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 NASI AUTORZY

OLGA
ŻARNASIEK

Dziennikarka polsko-rosyj-
skiego pochodzenia, Przez 
wiele lat związana z telewizją 
Biełsat jako prezenterka 
i wydawczyni. Obecnie 
redaktorka prowadząca 
Anywhere.pl.

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

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.

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu 
i z pasji. Wytrawny 
badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0.

ENGLISH A sociologist 
by profession and pas-
sion. An experienced 
explorer of social phe-
nomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.

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
 



Magdalena Juszczyk: Panów refleksje się uzupełnia-
ją, a kompetencje zawodowe wydają się niezwykle 
przydatne w obu reprezentowanych przez panów 
branżach. Czy jest tak, że Vincentowi V. Severskiemu 
świat filmowy dał coś jako pisarzowi, a Grzegorzowi 
Damięckiemu spotkanie z autorem „Nielegalnych” 
dało coś, czego on jeszcze do tej pory nie zaznał, ani 
w kinie, ani w serialu, ani w teatrze?
Vincent V. Severski: Bardzo dużo się nauczyłem, obserwu-
jąc aktorów i reżyserów na planie. Jako kinomaniak i czło-
wiek zakochany w filmie miałem wyidealizowany obraz 
tego świata, nie znałem go. Z zachwytem przyglądałem 
się, jak działa produkcja filmu, jakie to jest przedsięwzię-
cie, jak wszystko ze sobą współgra – praca ludzi, maszyn, 
kamer. Powiedziałem reżyserowi Leszkowi Dawidowi, że 
gdybym miał taki zespół do realizacji swojej operacji spe-
cjalnej, to moglibyśmy zrobić naprawdę dużo.

M.J.: Spojrzałam na listę nazwisk scenarzystów 
(Bartosz Staszczyszyn, Maciej Kubicki, Dorota 
Jankojć-Poddębniak) i pomyślałam sobie: jak to 
możliwe, by pisarz oddał wszystko w ich ręce?
V.V.S.: Nie bronię przecinków i zdań, które napisałem. 
Scenarzyści mieli absolutną swobodę tworzenia na 
mojej bazie. Oczywiście byłem przy tym od początku 
do końca i na wszystko wyraziłem zgodę, nawet sam 
wprowadziłem wiele różnych udoskonaleń i zmian, 
ale główny przekaz miał pozostać autentyczny: świat, 
jego charakter i postacie miały być takie, jakie są w mo-
ich książkach. I jeżeli ktoś zna dobrze te powieści, na 
pewno wszystko znajdzie w serialu. Aczkolwiek wątki 
i fabuła trochę się zmieniły. Niewątpliwie z korzyścią 
i dla moich książek, i dla serialu.

M.J.: A adrenalina – gdzie jest większa? Na planie 
filmowym czy w robocie szpiega?
V.V.S.: W tej robocie adrenalina jest stanem stałym i ma się 
ją przez cały czas służby, już się jej nie dostrzega w pew-
nym momencie. Później trzeba oczywiście za to zapłacić. 
To jest adrenalina służbowa. Teraz, przy tworzeniu seria-
lu miałem adrenalinę na własne życzenie.
Grzegorz Damięcki: Całe to zdarzenie traktuję jako po-
ligon, na którym mogłem sobie odbezpieczyć różne ła-
dunki wybuchowe. Czułem się jak kiedyś, dawno temu, 
gdy zacząłem przychodzić do Polskiego Radia, by brać 
udział w słuchowiskach radiowych. Tam człowiek jest 
pozbawiony obrazu i może operować tylko dźwiękiem 
albo anty-dźwiękiem, czyli ciszą, a ta jest w radiu rów-
nież dźwiękiem. Tam buduje się świat wyobraźni – moż-

JA KO K I NOM A N I A K I CZŁ OW I EK ZA KOCH A N Y 
W FI L M I E M I A ŁEM W Y I DEA LI ZOWA N Y 
OBR A Z TEG O ŚW I ATA, N I E Z NA ŁEM 
G O. Z ZACH W Y TEM PR Z YGL Ą DA ŁEM 
SI Ę, JA K DZI A Ł A PRODU KCJA FI L M U...

na zamknąć oczy i wyobrazić sobie tych bohaterów. 
W „Nielegalnych” miałem w jakimś sensie podróż do po-
czątków mojej przygody z radiem – dostałem kredyt za-
ufania. I jeszcze do tego dano mi możliwość napełnienia 
człowieka własnym krwiobiegiem, a jego świat mogłem 
sobie budować z własnych relacji międzyludzkich, albo 
z tego, co mnie dobrego i złego przez ostatnie lata w ży-
ciu spotkało. To było coś zupełnie nowego. W teatrze, 
mimo wielu lat grania różnych ciekawych ról, na ogół 
wchodziłem w pewne zastane buty i pewne ramy, a tu-
taj mogłem sobie tego człowieka wymyślić – w ramach 
tego, co było napisane. Co ja z tego będę miał na przy-
szłość? Jeszcze nie wiem, ale czuję, że okrzepłem (i nie 
jest to rutyna), wyszedłem z tej roboty z wiarą, że pewne 
rzeczy jestem w stanie zrobić, uwierzyłem w słuszność 
moich wyborów. Ludzie, których spotkałem w tej pra-
cy, to ludzie z najwyższej półki, jeśli chodzi o myślenie 
o swoim zawodzie: pisarze, operatorzy, reżyserzy czy 
koledzy i koleżanki aktorzy, z którymi miałem zaszczyt 
grać. Trafiłem tutaj i rzuciłem się w ocean pełen żarłocz-
nych, cudownych, wspaniałych, kolorowych ryb i z przy-
jemnością w nim pływałem.

M.J.: Do tego pytania sprowokował mnie pan, mó-
wiąc o Polskim Radiu, o radiu, o wyobraźni. W tych 
dwóch pierwszych odcinkach, które obejrzałam na 
premierze, przede wszystkim słyszałam wasz serial 
– mam na myśli głównie głos ludzki. Na ile można 
stworzyć tę opowieść, podbić agenturalną tajemnicę 
brzmieniem głosu?
G.D.: Są aktorzy wybitnie radiowi, którzy tak „malują sło-
wem”, że w każdym zdaniu każdy wyraz jest ważny. Bardzo 
dużo czasu poświęciliśmy na szlifowanie dialogów, żeby 
były one jak najbardziej cielesne, jak najbardziej zbliżo-
ne do organicznego mówienia. Nikt w naszym serialu nie 
powie: Zofio, Kazimierzu, proszę cię... To tutaj niemoż-
liwe. Jesteśmy blisko życia. Nie mylić z używaniem co 
chwila łaciny podwórkowej. Nie chodzi o mały realizm. 
Mój świętej pamięci teść, wielki operator, jeden z twór-
ców szkoły polskiej, Jan Laskowski, który kręcił filmy 
ze Zbyszkiem Cybulskim, mawiał: skreślaj wszystko, co 
jest opowiadaniem o tym, co będziesz robił. I gdy zasia-
dłem do tej partytury, to pomyślałem: cholera, nie ma 
nic do skreślenia!
V.V.S.: Proces powstawania dźwięków i dialogu był taki: 
najpierw była myśl, moja pamięć, w której odtwarzałem 
pewne sytuacje, wymiany zdań rodzących się w moich 
myślach, później musiałem je przełożyć na papier. Jest 
wiele dialogów w mojej książce, które są bardzo auten-

A K T O R S T W O  I  S Z P I E G O S T W O - D O B R A N A  P A R A 



ratorów, a ten dwudziesty pierwszy pokaże 
je tak, że czuje się smród pomieszany z za-
pachem tego miasta, słyszy się jego zgiełk 
i ciszę pomiędzy jednym a drugim śpiewem 
z minaretu. I widzi się te dwa miliony ludzi 
na jednym metrze kwadratowym, którzy 
przepychają się we wszystkich kierunkach. 
Piotrek to wszystko potrafił pokazać. Tak 
samo jest w przypadku kolejnej ekipy, tej 
z Jankiem Matuszyńskim, choć wydaje mi 
się, że jego odcinki będą zupełnie inne.
V.V.S.: Są inne.

M.J.: Mówili panowie na początku o złu 
i dobru. Czy w pracy agenta, szpiega nie 
zawiera się w gruncie rzeczy głupota 
wszechświata, która wynika z podziału 
na różne części i różne języki? Dlatego 
my, ludzie, musimy węszyć, sprawdzać, 
próbować przeniknąć przeciwnika, który 
jako taki jest zdefiniowany? Czy już sam 
ten koncept nie jest zapowiedzią piekła, 
jakim jest życie w tym świecie?

tyczne. Od strony literackiej budowa dialogu 
ma swoje zasady, prawa itp. Na papierze, na 
potrzeby książki zupełnie inaczej się pisze. 
Człowiek czyta po cichu i widzi w wyobraźni 
tę rozmowę. Gdy się to potem czyta na głos, 
okazuje się, że coś jest nie tak i dopiero dobry 
aktor może swoją intonacją wykrzesać sens. 
Dialog przerabiany jest więc w scenariuszu, 
a scenarzysta kreuje relacje między ludźmi 
na zupełnie innych zasadach, niż jest to ro-
bione w zwykłej prozie. Na końcu aktorzy 
przerabiają ten zapisany, scenariuszowy dia-
log na język żywy, mówiony. Tak zamyka się 
ogromne koło. Widziałem siedem odcinków, 
nie mogę za dużo opowiadać, mogę tylko 
stwierdzić, że te dźwięki – dialogi, rozmowy 
– są bardzo dobre i bliskie rzeczywistości. 
Kiedy słyszę bohaterów serialu, widzę tę 
naszą rzeczywistość wywiadu, nasz język. 
Oficerowie wywiadu, jak to bywa pokazy-
wane w filmach, nie mówią knajackim języ-
kiem, wulgaryzm co drugie słowo. Potrafimy 
przekląć, oczywiście, ale emocje są inaczej 
wyrażane. Jestem zachwycony tym, co zoba-
czyłem, czuję bliskość mojego świata, mojej 
rzeczywistości. Oczywiście tego nie da się 
przedstawić tak zupełnie 1:1, ale to jest mój 
świat, odnajduję się w nim.

