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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

OLGA
ŻARNASIEK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 
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M A R Z E N I A  K R O J O N E  N A  M I A R Ę

ROLĘ OFICERA WYWIADU WYMARZYŁA SOBIE DAWNO TEMU. DZIŚ 
ŚMIEJE SIĘ, ŻE VINCENT V. SEVERSKI ZDĄŻYŁ JĄ DLA NIEJ NAPISAĆ. 
W ŻYCIU ZJAWISKOWA BLOND PIĘKNOŚĆ, ŻONA I MATKA ORGANIZU-
JĄCA ŻYCIE RODZINNE CZASEM NA ODLEGŁOŚĆ. NA EKRANIE WYSPOR-
TOWANY, NIEUGIĘTY SZPIEG W SPÓDNICY WSPINAJĄCY SIĘ PO ŚCIAN-
KACH NICZYM KOZICA. ODROBINĘ NIEPOKORNA, WSZĘDZIE JEJ PEŁNO, 
MARZY O TEATRZE, KTÓRY JEJ NIE UZIEMI. SYLWIA JUSZCZAK WIE, ŻE 
W ŻYCIU NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA SPEŁNIANIE MARZEŃ.
TEKST Dagmara Kowalska ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

MARZENIA
KROJONE NA  

MIARĘ



Serial „Nielegalni”, który pojawił się w telewizji CANAL+ 
21 października, jest pierwszym serialem szpiegowskim od 
czasów „Stawki większej niż życie”. Wyzwanie, prawda?
Wyzwanie na pewno, cieszę się, że mi się udało w moim 
życiu, nie tak krótkim, zagrać postać szpiega, oficera wy-
wiadu. Czekałam na to, byłam pewna, że nie zdążę, a jed-
nak udało się i cudownie, że Vincent V. Severski napisał tę 
książki i że padło na mnie.

Jest dwóch reżyserów pierwszej serii „Nielegalnych”. 
Czy czujesz jakieś różnice w pracy na planie jednego 
i drugiego reżysera?
Tak, bo to dwie inne osobowości, jeśli chodzi o pomysły 
i sposób filmowania. Leszka Dawida znam ze studiów, 
studiowaliśmy równolegle, robiliśmy razem jakieś etiu-
dy, zawsze nam się cudownie pracowało. Grałam w jego 
filmie „Ki”. Janka poznałam gdzieś po drodze, ale wcze-
śniej nie pracowaliśmy razem. Janka musiałam się na-
uczyć. To bardzo fajne i ciekawe doświadczenie. Bardzo 
się polubiliśmy. Zupełnie inaczej gra się u obu reżyserów. 
Na planie u Janka upewniałam się, czy iść w tę czy w inną 
stronę. Był konkretny, czułam się bezpiecznie i powie-
działam: Ufam Ci. Uważam, że dobrze zrobiłam, że aktor 
powinien ufać reżyserowi w prowadzeniu roli, postaci, 
całego przedsięwzięcia.

Wydaje mi się, że to jest trudniejsze dla Ciebie, jako 
aktorki, kiedy współpracujesz przy kilku odcinkach 
z jednym reżyserem, a przy kolejnych kilku z drugim.
Między kręceniem pierwszych pięciu i kolejnych pięciu 
odcinków był spory upływ czasu. Kręciliśmy z Leszkiem 
jesienią, a wiosną i latem kręciliśmy odcinki z Jankiem, 
więc nie odczuwałam żadnego dyskomfortu.

Twoją postać poznajemy na ściance wspinaczkowej. 
Czy to było dla Ciebie wyzwanie…?
To było ciekawe wyzwanie, żałuję, że zajęć na ściance 
było tak mało. Kosztowało mnie to dużo zachodu i wysił-
ku, to nie jest takie proste, na jakie wygląda. Natomiast 
bardzo lubię takie fizyczne zadania, zajęcia z kaskadera-
mi, z bronią, ścianki wspinaczkowe. Ja uwielbiam sport. 
I to doświadczenie było niesamowite.

Tak, to że sport uwielbiasz, to wiem, bo podglądam Cię 
na Instagramie. Wiem też, że dużo ćwiczysz.
Mam na tym punkcie hopla.

Kto Cię uczył wspinaczki? Czy to było pierwsze 
Twoje spotkanie ze ścianką wspinaczkową?

Tak, to było pierwsze spotkanie z tym sportem. Produkcja 
załatwiła mi zajęcia na jednej z największych sal wspi-
naczkowych w Warszawie. Robi wrażenie, taka maczuga, 
na którą miałam się wspiąć bardzo szybko i sprawnie, a to 
było praktycznie niemożliwe, jak się na tym człowiek nie 
zna. Podstawy mam dobre, tak myślę.

Grasz w serialu szpiegowskim, czyli w historii, 
w którą musisz wejść czy chcesz, czy nie. 
W rzeczywistości masz dorastające dzieci, czy kiedy 
gra się taką postać, która coś odkrywa, węszy, tropi, 
próbuje dotrzeć do jakiejś tajemnicy, to przekłada się 
w jakiś sposób na życie prywatne? Czy wychodzisz 
z planu i odcinasz się od tego kompletnie?
Wydaje mi się, że wychodzę z planu i odcinam się komplet-
nie. Czasem jak mnie ktoś wkurzy, zdenerwuje sytuacja 
na planie, co się rzadko zdarza, to te emocje zabieram ze 
sobą. Chociaż wszyscy wiedzą, że jestem osobą, wbrew po-
zorom, naprawdę bardzo cierpliwą (śmiech). To, że gram 
w serialu szpiegowskim nie przekłada się w żaden sposób 
nawet na wyobraźnię, na temat tego, co może się wyda-
rzyć. Gdybym miała słuchać wszystkiego, co dzieje się 
naokoło, i bać się potencjalnych wydarzeń, to nikogo bym 
nie wypuściła z domu, bo przecież zawsze może się coś wy-
darzyć. Jedyne co robię, to tłumaczę dzieciom i proszę ich 
o uważność. Nic więcej nie zrobisz. Kiedyś my nie mieliśmy 
komórek, nie mieliśmy Internetu, musieliśmy wrócić do 
domu. I wracaliśmy bez przygód.

I raczej nic się wtedy złego nie działo. Jak Ci się 
współpracowało z pozostałą obsadą „Nielegalnych”? 
W serialu gra mnóstwo fantastycznych osób, od 
Grzegorza Damięckiego po Andrzeja Seweryna. 
Miałaś z nimi styczność na planie?
Z Grzesiem miałam styczność, bardzo fajnie nam się pra-
cowało. Nie zawsze tak się dzieje, że między ludźmi two-
rzy się rodzaj współpracy nad tą prawdą, którą mamy do 
przekazania widzowi. U nas to się wydarzyło. Z Agnieszką 
Grochowską też świetnie się pracuje. To z nimi miałam naj-
większy kontakt i jeszcze z Marcinem Czarnikiem, mieli-
śmy ze sobą duży kontakt. Muszę podkreślić, że obie ekipy 
filmowe były cudowne, wspaniale się razem pracowało.

W jaki sposób się przygotowywałaś do tego serialu? 
Jest to zupełnie inny świat, niż ten, w którym do 
tej pory grałaś – trzeba w niego wejść, poznać go. 
Spotkałaś się z osobą, którą grasz?
Spotkałam ją dopiero na premierze. Wiedziałam, że je-
stem podobno podobna, z ruchów, gestów, ale nie spo-

N I E  Z AWS Z E  TA K  S I Ę  DZ I E J E ,  Ż E 
M I Ę DZ Y  LU DŹ M I  T WOR Z Y  S I Ę  RODZ A J 

WS P Ó Ł PR AC Y  N A D  TĄ  PR AW DĄ ,  KT ÓR Ą 
M A M Y  D O  PR Z E K A Z A N I A  W I DZ OW I. 

U   N A S  T O  S I Ę  W Y DA R Z Y Ł O. 
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Zbliż telefon i odczytaj film
 



Wiesz, cały czas się tego uczę, bo jest mi 
potrzebne, chociażby po to, żeby mieć kon-
takt z synami, żeby wiedzieć, o czym i ja-
kim językiem mówią. Żyjemy w takich cza-
sach, które różnią się od czasów naszego 
dzieciństwa. Chcę być blisko dzieci, więc 
muszę być na bieżąco. Media społeczno-
ściowe są ważnym narzędziem promocyj-
nym dla aktora, ale życie toczy się gdzieś 
indziej i trzeba zachować zdrowy dystans. 
Dlatego czasem wrzucam ciekawe zdjęcia 

M E D I A  S P O Ł E C Z N O Ś C I OW E 
S Ą  WA Ż N Y M  N A R Z Ę D Z I E M 

PRO M O C YJ N Y M  D L A  A K T O R A , 
A L E  Ż YC I E  T O C Z Y  S I Ę  G D Z I E Ś 
I N D Z I E J  I   T R Z E B A  Z AC H OWAĆ 

Z D ROW Y  DY S TA N S . 
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tkałyśmy się przed zdjęciami. To było bar-
dzo miłe spotkanie.

