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reklama

Przed ka me rą sta nął Pan już ja ko kil ku let -
ni chło piec.

– To wi na mo ich ro dzi ców
(uśmiech). Ubz du ra li oni so bie, że ich sy -
nek zro bi ka rie rę.
I nie po my li li się!

– Ach ten blichtr (uśmiech). My ślę,
ze na tu ral ną rze czą jest, iż ro dzi ce prze -
rzu ca ją wła sne nie speł nie nia na swo je po -
cie chy. Moi za ma rzy li so bie, że bym zo -
stał ak to rem. No i wy kra ka li. A wra ca jąc
do fil mu „Okrą gły ty dzień”... Był rok
1976, mia łem wów czas sie dem lat. Pa mię -
tam zdję cia prób ne w Ka to wi cach. Wy -
gra łem je i do sta łem głów ną ro le. Do dziś
prze kli nam ten dzień.
???

– By łem dość wraż li wym i za mknię -
tym chłop cem. Co zresz tą zo sta ło mi
do dzi siaj. Mu szę pa nu po wie dzieć, że
nie naj le piej wspo mi nam tam ten plan
zdję cio wy. W tym fil mie wzią łem udział
w kul to wej dziś sce nie, któ ra zmie ni ła
mo je ży cie w kosz mar. Re ży ser w swej in -
wen cji twór czej wpadł na po mysł, że by
po ka zać mnie przed ka me rą tak, jak mnie
Bóg stwo rzył. Oczy wi ście tej sce ny nie by -
ło w pier wot nym sce na riu szu. Do pie ro
na pla nie do wie dzia łem się, że ma my krę -
cić sce nę, w któ rej mo ja fil mo wa ma mu -
sia Emi lia Kra kow ska mnie ką pie. Wpa -
dłem w hi ste rię, pła ka łem. Proś bą, groź bą,
szan ta żem zmu szo no mnie do za gra nia
tej sce ny. Zro bi łem to ze łza mi w oczach,
co zresz tą wi dać na ekra nie.

No i po szło, by ło, mi nę ło...
– Tak, ale te raz pro szę so bie wy obra zić

mo ją ro dzin ną, nie wiel ką miej sco wość
Strzel ce Opol skie i pod sta wów kę nr 2.
Na pre mie rę do ki na Pio nier idzie ca ła
szko ła. Oczy wi ście na cze le z mo ją kla są.
Oglą da ją film i na gle wi dzą sce nę, w któ rej
je stem kom plet nie go ły. Jak pan my śli, co
się dzia ło póź niej i jak ja się wte dy czu łem?
Pew nie ko le dzy mie li ubaw z Pa na cen nych
klej no tów?

– A jak! Na każ dym kro ku sły sza łem
w szko le „Ak tor, po każ siu sia ka!”. Dzie ci

są bez względ ne i bez li to sne. To by ło coś
okrop ne go. Strasz nie prze ży wa łem to, że
się ze mnie śmie ją. Mu sia łem zmie nić
szko łę.
I spra wa przy ci chła.

– Na pe wien czas. Do kład nie na trzy
la ta. By ła nie dzie la. Pa mię tam do kład nie.
Wra cam z ma mą z ko ścio ła i sły szę
„Arecz ku, dzi siaj o godz. 17.35 w te le wi -
zji po ka zu ją twój film”. Na co ja „Ma mo,
nie chcę o tym roz ma wiać”. I wte dy sły -
szę naj gor sze „Wiem, że nie lu bisz te go
fil mu, ale wy obraź so bie, że ku pi łam lo -

dy, upie kłam cia sto i za pro si łam do nas
ca łą two ją kla sę”. Ucie kłem wte dy z do -
mu. Do pół no cy cho dzi łem po par ku
i jak man trę po wta rza łem „Nie na wi dzę
wszyst kich. Ni gdy nie zo sta nę ak to rem”.
Jak to się osta tecz nie skoń czy ło?

– Tak, że ak to rem jed nak zo sta łem
(śmiech). Na szczę ście kla sa zja dła cia sto
i lo dy, obej rza ła film i ro ze szła się
do swo ich do mów. Tym ra zem obe szło
się bez do ci nek. Te trzy la ta spra wi ły chy -
ba, że trosz kę doj rze li śmy do te ma tu na -
go ści.

Ta trau ma z dzie ciń stwa nie prze szko dzi ła
Pa nu w tym, że by po la tach w „Jak to się
ro bi z dziew czy na mi” za grać pro du cen ta
fil mów por no gra ficz nych.

– Fakt (uśmiech). Po wiem pa nu, że tę
trau mę prze ra biam przez ostat nie czter -
dzie ści lat. Zdra dzę wię cej... Te raz na wet
lu bię ko goś lub sam roz bie rać się na sce -
nie. W kil ku ostat nich spek ta klach czy fil -
mach, ob na ża nie się jest te ma tem, któ ry
prze ra biam sam ze so bą.

Czy taj str. 3 

Ak tor ma tyl ko jed ną twarz
Roz mo wa z AR KA DIU SZEM JA KU BI KIEM
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Uro dził się 14 stycz nia 1969 ro ku
w Strzel cach Opol skich. W 1992 ro ku
ukoń czył wro cław ską PWST. Na ekra -
nie za de biu to wał ja ko 7-la tek w fil mie
„Okrą gły ty dzień”. Zna ny z ta kich fil -
mów i se ria li jak: „Ko chaj i rób co
chcesz”, „Bo ża pod szew ka”, „13 po -
ste ru nek”, „Nie na sy ce nie”, „We se le”,
„Kry mi nal ni”, „Pa limp sest”, „Roz mo -
wy no cą”, „Dom zły”, „Je steś bo giem”,
„Dro gów ka”, „Chce się żyć”, „Ma łe
stłucz ki”, „Ko cha nie, chy ba cię za bi -
łem” czy „Car te blan che”. Obec nie re -
ali zu je film „Wo łyń”. Li der gru py Dr Mi -
sio. Je go żo ną jest Agniesz ka Ma ty -
siak, rów nież ak tor ka. Pa ra ma dwóch
sy nów: 17-let nie go Ja ku ba i o 3 la ta
młod sze go Ja na.