M.J.: Praca operatorów, Piotra 
Sobocińskiego i Kacpra Fertacza, też jest 
godna pochwały. Ale nie pojechali do 
Stambułu sfotografować pięknie tego 
miasta, żebyśmy natychmiast zapragnęli 
lecieć tam na wakacje, by popływać po 
Bosforze. Zamysł operatorski znany był 
już na planie?
G.D.: Kiedy się zorientowałem, z kim mam do 
czynienia (myślę o Leszku Dawidzie i Piotrze 
Sobocińskim), to w jakimś sensie oddałem 
im się we władanie. Zazwyczaj tego nie robię, 
ale kiedy czuję się mniej pewny, miewam po-
kusę, żeby zobaczyć jakieś materiały w trak-
cie zdjęć, sprawdzić, czy wszystko zmierza 
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w dobrym kierunku. W tym przypadku umó-
wiliśmy się, że Leszek będzie moimi ocza-
mi, będzie za mnie patrzył, a Piotrek będzie 
mu pokazywał – oni dokładnie wiedzieli, 
jak to ma być opowiedziane i ujęte w obra-
zie. Miasto pokazać może dwudziestu ope-

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Muzeum Polskiej Wódki w Centrum Praskim Koneser   
( pl . Konesera 1, Warszawa, www.muzeumpolskiejwodki.pl) 
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby sesji zdjęciowej
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sobą państwa o tych samych systemach go-
spodarczych, tych samych wartościach. Co 
więcej, cesarze byli spokrewnieni ze sobą, 
żołnierze na wojnę szli z  kwiatami i  śpie-
wem, a w pewnym momencie okazywało 
się, że oni już tak naprawdę nie wiedzą, o co 
się biją. W przerwach między strzelaninami 
potrafili wyjść i bratać się ze sobą. A więc po 
co była ta wojna? Myślę, że dobrze pracujący 
wywiad i mądrzy politycy działający razem 
mogą zapewnić nam spokój, bezpieczeń-
stwo i przyszłość.
G.D.: Nie umiem się zmierzyć z tym pyta-
niem, ponieważ prywatnie jestem człowie-
kiem, który wyszedł z subkultury anarchi-
stycznej, bliżej mi zatem do pacyfizmu niż 
do chęci zbrojenia się. Obce mi są organiza-
cje paramilitarne, w których ludzie fascy-
nują się mundurem, hierarchią, różnymi 
sztukami zadawania śmierci – absolutnie 

M YŚL Ę, Ż E D OBR Z E PR AC UJĄC Y 
W Y W I A D I  M Ą DR Z Y P OL I T YC Y 
DZ I A Ł A JĄC Y R A Z E M 
MO GĄ Z A PEW N IĆ NA M 
SP OKÓJ, BEZ PI E CZ E Ń ST WO 
I  PR Z YSZ Ł O Ś Ć.

V.V.S.: Kiedy Pan Bóg powstrzymał budo-
wę wieży Babel i pomieszał ludziom języki, 
wtedy powstało szpiegostwo – od tego czasu 
ono istnieje i istnieć będzie zawsze. Jeżeli 
szpiedzy dobrze pracują i przynoszą spraw-
dzone informacje, to wojny są niepotrzebne. 
To jest świat, który będzie istniał tak długo, 
jak długo będą istnieć podziały (istota dzia-
łania każdego wywiadu), a one przebiegają 
dzisiaj nie tylko w granicach między pań-
stwami, one przebiegają teraz także w po-
ziomie, w społeczeństwach skłóconych ze 
sobą. W dzisiejszych czasach, aby osiągnąć 
swoje założenia, nie trzeba wysyłać wojsk 
– wystarczy prowadzić przy pomocy wy-
wiadu wojnę hybrydową i doprowadzić do 
rozkładu społeczeństwa wyznaczonego 
jako cel. Pierwsza wojna światowa – po-
tworna, wielka wojna – była najbardziej 
absurdalną wojną w historii. Walczyły ze 
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trzymam się od tego z daleka. Natomiast skoro doszli-
śmy do takiego zezwierzęcenia, zabrudzenia pewnych 
obyczajów, skoro dyskurs polityczny odbywa się na naj-
niższym, beznadziejnym poziomie, to jeżeli w świecie 
sztuki zdarza się scenariusz serialu ukazującego ludzi 
altruistycznie, bez przynależności partyjnej, kocha-
jących swój kraj i chcących go wprowadzać w zdrowy 
ład (w którym będzie się nam wszystkim po prostu bez-
pieczniej żyło i będziemy mogli wreszcie rozmawiać 
o czymś normalnym, a nie tylko o zagrożeniach), to 
warto takich ludzi pokazywać. Twierdzę, że polityka 
(przynajmniej u nas) oddana jest w ręce ludzi komplet-
nie przypadkowych. I chociażby po to, by strzec świat 
przed nimi, potrzebni są co jakiś czas altruistycznie 
kochający ojczyznę agenci.
V.V.S.: Powiedziane lekko patetycznie być może, ale 
tak jest. Dodam jeszcze, że oficer wywiadu, który nie-
nawidzi, ma uczucie nienawiści do kogoś, czegoś, ja-
kiejś sprawy, nie nadaje się do tego zawodu. Człowiek, 
który działa z  pobudek tak mocnych, jak nienawiść, 
jest głuchy i ślepy. Nie widzi, co dzieje się wokół niego. 
Oficer wywiadu kocha tylko swój kraj. A wszystkie po-
zostałe powinien lubić.
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M.J.: Mam nadzieję, że dotknęliśmy czegoś, co 
jest najistotniejsze, czyli dobra i zła w człowieku, 
a może piękna i brzydoty tego świata, w których to 
właściwościach musimy się jakoś odnaleźć. Bardzo 
panom dziękuję za rozmowę. A serial „Nielegalni” 
do obejrzenia w telewizji CANAL+.
G.D.: Bardzo dziękuję.
V.V.S.: Dziękuję. 

ENGLISH 

ACTING AND ESPIONAGE – A PERFECT MATCH

We are talking about ‘Nielegalni’ with Vincent V. Severski, 
the author of the bestseller adapted for the screen by 
CANAL+, and Grzegorz Damięcki, the leading actor.
 
Magdalena Juszczyk: Your thoughts and conclusions 
complement each other, and your skills seem to be 
very useful in both professions. Is it so that Vincent V. 
Severski got some new perspective in the world of film, 
while meeting the author of ‘Nielegalni’ was something 
Grzegorz Damięcki had never experienced before in 
cinema, TV series, or in theatre?

Vincent V. Severski: I’ve learned a lot by watching ac-
tors and directors on the set. I’m a film lover and cine-
ma buff and I used to idealise this world; I didn’t know 
it. I was fascinated by the process of film production; to 
see what an undertaking it is, how people, machines, 
and cameras work together. I told the director, Leszek 
Dawid, that if I had such a team for my special opera-
tion, we could do a lot.

M.J.: When I saw the list of screenwriters (Bartosz 
Staszczyszyn, Maciej Kubicki, Dorota Jankojć-
Poddębniak), I wondered how it is possible that 
a writer could entrust them with the whole story?
V.V.S.: I  don't defend my commas and sentences. 
Screenwriters were free to build the screenplay on the 
basis of my work. Of course, I was there throughout 
the process and agreed to everything. I even intro-
duced a lot of improvements and changes, but the key 
message was supposed to stay genuine: the world, its 
nature and characters had to be like in my books. If 
someone knows my novels well, they will surely find it 
all in the series. But some plots have changed a little, of 
benefit to both my books and the series.

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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radio. You build the world of imagination – 
you can close your eyes and imagine those 
characters. ‘Nielegalni’ was like a jour-
ney to my beginnings on the radio – I en-
joyed some confidence. What’s more, I had 
a chance to fill the character with my own 
experiences, build the role based on my 
own interpersonal relations and all good 
and bad things that happened to me in 
the last years. That was something brand 
new. In theatre, despite many interesting 
roles, I usually entered some fixed shoes 
and framework, while here, I could create 
a person from scratch – within the scope of 
the story. What will it give me? I don't know 
yet, but I feel that I’ve become tougher (and 
that’s not a routine) and started to believe 
that I can do something and make good 
choices. I’ve met talented, recognised and 
successful people: writers, cameramen, 
directors and fellow actors with whom I had 
an honour to work. I found myself in the 
ocean full of enthusiastic, wonderful, amaz-
ing, colourful fish, and it was a pleasure to 
swim with them.

M.J.: My next question is related to what 
you said about Polskie Radio, the radio, 
and imagination. In the two episodes 
of the series I’ve seen at the premiere, 
I primarily h e a r d your series – I mean 
human voice. To what extent can you 
create a story and capture the secrets of 
the intelligence with the voice?
G.D.: Some actors are cut out for the radio; 
they can ‘paint in words’ in a way that makes 
every word meaningful. We spent a lot of 
time on polishing dialogues to make them 
as natural as possible and the closest to 
organic speech. Nobody in the series would 
say, ‘Zofia, Kazimierz, please…’ It’s impos-
sible here. We’re close to life. But it’s not 
vulgar language nor small realism. My late 
father-in-law, a great cameraman, one of the 
founders of the Polish school, Jan Laskowski, 
who worked with Zbyszek Cybulski, used to 
say: cross out everything that describes what 
you’re going to do. When I got down to that 
script, I was like, shit, there’s nothing here to 
cross out!
V.V.S.: The process of creating sounds and 
dialogues was as follows: first, there was 
a thought, my memory, where I reconstruct-
ed some situations, conversations taking 
place in my head, and then I had to com-
mit them to paper. My book contains a lot 
of authentic dialogues. From the literary 
perspective, there are specific rules and 
principles of constructing a dialogue. It’s 
completely different on paper, for the pur-
poses of a book. You read it to yourself and 
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Grzegorz Damięcki: I treat this whole expe-
rience as a training ground, where I could 
pull the pin out of various explosives. I felt 
just like I did a long time ago when I began 
to come to Polskie Radio to take part in ra-
dio dramas. When you can’t use the image, 
you work only with sounds or antisounds, 
that is silence, which is also a sound on the 

