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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów ko-
mediowych w XXI w. W 2015 roku 
Saramonowicz wydał bestselle-
rową powieść „Chłopcy".

ENGLISH A director, screenwriter, 
writer, playwright and journalist. 
The author of the biggest Polish 
comedy hits of the 21st century. 
In 2015, Saramonowicz 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 tylko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować płyty 
w sklepie z płytami a nie w sieci, 
pomidorową i kabriolety. 

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, tomato soup and 
convertibles. 

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.

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

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, fe-
lietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dz-
ielił się tą filmową, co miesiąc pole-
cając jeden obraz wart obejrzenia.

ENGLISH A writer, screenwriter, 
caver, columnist and soccer fan. 
A winner of the Nike Literary 
Award. A man of many passions. 
He will share one of them with us 
recommending one picture worth 
seeing every month.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, pasjonat, 
osoba zafascynowana ludźmi, twar-
zami, pozami, życiem ale zawsze 
z człowiekiem na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską Szkołę 
Filmową i od kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotografowaniu. 

ENGLISH A photographer and artist 
fascinated with people, faces, poses 
and life – always with man in the 
foreground. She finished the Warsaw 
Film School and for several years 
has been devoted to photography.

JAKUB
MILSZEWSKI

Marudzi, poprawia, kłóci się. Sam 
już nie wie, czy woli pisać o mu-
zyce, turystyce, czy jedzeniu, więc 
pisze o czym akurat trzeba. Po-
łowa 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 behind 
a "Gastrobanda" book. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru 
Montownia”. Specjalista od one-
man show i stand-upów. Słowem 
pisanym para się rzadko, ale za to 
długodystansowo. Pierwszy felieton 
w życiu pisał siedem miesięcy.

ENGLISH An actor and the Artistic 
Director of the Montownia Theatre. 
A specialist in one man shows and 
stand-up comedy. To him, writing 
is an occasional but long-term 
activity. It took him seven months 
to write his first feature. ZD
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 NASI AUTORZY

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, marzyciel. Choć 
większość zna go jako żeglarza 
i mistrza olimpijskiego, ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest biznesme-
nem, inwestorem i społecznikiem. 
Zawsze ma wysoko zawieszoną 
poprzeczkę.

ENGLISH A working man and a dre-
amer. Most of you know him as a sa-
ilor and an Olympic champion, but he 
has several more aces up his sleeve. 
He’s a businessman, investor and 
social activist. He always aims high.
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie „aktor wyłącznie 
teatralny". Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach kryty-
ków znajduje się w ścisłej czołówce 
najważniejszych aktorów polskiego 
teatru w XXI w. 

ENGLISH Says that he is "exclu-
sively a theatre actor", for many 
years now working with the Na-
tional Theatre in Warsaw. He is at 
the very top of the critics' ranks of 
21st century Polish theatre actors. 

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 cof-
fee and conversations. She does 
not end on one question.

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,.

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. He was famous mostly 
among theatre-goers.
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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, 
kolekcjonerka płyt, okularów i torebek. 
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. She’s a passionate of 
radio and retro style, and collects CD 
albums, glasses and handbags. For 
many years, she's been involved with 
Polish Radio Three.

SYLWIA 
GUTOWSKA

Rozmawia, pisze, potem redaguje. 
Interesuje się kulturą wysoką, 
średnią i niską, bo jest prawdzi-
wą (post)humanistką. Od dobrej 
książki woli tylko teledysk MC 
Hammera. 

ENGLISH She talks, writes and ed-
its. She is interested in high, mid-
dlebrow and low culture because 
she is a true (post)humanist. She 
claims there is nothing better than 
a good book except for MC Ham-
mer’s video clips. 

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu i z pasji. Wy-
trawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 
3.0 nie bojący się trudnych wyz-
wań, międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności. 

ENGLISH A sociologist by profes-
sion and passion. An experienced 
scientist of social phenomena and 
cultural trends. A 3.0 scientist, 
who is not scared of challenges, 
international cooperation and 
interdisciplinarity.