Po dej rze wam, że Pa na ulu bio ny mi zwie rzę ta -
mi są mi sie, ale ja je stem cie kaw czy gu stu je
Pan w ry bach?

– Nie, zu peł nie nie. Dla te go nie ro zu -
miem węd ka rzy. Mam wśród nich wie lu
zna jo mych i nie mo gę po jąć co jest fa scy -
nu ją ce go w mo cze niu ki ja w wo dzie
(uśmiech). A co do ryb... Ostat ni mi cza sy
co raz czę ściej sam się w nie prze obra żam.
Zna czy ro bię się co raz bar dziej ma ło mów -
ny. Na sta wiam się ra czej na słu cha nie.
Szcze rze mó wiąc, szcze gól nie w kon tek ście
Rze szo wa, spo dzie wa łem się in nej od po wie dzi.
W koń cu to tu taj otrzy mał Pan „Zło tą Ry bę”
na Fe sti wa lu Fil mów Opty mi stycz nych
za swój de biut re ży ser ski „Pro sta hi sto ria
o mi ło ści”.

– No tak! Na gro da ta by ła ta ką ja skół -
ką, któ ra do brze wró ży ła te mu fil mo wi. By -
ła to pro duk cja nie za leż na. Nikt nie chciał
nam dać na nią pie nię dzy, bo nie wie rzo no
w jej po wo dze nie. Kie dy do tar ła do nas wia -
do mość z Rze szo wa, że film spodo bał się
pu blicz no ści, a na fe sti wa lu otrzy ma li śmy
Grand Prix, by li śmy prze szczę śli wi. Ale Rze -
szów to nie tyl ko fe sti wal. W swo im cza sie
czę sto tu taj by wa łem. By ła to jed na z na -
szych ulu bio nych miej scó wek za cza sów
„13 po ste run ku”. Za wsze wra cam tu
z ogrom ną przy jem no ścią.
Rze szów to sto li ca Pod kar pa cia, zktó re go po -
cho dzi m.in. wy bit ny re ży ser Woj tek Sma -
rzow ski.

– Na szczę ście nie czuł się on ura żo ny
na szym zwy cię stwem. Zresz tą fil my opty mi -
stycz ne to nie jest świat fil mów Wojt ka,
więc cięż ko by ło by mu za kwa li fi ko wać
do te go kon kur su wła sną pro duk cję. Po -
za tym on i tak na gród ma od gro ma
(uśmiech).
Do Sma rzow skie go wró cę za chwi lę. Te raz
chciał bym się sku pić na Pa na de biu cie.
Przed ka me rą sta nął Pan już ja ko kil ku let ni
chło piec.

– To wi na mo ich ro dzi ców (uśmiech).
Ubz du ra li oni so bie, że ich sy nek zro bi ka -
rie rę.
I nie po my li li się!

– Ach ten blichtr (uśmiech). My ślę, ze
na tu ral ną rze czą jest, iż ro dzi ce prze rzu ca -
ją wła sne nie speł nie nia na swo je po cie chy.
Moi za ma rzy li so bie, że bym zo stał ak to -
rem. No i wy kra ka li. A wra ca jąc do fil mu
„Okrą gły ty dzień”... Był rok 1976, mia łem
wów czas sie dem lat. Pa mię tam zdję cia
prób ne w Ka to wi cach. Wy gra łem je i do -

sta łem głów ną ro le. Do dziś prze kli nam
ten dzień.
???

– By łem dość wraż li wym i za mknię tym
chłop cem. Co zresz tą zo sta ło mi do dzi siaj.
Mu szę pa nu po wie dzieć, że nie naj le piej
wspo mi nam tam ten plan zdję cio wy. W tym
fil mie wzią łem udział w kul to wej dziś sce -
nie, któ ra zmie ni ła mo je ży cie w kosz mar.
Re ży ser w swej in wen cji twór czej wpadł
na po mysł, że by po ka zać mnie przed ka me -
rą tak, jak mnie Bóg stwo rzył. Oczy wi ście
tej sce ny nie by ło w pier wot nym sce na riu -
szu. Do pie ro na pla nie do wie dzia łem się, że
ma my krę cić sce nę, w któ rej mo ja fil mo wa
ma mu sia Emi lia Kra kow ska mnie ką pie.
Wpa dłem w hi ste rię, pła ka łem. Proś bą,
groź bą, szan ta żem zmu szo no mnie do za -
gra nia tej sce ny. Zro bi łem to ze łza mi
w oczach, co zresz tą wi dać na ekra nie.
No i po szło, by ło, mi nę ło...

– Tak, ale te raz pro szę so bie wy obra zić
mo ją ro dzin ną, nie wiel ką miej sco wość
Strzel ce Opol skie i pod sta wów kę nr 2.
Na pre mie rę do ki na Pio nier idzie ca ła szko -
ła. Oczy wi ście na cze le z mo ją kla są. Oglą -
da ją film i na gle wi dzą sce nę, w któ rej je -
stem kom plet nie go ły. Jak pan my śli, co się
dzia ło póź niej i jak ja się wte dy czu łem?
Pew nie ko le dzy mie li ubaw z Pa na cen nych
klej no tów?

– A jak! Na każ dym kro ku sły sza łem
w szko le „Ak tor, po każ siu sia ka!”. Dzie ci są
bez względ ne i bez li to sne. To by ło coś
okrop ne go. Strasz nie prze ży wa łem to, że się
ze mnie śmie ją. Mu sia łem zmie nić szko łę.
I spra wa przy ci chła.

– Na pe wien czas. Do kład nie na trzy la -
ta. By ła nie dzie la. Pa mię tam do kład nie.
Wra cam z ma mą z ko ścio ła i sły szę „Arecz -
ku, dzi siaj o godz. 17.35 w te le wi zji po ka zu -
ją twój film”. Na co ja „Ma mo, nie chcę
o tym roz ma wiać”. I wte dy sły szę naj gor sze
„Wiem, że nie lu bisz te go fil mu, ale wy -
obraź so bie, że ku pi łam lo dy, upie kłam cia -
sto i za pro si łam do nas ca łą two ją kla sę”.
Ucie kłem wte dy z do mu. Do pół no cy cho -
dzi łem po par ku i jak man trę po wta rza łem
„Nie na wi dzę wszyst kich. Ni gdy nie zo sta nę
ak to rem”.
Jak to się osta tecz nie skoń czy ło?