M.J.: What about adrenalin? Which one is 
more thrilling – the film set or espionage?
V.V.S.: In the case of espionage, adrenalin is 
a permanent state throughout the service. 
You simply stop seeing it at some point. Of 
course, you later pay for it. That’s profes-
sional adrenalin. Now, I got the adrenalin 
from shooting the series of my own accord.
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to Istanbul to show this place as a beautiful and at-
tractive tourist destination and to encourage people 
to go and swim in the Bosphorus. Was the concept 
established in advance?
G.D.: When I realised with whom I was working (I mean 
Leszek Dawid and Piotr Sobociński), I  yielded to 
their decisions. I rarely do that, but when I feel less 
secure, I’m tempted to watch some footage during 
the shooting and see if everything goes according 
to plan. Here, we agreed that Leszek would be my 
eyes, and Piotrek would show it to him – they knew 
exactly how to depict and present the story. A city 
can be shown by twenty cameramen, while the twen-
ty-first one may show it along with its stench in the 
air, noise of its busy streets, and silence between 
two songs from the minaret. And you see those 
two million people, rushing in all directions, on 
one square metre. Piotrek was able to show it all. 
It’s the same with another crew, the one with Janek 
Matuszyński, although I  suppose his episodes will 
be completely different.
V.V.S.: They’re different.

imagine that conversation. When you later read it out 
loud, it turns out that something is wrong, and only 
a good actor may show its sense with proper intona-
tion. A dialogue is amended in the screenplay, while 
a screenwriter creates interpersonal relations based 
on quite different rules than in regular prose. In the 
end, actors work on the screenplay dialogue to make 
it sound natural, like spoken language, which brings 
us full circle. I’ve seen seven episodes; I can’t reveal 
too much, but I can say that those sounds – dialogues, 
conversations – are very good and natural. When I hear 
the characters, I can see the world of intelligence, our 
language. Intelligence agents don’t speak boorish lan-
guage or use vulgarisms all the time, as it’s usually 
shown in films. We can swear, of course, but we tend to 
express emotions in a different way. I’m delighted with 
what I’ve seen; I can feel my world and my reality in it. 
Of course, it's impossible to present it 1:1, but that’s my 
world, and I feel comfortable in it.

M.J.: The work of cameramen, Piotr Sobociński and 
Kacper Fertacz, is also impressive. They didn’t go 





world will exist as long as any divisions 
will exist (that’s the essence of the intelli-
gence’s operation), and they exist not only 
among different states, but also within 
communities, which are often in conflict. 
Nowadays, to achieve your goals, you don’t 
need to send an army – it’s enough to use 
the intelligence to make a hybrid war and 
cause the breakdown of the target society. 
The First World War – bloody, full-scale 
war – was the most absurd war in history. 
Countries that shared the same economic 
systems and values fought against each 
other. What’s more, emperors were relat-
ed, soldiers went to war with flowers and 
songs, and at some point, it turned out they 
didn't really know what they were fighting 
for. Between shooting, they could hang out 
together. So what was it for? I believe that 
effective intelligence and wise politicians 
working together can ensure peace, safety 
and the future.
G.D.: I can't answer that question because 
I’m a person with anarchist background, 
so I’m closer to pacifism than armaments. 
I don’t know much about paramilitary or-
ganisations, whose members are interest-
ed in uniforms, hierarchy, different meth-
ods of killing – I try to keep away from it. 
But when we’ve come to such savagery, de-
basement of customs and traditions, when 
political discourse is at the lowest, poorest 
level, a TV series that shows people in an 
altruistic way, without any political affil-
iations, people who love their country and 
wish to restore law and order (so that we 
can live in a safer place and talk about nor-
mal things instead of dangers and threats), 
deserves recognition. I believe that poli-
tics (at least in Poland) is carried out by 
totally random people. And to protect the 
world against them, a state needs altruistic 
agents from time to time.
V.V.S.: This may sound a little pompous, 
but that’s the truth. I would also add that 
an intelligence agent who hates someone 
or something isn't suitable for this job. If 
people are driven by hate, they must be 
deaf and blind. They don’t see what’s go-
ing on around them. Intelligence agents 
just love their country. And should like 
other countries.

M.J.: I hope that we’ve touched upon 
the most important issues, that is 
human good and evil, and perhaps the 
beauty and ugliness of this world, whe-
re we need to find our place. Thank you 
for talking to me. The ‘Nielegalni’ series 
is shown on CANAL+.
G.D.: Thank you very much.
V.V.S.: Thank you.   

this concept a harbinger of hell, which 
human life is?
V.V.S.: When God stopped the construc-
tion of the Tower of Babel and confounded 
people’s speech, espionage was born – it 
has existed ever since and will exist forev-
er. If spies do their job and bring verified 
information, wars are unnecessary. This 
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M.J.: At the beginning, you’ve mentio-
ned good and evil. Doesn’t the work of 
an agent, a spy, follow the stupidity of 
the world, which results from divisions 
into different parts and languages? 
Why we, people, feel the need to 
suspect, check, try to see through the 
opponent, who is defined as such? Isn’t 
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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.



R Z U T  B E R E T E M ,  C Z Y L I  C A Ł K I E M  N I E D A L E K O

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L



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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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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AGNIESZKA
MAŚLIK

Psycholog, psychoterapeutka 
Niestandardowa w podejściu do pracy, artystyczna 
z charakteru. W pracy wykorzystuje unikalną metodę 
walk&talk therapy, która łączy tradycyjną terapię 
z aktywnością fizyczną – spacerowaniem.

emperatura spada, dni stają się coraz 
krótsze, budzisz się rano i jest jeszcze 
ciemno... Wychodzisz z pracy, a na 

zewnątrz jest już szaro i ponuro. Masz na-
dzieję, że dzień minie tak szybko, jak to tyl-
ko możliwe, abyś mógł wrócić bezpośrednio 
do domu, spać i czekać na powrót wiosny. 
Masz poczucie, że stałeś się jak niedźwiedź 
w stanie hibernacji: nie chcesz nic robić, je-
steś bardzo zmęczony, rozdrażniony i może 
bardziej głodny niż zwykle.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?
Zmiana sezonu, w szczególności zmiana 
z letniego na jesienno-zimowy, może być 
trudna, zwłaszcza w krajach położonych da-

JESIENNY BLUES
leko od równika, gdzie ilość światła znacz-
nie różni się w poszczególnych porach roku. 
Światło ma znaczący wpływ na nasze rytmy 
okołodobowe i na produkcję niektórych 
hormonów. Najbardziej dotknięte brakiem 
słońca są: melatonina, odpowiedzialna za 
wzorce snu i  serotonina, hormon związa-
nym z nastrojem. Dlatego wydaje się nor-
malne odczuwanie lekkiego wpływu braku 
światła na nasz nastrój, tzw. jesienny blues. 
Zazwyczaj ten efekt nie ma znaczącego wpły-
wu na nasze codzienne życie i nie uniemoż-
liwia nam wydajnego wypełniania codzien-
nych czynności. O ile jesteśmy w stanie 
radzić sobie z codziennymi obowiązkami, 
nie ma powodów do niepokoju. Zdarzają się 
jednak osoby, u których wymienione wyżej 
objawy są tak nasilone, że mogą spełniać 
kryteria depresji.

KIEDY UZNAĆ, ŻE TO 
OBNIŻENIE NASTROJU TO 
COŚ POWAŻNIEJSZEGO?
Każdy człowiek ma prawo do przeżywania od 
czasu do czasu smutku. Bardzo często uży-
wamy określenia „depresja”, chcąc powie-
dzieć, że mamy chandrę, „dołek”. „Jestem 
w takiej depresji, cóż za paskudna pogoda...”

Takie narzekanie nie ma nic wspólnego 
z depresją kliniczną. Kiedy należy się za-
niepokoić? Wtedy, gdy taka chandra trwa 

długo, czyli co najmniej dwa tygodnie, i jeśli 
w istotny sposób zaburza nasze funkcjono-
wanie. Zazwyczaj bowiem, gdy mamy chan-
drę, to cóż, po prostu ją mamy, ale mimo to 
zbieramy się, idziemy do pracy, spotykamy 
ze znajomymi, sprzątamy w domu, pierze-
my itd. Natomiast człowiek w depresji prze-
staje funkcjonować. Może zalec w łóżku, 
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może być tak apatyczny lub tak niespokojny, że nie bę-
dzie się w stanie skupić na najprostszych czynnościach.

CO ROBIĆ?
Jeśli masz podejrzenia, że problem depresji dotyczy rów-
nież ciebie – nie zwlekaj z poszukiwaniem profesjonalnej 
pomocy psychologicznej. Zwróć także uwagę na bliskie Ci 
osoby, czy nie borykają się z depresją. Jeśli doświadczasz 
lekkiego jesiennego bluesa, ważne, abyś zwrócił szczegól-
ną uwagę na dbanie o siebie. Nowe cele, kontakt z ludźmi, 
dobra dieta, aktywność fizyczna oraz regularność – oto 
najczęstsza recepta na poprawę naszego nastroju.

Ja uwielbiam wspaniałe kolory liści na drzewach zmie-
niające się z zielonego na złoty, czerwony. Ach i te mgliste 
tajemnicze poranki. Jednak zawsze muszę się przyzwy-
czaić do tej pory roku.

OTO KILKA MOICH WSKAZÓWEK, 
JAK POKONAĆ JESIENNY BLUES:
Żyj chwilą! To brzmi łatwiej niż w rzeczywistości. Zwróćmy 
uwagę na to, co robimy. Nie rozpraszajmy się przez rzeczy, 
które musimy zrobić jutro. Niech te myśli skupiają się na 
tym, co jest tu i teraz, dziś. Będziesz o wiele szczęśliwszy. 
To jest dla mnie najważniejszy punkt nauki.

Planuj! Jest na co czekać. Przygotuj ciekawe plany 
na najbliższe miesiące. Zaplanuj przerwę na odpoczy-
nek, zorganizuj spotkanie na drinka, lunch lub kolację 
z przyjaciółmi / rodziną, zaplanuj wyjście do teatru lub 

na dobry koncert, pomyśl o wakacjach na następne lato. 
Organizowanie jest częścią przyjemności i to jest niesamo-
wite, co dzień zabawy może zrobić dla umysłu i duszy.