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody, ma 23 
lata i pochodzi ze Szczecina. Do 
Warszawy przyjechała spełniać 
marzenia i kieruje się dewizą 
'liczy się jakość, a nie ilość'. 

ENGLISH She’s a fashion pho-
tographer, she’s 23 and comes 
from Szczecin. She came to 
Warsaw to fulfill her dreams and 
follows the rule „Quality over 
quantity”. 
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WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy i tele-
wizyjny. Reżyser, felietonista. 
Związany z Nowym 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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W DNIU, W KTÓRYM UMÓWILIŚMY SIĘ NA 
TEN WYWIAD, INTERNETOWY SERIAL „UCHO 
PREZESA” PRZEKROCZYŁ PRÓG 110 MILIONÓW 
ODSŁON. TO IMPONUJĄCA OGLĄDALNOŚĆ. DAJE 
NIEPRAWDOPODOBNE MOŻLIWOŚCI. ALE TRZEBA 
SIĘ TERAZ LICZYĆ Z KAŻDYM SŁOWEM. 
Z MIKOŁAJEM CIEŚLAKIEM, WSPÓŁTWÓRCĄ   
„UCHA PREZESA”, ROZMAWIA GRZEGORZ KAPLA. 

TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

DZIEŃ 
DOBRY, 
PANIE 
MARIUSZU
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Sto dziesięć milionów odsłon, to znaczy, że macie 
rząd dusz, o którym marzy każdy poeta.  
Nie strasz mnie. 

Chciałbym zapytać, ile waży odpowiedzialność? 
No właśnie, waży… Pierwsze miesiące były najtrudniej-
sze, nie spodziewaliśmy się jakie to zatoczy kręgi. Kiedy 
zobaczyłem wypowiedzi premiera i ministrów w czasie 
konferencji prasowej, pomyślałem: lekko nie będzie. 
Zrozumieliśmy, że wszystko, co robimy, ma swoją wagę. 
Ale zaraz postanowiliśmy o tym zapomnieć, bo to jest... 

Paraliżujące.
Dokładnie. Jeśli za dużo o myślisz, nie jesteś w sta-
nie nic zrobić. 

Mieliście za sobą poważne doświadczenie.  
Za poprzedniego rządu, też robiliście serial.
Tak. Robert robił „Posiedzenia rządu”, krytyku-
jąc ówczesną władzę. Ale teraz siła przekazu, jest 
nieporównywalna.

Wówczas premier Tusk wystąpił raz grając 
samego siebie.
Oczywiście, ale myślałem, że to będzie rzecz podobnej 
wagi, a okazało się, że nagle wybuchło z dużo większą 
siłą. Robimy to w inny sposób. Filmowy. I, co ważne, 
korzystamy z talentu wybitnych i świetnie pasujących 
do postaci aktorów. W niesamowity sposób rozszerzają 
oni spektrum wrażeń, które można pokazać. No i nie za-
pominajmy, że to serial w internecie, medium zupełnie 
nowym, świeżym, dającym znamiona offowości, czyli 
niezależności od telewizji, od nacisków, od redaktorów. 
To się okazało niesamowicie ważną rzeczą. Bo rzeczywi-
ście nikt nam niczego nie narzuca.

Odpowiedzialność, która na was spoczywa, jest dużo 
większa, jeśli jesteście zdani tylko na siebie. 
Jakby co, to nie ja tylko Robert! [Robert Górski, grający 
Prezesa twórca scenariusza – przyp. red.] Robert wszyst-
ko napisał. (śmiech) Ja tutaj tylko robię postać Mariusza 
i zawsze mogę się wycofać z tego przedsięwzięcia, jak 
nam będą deptać po piętach.  

A depcą wam? 
Nie, nie depcą, ale jak będą, to tak powiem. 

Dzwonią do ciebie z różnych ministerstw? 
Nie, nie dzwonią. 

Żałujesz?
Nie. Nie chciałbym żadnych telefonów z ministerstw. 