– Tak, że ak to rem jed nak zo sta łem
(śmiech). Na szczę ście kla sa zja dła cia sto
i lo dy, obej rza ła film i ro ze szła się do swo -
ich do mów. Tym ra zem obe szło się bez do -
ci nek. Te trzy la ta spra wi ły chy ba, że trosz -
kę doj rze li śmy do te ma tu na go ści.
Ta trau ma z dzie ciń stwa nie prze szko dzi ła Pa -
nu w tym, że by po la tach w „Jak to się ro bi
z dziew czy na mi” za grać pro du cen ta fil mów
por no gra ficz nych.

– Fakt (uśmiech). Po wiem pa nu, że tę
trau mę prze ra biam przez ostat nie czter dzie -
ści lat. Zdra dzę wię cej... Te raz na wet lu bię
ko goś lub sam roz bie rać się na sce nie.
W kil ku ostat nich spek ta klach czy fil mach,
ob na ża nie się jest te ma tem, któ ry prze ra -
biam sam ze so bą.
Stra szył Pan, że nie pój dzie w ak tor stwo,
a jesz cze po tym pa mięt nym de biu cie za grał
Pan w fil mie „Có żeś ty za pa ni” i kul to wym se -
ria lu „Ro dzi na Le śniew skich”.

– Oczy wi ście i na zdję cia prób ne wy sła -
li mnie ro dzi ce. Bo jak że mo gło by być ina -
czej. W „Le śniew skich” star to wa łem do jed -

nej z głów nych ról dzie cię cych. To prze słu -
cha nie prze gra łem i po ja wi łem się w se ria lu
je dy nie w ma łym epi zo dzie.

Co się sta ło, że osta tecz nie zde cy do wał
się Pan jed nak na wy bór szko ły te atral nej?

– Za nim do te go do szło, róż nie to czy -
ło się mo je ży cie. Po cząt ko wo chcia łem stu -
dio wać psy cho lo gię, że by za jąć się re so cja li -
za cją mło dych lu dzi. Po je cha łem na wet
na mie siąc na obóz z trud ną mło dzie żą.

Sku tecz nie od wiódł mnie on
od te go po my słu. Je stem jed nak zbyt sła bą
jed nost ką.
Dla cze go?

– Już pierw sze go dnia pod szedł
do mnie chło pak i za py tał czy bę dę go
też tak bił, jak wy jeż dża ją cy wła śnie
z obo zu wy cho waw ca. Zu peł nie wy mię -
kłem, kie dy do wie dzia łem się, że na tym
obo zie głów nym ele men tem edu ka cyj -
nym by ła prze moc. Kie dy do tkną łem te -
go prze ra ża ją ce go świa ta, wie dzia łem że
zu peł nie nie na da ję się do tej pra cy. Póź -
niej chcia łem zo stać dzien ni ka rzem. Jed -
no cze śnie zło ży łem pa pie ry na wy dział
dzien ni kar stwa Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go i do szko ły te atral nej we Wro cła -
wiu. Przy czy ni ła się do te go mo ja pa ni
pro fe sor z li ceum im. Bro niew skie go
w Strzel cach Opol skich. By ła ona ab so -
lut ną fan ką te atru. Za bie ra ła nas do Te -
atru Ko cha now skie go w Opo lu, sa ma
w szko le za ło ży ła kół ko te atral ne, gdzie
zdą ży łem zre ali zo wać trzy pre mie ry.
A film „Okrą gły ty dzień” pa ni pro fe sor 
wi dzia ła?

– Oczy wi ście!

Ipew nie wte dy stwier dzi ła, że ma Pan pre dys -
po zy cje i wszel kie „wa run ki”, że by zo stać ak -
to rem!

– Ja sne (śmiech). Wie pan, ja do pie ro
po la tach uświa do mi łem so bie, że ak tor -
stwo jest spo so bem na po go dze nie się z sa -
mym so bą, zy ska nie ak cep ta cji in nych osób
i zdo by cie umie jęt no ści roz mo wy z ni mi.
Mó wi Pan o swo jej nie śmia ło ści. U Wojt ka
Sma rzow skie go gry wa Pan ta kie ro le,

októ rych za cho wa nie nie po dej rze wał bym Pa -
na w ży ciu pry wat nym.

– Te go, co tak na praw dę w nas drze -
mie, nie wie nikt. Ro le, któ re my ak to rzy
od twa rza my – tak że te, któ re za gra łem
u Wojt ka, ale i u in nych re ży se rów – opie ra -
ją się o do świad cze nia i ob sza ry na szej oso -
bo wo ści, z któ rych nie za wsze zda je my so -
bie spra wę. I to jest fan ta stycz na przy go da.
Do dat ko wo, w przy pad ku fil mów Wojt ka,
tych po sta ci nie da się od tak za grać, w nie
po pro stu trze ba się za mie nić. Ale je śli cho -
dzi o sier żan ta Pe tryc kie go z „Dro gów ki”,
to już ra zem z żo ną usta li li śmy, że do tej ro -
li bę dę się przy go to wy wał w do mu. I to jest
je dy na ofi cjal na wer sja, któ rej bę dzie my się
trzy mać (uśmiech). Oczy wi ście za wsze z ty -
łu gło wy pa li się ta czer wo na lamp ka, któ ra
sy gna li zu je, że nie moż na gra jąc Otel la na -
praw dę udu sić Des de mo ny.
Ogrom ną po pu lar ność i roz po zna wal ność
przy nio sła Pa nu ro la Ry sia. Ty le, że nie w „Kla -
nie”, a „13 po ste run ku”.