Jaka jest grana przez Ciebie postać, 
w rzeczywistości?
Jak z boku patrzę, bardzo jesteśmy podobne. 
Wydaje się bardzo ciepłą osobą, energetyczną 
i mamy jakiś wspólny mianownik.

To daje do myślenia. Serial szpiegowski 
kojarzy się ze sprawnością fizyczną 
i z bronią, miałaś spotkania na strzelnicy? 
Jak to przygotowanie do roli wyglądało od 
strony technicznej?
Nie mieliśmy spotkań na strzelnicy, ale 
mieliśmy zajęcia z kaskaderami, zajęcia 
z  bronią, zajęcia na sali wspinaczkowej. 
Mieliśmy też zajęcia językowe, najbardziej 
mi zależało na tym, żebym dobrze nauczy-
ła się swoich kwestii. Nie umiem się uczyć 
na małpę, muszę wiedzieć dokładnie, cze-
go się uczę, więc z  Tomkiem i  z  nauczy-
cielkami angielskiego na tyle długo się 
uczyłam, żeby weszło mi to w krew. Mam 
nadzieję, że udało mi się powiedzieć swoje 
kwestie dosyć naturalnie, że są one osa-
dzone w postaci.

Wiemy, że autor powieści był z wami 
na planie, jak rozumiem, przyglądał się 
waszej pracy. Dawał jakieś wskazówki?
Tak, jak pytaliśmy, to oczywiście mówił, ale 
przede wszystkim opowiadał mnóstwo cieka-
wych historii, z których można było zaczerp-
nąć wiele ważnych informacji do budowania 
postaci. Niektóre z tych opowieści były wręcz 
niesamowite. Myślę, że to była 1/50 tego, co 
mógł nam opowiedzieć. Myślę, że autor książ-
ki jest kopalnią wiedzy i historii.

Życie zawodowe życiem zawodowym, 
ale jest przede wszystkim życie 
prywatne. U Ciebie sporo się dzieje, 
można Cię podglądać na Instagramie. 
Bardzo jestem ciekawa, jak traktujesz 
media społecznościowe. Każdy aktor, 
artysta traktuje je trochę inaczej. Do 
czego one są Ci potrzebne?



MÓJ  T E M PE R A M E N T  N I E 
P OZ WOL I Ł BY  M I  PR AC OWAĆ 
W   OK R E Ś L O N YC H  R A M AC H 
C Z A S OW YC H ,  DL AT E G O 
N I E  W I DZ I A Ł A BY M  S I E B I E 
W   PR AC Y  OD  8:0 0  D O  16:0 0...

zawodowe, czasem promuję zdrowy tryb 
życia, a zdjęcia prywatne umieszczam na 
Instagramie niezwykle rzadko.

Nie do końca odkrywasz swoją prywatność, 
np. nie pokazujesz twarzy dzieci.
Nie. Kiedyś popełniłam taki błąd, jeszcze nie-
świadoma zagrożeń, zdarzało mi się wrzucić 
jakieś nasze wspólne zdjęcia. Nie wiedzia-
łam, z czym to może się wiązać, jakie jest 
później przyzwolenie na wchodzenie ci w bu-
tach do domu.

Przeżyłaś to na własnej skórze?
Tak. I od tego czasu tego nie robię.

Sylwio, życie serialowe jest dość trudne. 
Zastanawiam się nad tym, jak łączysz 
jedno z drugim, jak udawało Ci się połączyć 
jeden serial z graniem w Norwegii i życiem 
rodzinnym? Jak to się składa do kupy, żeby 
wszystko działało jak w zegarku?
To bardzo ciekawe pytanie. Mój temperament 
nie pozwoliłby mi pracować w określonych 
ramach czasowych, dlatego nie widziałabym 
siebie w pracy od 8:00 do 16:00, ale w związku 
z tym mój tryb życia wymaga dobrze ułożone-
go planu dnia. Kiedy pracowałam w Norwegii, 
wyjeżdżałam z kraju na dłuższy czas, ale ro-
dzinę zostawiałam pod opieką. Potem gdy 
wracałam, poświęcałam moim najbliższym 
100% czasu. Ja wbrew pozorom myślę, że my 
aktorzy, jesteśmy w trochę lepszej sytuacji. 
To fakt, bardzo dużo pracujemy poza domem, 
ale później jesteśmy w stanie wynagrodzić 
i spędzić czas wolny w pełni z rodziną. Jedyną 
trudną dla mnie sytuacją była ta, w której 
pracowałam w Norwegii i nie miałam nikogo 
bliskiego do pomocy. W takich sytuacjach za-
wsze dzieje się coś nieprzewidywalnego, np. 
złamana noga albo ręka – tak się działo, kiedy 
pracowałam za granicą.

Czy serialowe życie jest ciekawe?
Ja nigdy nie brałam udziału, świadomie, 
w długofalowym serialu, który ma np. 3000 
odcinków. To był mój świadomy wybór. Wolę 
krótsze formy. Oczywiście, gdyby było coś 
bardzo, bardzo ciekawego to, czemu nie, ale 
były też sytuacje w życiu, w których było mi 
bardzo trudno, więc brałam to, co przyniosło 
mi życie. Nie przebierałam w ofertach. Mam 
dzieci, mam rodzinę, muszę sobie radzić, ale 
jeżeli mam taki komfort wyboru, a dziś mam, 
to wybiorę coś, co jest bliższe mojej pracy 
i tego, co chciałabym robić, moich aspiracji.

A teatr? Jest miejsce na teatr w Twoim życiu?
Właśnie do tego dojrzewam. Bardzo lubię 
teatr i myślę, że współczesne sceny teatral-
ne są mi bardzo bliskie, bo aktorzy grają spek-
takle także poza murami własnego teatru. 

M A R Z E N I A  K R O J O N E  N A  M I A R Ę
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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. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

C HC I A Ł A BY M ,  Ż E BY  T E AT R 
BY Ł  C Z Ę Ś C I Ą  MOJ E G O 

Ż YC I A ,  D O  T E J  P ORY  PR Z E Z 
RÓŻ N E  Ż YC IOW E  S Y T UAC J E 

N I E  M I A Ł A M  OK A Z J I , 
Ż E BY  W E J Ś Ć  N A  S C E N Ę 

T E AT R A L NĄ  NA  D ŁUŻ E J.

Chciałabym, żeby teatr był częścią mojego 
życia, do tej pory przez różne życiowe sytu-
acje nie miałam okazji, żeby wejść na scenę 
teatralną na dłużej. Mam nadzieję, że to się 
wkrótce zmieni.

Zmiany w życiu są bardzo ważne. Ja 
jako widz życzę sobie Ciebie zobaczyć 
w teatrze i mam nadzieję, że nastąpi to…
Niebawem!

Masz jakąś wizję tego, jaką rolę 
chciałabyś zagrać? Część aktorów 
marzy o roli, a potem to marzenie się 
spełnia. Np. Borys Szyc, zawsze chciał 
zagrać Hamleta. Zagrał, a teraz idzie 
w innym kierunku.
Uwielbiam role nieoczywiste, więc trzyma-
jąc się Szekspira, chętnie zagrałabym rolę 
Hamleta, chętniej niż Julię z Romea i Julii. 
(śmiech) Najważniejsze, żeby zagrać cieka-
wą i wielowymiarową rolę, w której można 
pokazać wszystkie swoje barwy. Rola powin-
na być wyzwaniem, a aktor powinien ma-
rzyć o powrocie do tej roli po każdym wyj-
ściu na scenę. Takiego wyzwania szukam.  

ENGLISH 

DREAMS MADE TO MEASURE

She envisaged the role of an intelligence agent 
a long time ago. Today, she laughs about how 
Vincent V. Severski managed to write it for her. 
In real life, an absolute blond beauty, a wife and 
mother, sometimes managing her family rela-
tionships over distance. On the screen, an athletic 
female spy of indomitable spirit, climbing walls 
like a chamois. She is here, there, and everywhere; 
a little defiant, dreams about theatre, where she 
won’t get stuck. Sylwia Juszczak knows that it’s 
never too late to pursue your dreams.