Bądź z ludźmi! Spotykanie się i śmiech z przyjaciółmi 
to pewny sposób na sprawienie, że poczujesz się szczę-
śliwszy. Okazało się, że wspólne śmiechy i spotkania 
towarzyskie pomagają wzmocnić układ odpornościowy 
i poziom energii. Energia czerpana od innych może być 
dobrą alternatywną dla tej słonecznej.

Ruszaj się! Bez względu na to, czy zapiszesz się na lek-
cję tańca, jogi, czy wyjdziesz na spacer do parku, dbaj o to, 
aby być aktywnym. Regularne ćwiczenia to energia.

Słuchaj swojej ulubionej muzyki. Stwórz listę za-
wierającą utwory, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy 
i słuchaj zawsze, gdy czujesz się trochę źle, lub gdy po-
trzebujesz dodatkowego wzmocnienia.

Ustaw cel! Zacznij od osiągnięcia czegoś małego, 
takiego jak na przykład przeczytanie tej książki, któ-
ra czeka na półce od wieków. Potem możesz wyznaczyć 
większy cel, na przykład nauczyć się nowego języka, 
dołączyć do klubu fotograficznego lub zająć się czymś 
nowym, co naprawdę lubisz.

Bądź miły i pomagaj innym. Bycie życzliwym jest istot-
nym sposobem nadawania sensu naszemu życiu, jak rów-
nież życiu innych. Badania wykazały, że tym, co przynosi 
więcej szczęścia niż cokolwiek innego, jest ... pomaganie 
innym. Wykonaj kilka prostych rzeczy dla innych w nad-
chodzących miesiącach i sprawdź, jak się czujesz.

Uśmiechaj się! Natychmiast poczujesz się lepiej, kie-
dy się uśmiechniesz. Uśmiech może poprawić nastrój 
i uwolnić stres. Kiedy śmiejesz się lub się uśmiechasz, 
uruchamiasz część mózgu, która sprawia, że czujesz się 
bardziej szczęśliwy.

Jedz zdrowo. Od zawsze mówiono, że, jedzenie to 
jeden z głównych sposobów, aby poczuć się szczęśliw-
szym. Zjedz świeże owoce i warzywa, aby uzyskać dużo 
witamin. Dobre odżywianie jest zdecydowanie świet-
nym sposobem na uniknięcie przeziębienia i innych 
nieprzyjemnych wirusów, które krąwżą o tej porze roku.

To małe i proste rzeczy w życiu, którymi powinni-
śmy cieszyć się najbardziej. Najdrobniejsza pozytywna 
myśl może naprawdę rozjaśnić Twój dzień. Doceniając 
dobre rzeczy, łatwiej jest zapomnieć o złych. Jesień 
przynosi ze sobą tak wiele uroczych zmian, wykorzy-
stajmy to, jak najlepiej tylko się da!  

ENGLISH

AUTUMN BLUES

Temperature goes down, days get shorter, it’s still dark 
when you wake up in the morning… You finish work, and 
it’s already grey and gloomy outside. You hope the day will 
be over before you know it, so you can get home, go to bed 

J E S I E N N Y  B L U E S
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and wait for spring. You feel like a hibernating 
bear: you don’t feel like doing anything, you’re 
constantly tired, irritated and perhaps hun-
grier than ever.

WHY IS IT SO?
It may be difficult to cope with changing se-
asons, in particular from summer to autumn 
and winter, especially in countries far from the 
equator, where the amount of light significan-
tly differs in different seasons. Light affects 
our daily cycles and the production of some 
hormones, in particular melatonin, which is 
central to our sleep patterns, and serotonin, 
which affects our mood. Therefore, it seems 
normal that the lack of light affects our mood, 
and we experience the so-called autumn blu-
es. This doesn’t usually affect our daily life and 
doesn’t make it impossible for us to stay pro-
ductive during the day. As long as you are able 
to carry out your daily duties, you don’t need 
to worry. But there are some people in whose 
case the symptoms are severe enough to meet 
the criteria for depression.

WHEN SHOULD YOU WORRY 
ABOUT YOUR DEPRESSED 
MOOD?
Everybody has the right to feel sad from 
time to time. We often use the term ‘depres-
sion’ to refer to the time when we are down 
in the dumps. ‘The weather is terrible, I’m 
so depressed…’

This has nothing to do with clinical depres-
sion. When should you worry then? When 
you’ve had the blues for a long time, at least two 
weeks, and if it considerably affects your daily 
life. Usually, when you have the blues, you just 
do, but you still can get yourself together, go to 

work, hang out with friends, clean the house, 
do the laundry, etc., while a depressed person 
stops functioning. They may stay in bed, be so 
apathetic or restless that they can’t focus on 
trivial tasks.

WHAT SHOULD YOU DO?
If you think you or someone you know may 
be experiencing depression, don't hesita-
te to get professional psychological help. If you 
are down in the dumps, it’s important to take 
care of yourself. New goals, meeting people, 
a healthy diet, physical activity and regularity 
– that’s the best mood-boosting recipe.

I love autumn leaves on trees, changing 
colours from green to gold and red. And tho-
se misty, mysterious mornings. But I always 
need some time to adapt to this season.

HERE ARE SOME TIPS 
ON HOW TO BEAT THE 
AUTUMN BLUES:
Seize the moment! Easier said than done. Pay 
attention to what you do. Don’t let yourself 
get distracted with things you need to do 
tomorrow. Focus on what’s here and now. 
You’ll be much happier. That’s the most im-
portant step.

Make plans! There's a lot to look forward 
to. Make exciting plans for the coming mon-
ths. Take some rest, go out with your friends 
or family for a drink, lunch or dinner, go to the 
theatre or a good concert, think about the next 
summer holidays. Organising is a great pasti-
me, and you won’t believe what it does for your 
mind and soul.

Be with people! Hanging out and laughing 
with friends will surely make you happier. 
It turns out that hanging out with friends and 

laughing together may boost your immu-
ne system and energy levels. Energy from 
other people may be a good alternative to the 
solar one.

Move more! Whether you take up dancing 
or yoga or simply go out for a walk in the park, 
remember to stay active. Regular exercise gi-
ves you energy.

Listen to your favourite music. Make 
a  playlist with songs that make you happy 
and listen to it whenever you feel sad or need 
some extra comfort.

Set a goal! Begin with small goals, such 
as reading a book that you’ve wanted to read 
for a long time. Next, you can move on to 
something bigger, for example, learn a new 
language, join a photography club or take up 
a new hobby.

Be kind and help others. Being kind gives 
your life meaning, and makes others feel bet-
ter, too. Studies show that helping others ma-
kes you happier than anything else. Do some 
simple things for other people in the coming 
months and see how it feels.

Smile! Smiling will make you feel better 
right away. It can put you in a good mood and 
help you relieve stress. When you're laughing 
or smiling, you switch on a part of your brain 
that makes you feel happier.

Eat healthy. Food has always been conside-
red a mood booster. Eat fresh fruit and vegeta-
bles rich in vitamins. A healthy diet is a great 
way not to get the cold or other unpleasant vi-
ruses, which there are plenty this time of year.

It’s the small and simple things that we sho-
uld enjoy the most. A small positive thought 
may make your day. When you appreciate the 
good things, it’s easier to forget about the bad 
ones. Autumn brings about plenty of amazing 
changes, so try and make the best of it! 





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. 
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PSYCHOTERAPIA
NA BIEŻNI

3 8 – 3 9
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl
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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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KASZTANY 
SMAK 

JESIENI



K A S Z T A N Y -  S M A K  J E S I E N I
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ALEKSANDER 
DOMAŃSKI
 
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 
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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 .





IGA GÓRECKA
 
Emocjonalna ekshibicjonistka. Aktorka, 
wychowanka szkoły filmowej. Z wykształcenia również 
mgr pedagogiki pracy. Od 2003 roku użycza swojego 
ciała i duszy branży filmowej. Od 2013 pisze. Rodziła 
się w warszawskim kinie Luna. Kieruje się zmysłami. 

1992 miałam 4 lata, nie za dużo 
wówczas wiedziałam. W 2018 wiem 
co nieco, ale w dalszym ciągu nie-

zbyt wiele. Wiem, gdzie mieszkam, gdzie 
żyję, jak żyć powinnam, albo mi się tylko wy-
daje. W 92’ tysiące naukowców ze świata pod-
pisało przesłanie „World Scientists’ Warning 
to Humanity ”. Była to przestroga dla ludz-
kości dotycząca katastrofalnego niszczenia 
przez nas Ziemi. Ostrzeżeniem tym specjal-
nie nikt się nie przejął, bo 26 lat później, poza 
rozwiązaniem jednego problemu – ustabili-
zowaniem warstwy ozonowej w stratosferze 
– jest tylko gorzej. 

Powtarza się, żeby nie śmiecić, nie mar-
nować wody i jedzenia, parę jeszcze istot-
nych rzeczy, do których istotnie mało kto 
się przywiązuje. Codziennie rano idę przez 
piękny park, który około godziny szóstej, 
po nocy, jest zaśmiecony, pomimo tego, że 
przy każdej ławce, na której ludzkość siedzi, 
stoi kosz na śmieci.

Siedzą na tych ławkach, piją syf z plastiku 
i hamburgery żrą, resztki po swojej konsump-
cji zostawiają na Ziemi. A o poranku płaczą, 
że upał, że temperatury rekordowe i takie 
będą. Ba, będą jeszcze wyższe, bo klimat się 
przez brak poszanowania diametralnie zmie-
nia. W telewizji też trąbią o skutkach, ale nikt 
nie edukuje, jak tym skutkom zapobiegać. 

W

KIEŁBASKI, PARÓWKI, 
FLAKI I INNE PRZYSMAKI
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ostatnio. A zupełnie zapomniano o mięsie 
i nabiale. Jacyś badacze z Harvardu twier-
dzą, że jedna porcja przetworzonego mięsa 
dziennie zwiększa ryzyko cukrzycy o ponad 
połowę, mięsa nie cukru.

Co trzecia osoba umiera na choroby ukła-
du krążenia. Kiedy masz arytmię, dostaniesz 
lek, na ból lek, przeciwstresowo lek, na cu-
krzycę lek, na wszystko lek, a kiedy pytam co 
jeść mam...