– Praw da (śmiech). Na szczę ście Ry -
sio po sia dał ty le ułom no ści, że nie mu siał
sie roz bie rać, by wy wo łać sal wę śmie chu
wśród wi dzów. Z tą po sta cią sza lo ne go

i głu che go sa pe ra bez rę ki wią że się dłu ga
hi sto ria. Przyj mu jąc tę ro lę, nie zda wa łem
so bie spra wy że se rial bę dzie miał tak
ogrom ną si łę ra że nia. A ja po zo sta nę Ry -
siem na kil ka lat. Nie moż na za po mi nać,
że ak tor ma tyl ko jed ną twarz. Póź niej
mia łem kło pot z tą ro lą. Na dłu gi czas zo -
sta łem wrzu co ny do szu fla dy z na pi sem
„De bil z 13 po ste run ku” i pro szę mi wie -
rzyć, że cięż ko by ło mi się z niej wy do -
stać. Był ta ki czas, kie dy znie na wi dzi łem
Ryś ka, po są dza jąc go o to, że zmar no wał
mi ży cie. Do pie ro mu siał się w nim po ja -
wić ta ki wa riat jak Woj tek Sma rzow ski,
któ ry wy cią gnął mnie z niej, po wie rza jąc
mi dra ma tycz ną ro lę no ta riu sza Ja no chy
w „We se lu”. Ja nie miał bym na ty le od wa -
gi. Dla te go dziś każ dą pro po zy cję do kład -
nie ana li zu ję i przy glą dam się jej z każ dej
moż li wej stro ny.
Zejdź my z ekra nu i wejdź my na sce nę.
W 2008 ro ku po wo łał Pan do ży cia gru pę Dr
Mi sio, któ ra sztur mem wdar ła się na pol ską
sce nę mu zycz ną. Jej kon cer ty cie szą się
ogrom nym po wo dze niem. Ma cie na swo im
kon cie już dwa al bu my, awa szym stro jem sce -
nicz nym są... ga cie!

– O nie! Są nim gar ni tu ry po grze bo we
z lat sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia.
Spe cjal nie dla nas do bra ła je na sza ulu bio -
na ko stiu mo graf ka Agniesz ka Wer ner jesz -
cze do te le dy sku wy re ży se ro wa ne go zresz tą
przez Wojt ka Sma rzow skie go. Nie któ re je -
go se kwen cje roz gry wa ły się na cmen ta rzu
wła śnie. Stąd ta ki po mysł. Że by do peł nić
ob ra zu, za ło ży li śmy pod nie rów nie old sku -
lo wą bie li znę.
Któ rą, ni czym na po ka zie mo dy, pre zen tu je cie
na kon cer tach.

– Ten sza lo ny po mysł na ro dził się
bar dzo spon ta nicz nie. Jak wia do mo
pod czas wy stę pów spo ro się po ru sza -
my, ska cze my, re f lek to ry oświe tla ją ce
sce nę po wo du ją, że za czy na my się
na niej nie mal roz pły wać. Więc w na tu -
ral ny spo sób za czę li śmy zrzu cać z sie -
bie ma ry nar ki, na stęp nie ko szu le i rów -
nie old sku lo we pod ko szul ki. Nie wiem,
ki dia beł pod ku sił mnie, że by pod czas
któ re goś z kon cer tów zdjąć też
spodnie. Ale tak nie jest za każ dym ra -
zem. Pu blicz ność mu si so bie na to za -
słu żyć (uśmiech).
Aco mu sia ła by zro bić, że byś zrzu cił Pan też te
kul to we już ga cie?

– Na to nie ma szans. Je stem już za sta -
ry na po ka zy wa nie pi sio ra. Ale cie kaw scy
za wsze mo gą so bie obej rzeć film „Ostat ni
ty dzień” (uśmiech).
Prze pra szam, że to po wiem, ale nie jest Pan
już za sta ry na strip tiz?

– Wiek nie jest sta nem ka len da rza, lecz
na sze go umy słu. Nie daw no mój star szy syn
skła da jąc mi ży cze nia, po wie dział „Ta to, cze -
go ja mo gę ci ży czyć, sko ro ty je steś co raz
młod szy? Za cho wu jesz się jak byś miał 35
lat”. Strach po my śleć, co bę dzie za rok czy
dwa.
Wró ci Pan do cza sów „Okrą głe go ty go dnia”.

– No tak (śmiech). I wte dy po pro szę
Emi lię Kra kow ską, że by mnie wy ką pa ła
na sce nie w mi sce wo dy! A po waż nie mó -
wiąc... Mo że Dr Mi sio jest wła śnie syn dro -
mem wie ku śred nie go?

ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA

Ak tor ma tyl ko jed ną twarz
Roz mo wa z AR KA DIU SZEM JA KU BI KIEM
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Nie naj le piej zda na ma tu ra, zbyt du ża kon -
ku ren cja kan dy da tów na wy ma rzo ną uczel -
nię nie mu si ozna czać zmian w pla nach
na przy szłość. Co raz wię cej mło dych Po la -
ków de cy du je się na bry tyj skie, czy duń skie
stu dia. I chwa li so bie i okres stu diów, i mno -
gość pro po zy cji pra cy, ja kie tra fia ją do nich
po tych stu diach.

Więk szość Po la ków stu diu ją cych w Eu -
ro pie Za chod niej – przede wszyst kim
w Wiel kiej Bry ta nii, bo to wła śnie bry tyj -
skie wy kształ ce nie cie szy się w świe cie naj -
więk szym mi rem – jesz cze do nie daw na po -
cho dzi ła z naj więk szych aglo me ra cji w Pol -
sce, w tym przede wszyst kim z War sza wy.
To na tu ral ne, bo sto li ca za wsze cią ży ła
w stro nę świa ta moc no dy stan su jąc się
od in nych re gio nów w Pol sce, któ re bia łe
koł nie rzy ki i w ku lu arach, i w ofi cjal nych
wy stą pie niach na zy wa ły pro win cją. Te raz sy -
tu acja za czy na się zmie niać, bo to wła śnie
na pro win cji wy ro sło po ko le nie lu dzi zdol -
nych, choć nie za wsze do ce nia nych. Lu dzi,
któ rych w swo ich mu rach z chę cią wi dzia -
ły by naj lep sze bry tyj skie uni wer sy te ty.