‘Nielegalni’, shown on CANAL+ since 
21 October, is the first spy TV series 

since ‘Stawka większa niż życie’. It’s 
a challenge, isn’t it?
For sure; and I’m glad that I’ve had a chance to 
play a spy, an intelligence agent, at my ripe old 
age. I was waiting for it and I was sure it would 
never happen; but in the end, I did it and I’m re-
ally happy that Vincent V. Severski wrote that 
book and I was chosen for the role.

The first season was shot by two 
directors. Have you noticed any 
differences in their work on the set?
Yes, because they’re completely different in 
terms of their ideas and shooting methods. 
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I know Leszek Dawid from school; we were 
on the same year, we even made some etudes 
together, I  always enjoyed working with 
him. I appeared in his film ‘Ki’. I met Janek 
in the meantime, but we’d never worked 
together before. I had to get to know him. 
It’s a great and valuable experience. We hit 
it off. Each of them is different. On Janek’s 
set, I made sure which way I should go. He 
was matter-of-fact, I  felt safe and I  said, 
‘I trust you.’ I think it was a good decision; 
an actor should trust a director in terms of 
developing a role, a character, and of the 
whole undertaking.

I guess it must be more difficult for you, 
as an actress, to work on a few episodes 

I know you love sports because I follow 
you on Instagram. I also know you 
exercise a lot.
I’m crazy about it.

Who taught you to climb? Was it your 
first attempt on a climbing wall?
Yes, it was my first try. The production ar-
ranged classes in one of the largest climb-
ing rooms in Warsaw for me. I was supposed 
to climb an impressive column very fast, 
and it was practically impossible for a per-
son who had never done that before. I think 
it’s a good start.

You’re appearing in a spy series, that is 
a story you need to immerse yourself 
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with one director and on the remaining 
ones – with another one.
There was a considerable break between mak-
ing the first five and the remaining five epi-
sodes. We worked with Leszek in autumn, 
while with Janek in spring and summer, so 
I didn’t feel any discomfort.

We meet your character on a climbing 
wall. Was it a challenge for you…?
It was an interesting challenge, and I re-
gret I didn't have more climbing classes. 
It took a lot of effort; it’s not so easy as it 
may seem. But I enjoy such physical activ-
ities, classes with stuntmen, weapons, on 
climbing walls. I love sports. And it was an 
incredible experience.



in whether you like it or not. In real life, you have 
teenage children. Does playing a character who 
discovers, checks and tracks something down, tries 
to solve a mystery, affect your private life? Or do 
you leave the set and forget about it altogether?
I think that I leave the set and forget about it. Sometimes, 
when someone or something pisses me off, which doesn’t 
happen very often, I take these emotions home with 
me. Although everyone knows that against all appear-
ances, I’m really patient (laughs). The fact that I play in 
a spy series doesn’t have any impact on my imagination 
and ideas about what may happen. If I were to listen to 
everything around me and be afraid of potential events, 
I’d never let anyone out of the house because every-
thing may happen. The only thing I do is to talk to my 
children and ask them to be careful. There’s nothing 
more to do. In the past, we didn’t have mobile phones 
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or the Internet, and we had to come home. And we did, 
without any adventures.

And nothing bad happened then. Did you enjoy working 
with the cast of ‘Nielegalni’? The series stars plenty 
of fantastic actors, from Grzegorz Damięcki to Andrzej 
Seweryn. Did you meet them on the set?
I met Grzegorz, and I enjoyed working with him. It 
doesn’t always happen that people cooperate to convey 
the truth to the audience. But we did. I also enjoyed 
working with Agnieszka Grochowska. I worked with 
them most often; and with Marcin Czarnik, too. I’d 
like to stress that both casts were wonderful, and it was 
great to work with those people.

How did you prepare for your role in the series? It’s 
a completely different world from the one you’d 
appeared in so far – you need to enter it, explore it. 
Did you meet the person you played?
I met her only at the premiere. I knew we had a lot in com-
mon, including movements, gestures, but we hadn't met 
before shooting. It was a nice meeting, by the way.

What's your character like in real life?
From the perspective of an outsider, we’re very similar. She 
seems to be warm, energetic, and we have a lot in common.

It makes you think. A spy series is usually associated 
with physical fitness and weapons. Did you go to 
a shooting range? How did you prepare for the role 
from a technical perspective?
We didn’t go to a shooting range, but we had classes with 
stuntmen and weapons as well as in a climbing room. 
We also had language lessons; the most important thing 
to me was to learn to speak my lines. I can’t learn by 
heart, I need to know exactly what I’m studying, so I was 
learning together with Tomek and English teachers long 
enough for it to become natural to me. I hope I managed 
to speak my lines in a natural way.

We know that the author of the novel was present on 
the set. I understand he observed your work. Did he 
provide you with any pieces of advice?
Yes. He answered our questions, but primarily, he told us 
plenty of exciting stories, which provided us with infor-
mation useful to build a character. Some of these stories 
were incredible. I think that it was 1/50 of what he could 
tell us. I believe he’s a mine of knowledge and stories.

Professional life is one thing, but there’s also private 
life. There’s a lot going on in your life, as we can see 
on your Instagram. I’m really curious about how you 
treat social media because every actor, every artist, 
treats them differently. What do you use it for?
You know, I’m still learning that because I need it, for 
example, to keep in touch with my sons, to know what 
they talk about and how they talk about it. The contem-
porary times are very different from the times of our 
childhood. I want to be close to my children, so I need 
to keep up-to-date. Social media are an important pro-
motional tool for actors, but life goes on somewhere 
else, and you need to detach yourself from it. That’s why 



es are very close to me because actors also 
perform outside their theatres. I’d like the-
atre to be a part of my life. So far, because of 
different situations in my life, I haven’t had 
a chance to stay in a theatre for a long time. 
I hope this will change soon.

Changes in life are very important. 
I wish to see you in theatre and I hope 
this will happen…
Soon!

Do you have any idea about what kind 
role you would like to play? Some actors 
dream about a role, and their dreams 
come true. For example, Borys Szyc 
always wanted to play Hamlet. He did it, 
and now he’s going in a new direction.
I love non-obvious role, so in Shakespeare’s 
play, I'd rather play Hamlet than Juliet from 
Romeo and Juliet (laughs). What matters is 
to play an interesting and multi-dimension-
al character, in which I could show a whole 
range of colours. A role should be a chal-
lenge, and an actor should dream about it 
every time they go on stage. I’m looking for-
ward to such a challenge.  

I sometimes post interesting pictures from 
work or promote a healthy lifestyle, but I rare-
ly post private photos on Instagram.

You protect your privacy, for example, you 
don’t show the faces of your children.
No. I once made that mistake, when I un-
aware of its consequences, and posted some 
pictures in which I was with my family. I didn’t 
know the consequences of letting people in-
terfere in your private life.

You experienced it personally?
Yes. And I haven’t done it ever since.

Sylwia, it must be quite difficult to 
reconcile playing in a TV series in Norway 
with your family life? How did you 
manage to keep it working?
That’s a very good question. I couldn’t work 
in fixed working hours – I can’t imagine my-
self in a nine-to-five job – so I need to be or-
ganised and plan my days. When I worked in 
Norway, I left the country for some time, but 
my family was attended to. When I returned, 
I devoted 100% of my time to my family. 
I think that actors are in a good position any-

way. We do work away from home a lot, but 
later, we’re able to make up for it and spend 
free time with our family. What I found diffi-
cult while I was working in Norway was the 
fact that I didn’t have anyone close to me 
to help me. There’s always something un-
expected happening in such situations, for 
example, a broken leg or arm. That's what 
happened when I was working abroad.

Is a life in a TV series fun?
I’ve never appeared in a  long TV series, 
which has, say, 3000 episodes. It was my 
choice. I prefer shorter forms. Of course, 
if something really interesting came up, 
why not. But I’ve also been in difficult po-
sition in life, where I had to take what life 
offered. I  didn’t pick and choose. I  have 
children, a family, I need to fend for my-
self, but if I have the choice, like I do today, 
I’ll opt for something closer to my work 
and my aspirations.

What about theatre? Do you have time for 
theatre in your life?
I’m thinking about it. I like theatre very much 
and I believe that contemporary theatre stag-
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RAFAŁ
CHRIST

Filmoznawca z pasji i wykształcenia. 
Zamiast z kinem artystycznym woli spędzać 
wieczory z horrorami i blockbusterami. Kiedy 
akurat czegoś nie ogląda, to pewnie czyta komiks 
albo książkę.

daś Miauczyński po raz pierwszy pojawił 
się na ekranach w 1984 roku w „Domu 
wariatów”, w którym po dłuższej nie-

obecności odwiedza rodziców. Niech pierwszy 
rzuci kamieniem ten, kto nie słyszał w  tym 
familijnym koszmarze ech własnych spotkań 
z krewnymi. I chociaż od premiery filmu minę-
ły już 34 lata, wciąż zdaje się aktualny, bo kolej-
ne pokolenia widzów znajdują w nim odniesie-
nia do własnego życia. 