Pamiętasz pierwszy raz, kiedy pomyślałeś, żeby 
zająć się pisaniem? 
Chciałbym powiedzieć tak szumnie, że zawsze chciałem 
być poetą, ale tak nie było, bo zajmowałem się w dużej mie-
rze tym, czym większość chłopaków: grałem w piłkę, jeź-
dziłem na rowerze i gapiłem się na ładne dziewczyny... 

I chciałem być strażakiem.
Strażakiem nie, ale wyszukiwałem pisma, gdzie można 
było znaleźć nagie panie. Było ich wtedy było niedużo. 
Później, czyli w 3-4 klasie liceum, pomyślałem sobie, że 
może jednak coś bym wprowadził do tego swojego życia 
wypełnionego sportem i różnymi głupotami. Wtedy za-
cząłem więcej czytać, więcej myśleć. I pisać wiersze. Ten 
stan wprowadzenia się w melancholijną metafizykę, był 
bardzo przyjemny.

Romantyczne wiersze pisałeś? 
Poważne. Nie używałem brzydkich słów. Miało to swój 
urok. Wtedy zacząłem też przygotowywać się do matu-
ry. Chodziłem na kursy języka polskiego prowadzone 
przez, profesora Tomasza Wroczyńskiego i zobaczyłem, 
w jaki fascynujący sposób można mówić o literaturze. 
Pomyślałem sobie, że to jest kapitalna sprawa, żeby pójść 
w tę stronę, ponieważ miałem wybrać zarządzanie. 

Ojej, byłaby to szkoda. 
Polska gospodarka straciła wspaniałego biznesmena. 
I poszedłem w stronę literatury, mimo że moi rodzice 
są inteligencją techniczną, inżynierami, i był to dla nich 
szok. Niestety, polonistyka jest takim wydziałem, gdzie 
30 dziewczyn, siedzi i słucha referatu i właściwie na tym 
się kończą zajęcia. Myślałem, że to będzie buzujący inte-
lektem kierunek, a tu się okazuje, że to fabryka... 

Ja też skończyłem filologię. Nie jest tak źle.
Na szczęście stworzyliśmy pismo, które było za darmo 
rozdawane na polonistyce. Lądowało potem w koszu. 
Woziliśmy to na własnych plecach z Piaseczna, tram-
wajami, w dużych paczkach, a potem widzimy je w ko-
szach i na chodniku przy Krakowskim Przedmieściu. 
I pomyśleliśmy, że to nie jest chyba najlepsza droga. 
Spotkaliśmy się z Robertem Górskim gdzieś w parku, 
wzięliśmy wino. Pomyślałem, że pogadamy o gazecie, 
że zatrudnimy profesjonalnych pisarzy i nazwiemy je 
Struna, tak jak z Herberta. A Robert mówi: może by-
śmy kabaret zrobili? 

Kabaret literacki!
No dobra, to ja mogę napisać jakieś piosenki liryczne, 
ale przecież nie będę tam występował, no bo jak. I potem 
się okazało, że jednak potrzebują jednej osoby, która 
by wniosła prześcieradło. Ja się opierałem, ale w końcu 
wniosłem to prześcieradło. I mówię - to może bym coś 
więcej zrobił, a nie tylko wnosił prześcieradło. Może 
bym tak coś zagrał, a nie tylko takiego prześcieradlarza, 

I  M ÓW I Ę  -  T O  M O Ż E  BY M 
C O Ś  W I Ę C E J  Z RO B I Ł , 
A  N I E  T Y L KO  W N O S I Ł 
PR Z E Ś C I E R A D Ł O.
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postać takiego woźnego szkolnego. I tak role woźnego do 
mnie przylgnęły. Pierwsze moje wyjście na scenę. 

Mamy ten moment, że wychodzisz na scenę, pięć 
tysięcy ludzi w amfiteatrze, czujesz tę energię, a potem 
grasz kolejną scenę w tym małym pomieszczeniu 
w którym teraz jesteśmy, w gabinecie prezesa. Na 
czym polega najważniejsza różnica? 
Wszystko ma swoje dobre i złe strony. W amfiteatrze jest 
niesamowita energia publiczności. Kilka tysięcy ludzi 
cię słucha i to daje ogromną siłę. 