– Do sta nie się na bry tyj ską wyż szą
uczel nię jest prost sze, niż mo gło by się wy -
da wać – mó wi Ol ga Si czek, jed na z za ło ży -
cie lek or ga ni za cji Elab Edu ca tion La bo ra to -
ry. Z po cho dze nia ra do mian ka, któ ra
kształ ci ła się na go ścin nej bry tyj skiej zie mi
a te raz po ma ga set kom Po la ków rocz nie się -
gnąć po ma rze nia, któ re wy da wa ły się nie -
osią gal ne. To po moc nie ba ga tel na, bo
uważ na roz mo wa, oce na szans i, w koń cu,
uła twie nie kon tak tu z uczel nią. Od wspar -
cia w wy peł nie niu do ku men tów apli ka cyj -
nych, przez pi lo to wa nie po stę pów apli ka cji
po zwy kłą ludz ką ra dę, jak przy go to wać się
do wy jaz du. Skąd jej sku tecz ność?

– Na sza or ga nia cja, Elab, jest part ne -
rem wie lu bry tyj skich uni wer sy te tów – wy -
ja śnia. – Stąd wie my, gdzie są wol ne miej sca,
i dla cze go nasz kan dy dat bę dzie przy ję ty,
bo to wła śnie ta kiej oso by wyż sza uczel nia
szu ka. My wła ści wie po ma ga my do stać się

na stu dia od po cząt ku do koń ca. To nie tyl -
ko kwe stia umie jęt ne go wy peł nie nia do ku -
men tów, ale rów nież wspar cie w na pi sa niu
li stu mo ty wa cyj ne go, w któ rym kan dy dat
pod kre śla swo je za in te re so wa nia. Dla bry -
tyj skich uczel ni te za in te re so wa nia są pa -
pier kiem lak mu so wym, któ ry po zwo li po -
znać kan dy da ta le piej, niż oce ny z przed -
mio tów da lej w ka rie rze mu nie po trzeb -
nych. War to jest zro bić ten krok po to, że -
by do koń ca ży cia nie ża ło wać, że na sza ka -
rie ra skoń czy ła się w dniu, w któ rym mo gła
się za cząć.

Oczy wi ście wa run kiem ko niecz nym
stu dio wa nia w An glii, Wa lii, czy Szko cji jest
do bra zna jo mość ję zy ka an giel skie go. To ję -
zyk wy kła do wy, więc bez nie go ani rusz. Ci,
któ rzy ma ją wąt pli wo ści co do swo ich
umie jęt no ści ję zy ko wych mo gą je ła two roz -
wiać już na eta pie zgła sza nia się na stu dia.
Lub zde cy do wać się na rok ze ro wy, w któ -
rym przy szły stu dent sku pia się wy łącz nie
na ta kim po zna niu ję zy ka, że by an giel ski
stał się dla nie go rów nie na tu ral ny, jak pol -
ski. I wszyst ko w mu rach uczel ni.

– Za czy na się no wy rok szkol ny – mó -
wi Ol ga Si czek. – To do bry mo ment, że by
za pla no wać przy szłość. I rze czy wi ście ma -
my co raz wię cej py tań od lu dzi, któ rzy do -

pie ro za czy na ją na ukę w szko le śred niej. By -
ło ich tak du żo, że roz po czę li śmy po ma ga -
nie w do sta niu się do an giel skich col le -
ge'ów. To był do sko na ły wy bór, bo na sto lat -
ki szyb ko od kry ły, że szko ła śred nia na Wy -
pach Bry tyj skich to nie tyl ko no we wy zwa -
nie, ale przede wszyst kim no we zna jo mo ści
i do sko na ła za ba wa. Przy go da, któ rą pa mię -
ta się ca łe ży cie. A stu den ci? Ma ją nie tyl ko
wię cej moż li wo ści, ale przede wszyst kim no -
wą per spek ty wę.

Już w pierw szych ty go dniach po by tu
na go ścin nej dla Po la ków an giel skiej zie mi
stu den ci od kry wa ją, że nie do wszyst kich
cie ka wych za wo dów trze ba mieć ty tuł ma -
gi stra. Cza sem do wy ma rzo nej pra cy wy -
star czy li cen cjat – trak to wa ny w do mi nium
Elż bie ty II z uzna niem, któ re go bez spor nie
bra ku je w kra ju nad Wi słą. Kształ cić się da -
lej oczy wi ście moż na, ale cza sem le piej jest
roz wi jać się kie run ko wo w za wo dzie, któ ry
da nam szan sę na roz wój i awans, nie ko -
niecz nie ko lej ny nie po trzeb ny dy plom
i szan sę na dok to rat.

Szan sy na bry tyj skie stu dia nie mie li
ani ro dzi ce, ani dziad ko wie dzi siej szych ma -
tu rzy stów i li ce ali stów. Mo że dla te go w Pol -
sce wciąż w wie lu ob sza rach jest tak do brze,
że... do brze nam tak.

Uwa ga! Wciąż są miej sca na bry tyj skich uczel niach
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Aż 3 me da le przy wieź li mło dzi akro ba ci
z Uczniow skie go Klu bu Spor to we go
„Akro ba ta” Łań cut, któ rzy w dniach 3-5
wrze śnia 2015r. uczest ni czy li w Mię dzy -
na ro do wym Tur nie ju Akro ba tycz nym
„Wi no bra nie 2015” w Zie lo nej Gó rze.
Wzię ło w nim udział 21 klu bów spor to -
wych m.in. z Pol ski, Nie miec i USA.  

Dwa me da le przy pa dły w udzia le dwój -
kom żeń skim: II miej sce za ję ły: We ro ni ka
Bla ha czek i Iza be la Abram czyk, a III miej sce:
Ka mi la Szlęk i Klau dia Ba la wen der. Srebr ny
me dal wy wal czy ła dwój ka mie sza na: Mar ty -
na Woj nar oraz Kac per Sro czyk. Do Fi na łu
za kwa li fi ko wa ła się też trój ka żeń ska: Ma ja
Bed narz, Ga brie la Dzie dzic i Do ro ta Ka zi -
budz ka, zaj mu jąc osta tecz nie 5 miej sce.