Już od ponad trzech dekad reżyser Marek 
Koterski wykorzystuje swoje alter ego do przedsta-
wiania uniwersalnych, lęków, nadziei, paranoi, sto-
sunku do rodaków, patriotyzmu czy cech charak-
teru. Adaś Miauczyński (w „Życiu wewnętrznym” 

i „Porno” – Michał Miauczyński) powraca do 
kin w  nieregularnych odstępach czasu. Do 
niedawna gościł na ekranach siedem razy, 
a wcielały się w niego takie aktorskie tuzy 
jak m.in. Marek Kondrat czy Cezary Pazura. 
W najnowszym, ósmym już filmie nieco od-
młodzoną jego wersję wykreował syn reżysera 
Michał. Bez względu na to, czyją twarz akurat 
nosi, zawsze jest Polakiem do bólu – sfrustro-
wanym, tęskniącym za największą miłością 
swojego życia, nieco przegranym inteligen-
tem, który własną tożsamość próbuje budo-
wać poprzez język. 

Z jednej strony Adaś walczy z potocznością 
i nieprawidłowościami polskiego języka po-

ZDJĘCIA Hubert Komerski

DZIĘKI NIEMU DOWIEDZIELIŚMY SIĘ, ŻE MIESZKAMY W „DOMU WARIATÓW”, NASZE „ŻYCIE WEWNĘTRZNE” TO FILM 
„PORNO”, W KTÓRYM NIE DZIEJE SIĘ „NIC ŚMIESZNEGO” I „AJLAWJU” MÓWIMY TYLKO W CZASIE „DNIA ŚWIRA”, 
PONIEWAŻ „WSZYSCY JESTEŚMY CHRYSTUSAMI”, A „BABY SĄ JAKIEŚ INNE”. TERAZ ADAŚ MIAUCZYŃSKI NAUCZY NAS 
JAK PRZEŻYWAĆ PODSTAWOWE „7 UCZUĆ”.
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tocznego za pomocą, chociażby pisanego w „Dniu świra” 
trzynastozgłoskowca, a z drugiej często i gęsto posługuje 
się wulgaryzmami. Jest osobą niezdecydowaną, przez co 
bez przerwy sam siebie poprawia – zmienia szyk zdania 
i szuka właściwych zaimków wskazujących. „Tą” czy „tę” to 
u Koterskiego pytanie pokroju szekspirowskiego „być albo 
nie być”. Na temat mowy i komunikacji, a raczej jej braku 
w twórczości reżysera powstają całe artykuły oraz obszer-
ne teksty naukowe.

Koterski, tworząc własny artystyczny język – zarówno 
mówiony, jak i filmowy – ze swadą rozprawia się z narodo-
wymi przywarami. W groteskowy sposób prezentuje naszą 
rzeczywistość i mity oraz stereotypy, nieraz potwierdzając 
te ostatnie. Wszystkie pozycje z  Miauczyńskim tworzą 
spójną całość, stanowiącą obszerne studium polskości. 
I chociaż często nazywane są komediami, to zgodnie z ty-
tułem jednej z produkcji, nie ma w nich „Nic śmiesznego”. 
Tak jak poprzednie produkcje, „7 uczuć” z pewnością roz-
bawi was do łez, a potem zmusi do zastanowienia nad wła-
snym życiem i skłoni do smutnych refleksji. 

ENGLISH

POLAKOW PORTRET MARKA KOTERSKIEGO

The greatest works of this prominent director include ‘Dom 
wariatów’, ‘Życie wewnętrzne’, ‘Porno’, ‘Nic śmiesznego’, ‘Ajlawju’, 
‘Dzień świra’, ‘Wszyscy jesteśmy Chrystusami’, and ‘Baby są 
jakieś inne’. Now, Adaś Miauczyński will show us how to deal 
with basic emotions in his latest film ‘7 uczuć’.

Adaś Miauczyński first appeared on the silver screen in 
‘Dom wariatów’ in 1984, where he visited his parents after 
a long time. Let him who hasn’t identified with this family 
disaster cast the first stone. Even though there have been 
34 years since its premiere, the film still seems relevant as 
other generations find that it corresponds to their life, too. 

For over three decades, director Marek Koterski has 
been using his alter ego to present universal fears, hopes, 
paranoias, attitude to fellow countrymen, patriotism, and 
character traits. Adaś Miauczyński (or Michał Miauczyński 
in ‘Życie wewnętrzne’ and ‘Porno’) comes back to cinema 
at irregular intervals. So far, he has appeared on the silver 
screen seven times and has been rendered by such promi-
nent actors as Marek Kondrat and Cezary Pazura. In the la-
test, eighth film, his younger version was developed by the 
director’s son, Michał. Regardless of whose face and voice 
he has, Adaś has always been a typical Pole – a frustrated 
man, longing for the love of his life, a defeated savant, who 
tries to build his identity through language. 

On one hand, Adaś fights with colloquialisms and incor-
rect usage of Polish language by means of, for example, 
a thirteen-syllable line written in ‘Dzień świra’, and, on the 
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other hand, he often uses vulgarisms. He is indecisive and keeps 
correcting himself all the time – he changes the word order and 
searches for proper demonstratives, which are central to him 
like Shakespeare’s question ‘to be or not to be.’ The language 
and communication, or a lack thereof, in the director’s works 
are analysed in long articles and scholar writings.

By means of his own artistic language, both spoken and 
film, Koterski deals with our national vices with fluency. 
He presents Polish reality, as well as myths and stereoty-
pes, often confirming the latter, in a grotesque manner. All 
his productions with  Miauczyński form a coherent whole, 
which is a study of Polishness. And even though they’re 
often classified as comedies, there’s nothing funny about 
them. ‘7 uczuć’, just like Koterski’s previous productions, is 
a food for thought that will surely make you laugh and later 
stop to reflect on your own life. 

ADAŚ MIAUCZY ŃSKI (W „ŻYCIU W EW NĘTRZN Y M” 
I „POR NO” – MICHAŁ MIAUCZY ŃSKI) POW R ACA 
DO KI N W NIEREGULAR N YCH ODSTĘPACH CZASU.

P O L A K Ó W  P O R T R E T  M A R K A  K O T E R S K I E G O .



kość. I że trzeba wielkiej naiwności, by mnie-
mać, iż z bogami powstałymi z przemyślnych 
maszyn, będzie inaczej. 

ENGLISH

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

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

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

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

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

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

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

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

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

 Z
D

JĘ
CI

A
: M

AT
. P

R
A

SO
W

E 
(1)

, D
O

R
O

TA
 C

ZO
CH

 (2
).

GRZEGORZ LINDENBERG „LUDZKOŚĆ 
POPRAWIONA”, WYD. OTWARTE, 
KRAKÓW 2018 

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

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

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

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

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

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

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

W PRZEDDZIEŃ NARODZIN NOWYCH BOGÓW

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

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

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

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

J

 
UCZUCIOWE ODCHUDZANIE

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

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

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

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

ENGLISH

EMOTIONAL SLIMMING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P

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

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

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

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

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

ENGLISH

A BERET’S THROW AWAY, 
OR QUITE NEARBY

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

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

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

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

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

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

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

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

the River Vistula, namely Kazimierz Dolny 
overrun by Varsovians.