Ale w internecie widzi cię 10 milionów! 
Ja wiem, ale w amfiteatrze od razu masz reakcję, wiesz 
czy jest śmiesznie, czy nie.

No, a jak nie jest śmiesznie, to co robisz? 
To jest bardzo źle. Można podgonić jakąś głupią miną, 
czy jakimś głupim gestem. Można dołożyć głupi sposób 
mówienia, podgonić zgrywem na scenie. Ale tylko do 
pewnego momentu, bo jeśli nie ma tekstu i pomysłu 
na skecz, to się nic nie da zrobić i publiczność zaczyna 
się orientować, że jest źle... 

Czujesz ten ciężar? 
Tak. Czujesz, że pięć tysięcy ludzi mówi „idź już”. Na 
szczęście nie miałem takich sytuacji, ale potrafię sobie 
to wyobrazić. Adrenalina związana z takim występem 
jest nie do zastąpienia. Ale w amfiteatrze daje się za dużo. 
Min, gestów, za dużo głosu i tak dalej. Kamera czasem 
to rejestruje, z bardzo bliska i kiedy to oglądam potem, 
to nie zawsze dobrze wygląda. Natomiast tutaj, w „Uchu 
Prezesa” mamy komfort grania w bardzo wyciszony, 
spokojny, normalny sposób. 

Szeptem.
Ludzi, którzy ze sobą rozmawiają, a nie krzyczą, którzy 
mają ze sobą kontakt wzrokowy, reagują na siebie, właśnie 
w delikatny sposób...

Ale stanowczy. 
Stanowczy. I można się tutaj bardzo skoncentrować na 
zupełnie innych rzeczach. 

Ale brakuje ci tego feedbacku? 
Tak. Czasem brakuje tego feedbacku z publiczności, czyli, 
że jest żart - śmiech - żart - śmiech.

To znaczy, że pan od kamery nie może się roześmiać? 
Pan od kamery, pan od tyczki dźwiękowej, czasami się 
śmieją. Ale to są bardzo ważne śmiechy, bo ta publicz-
ność, te 3 - 4 osoby, które tutaj stoją przy sprzęcie, bo 
jeżeli się śmieją, to jest zazwyczaj dobry prognostyk. 

A jak pracujecie? Uczycie się na pamięć całego 
tekstu? Pracujecie tak, jak aktor w teatrze? 
Improwizujecie? 
Bardzo mało improwizujemy, bo mamy jeden dzień na 
nakręcenie odcinka, więc nie można liczyć na to, że 
nagle wpadniemy na genialne pomysły i będziemy im-
prowizować. Teksty ze swoim zwierzęcym instynktem 
pisania tworzy Robert, potem ja z reżyserem Tadkiem 
Śliwą próbujemy to popsuć na wspólnych rozmowach 
o scenariuszu, potem Robert to zapina w całość, 
i gotowe. Znowu mi głupio mówić ciągle dobre słowa 
o Robercie, to może powiem, żeby zrównoważyć, że 
nosi kalesony. I to jest naprawdę masakra. Jest sezon na 
kalesony do końca maja, a potem, od września znowu. 

Ale z czego to wynika? 
Nie wiem. Takie przyzwyczajenie ma po prostu. 
Każdy ma jakieś dziwne. On ma kalesony.

A ty jakie masz? Marynarki z Włoch? 
Nie. (śmiech)  Mam jedną mar ynarkę, albo dwie. 

Ta akurat specyficzna jest. 
Tak, ta akurat jest z Włoch, chociaż ja nie jestem fanem 
włoskich... 