— Niech pani weźmie ten lek — w odpo-
wiedzi słyszę.

A najlepiej jak to będzie lek, co go do koń-
ca życia masz brać. Tylko że to nic wspólne-
go z  przyczynami nie ma. Towarzystwo 
onkologiczne poleca kurczaka, ale mało 
kto wie, że towarzystwo takowe, sponsoro-
wane jest przez paru światowych potenta-
tów, co się sprzedażą tego panierowanego 
króla stołu masowo zajmują. Jajka niedale-
ko w tyle tego rankingu do trumny. Masełko 
czy mleczko również.  

ENGLISH

SAUSAGES, TRIPE, BEETS AND 
OTHER TREATS

In 1992, I was four years old and I didn’t 
know much. In 2018, I know a little, but 
still not a lot. I know where I live and how 
I should live, or at least I think so. In 1992, 
thousands of scientists from all over the 
world signed ‘World Scientists’ Warning 
to Humanity’ about the disastrous con-
sequences of our actions destroying the 
Earth. Nobody bothered about it because 26 
years later, apart from solving one problem 
– stabilising the ozone layer at the strato-
sphere – it’s only getting worse. 

It’s repeated all over again that we 
shouldn’t litter, waste water and food, and 
some other important things few people care 
about. Every morning, I go through a beauti-
ful park, which is littered at about 6 a.m. after 
the night despite the fact that there’s a rub-
bish bin next to every bench there.
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Zabijamy się swoimi przyjemnościami, 
zabijamy miejsce, które nas gości, a ci, co są 
nad nami, mając pieniędzy więcej, zarabiają 
na naszej głupocie, braku dociekań, poszu-
kiwań, na ograniczeniach naszych. 

Ponad 315 milionów ludzi na świecie ma 
cukrzycę. Lekami się leczy, które przepisane 
są przez lekarzy, którzy o żywieniu uczą się 
na studiach tylko chwil parę. O farmaceuty-
kach za to wiele, które w większości proble-
mów nie rozwiązują. Rozwiązują za to wszel-
kie finansowe problemy zarządzających. 

Jedzenie z pożywieniem nie ma prawie 
nic wspólnego. Supermarkety są tak wiel-
kie, że zgubić się w nich można, a prawie nic 
z tego, co się w nich sprzedaje, nie nadaje się 
do jedzenia. Nadaje się jednak do zabijania, 
chorowania, napędzania konsumpcji, ogłu-
piania i wyciągania kasy. 

„Kiełbaski, parówki, flaki i inne przy-
smaki” – głosił reklamowy billboard z cza-
sów mojego dzieciństwa. Więc dawaj na stół 
wszystkie te przysmaki, a w święta to już całą 
pensję krajową na to wydać trzeba, by gości, 
rodzinę swą, dzieci uraczyć rakiem.

Światowa Organizacja Zdrowia dziesiąt-
ki lat temu zakwalifikowała przetworzone 
mięso razem z papierosami, azbestem czy 
plutonem do pierwszej grupy substancji 
rakotwórczych. Fajki doczekały się cho-
robowych opakowań, a na opakowaniach 
mięsnych ciągle skaczą uśmiechnięte kur-
czaki. W Ameryce co czwarty zgon spowo-
dowany jest rakiem ponoć. A co druga re-
klama, strzelam, zachęca, by zachorować, 
ubierając pięknie produkty, co do trumny 
nas prowadzą.

— Węgli nie jedz — mówią do mnie trene-
rzy personalni z portali społecznościowych, 
tylko mięso i ryż. Mięso i ryż. 

Pewności nie mam. Często mają duże 
mięśnie – fakt, ale twarze starcze po paru 
latach swojego ćwiczenia i żywienia. Cukier 
nasz wróg – czytam. Zbędny jest, to praw-
da, ale natychmiastowego stanu zapalnego 
nie powoduje. Cukier, cukier, wręcz modny 
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They sit on those benches, drink some 
shitty drinks from plastic bottles, eat ham-
burgers, and leave the leftovers on the 
ground. In the morning, they complain about 
the heat, record-breaking temperatures, and 
so on. It will be like that, or even worse, be-
cause our climate changes as a result of our 
careless actions. On television, they are con-
stantly raising the alarm, but nobody edu-
cates people on how to prevent it.

We’re killing ourselves with our plea-
sures and killing the place that hosts us; the 
rich make money out of our stupidity, lack of 
inquisitiveness, and our limitations.

Over 315  million people in the world 
suffer from diabetes. They take medicine 
prescribed by doctors, who have only some 
brief knowledge of healthy eating. Still, they 
do know a lot about pharmaceuticals, which 
– unfortunately – aren’t the answer to our 
problems. On the other hand, they solve all 
financial problems of the government. 

Satisfying your hunger has nothing to 
do with actual eating. Supermarkets are 
so huge that one can get lost inside them, 

while most of products are no good. They’re 
perfect for killing, being sick, boosting con-
sumption, stupefying and squeezing money 
out of consumers. 

‘Sausages, tripe, beets and other treats’ 
read a billboard I remember from my child-
hood. So serve all those treats and delicacies; 
spend all your money on Christmas to treat 
your guests, family, and children to cancer.

Dozens of years ago, the World Health 
Organisation classified processed meat as 
Group 1 carcinogens, along with cigarettes, 
asbestos and plutonium. There’s a warning 
message on cigarette packages, but there 
are still happy, smiling chickens on meat 
packages. It’s said that every fourth person 
in the US dies of cancer, while every second 
ad, I guess, encourages us to fall ill by pro-
moting products that will take us straight to 
the coffin.

‘Don’t eat carbs,’ personal coaches from 
social media usually say, ‘only meat and 
rice.’ Meat and rice. 

I’m not so sure about that. They often have 
big muscles, I agree; but they also have old fac-
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es after a few years of their diets and exercis-
es. Sugar is our enemy, I read. It’s redundant, 
I agree, but it doesn’t cause inflammatory con-
ditions right away. Sugar, sugar, quite popular 
recently. Everyone seems to forget about meat 
and dairy products. Some scientists from 
Harvard claim that one portion of processed 
meat a day increases the risk of diabetes by 
over a half; meat, not sugar.

Every third person dies of cardiovascu-
lar diseases. When you have arrhythmia, 
you get medicine; then, there are painkill-
ers, drugs for stress, diabetes, and every oth-
er condition you could imagine, but when 
I ask what I should eat…

‘Take this medicine,’ they say.
And it’s best if you should take it for the 

rest of your life. But it has nothing to do 
with the cause of your condition. A society 
of oncology recommends chicken, but few 
people know that the society is sponsored 
by a  few global magnates who deal with 
mass production and selling of that king of 
the table. Eggs are also on the top of the list. 
Butter and milk as well.  



edług definicji: autobiografia to 
utwór piśmienniczy, którego tema-
tem jest własne życie autora. Czym 

jest autobiografia, wiemy – i z całą pewnością 
nie jest to kronika towarzyska. Rozumiem 
jednak, że czasem uboga treść zasadnicza 
i potrzeba nadania jej rozgłosu połączona 
z marketingowymi zobowiązaniami uza-
sadnia odstępstwa od norm i reguł formal-
nych. Ciężar gatunkowy dzieła stanowi 
ważność i rola opisywanych w nim zdarzeń 
i osób, dlatego przyjmuję jako ogromne wy-
różnienie fakt, że autor w tym utworze po-
święcił aż piętnaście stron mojej skromnej 
osobie, co niewątpliwie zobowiązuje mnie 
do popełnienia przynajmniej jednej, co też 
niniejszym czynię.

Przyznaję, że zabieg udowadniania światu 
własnej wielkości poprzez małość innych jest 
mi już dobrze znany i nie budzi we mnie żad-
nych kontrowersji, choć uważam go za średni 
i godny bardziej kolorowych pism dla gospo-
dyń domowych niż wielostronicowych publi-
kacji wydawniczych, ale w myśl tak zwanej 
licentia poetica: kto autorowi zabroni?

Wiem, szanowny Jakubie, jak ogrom-
ną wagę przykładasz do przymiotników, 
cytatów/ten na końcu/ i wyrażeń obcoję-
zycznych, które zawsze stanowiły dla Ciebie 
miarę erudycji i sposób na skrywanie kom-
pleksów, dlatego trzymając się owej absur-

W

śnie wstawieni obrzucaliśmy się śmieciami. 
Szkoda, że lata lecą, a nas dalej bawią te same 
zabawy, tylko śmiechów jakoś nie słychać. 
Dzisiaj piszesz o moim życiowym upadku, 
ale nic nie udowadnia niesłuszności tej tezy 
bardziej, niż głośny wkurw zorientowany na 
ludzi u boku, u których i dzięki którym dziś 
swoje sukcesy osiągam w życiu osobistym i za-
wodowym Mam tylko w całej swej naiwności 
nadzieje, że nikomu z nas nigdy do głowy nie 
przyjdzie te nasze wspólne sukcesy opisać… 
bo jak mawiał Dudek: „wolę być głupim z na-
dzieją, niż beznadziejnie mądrym”.

P.S. Na zakończenie dodam, że jako Twój 
zawistny cień i wór, który, jak zawsze powta-
rzałeś, dźwigałeś przez lata, też popełniam au-
tobiografię, w której opisuję choroby, z który-
mi przez lata przyszło mi się zmagać. Przykro 
mi, ale jestem zmuszony Cię poinformować, 
że mimo całej mojej do Ciebie ogromnej sła-
bości, sympatii i sentymentu, nie znajdziesz 
się w niej pod literą „W”, ani nawet pod „CH”.

I obiecany cytat: „Przyjacielu, niech bogo-
wie otaczają Cię troską, a Junona nadal przy-
myka oko na Twe bezeceństwa. Niech skóra 
Twych niewolnic będzie gładka, a sen /.../ 
twardy i spokojny”.  

ENGLISH

EPISTOLARIA

By definition: an autobiography is a literary 
work of art in which the author's own life is the 
main theme. What an autobiography is, we 
know – and it certainly is not a social chroni-
cle. I understand that sometimes a poor ba-
sic content and the need to give it publicity, 
combined with marketing commitments jus-
tify deviations from the commonly accepted 
norms and formal rules. The gravity of the 
work is the importance and the role of the 
events and people described in it, which is 
why I take, as a huge distinction, the fact that 
the author has dedicated as much as  fifteen 
pages to my humble person, which undoubt-
edly obliges me to commit at least one, which 
I am hereby doing.