To ogrom ny suk ces te go mło de go
ze spo łu, któ ry dzia ła w Łań cu cie za le d -
wie od 3 lat. UKS Akro ba ta Łań cut to
przy kład ol brzy mie go pro fe sjo na li zmu
tre ne rek: Eli zy Ka pli ty – Wój cik oraz
Agniesz ki Mu roń po łą czo ne go z pa sją
i dys cy pli ną mło dych adep tów tak trud -
nej, acz kol wiek wi do wi sko wej sztu ki, ja -
ką jest nie wąt pli wie akro ba ty ka. li zmu
po łą czo ne go z pa sja i dys cy pli ną. Me -
da le, któ re przy wo żą z róż nych mi -
strzostw nie sa wca le dzie łem przy pad -
ku. Bę dzie my mie li przy jem nośc bli żej
za zna jo mic Was z ty mi prze sym pa tycz -
ny mi dzie cia ka mi i rów nie sym pa tycz -
ny mi tre ner ka mi

MA REK GRZE SIK

MIĘ DZY NA RO DO WY SUK CES MŁO DYCH AKRO BA TÓW
Z UKS „AKRO BA TA” ŁAŃ CUT

Ka rie ra w woj sku i w po li cji jest na dal
atrak cyj na dla wie lu mło dych. Woj sko ko ja -
rzy się z pre sti żem oraz z war to ścią spo -
łecz ną. Po li cja jest da rzo na mniej szym sza -
cun kiem, zwłasz cza przez mło dych. Jed nak
oba za wo dy na dal są na li ście pre sti żo wych
pro fe sji z re spek tem.

Woj sko wa pro fe sja  
Do szkół po li cyj nych i woj sko wych

usta wia ją się dłu gie ko lej ki. Woj sko i po li cja
przy cią ga naj lep szych. Pra ca w woj sku to
pre stiż, sa tys fak cjo nu ją ce za rob ki i wa run ki
pra cy. Od 2010 ro ku ar mia jest za wo do wa,
dla te go tyl ko ochot ni cy idą do woj ska i ro -
bią tam ka rie rę. Jest to świa do ma de cy zja.
De cy du jąc się na woj sko, ak cep tu jesz woj -
sko wy styl ży cia. W jed no st ce wy ko nu jesz
co dzien nie te sa me obo wiąz ki przez 8 go -
dzin. Jest to mo no ton ne, mi mo to, da je po -
czu cie sta bi li za cji i bez pie czeń stwa. Kan dy -
dat na żoł nie rza po wi nien speł niać 8 głów -
nych cech: zdro wy, nie ka ra ny, za an ga żo wa -
ny, od por ny na stres, przy wód czy, z umie -
jęt no ścia mi po dej mo wa nia sa mo dziel nych
de cy zji oraz pod da nia się ry go ro wi i dys cy -
pli nie. Po wi nien też mieć świa do mość, że
mo że zo stać wy sła ny na mi sję po ko jo wą, co
wią że się z więk szą pen sją i nie bez pie czeń -

stwem. Po dró że w nie zna ne, cią gła dys cy pli -
na i ry gor oraz nie do fi nan so wa nie ar mii
mo że od stra szać od za wo du żoł nie rza. Jed -
nak dla wie lu to szan sa na pew ną pra cę,
a po tem eme ry tu rą.

Pod czas re kru ta cji waż ne jest wy kształ -
ce nie kan dy da tów. Z za wo do wym po od by -
ciu służ by za sad ni czej mo gą zdo być za trud -
nie nie ja ko spe cja li ści woj sko wi. Ka rie rę jed -
nak za koń czą na sta no wi sku do wód cy dru -
ży ny. Ze śred nim moż na już być ofi ce rem
– pod czas służ by uczą się w szko le pod ofi -
ce rów, a po jej ukoń cze niu ma ją szan sę
na za trud nie nie i kon trakt woj sko wy. Ukoń -
cze nie szko ły pod ofi cer skiej otwie ra moż li -
wo ści awan so wa nia na wyż sze sta no wi ska.
Wyż sze wy kształ ce nie kan dy da ta jest prze -
pust ką do szko ły, po któ rej kan dy dat jest
ofi ce rem. Oso ba z ma tu rą tak że ma oka zję
spraw dze nia się w woj sku. Po zda nym eg za -
mi nie doj rza ło ści mo że stu dio wać na uczel -
ni wo sko wej. Stu diu je tyl ko eli ta, po nie waż
obo wią zu ją ostre kry te ria na bo ru. A wszyst -
ko po to, by wy brać naj lep szych. W Pol sce
ma my kil ka uczel ni woj sko wych: Wyż sza
Szko ła Ofi cer ska we Wro cła wiu, Woj sko wa

Aka de mia Tech nicz na w War sza wie, Wyż -
sza Szko ła Ofi cer ska Sił Po wietrz nych
w Dę bli nie i Aka de mia Ma ry nar ki Wo jen -
nej w Gdy ni.

Stu dia dzie lą się na za ję cia prak tycz ne
i teo re tycz ne. Ele men tem prak ty ki za wo do -

wej jest po li gon. Głów ne za ję cia prak tycz ne
to strze la nie i musz tra. Wszyst kie dzie li się
na ogól ne, kie run ko we i spe cja li stycz ne.
Ogól ne to hu ma ni stycz ne i ści słe, spe cja li -
stycz ne to woj sko we i ogól no woj sko we. Kie -
run ko we są al bo tech nicz ne al bo me dycz ne.

Po li cyj ny za wód
Pra ca w po li cji jest ma rze niem wie -

lu. Jed nak to nie tyl ko mun dur, po nie -
waż są za trud nia ni tak że cy wi le. Woj sko
od po wia da za obro nę gra nic pań stwa –
bez pie czeń stwo ze wnętrz ne, a po li cja –
we wnętrz ne. Klu czo we wy ma ga nia pra cy
po li cyj nej to: pol skie oby wa tel stwo, do -
bra opi nia, nie ka ral ność, po sia da nie
zdol no ści psy chicz nej i fi zycz nej, śred -
nie wy kształ ce nie oraz ko rzy sta nie
z praw pu blicz nych i ure gu lo wa ny sto su -
nek woj sko wy. 

Po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne do służ by
skła da się z te stu wie dzy, spraw no ści fi zycz -
nej, ba dań psy cho lo gicz nych, roz mo wy
kwa li fi ka cyj nej oraz ko mi sji le kar skiej. Na -
stęp nie oso ba pod pi su je an kie tę bez pie -
czeń stwa oso bo we go. Po tem po ja wia się li -
sta ran kin go wa na stro nie Ko men dy Głów -
nej Po li cji. Je śli się za kwa li fi ku jesz, zo sta jesz
wy sła ny do szko ły po li cyj nej na oko ło 5,5
mie sią ca.