Ale jesteś fanem włoskiego języka. 
Tak. Uczę się włoskiego z przyjaciółmi, którzy mieszkają 
tutaj, ale są z Włoch. Tak się złożyło, że ten włoski mnie 
bardzo wciągnął, ponieważ zrobiliśmy takie przed-
stawienie w Turynie z Robertem Talarczykiem „Quasi 
paradiso” i ja sobie wielokrotnie obiecywałem, że będę 
się uczył tego języka, bo bywałem tam często, ale po-
tem, po zrobieniu tego przedstawienia, powiedziałem 
sobie - nie, to już będzie przegięcie, jeżeli nie zacznę 
się uczyć. A była jeszcze taka historia, która właściwie 
kończyła mój pobyt w Turynie – jechaliśmy z moim 
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kolegą Mateuszem Znanieckim, właśnie wracaliśmy 
z Turynu. Jechaliśmy pociągiem, siedzieliśmy naprze-
ciwko siebie i przyszła taka starsza pani, Włoszka, która 
zaczęła do mnie coś mówić po włosku i ja nie rozumiem 
prawie nic, ale kilka słów których używałem w przed-
stawieniu - rozumiem. Czyli - córka, szpital, więc zro-
zumiałem, że ona wraca, bądź jedzie do szpitala i dzieci 
zajmują się nią, czy nie, nie wiem i zacząłem używać 
sformułowań z tej sztuki, którą wystawiałem, i mia-
łem dobrze opanowane. Zacząłem - proszę się nie bać, 
a ona znowu mi coś mówi, ja znowu coś odpowiadam, 
ona do mnie mówi, mówi, mówi... I myślałem, że to już 
jest koniec, zakładam słuchawki, ona już rozumie, że 
ja włączam muzykę, mówię sobie - dobra, w porządku. 
I wtedy podchodzi konduktor i mówi coś do mnie. Po 
włosku. Zdejmuję słuchawki i daję mu bilet. On coś do 
mnie mówi, więc ja z tym biletem, daję mu, a on, że dla-
czego bilet jest nieskasowany. I ta pani bierze ten bilet, 
kasuje, przyniosła do mnie i z takim wyrzutem w oczach 
popatrzyła na mnie. Opowiadała mi przez godzinę dwa-
dzieścia minut o swoim życiu, o szpitalu, a słuchał jej 
człowiek, który udawał, że ją rozumie. I pomyślałem so-
bie, że w tym momencie jestem winny tej pani, żeby się 
tego włoskiego nauczyć. 

To piękna historia. 
O tym, jak wychodzi się na kompletnego idiotę. Właśnie 
wtedy, we wzroku tej pani, przejrzałem się jako taki kom-
pletny idiota. No po co ja udawałem?

Żeby jej dodać otuchy, żeby walczyła. 
No tak, ale chyba jednak lepiej powiedzieć w pewnych mo-
mentach - nie rozumiem. I tyle. 

Żyjemy w świecie w którym wszyscy mówią, ale nikt 
nie słucha, więc jeśli znajdziesz kogoś, kto potrafi cię 
wysłuchać, ktoś cię zauważył, to daje ci to ogromną 
siłę. To jest ważne. 
Ale fajnie, jakby rozumiał. 

Ważne jest, żeby być wysłuchanym. 
To prawda. Może napiszę o tym wiersz. 

A bohater waszego serialu ciągle siedzi tam, w tym 
korytarzu i to jest dosyć dramatyczna scena. Kto na 
to wpadł? Kto mu to zrobił? Jeśli to nie sekret. 
Zależało mi, żeby Paweł Koślik z nami zagrał. 
Koniecznie. Robert miał jakieś inne pomysły, ale na 
szczęście wyszło na moje. I Paweł zagrał tak, że musiał 
już być w każdym odcinku. Jest tak fajną postacią, że 
nie dało się inaczej... 

Stał się niewolnikiem tego miejsca? 
Tak. Uwiązł w tej przestrzeni. Bo mieliśmy tylko dwa pla-
ny: gabinet i sekretariat. I stały się jakby połączone po-
stacią Adriana, tak, że postać już była nie do usunięcia. 
Teraz sytuacja się zmieniła i nam jest bardzo szkoda, ale 
nie będzie już mógł w każdym odcinku tutaj czekać. I to 
jest dla nas, dla pani Basi, bardzo smutna nowina.

Ale co się stało? Wyjechał? 
Po prostu jest gdzie indziej. Nie ma go w pierwszym od-
cinku. Potem się tam pojawi, no ale to już jest inna sytu-
acja po tych wetach, które miały miejsce. 