I admit that the process of proving my 
own size through the minority of others is 
well known to me and does not arouse any 
controversy in me anymore. I consider it to 
be an average process, worthy of more col-
orful housewives’ tabloids than multi-page 
publishings, but according to the so-called 
licentia poetica: Who will forbid the author?

I know, Dear Jakub, how much weight 
you attach to adjectives, quotes / at the end 
/ and foreign language expressions, which 
have always been a measure of erudition 
for you and a way to hide your complexes. 
Therefore, stick to this absurd licentia po-
etica, with some flippancy I will allow my-

5 0 – 5 1 F E L I E T O N  /  C O L U M N

EPISTOLARIA
dalnej licentia poetica, z pewną dezynwol-
turą pozwolę sobie na drobne ad personam, 
choć wydawało mi się, że wiele naszych za-
szłości powinniśmy traktować ad acta. Skoro 
już czynisz nasz dyskurs publicznym, wyja-
śnijmy to raz na zawsze pro publico bono, by 
nie męczyć już naszą sprawą nikogo i uciąć 
raz na zawsze spekulacje o naszych rzeko-
mych zażyłościach.

Pomimo poważnych perypetii zdrowot-
nych i  podeszłego wieku, mnie również 
pamięć nie zawodzi, i  mimo wielu często 
bardzo intratnych namów, również bliskich 
Ci ludzi, nigdy nie dałem się przekonać, 
choćby ze względu na uszanowanie pry-
watności i  spokoju wielu znanych nam 
obojgu osób trzecich, których rozczaro-
wanie Twoim zachowaniem miałem oka-
zję wielokrotnie obserwować. Zawsze wo-
lałem kumpli od pochlebców, ale nie mnie 
oceniać Twój gust tak bardzo zawiedziony 
wizytą w moim domu. Wybacz, że podej-
mowałem Cię w salonie, gdzie książki nie słu-
żyły za fototapetę, bo zawsze uważałem, że są 
do czytania, a nie pokazywania i cytowania 
– taki drobny, różniący nas niuans leksykal-
ny, jakich między nami wiele. Jadalnia – nie 
biblioteka, mieszkanie – nie apartament, 
samochody – nie fury, kobiety – nie lacho-
ny, pieniądze – nie worki hajsu, robota – nie 
kariera, radiowy poranek – nie rzekoma po-
lityczna misja, wspólny interes, a nie megalo-
mania. Każdy z nas urządził się w swoim, od-
rębnym świecie, ale stworzyliśmy także ten 
wspólny i wzorem innych par budowaliśmy 
go na przeciwieństwach – nasz toksyczny 
związek, udany z pozoru, bo przecież wycho-
wywaliśmy wspólnie potomstwo, kochane 
potomstwo, wobec którego mieliśmy różnie 
oczekiwania. Pomimo różnic połączyło nas 
dziesięć zawodowych lat, miliony słuchaczy, 
tysiące wspólnych radiowych godzin, kilka-
set obrażonych za naszą audycję bohaterów, 
kilka procesów sądowych, kilka piosenek, 
parę reklam, billboardów, dwa mikrofony i je-
den cel: zrobić największą w historii radiową 
rozpierduchę w rytm rock’n’rolla. Być może 
trwalibyśmy tak przy sobie jeszcze długo, bo 
naprawdę fajnie było i naprawdę było warto, 
ale w myśl starej zasady, że najlepszym lekar-
stwem na udany związek jest ZDRADA, udało 
się to wszystko skutecznie rozpieprzyć.

Pewnie pamiętasz, że tego wieczoru, kie-
dy u mnie gościłeś, na koniec spotkania rado-
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Od 45 lat gada jak najęty, od 25 
najczęściej do radiowego mikrofonu, 
czasami z dość skandalicznym skutkiem, 
ale jak dotąd siedział tylko przed i czasami 
za kamerą. Częściej chwyta za gardło 
niż za pióro. Grał na nerwach i gitarze, 
choć słuchanie wychodzi mu lepiej. Leń-
pracoholik, domowy kucharz na wiecznej 
diecie. Życiowe motto: „Staczać się trzeba 
powoli, żeby starczyło na całe życie”.

MICHAŁ 
FIGURSKI
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self to make a small ad personam, although 
it seemed to me that many of our pastings 
should be treated as an ad acta. Since you 
have already made our discourse public, let 
us explain this once and for all pro publico 
bono, so as not to torture our case any more 
and to cut down once and for all specula-
tions about our alleged familiarities.

In spite of serious health issues and old 
age, I am not disappointed by my memory. 
Despite many, often, lucrative persuasions, 
also by those close to you, I have never been 
convinced, if only for the privacy and peace 
of many of the third parties known to us, 
whose disappointment by your behavior 
I have had the opportunity to observe many 
times. I have always preferred buddies from 
adulators, but I am not to judge your taste so 
disappointed with a visit at my home. Forgive 
me that I was taking you in in the living room, 
where the books did not serve as a wall mu-
ral, because I have always thought they were 
meant for reading, not showing and quoting – 
such a small, different lexical nuance, which 
we have lots of. Dining room – not a library, 
flat – no a fancy apartment, cars – not whips, 
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women – not chicks, money – not bags of 
dough, work – not career, radio morning – 
not an alleged political mission, common in-
terest, and not megalomania. Each of us has 
set up in his own separate world, but we also 
created this common one, and by a model of 
other couples, we have built it on opposites 
– our toxic relationship, seemingly success-
ful, because we have brought up together an 
offspring, dear offspring, to whom we had 
different expectations. Despite the differenc-
es, we were joined by ten professional years, 
millions of listeners, thousands of common 
radio hours, a few hundred offended charac-
ters, several court cases, several songs, a few 
commercials, billboards, two microphones 
and one goal: to make the biggest radio 
roughhouse to the rhythm of the rock 'n'roll. 
Perhaps we would have stayed with each oth-
er for a long time, because it was really cool 
and it was really worth it, but according to the 
old rule, that the best medicine for a success-
ful relationship is TREACHERY, it managed 
to blow it all up.

You probably remember that on that eve-
ning, when you were visiting me, at the end of 

our meeting, we were happily throwing in gar-
bage. It is a pity that the years are flying, and 
we are playing the same games, only somehow 
you can not hear the laughter. Today you write 
about my life's fall, but nothing proves the 
wrongfulness of this thesis more than a loud 
vocal, oriented towards people with whom and 
thanks to whom, today I achieve my success-
es in my personal and professional life. I have 
only, in all its naivety, hope that neither of us 
will ever want describe our mutual success-
es... because, as Dudek said: "I prefer to be stu-
pid with hope than be hopelessly wise".

P.S. In the end I will add that as your en-
vious shadow and sack, which, as you always 
said, you carried for years, I also make an au-
tobiography in which I describe the illnesses 
with which I have struggled for years. I am sor-
ry but I am forced to inform you that despite 
my great weakness, sympathy and sentiment 
to you, you will not find yourself under it under 
the letter "W" or even under "D".

And the promised quote: "Friend, may the 
gods surround you with concern, and Junona 
continue to turn a blind eye to your iniquities. 
Let the skin of your slaves be smooth, and 
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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.
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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 
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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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WAK ACJE Z NECKERMANN. 
WYJĄTKOWA OFERTA DLA PODK ARPACKIEGO 

Z INICJATYWY PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA 26 PAŹDZIERNIKA 
W CENTRUM WYSTAWIENNICZYM G2A ARENA ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE 
JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH W POLSCE TOUROPERATORÓW NECKERMANN 
PODRÓŻE Z PODKARPACKIMI AGENTAMI SPRZEDAŻY WYCIECZEK. TEMATYKA 
KONFERENCJI POŚWIĘCONA BYŁA SEZONOWI LETNIEMU 2019 I POŁĄCZENIOM 
CZARTEROWYM OFEROWANYM Z LOTNISKA W RZESZOWIE.
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Dodatkowo w wybranych terminach będzie 
można polecieć na podobnych zasadach na 
Jamajkę i Kubę.

SEZON LETNI
Oprócz egzotycznych kierunków przedsta-
wicielka Neckermanna opowiadała także 
o bogatej ofercie wakacyjnej z bezpośred-
nim wylotem z Rzeszowa w kurortach Ba-
senu Morza Śródziemnego, czyli Algarve, 
Costa del Sol, Barcelona, Majorka, Chalki-
diki, Malta czy Split. Wszystkie połączenia 
rozpoczynałyby się w oparciu o linie 
Lufthansa z przesiadką w Monachium.

NAWET 60% RABATU 
Klienci, którzy wcześniej zarezerwują wa-
kacje, mogą liczyć nawet 60% rabatu oraz 
liczne korzyści przy wczesnej rezerwacji. 
To m.in. gwarancja najniżej i niezmiennej 
ceny imprezy oraz możliwość dowolnej 
zmiany rezerwacji. Na klientów czekają też 
nawet 100% zniżki dla dzieci, rabaty dla se-
niorów i nowożeńców oraz wiele nowości 
produktowych. •

Reprezentująca firmę Neckermann Po-
dróże Izabela Szerer przedstawiła zapro-

szonym agentom aktualną ofertę oraz nową 
ofertę Dynamic Product – rejsy czarterowe 
z przesiadką. Takie możliwości otworzyło 
zwiększenie ilości połączeń Lufthansy do 14 
tygodniowo oraz lepsze dopasowanie godzin 
tych połączeń.