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

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

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

To conclude, if you feel like throwing 
a beret, visit Krotoszyn in August. The Beret 
Throwing World Championship has been held 
there since 1996. The current record is 42.1 m 
and it was established in 2012. 
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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

Ż YJ C H W I L Ą! T O BR Z M I Ł AT W I E J N I Ż 
W R Z E C Z Y W IS T O Ś C I.  Z W RÓ Ć M Y U WAGĘ NA T O, 
C O ROBI M Y. N I E ROZ PR A SZ A J M Y SI Ę PR Z EZ 
R Z E C Z Y, KT ÓR E M U SI M Y Z ROBIĆ J U T RO. 
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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! 
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DIA DE LOS MUERTOS 
ZAMIAST ZADUMY BARWNE I  RADOSNE ŚWIĘTO
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PODRÓŻOWANIE TO NIC INNEGO JAK MAGICZNA ZAMIANA PIENIĘDZY NA WSPOMNIENIA. KAŻDA WYPRAWA, NAWET 
TA NAJMNIEJSZA, NIESIE ZA SOBĄ NIEZAPOMNIANE EMOCJE I NOWE DOŚWIADCZENIA. CORAZ WIĘCEJ KRAJÓW 
PR DZIEŃ ZMARŁYCH TO NAJSTARSZE RELIGIJNO-ETNICZNE ŚWIĘTO MEKSYKAŃSKIE, KTÓRE CELEBRUJE ŻYCIE 
POZAGROBOWE I WIĘZY RODZINNE. ULICAMI PRZECHODZĄ PARADY, A NA CMENTARZACH ZJAWIAJĄ SIĘ CAŁE RODZINY, 
PRZYNOSZĄC PODARUNKI I UCZTUJĄC NA CZEŚĆ TYCH, KTÓRZY ODESZLI. ZE WZGLĘDU NA UNIKALNY CHARAKTER, 
DIA DE LOS MUERTOS ZNALAZŁO SIĘ NA NIEMATERIALNEJ LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO.



olorowe stroje mieszkańców, czasz-
ki i kościotrupy na straganach, cmen-
tarze tonące w  nagietkach. Día de 

los Muertos daleko do Halloween. Choć oba 
wydarzenia są ze sobą powiązane, znacz-
nie różnią się tradycjami i tonem. Podczas 
gdy Halloween stanowi mroczną noc terroru 
i psot, meksykańskie święto rozwija się przez 
dwa dni w eksplozji kolorów i radości życia. 
Oczywiście tematem przewodnim pozostaje 
śmierć, ale w innym aspekcie – w tym przy-
padku chodzi o to, by okazać miłość i szacu-
nek zmarłym członkom rodziny. Choć święto 
jest obchodzone w podobny sposób w całym 
kraju, w wielu jego częściach panują inne zwy-
czaje. Większe miasta specjalizują się w or-
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M EK S Y K A N I E SĄ PR Z EKONA N I, 
Ż E W T R A KC I E T YC H DWÓ C H DN I 
P OPR Z EZ ROZ MOW Y, ŚPI EWA N I E 
U LU BION YC H PIO SE N EK I  J EDZ E N I U 
U LU BION YC H DA Ń Z M A R ŁYC H 
NAW I Ą Z UJĄ Z N I M I KON TA KT.

ganizowaniu spektakularnych parad ulicz-
nych, w małych miejscowościach natomiast 
kultywuje się biesiadowanie przy grobach. 
W tym czasie ogromną popularnością cie-
szą się wyrabiane z cukru trupie czaszki oraz 
chleb zmarłych (pan de muerto) - wypiek ze 
słodkiego ciasta z jajkiem.

Dia de los Muertos przypada na 1 i 2 li-
stopada, choć świętowanie zaczyna się już 
wcześniej. Na meksykańskich cmentarzach 
zjawiają się całe rodziny. Przynoszą jedze-
nie, ozdabiają groby i zapalają świece mające 
wskazać duszom drogę powrotną. Pierwszy 
dzień – Dia de los Angelitos, poświęcony jest 
duszom dzieci, a drugi – Dia de los Muertos, 
pamięci dorosłych. Meksykanie wierzą, że 
w tych dniach zmarli ich odwiedzają. Zachętą 
do wizyty są bogato zdobione ołtarze (ofren-
das) budowane w domach i na cmentarzach. 

Nie służą do oddawania czci; ich rolą jest przyj-
mowanie duchów z powrotem do królestwa 
ży w ych. Umieszcza się na nich kwiaty, 
wodę i  jedzenie, fotografie, świece, sło-
dycze i wszystko to, co dana osoba lubiła 
za życia. Dla dusz dorosłych są to często 
alkohole lub cygara, a dla dusz dzieci za-
bawki. Wszystko po to, by uprzyjemnić 
czas w zaświatach. Główną dekorację ołta-
rza stanowią nagietki. Ponoć w tych dniach 
wskazują one zmarłym drogę powrotną do 
świata żywych.

Meksykanie są przekonani, że w trakcie 
tych dwóch dni poprzez rozmowy, śpiewa-
nie ulubionych piosenek i  jedzeniu ulu-
bionych dań zmarłych nawiązują z nimi 
kontakt. W niektórych społecznościach 
zwyczajowo spędza się całą noc na cmenta-
rzu. Ludzie urządzają przyjęcia, przypomi-



nające piknik. Zjawiają się również mariachi, tradycyjne 
orkiestry muzyczne, grające meksykańską muzykę lu-
dową. W zabawie uczestniczą całe rodziny. Bo po co się 
smuci, jeśli można celebrować życie. Nawet po śmierci. 

ENGLISH 

DIA DE LOS MUERTOS – COLOURFUL AND JOYOUS 
CELEBRATION INSTEAD OF PENSIVENESS

The Day of the Dead is the oldest religious and ethnic 
Mexican holiday, celebrating afterlife and family ties. Pa-
rades are held on city streets, and entire families visit cem-
eteries to bring gifts and honour those who passed away. 
With its unique character, Dia de los Muertos has been 
entered in the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage.

Colourful costumes, skulls and skeletons at stalls, cem-
eteries full of marigolds. Dia de los Muertos has little 
in common with Halloween. Even though the celebra-
tions are related to each other, they considerably differ 
in terms of tone and traditions. While Halloween is 
a spooky night of terror and tricks, the Mexican holiday 
consists of two days of colourful feasts and celebra-
tion of life. Of course, the central theme of both holi-
days is death, but Dia de los Muertos aims at expressing 
love and respect towards family members who passed 
away. Although it is celebrated in a similar way across 
the country, different regions follow different cus-
toms. Big cities organise spectacular street parades, 
while inhabitants of small towns feast at the graves. 

Characteristic dishes popular in this period include 
sugar skulls and bread of the dead (pan de muerto), 
which is sweetened soft bread with egg.

Dia de los Muertos is officially celebrated on 1 and 2 
November, even though it begins much earlier. Entire 
families visit Mexican cemeteries. They bring food, deco-
rate graves and lit candles that are supposed to show the 
souls their way back. The first day – Dia de los Angelitos 
is dedicated to souls of children, while the second – Dia 
de los Muertos, to the memory of adults. Mexicans be-
lieve that the dead visit them during those days. They 
erect richly ornamented altars (ofrendas) at homes 
and in cemeteries. The altars aren’t intended for wor-
ship, but to welcome the dead in the world of the living. 
Objects placed on the altars include flowers, water and 
food, photographs, candles, sweets and everything a giv-
en person liked when they were alive. This often includes 
alcohol or cigars for adults and toys for children. The 
goal is to make their time in the spirit world more pleas-
ant. The main decoration on the altar is marigolds. 
Some say they show the dead their way back to the 
world of the living.

Mexicans believe that during those two days they 
can make contact with the dead by talking, singing 
their favourite songs and eating their favourite food. 
In some communities, people spend a whole night in 
the cemetery. They hold feasts resembling picnics 
with Mexican folk music played by mariachi, tradi-
tional music bands. Entire families take part in the 
celebration. Why worry if we can celebrate life? Even 
after death. 
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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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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

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S



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

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

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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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 

5 0 – 5 1
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patelni roztopimy masło i zeszklimy ce-
bulę. Do bulionu warzywnego dodajemy 
marchewkę, cebulę, obrane i pokrojone 
w kostkę jabłko do smaku. Przyprawiamy 
wszystko pieprzem, świeżym tymiankiem, 
solą i połową łyżki octu jabłkowego. Fanom 
korzennego smaku polecam dodać starty 
imbir. W momencie pisania tego przepisu 
na dworze było koło 20 stopni, więc sam 
zrezygnowałem z niego. Całość podaje-
my z łyżką gęstej śmietany oraz chipsem 
z boczku. Czy ktoś z was się skusi na zro-
bienie takiej zupy?  

ENGLISH

CHESTNUTS – A TASTE OF AUTUMN

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

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

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

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

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

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

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

KOSZULA / SHIRT: EST BY S



P O I S E

SPODNIE / PANTS : ZUZANNA CZAJA

SWETER / SWEATER: EST BY S



SPODNIE / PANTS : ZUZANNA CZAJA

SWETER / SWEATER: EST BY S

5 6 – 5 7 M O D A  /  F A S H I O N



D I R T Y  P I N K



MODELKA / MODEL:  
Anna Fomenko / COMO MODELS

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kamil Banaszek

MAKIJAŻ / MAKE UP:  
Katarzyna Brzozowska

SPODNIE / PANTS : ZUZANNA CZAJA

KOSZULA / SHIRT: EST BY S
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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 

W

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

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

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

ENGLISH

ELECTIONS LIKE THE WORLD CUP

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

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

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

Because every subsequent election campaign is 
more disgusting than the previous ones. And the most 
disgusting thing is that some people enjoy that, treat it 
seriously, and want to win us over. Ick! 
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dodatkowego przedmiotu, np. torby 
z laptopem, torebki damskiej, aparatu 
fotograficznego, konsoli przenośnej, 
telefonu, odtwarzacza muzycznego, 
płaszcza, parasola czy też materiałów 
do czytania. Traktuje się je wtedy jako 
bezpłatny, dodatkowy bagaż podręczny. 
Tutaj ważna uwaga – jeżeli chodzi o ta-
nich przewoźników, zwykle zabraniają 
oni zabierania do samolotu dodatko-
wych akcesoriów, dlatego muszą one 
być spakowane do jednego bagażu 
podręcznego – dotyczy to każdej, nawet 
najmniejszej torebeczki.