Wasz kolega stał się niewolnikiem tego miejsca, no 
a wy też staliście się niewolnikami waszych postaci. 
No w twoim przypadku to jest dosyć dramatyczne, nie 
uwolnisz się od tego łatwo. 
Nie wiem, ale z drugiej strony, to jest bardzo fajna rzecz, 
jeżeli ma się tak mocno sprecyzowaną postać. 

Podoba mi się w waszej produkcji, że udało wam 
się to bardzo podzielone politycznie audytorium     
zjednoczyć przy ekranie. 
To jest niesamowite. Faktycznie. I ja, często spotykam 
ludzi, którzy rozmawiają ze mną, mówią Mariusz, gra-
tulują „Ucha prezesa” i mówią - fajnie, że to robicie, bo 
jesteśmy po tej samej stronie barykady. Ja nie zadaję 
pytania - jakiej barykady i po której stronie, bo mogę 
trafić, albo na jedną stronę, albo na drugą, więc ja nie 
pytam na wszelki wypadek. 

Ale to daje nadzieję, bo to znaczy, że jest gdzieś 
to jądro, które nosimy wspólne, mimo silnych prób 
podzielenia. 
Oczywiście, jesteśmy podzieleni, ale my w pewnych 
sprawach, na przykład co do apolityczności telewizji, to 
się zgadzamy w większości. Wydaje mi się, że się zgadza-
my co do zasad. Tylko to rozgrywanie polityków nami, 
powoduje, że pojawiają się zupełnie niepotrzebne, chore 
emocje. Ja na przykład nie chcę, żeby ktoś mnie z tobą, 
czy z kimkolwiek skłócał, wprowadzając mnie w stan 
jakiegoś otumanienia politycznego, żebym ja był w spo-
sób zajadły przeciwnikiem ciebie, czy kogoś innego i nie 
mógł się dogadać, bo to jest dramat. 

Doszliśmy do wniosku, że istnieje jakaś wspólnota 
wartości, czy zasad, mimo że jesteśmy bardzo 
podzielonym społeczeństwem. A jednak w waszym 
filmie prezes strzela do Mariusza. 
Prezes strzela do Mariusza, bo chyba nie wybacza zdrady. 
Ale ten akurat odcinek pokazał nam, że najlepiej jednak ob-
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serwować tę rzeczywistość i jeżeli wychodzić 
w fantazję, to taką bardziej realną. Prawdziwy 
prezes nie strzeliłby jednak do Mariusza... 

Czasami ktoś nam mówi, że po obejrzeniu 
odcinka o opozycji, czy po obejrzeniu odcin-
ka z Merkel zrozumiał jak wygląda polityka. 
- A więc to tak wygląda? Oni się tak dogadują, 
widzi pan. A ja nie wiedziałem. A teraz to ja 
już wszystko rozumiem. I jak ja dostaję taki 
feedback, to jest bardzo budujące, ale z dru-
giej strony niebezpieczne. 

Bycie saperem jest niebezpieczne przede  
wszystkim dla sapera. 
Tak.

A wy wyciągacie ten zapalnik z tej 
politycznej gry... 
Wiesz co, zawsze w filmach akcji są dwa 
kabelki - czerwony i zielony i my zawsze 
przecinamy ten zielony. Czerwony ozna-
cza, że wybuchnie, a my nie chcemy żad-
nych wybuchów. Chcemy, żeby ta strzel-
ba wisiała zawsze na ścianie. Żeby była, 
ale żeby nie strzelała. 

ENGLISH 

GOOD MORNING, MR MARIUSZ

When we set up a date for this interview, the 
web series ‘Ucho Prezesa’ [‘The Chairman’s Ear’] 
exceeded 110 million views. It’s an impressive 
figure. It opens up tremendous opportunities. But 
you have to be careful what you say. 
Grzegorz Kapla is talking with Mikołaj Cieślak, the 
cofounder of ‘The Chairman’s Ear’.

One hundred and ten million views, which 
means that you have a slew of spirits 
every poet dreams of. 
Don’t freak me out. 