SEZON ZIMOWY 
W sezonie zimowym (od 7.11.18-27.04.19) 
touroperator oferuje mieszkańcom woje-

wództwa podkarpackiego wyloty na sło-
neczną Dominikanę. Pasażer, który wykupi 
wycieczkę na Dominikanę, poleci z Rzeszo-
wa samolotem Lufthansy do Monachium, 
a stamtąd komfortową linią Condor – nale-
żącą do jednego z największych koncernów 
turystycznych na świecie Thomas Cook, 
którego częścią jest Neckermann – na lotni-
sko Punta Cana. Biuro podróży oferuje wy-
loty na Dominikanę we środy i powroty we 
wtorek. Klienci mogą wybrać hotel z bazy 
ponad 50 wyselekcjonowanych obiektów. 
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• IN ENGLISH

HOLIDAYS WITH NECKER-
MANN. A UNIQUE OFFER FOR 
PODKARPACKIE

ON OCTOBER 26TH, FROM THE RZESZÓW-
JASIONKA AIRPORT INITIATIVE, AT THE G2A 
ARENA EXHIBITION CENTER, A MEETING 
OF ONE OF THE LARGEST POLISH TOUR 
OPERATORS, NECKERMANN TRAVELS WITH 
PODKARPACKIE TOUR SALES AGENTS, TOOK 
PLACE. THE SUBJECT OF THE CONFERENCE 
WAS DEVOTED TO THE SUMMER SEASON 2019 
AND CHARTER CONNECTIONS OFFERED FROM 
THE AIRPORT IN RZESZÓW.

Representing the company Neckermann 
Podróże Izabela Szerer presented, to the 
invited agents, their current offer and 
a new Dynamic Product offer – charter 
flights with a transfer. These possibilities 
have opened up the number of Lufthansa 
connections by up to 14 a week and a better 
match of the connection hours.

WINTER SEASON
In the winter season (7th of November 
2018 – 27th of April 2019), the tour oper-
ator offers the residents of Podkarpackie 
Voivodeship departures to the sunny Do-
minican Republic. A passenger who will 
purchase a trip to the Dominican Republic, 

will fly from Rzeszów with a Lufthansa 
plane to Munich, and from there a com-
fortable Condor line – belonging to one 
of the largest tourist companies in the 
world – Thomas Cook, part of which is 
Neckermann – to the Punta Cana airport. 
The travel agency offers departures to 
the Dominican Republic on Wednesdays 
and returns on Tuesdays. Customers can 
choose a hotel from the database of over 50 

selected objects. In addition, selected dates 
will allow you to fly on similar terms to 
Jamaica and Cuba.

SUMMER SEASON
In addition to exotic directions, the 
representative of Neckermann also 
talked about a rich holiday offer with 
direct flights from Rzeszów to the 
Mediterranean Sea resorts, namely the 
Algarve, Costa del Sol, Barcelona,   Mal-
lorca, Chalkidiki, Malta and Split. All 
connections would start on the basis of 
Lufthansa lines with a change in Munich.

Neckermann Podróże also allows to 
book custom holiday packages tailored 
to the individual needs of tourists. Tour 
operator, offering dynamic packages, gives 
customers the possibility to flexibly match 
dates, length of stay and accommodation 
in their hotel base. Neckermann guaran-
tees exceptionally attractive prices taking 
into account the current promotions of 
airlines. As  a part of the package, clients 
have checked and hand luggage, transfers 
on the airport-hotel-airport route, accom-
modation in the selected facility and basic 
insurance, which may be extended with 
additional variants.

UP TO 60% DISCOUNT
Customers who pre-book their holidays 
can count up to 60% discount and many 
benefits at early booking. This includes 
guarantee of the lowest and unchangeable 
price of the event and the possibility of 
any change of the booking. There are even 
100% discounts for children, discounts 
for seniors, honeymooners and many new 
products specially prepared for clients. •
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W LETNIM ROZKŁADZIE POŁĄCZEŃ 2019 LUFTHANSA ZWIĘKSZY LICZBĘ REJSÓW 
POMIĘDZY MONACHIUM A PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA. ZMIENIĄ 
SIĘ TAKŻE GODZINY POŁĄCZEŃ. 
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FROM RZESZÓW TO MUNICH 
TWICE A DAY

IN THE SUMMER 2019 TIMETABLE, LUFTHANSA 
IS ABOUT TO INCREASE THE NUMBER OF 
FLIGHTS BETWEEN MUNICH AND RZESZÓW-
JASIONKA AIRPORT. THE CONNECTION 
HOURS WILL BE ALSO CHANGED.

Travelers will be able to travel to Rzeszów 
on the evening cruise, which will depart 
from Munich at 9:35pm. The arrival of the 
flight, number LH1606, to Rzeszów is to 
be scheduled for 11:00pm. Connections 
will take place 7 times a week. On the way 
back from Rzeszów to Munich, the plane 
will take passengers on a daily morning 
flight at 6:15am. The first connection in the 
new timetable will appear on March 31th, 
2019. Lufthansa will therefore increase the 
number of flights from Rzeszów to Munich 
up to 14 times a week.

New connections’ hours from Jasionka 
Airport will enable more convenient 
transfer connections at the Lufthansa inter-
change airport in Munich. In the summer 
season 2019 connections will be made 
according to the schedule:
• LH1606 Munich 21:35 – 23:00 Rzeszów 

(everyday)
• LH1607 Rzeszów 6:15 – 7:40 Munich 

(everyday)
• LH1618 Munich 11:20 - 12:45 Rzeszów 

(codziennie)
• LH1619 Rzeszów 13:20 – 14:25 Munich 

(everyday)
Connections from Rzeszów to Mu-

nich are getting more and more atten-
tion, which is why we decided to respond 
to the needs of our passengers. I am 
convinced that the new connections 
will guarantee, both the inhabitants of 
the region and the growing number of 
corporate customers, even better travel 
possibilities through our interchange 
port in Munich, from where you can go 
on a further journey in 130 directions” 
said Frank Wagner, Country Manager of 
Lufthansa Group in Poland.

"The direct connection to Munich is 
one of the most important routes in our 
schedule, especially for business passen-
gers, who each year arrive in Podkarpacie. 
I am convinced that many of them will 
benefit from the additional transfer possi-
bilities that will open thanks to the intro-
duced changes. Lufthansa is an important 
partner for us and we are happy with the 
consistent development of its offer at our 
airport,” says Michał Tabisz, the CEO of 
the Rzeszów-Jasionka Airport Board.•

Podróżujący zyskają możliwość podróży 
do Rzeszowa wieczornym rejsem, 

który wystartuje z Monachium o godz. 
21:35. Przylot lotu o numerze LH1606 do 
Rzeszowa zaplanowano na godz. 23.00. 
Połączenia odbywać się będą 7 razy w ty-
godniu. W drogę powrotną z Rzeszowa do 
Monachium samolot zabierze pasażerów 
codziennym porannym rejsem o godz. 6:15. 
Pierwsze połączenie w nowym rozkładzie 
pojawi się 31 marca 2019. Tym samym Luf-
thansa zwiększy liczbę rejsów z Rzeszowa 
do Monachium do 14 razy w tygodniu.

Nowe godziny połączeń z lotniska w Ja-
sionce umożliwią dogodniejsze połączenia 
transferowe na lotnisku przesiadkowym 
Lufthansy w Monachium. W sezonie letnim 
2019 połączenia odbędą się według rozkładu:
• LH1606 Monachium 21:35 – 23:00 Rzeszów 

(codziennie)
• LH1607 Rzeszów 6:15 – 7:40 Monachium 

(codziennie)
• LH1618 Monachium 11:20 - 12:45 Rzeszów 

(codziennie)
• LH1619 Rzeszów 13:20 – 14:25 Monachium 

(codziennie)

„Połączenia z Rzeszowa do Monachium 
cieszą się coraz większym powodzeniem, 
dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć 
na potrzeby pasażerów. Jestem przekonany, 
że nowe połączenia zagwarantują miesz-
kańcom regionu, jak i rosnącej liczbie 
klientów korporacyjnych jeszcze lepsze 
możliwości podróży przez nasz port prze-
siadkowy w Monachium, skąd można udać 
się w dalszą podróż w 130 kierunkach” – 
powiedział Frank Wagner, Country Mana-
ger Lufthansa Group w Polsce.

„Bezpośrednie połączenie z Mo-
nachium to jedna z najważniejszych 
tras w naszym rozkładzie, szczególnie 
dla pasażerów biznesowych, których 
z roku na rok przybywa na Podkarpaciu. 
Jestem przekonany, że wielu z nich 
skorzysta z dodatkowych możliwości 
przesiadkowych, jakie otworzą się dzięki 
wprowadzonym zmianom. Lufthansa jest 
dla nas ważnym partnerem i cieszymy 
się z konsekwentnego rozwoju jej oferty 
na naszym lotnisku” – mówi Michał 
Tabisz, prezes zarządu Portu Lotniczego 
Rzeszów-Jasionka. •
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Z RZESZOWA DO 
MONACHIUM 
DWA RAZY DZIENNIE
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PATROL-18 NA 
LOTNISKU W JASIONCE

W  październiku na terenie Polski odby-
ło się ćwiczenie Krajowego Systemu 

Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod 
kryptonimem Patrol-18. Podkarpackie 
było jednym z regionów wpisane do kalen-
darza ćwiczeń.

Na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów 
– Jasionka” został przeprowadzony prak-
tyczny epizod reagowania i prowadzenia 
działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia 
epidemiologicznego związanego z podejrze-
niem wystąpienia choroby wysoce zakaźnej 
na pokładzie samolotu wykonującego lot 
rejsowy do Jasionki.

W przyjętym scenariuszu przećwiczono 
zdarzenie polegające na wystąpieniu obja-
wów choroby wysoce zakaźnej u pasażera 
samolotu w trakcie lotu rejsowego. Zaini-
cjowało ono szereg procedur realizowanych 
przez siły podległe m.i. Komendantowi 
Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie, Pod-
karpackiemu Komendantowi Wojewódz-
kiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału 
Straży Granicznej. Ponadto z uwagi na fakt, 
że było to ćwiczenie Krajowego Systemu 
Wykrywania Skażeń i Alarmowania, do 
wsparcia wydzielone zostały siły i środki 
Sił Zbrojnych RP z Wojskowego Ośrodka 
Medycyny Prewencyjnej w Krakowie.
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Zasadniczym celem ćwiczenia było 
doskonalenie procedur współdziałania 
specjalistycznych sił i środków wydzielanych 
przez Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe 
oraz inspekcje sanitarne. Ponadto, niezmier-
nie ważna była również kwestia organizacji 
działań w na terenie samego Portu Lotni-
czego „Rzeszów-Jasionka”. Podsumowanie 
ćwiczenia wykazało ich skuteczność oraz 
wskazało ewentualne niedociągnięcia, nad 
którymi trzeba dodatkowo popracować. •

• IN ENGLISH

PATROL-18 AT THE AIRPORT IN 
JASIONKA

In October, the National System for Detecting 
Contamination and Alerting under the code-
name Patrol-18 took place in Poland. Podkar-
packie Voivodeship was one of the regions 
that entered into the calendar of exercises.