WN
ŹRÓ DŁO: KLUCZ DO KA RIE RY.PL

Za mun du rem pan ny sznu rem – szko ły po li cyj ne i woj sko we
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Z ba da nia opi nii stu den tów prze pro wa -
dzo ne go w ra mach kam pa nii #je ste mY -
gre kiem. nie je stem le niem przez Pol skie
Sto wa rzy sze nie Za rzą dza nia Ka dra mi
(PSZK) wy ni ka, że naj bar dziej atrak cyj ną
for mą zdo by wa nia do świad cze nia za wo -
do we go dla lu dzi mło dych jest prak ty ka
w cza sie na uki, z ela stycz nym cza sem
pra cy. We dług 50 proc. ba da nych po win -
na ona trwać od 1 do 3 mie się cy,
a w ogło sze niu re kru ta cyj nym po win ny
zna leźć się przede wszyst kim in for ma cje
do ty czą ce wy na gro dze nia, co w kon tek -
ście pla no wa nej no we li za cji usta wy
o prak ty kach ab sol wenc kich ma szcze -
gól ne zna cze nie.

Spo śród 1636 stu den tów i ab sol wen -
tów, któ rzy wzię li udział w ba da niu aż 91

proc. uwa ża, że prak ty ki i sta że uła twia ją
wej ście na ry nek pra cy. Dla 41 proc. mło -
dych lu dzi naj lep szą for mą edu ka cji za -
wo do wej jest prak ty ka w trak cie na uki,
z ela stycz nym cza sem pra cy. Z ko lei pra -
wie co pią ty stu dent wy brał by prak ty kę
wa ka cyj ną w peł nym wy mia rze go dzin.

Naj waż niej szym czyn ni kiem de cy du -
ją cym o wy bo rze da nej prak ty ki czy sta żu
dla 83 proc. an kie to wa nych jest in for ma -
cja na te mat od płat no ści pro gra mu. Wy -
na gro dze nie to rów nież – po za wa lo rem
edu ka cyj nym oraz rze tel no ścią re kru ta cji
i ada pta cji sta ży sty w or ga ni za cji – je -
den z naj waż niej szych wy znacz ni ków
sta żu i prak ty ki wy so kiej ja ko ści.
Rów nie istot na jest dla mło dych lu -
dzi kwe stia cza su trwa nia pro gra mu.

Naj bar dziej opty mal na dłu gość prak ty ki
bądź sta żu to we dług po ło wy an kie to wa -
nych pro gram trwa ją cy od 1 do 3 mie się -
cy. Pra wie ¾ an kie to wa nych uzna je też za -
miesz czo ną w ogło sze niu re kru ta cyj nym
in for ma cję o cza sie trwa nia prak ty ki lub
sta żu ja ko czyn nik de cy du ją cy o atrak cyj -
no ści i sku tecz no ści ofer ty pra co daw cy.

– Mło dzi lu dzie są bar dzo am bit ni
i chcą mak sy ma li zo wać swo je szan se

na za wo do wy suk ces.
Prak ty ki i sta że
trak tu ją ja ko in we -
sty cję w sie bie, in -
we sty cję w przy -
szłość. Wśród
wie lu do stęp -
nych ofert

z na tu ry rze czy pre fe ru ją te naj bar dziej
ela stycz ne, któ re da ją so lid ny zwrot z in -
we sty cji w jak naj krót szym cza sie. Naj le -
piej za rów no me ry to rycz ny, jak i fi nan so -
wy. Je śli tra fią do brze, po tra fią dać z sie -
bie na praw dę du żo. Je śli nie, bez nad -
mier nych sen ty men tów szu ka ją da lej –
ko men tu je wy ni ki ba da nia Łu kasz
Trzeszcz kow ski, Kie row nik Ze spo łu Mar -
ki Pra co daw cy w Gru pie PZU, fir mie bę -
dą cej Me ce na sem kam pa nii #je ste mY gre -
kiem. nie je stem le niem. 

Ba da nie opi nii stu den tów zre ali zo -
wa ne zo sta ło w ma ju br. w ra mach kam -
pa nii świa do mo ścio wej #je ste mY gre kiem.
nie je stem le niem., a je go ce lem by ło po -
zna nie opi nii i ocze ki wań przed sta wi cie li
po ko le nia Y wzglę dem wy so kiej ja ko ści

sta ży i prak tyk oraz pra co daw ców, któ rzy
je ofe ru ją. W ba da niu wzię ło udział 1636
stu den tów i ab sol wen tów z naj więk szych
ośrod ków aka de mic kich w Pol sce.

Wy ni ki ba da nia ma ją szcze gól ne
zna cze nie w kon tek ście zgło szo ne go wła -
śnie pro jek tu no we li za cji usta wy o prak ty -
kach ab sol wenc kich. No we li za cja za kła da,
że wszyst kie prak ty ki ab sol wenc kie bę dą
obo wiąz ko wo płat ne, a mi ni mal na wy so -
kość wy na gro dze nia, któ re po wi nien
otrzy mać sta ży sta ma wy no sić 20 proc.
naj niż szej pen sji kra jo wej.

Wię cej in for ma cji na te mat kam pa nii
moż na zna leźć na stro nie www.sta ze iprak -
ty ki.pl oraz na pro fi lu Sta że i prak ty ki
na por ta lu Fa ce bo ok. 

ŹRÓ DŁO: KLUCZ DO KA RIE RY.PL

Ide al ny staż wg stu den tów? Przede wszyst kim płat ny



Czy są aż tak sil ni męż czyź ni, aby ru -
szyć z miej sca sa mo lot? Są! A swo je
nie ogra ni czo ne moż li wo ści pre zen to -
wa li na Pod kar pa ciu. W nie dzie lę 6
wrze śnia w Kre so wej Osa dzie w Basz -
ni Dol nej na Roz to czu od by ły się je dy -
ne w Pol sce za wo dy z cy klu MHP
Strong man Cham pions Le ague. W  ry -
wa li za cji któ rej or ga ni za to rem by ła
Aka de mia Spor tu w Lu ba czo wie, zmie -
rzy ło się dwu na stu za wod ni ków z Ło -
twy, Fin lan dii, Es to nii, Wę gier, Sło we -
nii, Li twy, Szwe cji, Czech i Pol ski. 