Linia Ryanair – irlandzki prze-
woźnik operujący z naszego lotni-
ska do Dublina, Londynu Stansted, 
Liverpoolu oraz Warszawy w ramach 
programu „Always getting better” 
zmienia politykę bagażową.

Każdy pasażer ma prawo wnieść na 
pokład jedną darmową sztukę bagażu 
podręcznego w wymiarach 40x20x25 
cm oraz ma możliwość wykupienia 
bagażu podręcznego nadawanego do 
luku. Taki bagaż podręczny nadawany 
przy odprawie bagażowo-paszpor-
towej jest zdecydowanie tańszy niż 
standardowy bagaż rejestrowany.

Linia Wizz Air – węgierski prze-
woźnik niskokosztowy operujący 
z naszego lotniska do Oslo Sandefjord 
Torp, Bergen oraz Stavanger również 
zmienia politykę bagażową. Wszyscy 
pasażerowie mogą zabrać ze sobą na 
pokład jedną bezpłatną sztukę bagażu 
podręcznego o maksymalnych wy-
miarach 40x30x20 cm, którą należy 
umieścić pod fotelem przed sobą. 
Dodatkowo Wizz Air wprowadza nowy 
typ bagażu rejestrowanego o wadze 
10 kg. Jest on zdecydowanie tańszy od 
klasycznych 23 kg lub 32 kg.

Linie lotnicze znalazły oczywiście 
rozwiązanie dla osób, które naprawdę 
się spieszą – jest nim priorytet wejścia 
na pokład samolotu. Pasażerowie po-
dróżujący z priorytetem w linii Ryanair 
mają prawo do zabrania dodatkowe-
go, większego bagażu podręcznego 
(55x40x20 cm), natomiast pasażerowie, 
którzy wykupili usługę WIZZ Priority, 
będą mogli zabrać dodatkową podręcz-
ną walizkę na kółkach o maksymal-
nych wymiarach 55x40x23 cm.

Na stronach internetowych po-
szczególnych przewoźników znaj-
dziesz informacje na temat wymiarów 
bagażu, ilości sztuk oraz wagi.

P.S. Krzyki, obraźliwe słowa, tupanie 
i ignorowanie nie pomaga jej się magicz-
nie zmniejszyć. Jeżeli torba na lotnisku 

PODRÓŻOWANIE TYLKO Z BAGAŻEM PODRĘCZNYM 
POZWALA OSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE, A POZA TYM JEST TO 
BARDZO WYGODNE ROZWIĄZANIE. NIEKTÓRYCH JEDNAK 
PRZERASTA ZADANIE SPAKOWANIA TAK MAŁEJ WALIZKI.

  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjęcia: PICABAY.COM

Każdy przewoźnik określa 
dokładny rozmiar, wagę i ilość 
sztuk bagażu podręcznego. 

Zwykle walizka musi się zmieścić 
w wymiarach 55x40x20 cm i wadze 
10 kg. Zwykle nie oznacza zawsze. 
Kupując bilety lotnicze, zgadzamy 
się na warunki przewoźnika, a tym 
samym zgadzamy się na limity wy-
miarów oraz wagi bagażu podręczne-
go. Często pasażerowie podróżujący 
regularnie jedną linią lotniczą, nie 
sprawdzają warunków nowo wybra-
nego przewoźnika. Konsekwencją 

OJ TA M K I LK A 
CENTY M ETRÓW! 

niezastosowania się do przepisów 
często kosztuje zarówno finansowo, 
jak i sytuacyjnie (stres).

Trzeba pamiętać, że tanie linie prze-
ważnie nie przewidują standardowego 
bagażu podręcznego dla niemowląt. 
Wszelkie niezbędne akcesoria przezna-
czone dla nich muszą zostać spako-
wane do walizki rodziców, którym nie 
przysługuje z tego tytułu większy limit 
bagażu. Są linie, które pozwalają na 
osobną torbę maksymalnie do 5 kg.

Niektóre linie pozwalają swym 
pasażerom na przewóz jednego 



O J  T A M  K I L K A  C E N T Y M E T R Ó W !

okazała się nie spełniać warunków, 
najlepiej ją przepakować, zostawić naj-
bliższym lub odnieść do samochodu.  

  IN ENGLISH

OH, A FEW CENTIMETERS!

Traveling only with hand luggage saves 
money and is a very convenient solution. 
Some, however, are overwhelmed by the 
task of packing such a small suitcase.

Each carrier determines the exact size, 
weight and number of hand luggage. 
Typically, the suitcase must fit in sizes 
55x40x20 cm and a weight of 10 kg. 
Typically does not necessarily mean 
always. By purchasing flight tickets, we 
agree to the terms and conditions of the 
carrier, and thus agree to the size limits 
and the weight of the hand baggage. 
Often, passengers who travel regularly 
with one airline do not check the condi-
tions of the newly selected carrier. One 
of the consequences of not complying 
with the rules can often cost both finan-
cially and situationally (stress).

You have to remember that cheap 
airlines usually do not provide a stan-
dard hand baggage for infants. All nec-
essary accessories intended for them 

must be packed into the parents’ suit-
case, which are not entitled to a larger 
baggage allowance. There are lines that 
allow a separate bag of up to 5 kg.

Some airlines allow their passen-
gers to carry one additional item, such 
as a laptop bag, a handbag, a cam-
era, a portable console, a telephone, 
a music player, a coat, a parasol or 
reading materials. They are then treat-
ed as free, additional hand luggage. 
Important note here – when it comes 
to the low-cost carriers, they usually 
prohibit taking any extra accessories 
to the plane, so they must be packed 
into one hand luggage – this applies to 
every, even the smallest bag.

Ryanair – an Irish airline carrier 
operating from our airport to Dublin, 
London Stansted, Liverpool and Warsaw 
as a part of the "Always getting better" 
program changes the baggage policy.

Each passenger has the right to 
bring on board one free hand-luggage 
piece in the dimensions 40x20x25 cm, 
and has an option to buy a hand luggage 
to put in the cabin. Such hand luggage 
assigned at the check-in and passport 
clearance is definitely cheaper than 
standard checked baggage.

The Wizz Air airline - a low cost 
Hungarian airline operating from 

our airport to  Oslo Sandefjord Torp, 
Bergen and Stavanger, also changes 
the baggage policy. All passengers can 
take one free piece of hand luggage 
on board, with a maximum size of 
40x30x20 cm, which should be placed 
under the seat in front of you. In ad-
dition, Wizz Air is introducing a new 
type of checked baggage weighing 10 
kg. It is definitely cheaper than the 
classic 23 kg or 32 kg.

Airlines, of course, found a solution 
for people who are really in a hurry – 
it's the priority of boarding the plane. 
Passengers traveling with Ryanair 
airlines priority have the right to 
take additional, larger hand luggage 
(55x40x20 cm), while passengers who 
have purchased the WIZZ Priority ser-
vice will be able to take an additional 
hand suitcase on wheels, with a maxi-
mum size of 55x40x23 cm.

Individual carriers’ websites offer 
information on luggage dimensions, 
number of pieces and weight.

P.S. Shouts, offensive words, 
stamping and ignoring do not help in 
its magical size reduction. If the bag 
at the airport proved to not meet the 
conditions, it is best to repack it, leave 
it with family or friends, or carry it 
back to the car.  



PILOT – OSOBA, KTÓRA WZBUDZA SZACUNEK, CZASEM 
ZAZDROŚĆ TYCH, KTÓRZY CHCIELIBY ROBIĆ TO, CO ON, NIE MA 
WĄTPLIWOŚCI, ŻE JEST NAJWAŻNIEJSZĄ OSOBĄ NA POKŁADZIE 
SAMOLOTU. WIELU Z NAS CHĘTNIE ZASIADŁOBY ZA STERAMI 
POTĘŻNEJ MASZYNY I WZBIŁO SIĘ W POWIETRZE. DZIŚ WIĘC 
O TYM, JAK ZOSTAĆ PILOTEM SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO. 
I O TYM, CZY TA PRACA NAPRAWDĘ MA AŻ TYLE ZALET. 