A practical episode of reacting and 
carrying out activities in the event of an 
epidemiological threat connected with 
the suspected occurrence of a highly 
contagious disease on board, an aircraft 
performing a cruise to Jasionka was carried 
out at the Rzeszów-Jasionka Airport.

In the adopted scenario an event was 
practiced, consisting in the occurrence of 
symptoms of a highly contagious disease 
in the passenger of the aircraft during the 
flight. It initiated a series of procedures 
carried out by forces subordinate to the city 
of Warsaw. Chief of the Provincial Police 
in Rzeszów in Podkarpackie Voivodship 
Commander of the State Fire Service and 
the Commandant of the Bieszczadzki 
Border Guard Unit. In addition, due to the 
fact that it was an exercise in the National 
Contamination Detection and Alert System, 
the forces and resources of the Polish 
Armed Forces from the Military Center 
of Preventive Medicine in Krakow were 
separated from the group.

The main goal of the exercise was to 
improve the procedures for the cooperation 
of specialized forces and resources secreted 
by the Fire Service, ambulances and sanitary 
inspections. In addition, the issue of orga-
nizing activities at the Rzeszów-Jasionka 
Airport itself was extremely important. Sum-
mary of the exercise showed their effective-
ness and pointed to possible shortcomings, 
which must be further worked on. •



OD LISTOPADA W TERMINALU LOTNISKA RZESZÓW-JASIONKA 
POJAWIŁA SIĘ WYJĄTKOWA WYSTAWA FOTOGRAFII AUTORSTWA 
TOMKA SIKORY. Z WRAŻLIWOŚCIĄ I PRZENIKLIWOŚCIĄ OBSERWATORA 
ŚWIATA SKOMPONOWAŁ ON SERIĘ ZDJĘĆ, KTÓRYCH MOTYWEM 
PRZEWODNIM SĄ OPOWIEŚCI KRYJĄCE SIĘ W SPOJRZENIACH 
I UŚMIECHACH PODOPIECZNYCH FUNDACJI ISKIERKA, CZYLI DZIECI 
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.
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gra na uczuciach, a jej podopieczni i ich rodziny 
potrafią uśmiechać się, mówiąc o chorobie. Uczy 
radości życia, wzmacniania potencjału i uważności 
na to, co ważne. Jak towarzyszyć choremu dziecku 
i jego rodzinie, ale pozytywnie i konstruktywnie. 
Poprzez słuchanie, otwartość, empatię i nieszablo-
nowe pomysły. 

Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją 
pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku 
budowaniem systemów wsparcia finansowego, 
psychologicznego i społecznego dla dzieci z choro-
bą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje 
się ponad 500 dziećmi leczącymi się głównie 
w specjalistycznych ośrodkach na w Katowicach, 
Chorzowie i Zabrzu, a także w Rzeszowie. •

• IN ENGLISH

SPARKLING CHILDREN

THIS NOVEMBER, AN EXCEPTIONAL PHOTO EXHIBITION 
BY TOMEK SIKORA APPEARED AT THE RZESZÓW-
JASIONKA AIRPORT TERMINAL. WITH THE SENSITIVITY 
AND INSIGHT OF THE WORLD’S OBSERVER, HE 
COMPOSED A SERIES OF PHOTOGRAPHS, OF WHICH 
THE MAIN THEME ARE STORIES HIDDEN IN THE LOOKS 
AND SMILES OF THE ISKIERKA FOUNDATION PUPILS – 
CHILDREN THAT SUFFER FROM CANCER.

ISKIERKOWE DZIECI

NA zdjęciach otaczają je dary natury zna-
lezione na wzgórzach Toskanii podczas 

wspólnego wyjazdu i warsztatów. Bohaterowie 
wystawy inspirują, motywują i uczą nas, dorosłych, 
zupełnie innego spojrzenia na świat. Bez patosu 
i zbędnej dramaturgii, z dystansem i poczuciem 
humoru. Bo każde spotkanie z iskierkowymi 
dziećmi, czy to w szpitalu, czy poza nim, to osobna 
historia. Historia odwagi, siły, pasji życia i marzeń.

Ta wystawa jest także spotkaniem. Opowiedzia-
nym obrazem, wyobraźnią i magią światłoczułej 
materii. To zaproszenie do świata dzieci zma-
gających się z chorobą nowotworową ich rodzin, 
któremu od ponad 12 lat towarzyszy Fundacja 
ISKIERKA. Pomaga z pasją i swoistą przekorą. Nie 



P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

Na zdjęciach otaczają je dary natury 
znalezione na wzgórzach Toskanii pod-
czas wspólnego wyjazdu i warsztatów. 
Bohaterowie wystawy inspirują, moty-
wują i uczą nas, dorosłych, zupełnie 
innego spojrzenia na świat. Bez patosu 
i zbędnej dramaturgii, z dystansem 
i poczuciem humoru. Bo każde spot-
kanie z iskierkowymi dziećmi, czy to 
w szpitalu, czy poza nim, to osobna 
historia. Historia odwagi, siły, pasji 
życia i marzeń.

Ta wystawa jest także spotkaniem. 
Opowiedzianym obrazem, wyobraźnią 
i magią światłoczułej materii. To za-
proszenie do świata dzieci zmagających 
się z chorobą nowotworową ich rodzin, 
któremu od ponad 12 lat towarzyszy 
Fundacja ISKIERKA. Pomaga z pasją 
i swoistą przekorą. Nie gra na uczuciach, 
a jej podopieczni i ich rodziny potrafią 
uśmiechać się, mówiąc o chorobie. Uczy 
radości życia, wzmacniania potencjału 
i uważności na to, co ważne. Jak to-
warzyszyć choremu dziecku i jego rodz-
inie, ale pozytywnie i konstruktywnie. 
Poprzez słuchanie, otwartość, empatię 
i nieszablonowe pomysły. 

Fundacja ISKIERKA jest polską orga-
nizacją pożytku publicznego zajmującą 
się od 2006 roku budowaniem systemów 
wsparcia finansowego, psychologiczne-
go i społecznego dla dzieci z chorobą 

nowotworową i ich rodzin. Fundacja 
opiekuje się ponad 500 dziećmi leczą-
cymi się głównie w specjalistycznych 
ośrodkach na w Katowicach, Chorzowie 
i Zabrzu, a także w Rzeszowie. •



B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1- - -5-- 06:30 10:15 FR8224 738

D U B L I N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- - - - 06:15 10:15 FR862 738

---4-- - 07:00 11:00 FR862 738

--- - -6- 12:45 16:45 FR862 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 06:30 10:05 FR7622 738

-2-- - - - 16:30 20:05 FR7622 738

---4-- - 16:00 19:35 FR7622 738

G L A S G O W P R E S T W I C K |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2---6- 17:00 20:55 FR2660 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4--- 17:40 21:05  FR3472 738

B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1- - -5-- 10:40 12:30 FR8225 738

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.10.2018 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE  PR ZED PL ANOWANĄ 
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.  

Information included in the schedule presents data from 15.10.2018 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the f light , please contact a representative of 
the airlines to confirm current t ime of f lights . 

ROZKŁAD LOTÓW
P R Z Y L O T Y O D L O T Y

L O N D Y N S TA N S T E D |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- 07:50 11:20 FR2134 738

1-3-5-7 18:00 21:30 FR2136 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- 06:30 10:10 FR3202 738

------7 06:45 10:25 FR3202 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 11:20 12:45 LH1618 CRJ9

1---5-7 15:50 17:15 LH1618 CRJ9

--3--6- 
(REJSY OD 10.11.2018) 15:50 17:15 LH1618 CRJ9

N E W A R K |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- 
(BR AK REJSU 18, 25.11.2018) 23:40 13:00 LO018 B787-8

T E L A W I W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 21:10 23:55 LO170 B737-800

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567
 (BRAK REJSU 13.11.2018) 7:40 8:35 LO3805 DH4

1234567 13:30 14:25 LO3801 E195/B737-8

----5-- 
(REJS 16.11.2018) 14:05 15:00 LO3807 DH4/E175

1-34567 16:30 17:25 LO3807 DH4

-2----- 16:35 17:30 LO3807 DH4

12345-7 22:40 23:35 LO3803 E170/E175/E195/E400

D U B L I N |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- - - - 10:40 12:55 FR863 738

---4-- - 11:30 13:45 FR863 738

--- - -6- 17:10 19:25 FR863 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 10:30 12:20 FR7623 738

---4-- - 20:00 21:50 FR7623 738

-2-- - - - 20:30 22:20 FR7623 738

G L A S G O W P R E S T W I C K |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2---6- 21:20 23:25  FR2661 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4-6- 21:30 23:05 FR3473 738

 L O N D Y N S TA N S T E D |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- 11:45 13:25 FR2135 738

1-3-5-7 21:55 23:35 FR2137 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- 10:35 12:30  FR3203 738

------7 10:50 12:45  FR3203 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 13:20 14:50 LH1607 CRJ9

1---5-7 17:50 19:20 LH1607 CRJ9

--3--6- 
(REJSY OD 10.11.2018) 19:30 20:55 LH1607 CRJ9

N E W A R K |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 
(BR AK RESÓW 18, 24.11.2018) 16:40 20:50 LO017 B787-8

T E L A W I W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------ 5:50 10:25 LO169 B737-800

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

123456- 5:50 6:45 LO3804 E170/E175/E400

1234567 
(BR AK REJSU 14.11.2018) 09:05 09:55 LO3806 DH4

123456- 
(BR AK REJSU 18.11.2018) 15:00 15:50 LO3802 E195

----5-- 
(RES 16.11.2018) 15:35 16:25 LO3808 DH4/E175

1-34567 17:55 18:45 LO3808 DH4

-2----- 18:00 18:50 LO3808 DH4





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe



Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe




