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Jedna z niewykorzystanych grafik promocyjnych serii #SzortyRajdera 
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Tegoroczna przygoda Adama i KOMa 
z komiksem dobiega końca. Już 

w nadchodzący poniedziałek zobaczymy 
finałowy epizod #SzortówRajdera. 

Z tej okazji zadajemy Skrybie cztery szybkie 
pytania na temat projektu. 

 

 

Materiał partnerski. 

 

 

 

 

 

Matylda Dziwisz-Kozak –  
dyplomowana medioznawczyni, 
dziennikarka kulturalna. 
Specjalizuje się w niewygodnych 
wywiadach z celebrytami. Prócz 
pisania do „Obiektywu Suskiego”, 
prowadzi podcast Matylda 

w krainie Carów, gdzie zagłębia historię carskiej Rosji. 
Prywatnie kocha koty, góry oraz swoją żonę, Anastazję.    
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Jak oceni pan kończący się pierwszy 
sezon #SzortówRajdera? Czy jest szansa 
na drugi – i jeśli tak – czy będzie w nim 
więcej niekwestionowanej gwiazdy tego 
formatu, czyli KOMa?  

Jestem bardzo zadowolony z tego projektu. 
Okazał się ciekawym wyzwaniem, zupełnie 
innym niż pisanie opowiadań, wymagającym 
przejścia na inne tryby postrzegania świata 
tworzenia, wyobrażania sobie pewnych 
rzeczy. Na dobrą sprawę w trzech kadrach 
musieliśmy zawrzeć całą opowieść! I myślę, 
że to się nam udało. 

Co do kontynuacji, nie ma na razie decyzji 
odnośnie drugiego sezonu. Nad nią dopiero 
będziemy myśleć w późniejszym czasie, kiedy 
całość projektu ujrzy światło dzienne, a my 
przeanalizujemy, co wyszło dobrze, a co 
gorzej. Już teraz mogę potwierdzić, że w 2021 
drugi sezon się nie pojawi. Jednak kolejne lata 
są jak najbardziej otwarte. 

 

Ale co z KOMem? Jaka będzie jego rola 
po tej serii? Poza tym nie boi się pan, że 
może po prostu odjechać i przejść do 
innej komiksowej stajni, na przykład DC 
czy Marvela? 

Z KOMem łączą nas bardzo bliskie, choć 
miejscami szorstkie stosunki. Często różnimy 
się w ocenie materiału, rozwoju całego 
uniwersum, czy też w kwestiach finansowych. 
Jednak potrafimy znaleźć płaszczyznę 
porozumienia, która owocuje kolejnymi 
odsłonami. 

Co do jego „przejścia” gdzie indziej, to nie 
wiem, skąd pani ma takie informacje. Nasza 
długoletnia współpraca, istniejące między 
nami zobowiązania, ale też i pomysły na 
przyszłość, raczej wykluczają takie 
rozwiązania. Poza tym pani redaktor, kto inny 
byłby w stanie dać sobie z nim radę? Kevin 
Feige? Z całym szacunkiem, ale nie wygląda 
mi na człowieka z wytrzymałością Adama. 

 

Moje źródła donoszą jednak, że ta sprawa 
za kulisami wygląda zupełnie inaczej. 
I wiele zależy od tego, co będzie dalej 

z projektem Nasz Rider. Więc właśnie – 
co będzie dalej? 

Hmm, bardzo bym chciał poznać te źródła. 

Co do przyszłości – jak już mówiłem, drugi 
sezon Szortów to sprawa kolejnych lat. Co do 
najbliższych miesięcy, to kilka tematów jest 
otwartych, i nawet się zbliżających. Myślę, że 
już finał pierwszego sezonu przyniesienie 
nam pewne odpowiedzi, a zarazem pytania. 

Prócz grzebania w uniwersum NR, chciałbym 
sam, jako Skryba, ruszyć w innym kierunku. 
W zanadrzu mam wiele rzeczy, które… 

 

Jednak zanim o tym, chciałabym tylko 
uściślić pana wizję przyszłości KOMa 
w swoich projektach, ale co ważniejsze, 
jego wynagrodzenia? Bowiem nie ma co 
ukrywać, inflacja w ostatnim czasie 
mocno wpłynęła na ceny paliw. 
A umówmy się, gwiazda takiego kalibru 
jak KOM, nie może jeździć na byle 
czym… 

Bardzo ciekawa jest ta pani troska o KOMa, 
gdybym wiedział, że w tym kierunku pójdzie 
wywiad, to bym… Przepraszam bardzo, 
telefon mi dzwoni… Hmmm… O, to pani 
dzwoni do mnie… Hmmm… Jak to pani 
mówiła, że robi ten wywiad przed Teams 
na telefonie? Więc… Halo… Halo… Witam 
panią redaktor… Że pani się spóźni na ten 
wywiad? Kot u weterynarza? Nie ma 
problemu! Tak, tak… Dużo zdrowia dla 
kici… Tak… KOM!!!!!!!! Kto ci pozwolił 
deepfake używać, co?!  

 

No siema Skryba, mamy cię, kwiatków ci 
niestety nie przyniosłem. Ale jak już 
zeszliśmy na tematy związane z moim 
wynagrodzeniem, toooo… 

 

#SzortyRajdera, premiera finału 
pierwszego sezonu 12.07.2021, o 20:00. 

Patronat nad serią objął „Obiektyw 
Suski”, zaś KOM pragnie przeprosić 

panią Matyldę Dziwisz-Kozak za 
podebranie jej wywiadu, ale w sumie to 

zabawnie wyszło, no nie? 
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Przedpremierowo – pierwszy kadr z finałowego 
odcinka! 
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