Wśród kon ku ren cji, w któ rych ry wa -
li zo wa li strong ma ni by ły m.in.  prze cią ga -
nie  cią gni ka sio dło we go, wy ci ska nie plat -
for my z bo li dem PRz Ra cing Te am, mar -
twy ciąg, wa ga pła czu, za ła du nek be to no -
wych kul czy wno sze nie po nad dwu stu ki -
lo wych cię ża rów po   scho dach na
czas.  Zwy cięz cą za wo dów    zo stał Po lak
Grze gorz "Kru szy na" Szy mań ski, któ ry
zdo był naj więk szą łącz ną licz bę punk tów
we wszyst kich
kon ku ren cjach.

W przed -
dzień im pre zy
za wod ni cy bra li
udział w re ali za -
cji ma te ria łów
fil mo wych, któ re
po słu żą ja ko
zwia stu ny re la cji
z za wo dów. Bę dą
one tak że pro -
mo wać dwie
pod  k a r  p a c  k i e
mar ki – PZL
Mie lec oraz Au -
to san. W Miel cu
li der kla sy fi ka cji

Krzysz tof Re dzi kow ski prze cią gał po
pły cie lot ni ska wa żą cy po nad 9 ton sa -
mo lot PZL M -28, na to miast na sa noc -
kim ryn ku strong ma ni zmie rzy li się z
jed nym z au to ka rów pro du ko wa nym
przez Au to san.

Ca łość wy da rze nia zo sta nie emi to wa -
na za po śred nic twem sta cji Eu ro sport  w
89 kra jach na ca łym świe cie.

Za wo dy w Basz ni Dol nej by ły jed -
nym z przy stan ków na tra sie cy klu MHP
Strong man Cham pions Le ague, któ ry
roz po czął się ry wa li za cją w Szan gha ju, a
za koń czy fi na łem w Ma le zji.

DEP. PRO MO CJI
I WSPÓŁ PRA CY GO SPO DAR CZEJ
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Naj sil niej si męż czyź ni świa ta ry wa li zo wa li w Basz ni Dol nej na Pod kar pa ciu

Oglą daj nie ba wem na Eu ro spor cie!
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Pro jekt QU EEN SYM FO NICZ NIE pre -
zen tu je pierw sze ofi cjal ne vi deo kon cer -
to we. Na gra nie z wy stę pu w Fil har mo nii
Szcze ciń skiej w mar cu 2015 moż na zo -
ba czyć pod tym ad re sem:
https://www.youtu be.com/watch?
v=JzuW_4W1MSw 

Za na gra nie i zmon to wa nie ob ra zu
z pię ciu ka mer od po wia da fir ma
www.rock -it.tv, na to miast re ali za cją dźwię -
ku za jął się Ta de usz Miecz kow ski, zdo -
byw ca Fry de ry ka w ka te go rii ‘re ży ser
dźwię ku”, współ pra cu ją cy m.in z Edy tą
Gór niak, An ną Ma rią Jo pek, Zbi gnie wem
Pre isne rem, Lesz kiem Moż dże rem czy To -
ma szem Stań ko.  

Ze spół roz po czy na naj więk szą tra sę
kon cer to wą w swo jej do tych cza so wej hi -
sto rii – w se zo nie 2015/2016 mu zy cy
wy stą pią w re per tu arem Qu een w wer -
sjach sym fo nicz nych na bli sko 30 kon -
cer tach. Pierw sze 25 dat jest już po twier -
dzo ne, wkrót ce ko lej ne ter mi ny. Bi le ty
na kon cert w Ka to wi cach wy prze da ły się
4 mie sią ce przed ter mi nem, w Szcze ci -
nie – pół ro ku przed ter mi nem. W tych
mia stach ze spół wy stą pi dwu krot nie.
Nie zwy kłe kon cer ty łą czą ce nie śmier tel -
ną mu zy kę ze spo łu QU EEN z sym fo -
nicz ny mi aran ża cja mi w wy ko na niu or -
kie stry Al la Vien na i 20-oso bo we go chó -
ru Vi vid Sin gers już od po nad trzech lat

za chwy ca ją fa nów twór czo ści le gen dar -
nej gru py. QU EEN SYM FO NICZ NIE
to ab so lut ny fe no men – za pla no wa ny
pier wot nie jed no ra zo wy wy stęp prze ro -
dził się w wiel ką tra sę kon cer to wą w naj -
więk szych sa lach w kra ju. Na po nad 50
do tych cza so wych kon cer tach po ja wi ło
się bli sko 40000 wi dzów, a każ dy wy stęp
fa ni Qu een wy peł nia ją do ostat nie go
miej sca. Pro jekt Qu een Sym fo nicz nie to
dwu go dzin ny spek takl po dzie lo ny
na dwie czę ści, z naj wspa nial szy mi kom -
po zy cja mi Qu een. Fi nał wy stę pu uświet -
nia tak że wy stęp so li sty – śpie wa ją ce go
ak to ra – wcie la ją ce go się w ro lę Fred die -
go Mer cu ry’ego. Ze spół wy stą pi z naj -
now szym pro gra mem, do któ re go włą -
czo no m.in „Bi cyc le Ra ce”, „Ano ther
One Bi tes The Dust” oraz wy jąt ko wą
kom po zy cję „Bar ce lo na”, któ rą Fred die
Mer cu ry na grał wraz z hisz pań ską śpie -
wacz ką ope ro wą Mont ser rat Ca bal le.
Na nad cho dzą cą tra sę przy go to wy wa ne
są ko lej ne nie spo dzian ki. W dru giej czę -
ści go ścin nie wy stą pi rów nież gi ta rzy sta
so lo wy Piotr Wie czo rek.

WIĘ CEJ IN FOR MA CJI, ZDJĘ CIA ORAZ
FIL MY NA STRO NACH –

HTTPS://WWW.FA CE BO OK.COM/PRO JEK -
TQU EEN SYM FO NICZ NIE WWW.QU -

EEN.AL LA VIEN NA.PL/ 

QU EEN SYM FO NICZ NIE 
Wy stęp w Fil har mo nii Pod kar pac kiej już 5 grud nia!
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