Młody iławianin wystąpił w patriotycznym spocie razem z
Premierem RP Mateuszem Morawieckim! [ZOBACZ WIDEO]
data aktualizacji: 2019.11.11

Wywieśmy flagi narodowe i razem świętujmy miłość do Polski - zachęcają bohaterowie
niepodległościowego spotu, przygotowanego przez kancelarię premiera w związku z
dzisiejszym Narodowym Świętem Niepodległości. W spocie, poza szefem polskiego rządu,
można zobaczyć m.in. młodego aktora z Iławy Michała Szymańskiego.
"Miłość do Polski" - to tytuł spotu, którego premiera w serwisie You Tube odbyła się 11 listopada o
godzinie 8:00. Nagranie można teraz oglądać za pośrednictwem tej platformy, ale także w mediach
społecznościowych oraz w telewizji.
- Patriotyzm to miłość do Polski każdego dnia, ale 11 listopada, w Święto
Niepodległości chcemy tej miłości dać szczególny wyraz. Wywieśmy flagi
narodowe w swoich domach i wspólnie świętujmy miłość do Polski - zachęca
wszystkich Polaków występujący w filmiku Premier RP Mateusz Morawiecki.

W spocie wystąpił m.in. młody iławianin Michał Szymański. 17-letni uczeń iławskiego "Żeromka"
pasjonuje się aktorstwem. Angażuje się od dwóch lat w działalność lokalnych grup teatralnych, szuka
też możliwości szlifowania swoich umiejętności na planach różnych produkcji. Jak zdradza 17-latek z
Iławy, "Miłość do Polski" kręcono 7 listopada w warszawskim studiu Mąka. Tak Michał Szymański
opowiada o tym, jak trafił na niezwykły, niepodległościowy plan zdjęciowy w towarzystwie premiera
naszego kraju:
Zaczęło się od tego, że przeglądając Facebooka, natknąłem się na post pewnej
grupy dla aktorów. Otóż pewien specjalista do obsady potrzebował na kolejny
dzień chłopaka w typie "luzaka" w wieku około 18 lat do patriotycznego spotu na
11 listopada. Postanowiłem, że spróbuję i wysłałem CV. Przez wiele godzin nie
dostawałem jednak odpowiedzi i już pomyślałem sobie, że nie wyszło, że może
następnym razem się uda. Wreszcie, około godziny 20 godziny dostałem
wiadomość, że wygrałem casting i produkcja zaprasza mnie na plan. Bardzo się
ucieszyłem.
Na planie młody aktor z naszego miasta miał okazję poznać Mateusza Morawieckiego.
- Pan Premier miał bardzo napięty grafik, więc musieliśmy się trochę spieszyć.
Spotkanie z szefem polskiego rządu było to duże zaskoczenie, ponieważ nie
codziennie spotyka się taką osobistość. Co więcej, nie codziennie można zagrać z
nią w spocie. Było to bardzo pozytywne zaskoczenie. Były duże emocje, ale
oczywiście podeszliśmy do pracy profesjonalnie, więc najpierw wykonaliśmy
nasze zadania i dopiero później była chwila na rozmowę i pamiątkowe zdjęcie opowiada Michał.
Załączamy dzisiejszy świąteczny spot "Miłość do Polski" z udziałem iławianina. Więcej o młodym
aktorze z naszego miasta i jego pracy na stronie Michał Szymański - official na Facebooku.
"Na planie zdjęciowym była profeska!" - relacjonuje młody aktor z naszego miasta.
Zdjęcia: Archiwum prywatne.

Spot "Miłość do Polski" z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
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