  źródło: PANSAMOLOCIK.PL
  zdjęcia:PIXABAY.COM

Zaczniemy od tego, że zdobycie 
licencji pilota wymaga niema-
łych nakładów finansowych 

i ogromnej determinacji. Pilotowanie 
samolotu wiąże się ze stresem. Trzeba 
być odpornym psychicznie, odpowie-
dzialnym i mieć umiejętność koncen-
tracji przez wiele godzin. Pilot narażo-
ny jest na mnóstwo trudnych sytuacji 
i w każdej z nich musi się odnaleźć. 

Oczywiście praca ta ma też wiele 
pozytywnych stron. Latasz po świe-
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JA K ZOSTAĆ PI LOTEM?
WARUNKI PSYCHICZNE 
I FIZYCZNE
Każdy, kto zamierza zostać pilotem, 
musi przejść szereg badań lekarskich. 
Im wyższą licencję chce uzyskać, tym 
większe wymogi są przed nim stawia-
ne. Na kandydatów na pilotów czeka 
sporo testów psychotechnicznych, 
które badają m.in. spostrzegawczość 
czy refleks. Obowiązkowo przecho-
dzi się też test osobowości i rozmo-
wę z psychologiem. Badania trwają 
bardzo długo i dają obraz tego, jak 
przyszły pilot funkcjonuje w warun-
kach zmęczenia. Podczas grupowych 
zajęć ocenia się zachowanie kandyda-
ta podczas pracy w zespole.

Jeżeli chodzi o kryteria medyczne, 
kandydat na pilota musi m.in. uzyskać 
pozytywny wynik badań neurologicz-
nych, laryngologicznych i okulistycz-
nych. Warto jednak dodać, że w prze-
ciwieństwie do pilotów wojskowych, 
pilot samolotów pasażerskich może 
mieć np. małą wadę wzroku. Nie musi 
spełniać aż tak srogich kryteriów, jak 
głoszą powszechne opinie. 

cie, zwiedzasz różne miejsca, pozna-
jesz ciekawych ludzi. Jednak trzeba 
wiedzieć, że piloci często nie mogą 
pozwolić sobie na zwiedzanie mia-
sta, w którym się znaleźli, ponieważ 
zwyczajnie nie mają na to czasu. Bywa, 
że nie opuszczają lotniska, lądują, by za 
chwilę znów wyruszyć w podróż z wy-
jątkiem sytuacji, kiedy z powodu awarii, 
czy złych warunków pogodowych lot 
zostaje odwołany. Wtedy dysponują 
czasem i rzeczywiście, mogą odpocząć.



RODZAJE LICENCJI
• PPL – podstawowa licencja tu-

rystyczna, która uprawnia do 
rekreacyjnego latania, wyłącznie 
podczas bardzo dobrych warunków 
atmosferycznych.

• CPL – licencja pilota zawodowego, 
która uprawnia do zarobkowego 
pilotowania.

• ATPL – najwyższy stopień pilota za-
wodowego w lotnictwie cywilnym.
To jedynie podstawowe licencje. Do 

tego dodać można ok. 20 innych – i to 
tylko jeśli chodzi o lotnictwo cywil-
ne, które uprawniają do pilotowania 
określonych samolotów, na różnych 
stanowiskach lub podczas różnych 
warunków. 

W naszym kraju tylko dwie uczel-
nie kształcą pilotów cywilnych. 
Jest to Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Chełmie oraz Politechnika 
Rzeszowska. Aby dostać się do tej pierw-
szej, trzeba posiadać licencję PPL. 

Można także podjąć szkolenie na 
kursach, które organizowane są przez 
odpowiednie firmy. Zdobywanie 
kolejnych stopni jest kosztowne i trwa 
dość długo. Jeżeli nie kończy się żadnej 
z wymienionych uczelni, najwyższy 
stopień, jaki można zdobyć, to stopień 
pierwszego oficera.

DŁUGA DROGA DO CELU... 
Aby zostać pilotem samolotu pasa-
żerskiego, trzeba – jak wspomnieli-
śmy – uzyskać licencję turystyczną, 
a następnie kontynuować szkolenie do 
uzyskania licencji zawodowej. Kiedy 
już się ją zdobędzie, należy uzyskać 
odpowiednie uprawnienia i zdać 
egzamin z wiedzy teoretycznej, który 
obejmuje ok. 14 przedmiotów, m.in. 
nawigacja, budowa samolotu, me-
teorologia. Następnie trzeba przejść 
proces rekrutacji do przewoźnika 
lotniczego. Po jego pozytywnym za-
kończeniu stajemy się drugim pilotem. 
Szkolenie na dany rodzaj maszyny 
trwa ok. dwóch miesięcy.

Na tym nie koniec. Piloci nieustan-
nie muszą się doszkalać. Podczas 
ćwiczeń uczą się m.in. jak bezpiecznie 
i szybko wylądować, co zrobić, gdy 
wyłączy się silnik lub w kabinie spad-
nie ciśnienie.

Praca pilota jest trudna i wymagająca. 
Dla kandydatów do tego zawodu może 
nie jest to dobra wiadomość, ale dla osób, 
które z nimi latają – to doskonała infor-
macja – mamy pewność, że w przestwo-
rzach jesteśmy pod dobrą opieką. 

J A K  Z O S T A Ć  P I L O T E M  ?

  IN ENGLISH

HOW TO BECOME A PILOT?

Pilot – a person who arouses respect, 
sometimes jealousy of those who 
would like to do what it does, but 
there is no doubt that it is the most 
important person on a plane. Many 
of us would like to sit behind the con-
trols of a powerful machine and rise 
into the air. This piece will be about 
how to become a pilot of a passenger 
plane. And about whether this job 
really has many advantages or not.

Let’s start from the fact that getting a pilot 
license requires a lot of financial resour-
ces and great determination. Piloting an 
airplane involves a lot of stress. You have 
to be mentally resilient, responsible and 
have the ability to concentrate for many 
hours without a break. A pilot is exposed 
to a lot of difficult situations and must 
find himself in every single one of them.

Of course, there are also many 
positive sides of this job. You fly around 
the world, visit different places and meet 
interesting people. However, you must 
know that pilots often can not afford 
to explore the city in which they found 
themselves in, because they simply do 
not have the time for it. It often happens 
that they do not leave the airport, they 
land, and in a few moments they will 
start their journey again, except when the 
flight is canceled because of a malfunc-
tion or bad weather conditions. Then they 
have time to do those things, and rest.

MENTAL AND PHYSICAL 
CONDITIONS
Anyone who would like to become 
a pilot must undergo a series of medical 
examinations. The higher the license, 
the more requirements are placed befo-
re it. There are a lot of psycho-technical 
tests waiting for pilot candidates, like 
perceptiveness or reflexes. The perso-
nality test and conversation with the 
psychologist are also mandatory. These 
tests last long and give an idea of   how 
the future pilot functions under fatigue. 
In group activities, the candidate's beha-
vior is assessed during team work.

Regarding medical criteria, a pilot 
candidate must get a positive result 
from a neurologist, ENT specialist and 
ophthalmologist. It is worth adding 
that unlike military pilots, a pilot 
of passenger aircraft may have, for 

example, a small vision defect. It does 
not have to meet such harsh criteria, as 
popular opinion says.

TYPES OF LICENSES 
• PPL –  (Private Pilot License) basic 

tourist license, which entitles one to 
recreational flying only during very 
good weather conditions.

• CPL – (Commercial Pilot License) 
professional pilot license, which entit-
les to commercial piloting.

• ATPL – (Airline Transport Pilot 
License) the highest degree of profes-
sional pilot in civil aviation.
These are only basic licenses. You 

can add about more 20 other – and this 
only in civil aviation, which entitles one 
to pilot a specific aircraft, in different 
positions or under different conditions.

In our country, only two universities 
educate civilian pilots. They are The 
State School of Higher Education in 
Chełm and University of Technology in 
Rzeszów. To get in to the first one, you 
must have a PPL license.

You can also take training courses 
that are organized by relevant compa-
nies. Getting more degrees is expensive 
and takes a lot time. If you do not end 
up at any of these universities, the 
highest degree you can get is the rank 
of the first officer.

A LONG WAY TO THE DES-
TINATION…
In order to become a pilot of a passenger 
plane, one needs to obtain a tourist li-
cense, and then continue the training to 
obtain a professional license. Once you 
have it, you must obtain the appropriate 
authorizations and pass the theoretical 
knowledge exam, which includes about 
14 subjects such as navigation, aircraft 
construction and meteorology. Then 
you have to go through the recruitment 
process of the air carrier. After its po-
sitive ending, we become a second pilot. 
Training for a given type of machine 
takes about two months.

This is not the end though. Pilots 
constantly need to learn. During their 
practice they learn, among others how 
to land safely and quickly, what to do 
when the engine stops or the pressure 
drops in the cabin.

The pilot's job is difficult and deman-
ding. For candidates of this profession, 
this may not be good news, but for 
people who fly with them - it is an excel-
lent information - we are sure that we 
are well looked after in the sky.  
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W DNIU 1 KWIETNIA 2019 R., LINIE LOTNICZE SAS SCANDINAVIAN AIRLINES DODADZĄ SZCZECIN 
JAKO SZÓSTĄ LOKALIZACJĘ W POLSCE, WZMACNIAJĄC TYM SAMYM SWOJĄ POZYCJĘ LIDERA 
WŚRÓD LINII LOTNICZYCH, KTÓRY OFERUJE WIĘKSZOŚĆ POŁĄCZEŃ ZE SKANDYNAWIĄ. DZIĘKI 
ZNACZNEMU POPYTOWI, MIĘDZY INNYMI ZE STRONY LOKALNYCH FIRM, LOTY Z I DO KOPENHAGI 
ZOSTANĄ URUCHOMIONE W CIĄGU TYGODNIA, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, I ODBYWAĆ SIĘ 
BĘDĄ PRZY WYKORZYSTANIU NOWOCZESNYCH I NISKOEMISYJNYCH SAMOLOTÓW ATR 72-600 
PRZYGOTOWANYCH DO PRZEWIEZIENIA 70 PASAŻERÓW KAŻDY.

  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjęcia: PIXABAY.COM

ZE SZCZECI NA DO 
KOPEN H AGI W GODZI N Ę



Z E  S Z C Z E C I N A  D O  K O P E N H A G I . . .

P  onieważ planowy czas trwania lotu wy-
niesie zaledwie jedną godzinę, nowe bez-
pośrednie połączenia pozwolą znacznie 

skrócić czas podróży i zastąpić obecne wielo-
godzinne podróże do stolicy Danii odbywane 
ze Szczecina i okolic. Kopenhaskie lotnisko 
znajduje się zaledwie 15 minut jazdy metrem 
od centrum miasta, a częste pociągi przewożą-
ce pasażerów na drugą stronę cieśniny Sund 
(Øresund) umożliwiają szybkie dotarcie do 
południowej Szwecji.

Kopenhaskie lotnisko jest jednym z najwięk-
szych lotnisk w Europie, przewożąc ponad 29 
milionów pasażerów każdego roku, a nowe 
połączenie pozwoli pasażerom na korzystanie 
z rozbudowanej siatki połączeń z Kopenhagi. 
Godziny nowych połączeń zostały dopasowane 
do rozkładu lotów do innych miejsc docelo-
wych w Danii, Norwegii i Szwecji, ale również 
destynacji w innych częściach Europy i Stanów 
Zjednoczonych.

– Nowe połączenie jest elementem długofa-
lowych inwestycji SAS w Szczecinie, które, jak 
mamy nadzieję, spotkają się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony lokalnego biznesu, sektora 
publicznego, uczelni i turystów. Szybsze i wy-
godniejsze podróże powinny przyczynić się do 
rozwoju działalności biznesowej w Szczecinie 
i województwie zachodniopomorskim, wzmac-
niając już istniejące silnie więzi regionu ze 
Skandynawią, powiedział Andreas Akerman, 
Manager ds. Siatki Połączeń z Polską w liniach 
lotniczych SAS.

Bilety można już rezerwować na stronie 
flysas.com.  

As the planned duration of the flight will be 
only one hour, the new direct connections will 
significantly shorten the travel time and replace 
the current long hours of trips to the capital of 
Denmark carried out from Szczecin and the 
surrounding area. The Copenhagen airport is 
only a 15-minute metro ride from the city center, 
and frequent trains that carry passengers to the 
other side of the Øresund, enable quick access to 
southern Sweden.

The Copenhagen airport is one of the largest 
airports in Europe, carrying over 29 million pas-
sengers each year, and this new connection will 
allow passengers to use the extensive network of 
connections from Copenhagen. The hours of new 
connections have been adjusted to the timeta-
ble for not only other destinations in Denmark, 
Norway and Sweden, but also destinations in 
other parts of Europe and the United States.

The new connection is part of SAS's long-term 
investments in Szczecin, which, we hope, will 
be met with great interest from local busines-
ses, the public sector, universities and tourists. 
Faster and more comfortable travels should 
contribute to the development of business ope-
rations in Szczecin and the West Pomeranian 
Voivodeship, strengthening the already strong 
links of the region with Scandinavia, said 
Andreas Akerman, Manager of the Polish 
Connection Network at SAS.

Tickets can be already booked at flysas.com  

  IN ENGLISH

FROM SZCZECIN TO COPENHAGEN IN 

JUST AN HOUR

On 1st of April 2019, SAS Scandinavian Airlines 
will add Szczecin as the sixth location in 
Poland, thus strengthening its leading position 
among airlines, which offers the majority 
of connections with Scandinavia. Thanks to 
the significant demand from local compa-
nies, flights from and to Copenhagen will 
be launched within a week, from Monday to 
Friday, and will take place using modern and 
low-emission ATR 72-600 planes, prepared to 
carry 70 passengers each.

DZIEŃ ODLOT PRZYLOT ODLOT PRZYLOT

PN.-CZW. CPH  08:25 SZZ  09:25 SZZ  09:50 CPH  10:50

PT. CPH  11:00 SZZ  12:00 SZZ  12:25 CPH  13:25

DAY DEPARTURE ARRIVAL DEPARTURE ARRIVAL

MON.-THU. CPH  08:25 SZZ  09:25 SZZ  09:50 CPH  10:50

FRI. CPH  11:00 SZZ  12:00 SZZ  12:25 CPH  13:25



SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

EDYNBURG

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

 123---- 17:35 21:20 FR2466/7 737

----5-- 17:30 21:15 FR2466/7 737

-----6- 10:05 10:35 FR2466/7 737

------7 18:30 22:15 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2----- 17:10 17:35 FR5322/3 737

-----6- 18:40 19:05 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 11:30 12:00 DY1014/5 737

-----6- 10:10 10:40 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 09:40 10:10 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 09:55 10:25 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123-5-- 00:10 05:45 LO3937/38 Q400

123456- 08:55 09:25 LO3931/2 Q400

1234567 14:15 14:55 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3931/2 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123---- 20:55 18:00 FR2361/2 B737

----5-- 20:55 18:00 FR2361/2 B737

------7 21:50 18:55 FR2361/2 B737

---4--- 21:00 18:05 FR2361/2 B737

WARSZAWA    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:30 11:00 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

------7 19:55 20:20 FR7111/2 737

---4--- 17:40 21:25 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

Rozkład zmienia się z dniem 28/11/2018. Serdecznie zapraszamy na www.airport.com.pl i do kontaktu z nami.

SZTOKHOLM SK AVSTA



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  GRECJA-KORFU
2  GRECJA-KRETA
3  GRECJA-ZAKYNTHOS
4  TURCJA
5  ALBANIA 
     

KORFU TURCJA

KORFU, KRETA, ZAKYNTHOS, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT
ALBANIA - TRASA Z ODCINKIEM WODNYM

ALBANIA

ZAKYNTHOS



         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie 
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

SZCZECIN
  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

          INTERNET

www.airport.com.pl  mamy czat online / 
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

         ADRES  ADDRESS
             Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

         PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
         AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 PLN 
/ DAY

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK 20 PLN

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 MINUT 
NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH MACHINE 
YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

DLA PASAŻERÓW WYLATUJĄCYCH CZARTEREM TURYSTYCZNYM 
RABAT 20%. / 20% DISCOUNT FOR PASSENGERS OF TOURIST CHAR-
TER FLIGHT.

PRZYKŁADOWE CENY PO RABACIE: / EXAMPLE FEES WITH DISCOUNT:
POSTÓJ 7 DNI / 7 DAYS PARKING – 72 PLN
POSTÓJ 14 DNI / 14 DAYS PARKING – 100 PLN

LOTNISKO    AIRPORT

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:00-
23:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/
from Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses 
from Szczecin depart from LOT office at 
al. Wyzwolenia 17.

Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezer-
wując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from a 
bus driver or book it at: 504 188 737

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów po-
ciągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 
MINUT NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH 
MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.