I’d like to ask you how much responsibility 
weighs? 
That’s right, weighs… The first months 
were the hardest, we didn’t expect it would 
become so popular. When I heard the state-
ments of the Prime Minister and ministers 
at a press conference, I thought it wouldn’t 
be easy. We realised that all we did had its 
weight. But we decided to forget about it stra-
ight away, because it’s…

Paralysing.
Exactly. If you overthink things, you can’t do 
anything. 

You’d already had some experience. You 
had made a series about the previous 
government, too.
Yes. Robert shot ‘Posiedzenia rządu’ 
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[‘Government meetings’] and criticised the then govern-
ment. But our message is incomparably stronger now.

Then, Prime Minister Tusk appeared in your show as 
himself once. 
Of course, but I thought that the significance of this 
show would be similar, while it suddenly took off. We 
shoot it in a different way. Like a film. And, what’s im-
portant, we take advantage of talented prominent ac-
tors, who are perfect for their roles. They considerably 
broaden the range of notions that may be presented. 
Don’t forget that it’s a series on the Internet – a brand 
new, fresh medium allowing for non-mainstream ma-
terials, independent of television, pressure, editors. 
It has turned out to be extremely important. Because 
indeed, nobody tells us what to do.

Your responsibility is much heavier if you’re on your own. 
If anything happens, it’s Robert’s fault! [Robert Górski 
– the screenwriter playing the part of the Chairman – edi-
tor’s note.] Robert has written the lines. (Laughs.) I’m only 
Mariusz here and I can resign anytime if anyone hounds us.

And do they? 
No, they don’t, but if they begin, I’ll say so. 

Do you get calls from ministries? 
No, I don’t.

Do you regret that?
Oh, no. I wouldn’t like them to call me. 

Do you remember the first time when you came up 
with an idea to take up writing? 
I would like to say that I’d always wanted to be a poet, but 
it wasn’t so. I did what most boys do – I played football, 
rode a bike and stared at pretty girls…

And you wanted to be a fire fighter.
Maybe not a fire fighter, but I was after magazines with 
naked women. They were at a premium then. Later, 
when I was in the third or fourth year of high school, I wan-
ted to add something new to my life full of sport and silly 
stuff. That’s when I began to read more, to think more. 
And write poems. This state of introducing melancho-
lic metaphysics into my life was deeply pleasurable.

Did you write romantic poems? 
Serious ones. I didn’t use dirty words. It had its charms. 
I also began to study for my final exams then. I attended 
Polish classes run by professor Tomasz Wroczyński and 
I realised that literature may be discussed in a fascina-
ting way. I thought it’s a peachy idea to follow that path 
instead of what I’d planned to do, that is management.

Oh, that would be a pity. 
The Polish economy lost a prominent businessman. 
I opted for literature even though my parents are en-
gineers, and they were shocked. Unfortunately, Polish 
Philology is a major, where 30 girls sit and listen to 
a lecture, and that’s all. I thought that this major wo-
uld be buzzing with intellectual activity, and it turned 
out to be a factory…

I graduated from Philology, too. It’s not that bad.
Fortunately, we set up a paper, which was distributed 
for free in the faculty. It ended up in the trash. We car-
ried it on the back from Piaseczno, in trams, in large 
packages, and afterwards, we saw it in the trash and on 
pavements on Krakowskie Przedmieście. We realised 
it was a poor idea. I met with Robert Górski somewhe-
re in the park, we had wine. I thought that we would 
talk about the paper, take on professional writers and 
call it Struna, just like Herbert’s. And Robert was like, 
how about we make a cabaret? 



A literary cabaret!
Fine, I can write some lyric songs, but I won’t 
appear in it, that’s not my cup of tea. Then 
it turned out that they needed someone to 
bring a bed sheet. I objected at first, but I did 
it eventually. And I was like, maybe I can do 
something more, not only bring this bed she-
et. Maybe I play something else, not only the 
part of a bed sheet guy, a janitor. But that’s 
how I became a janitor. It was my first appe-
arance on stage.

There is a moment when you go on stage, 
five thousand people in the amphitheatre, 
you feel this energy and afterwards, you 
play another scene in this small room 
where we are now, in the chairman’s office. 
What’s the biggest difference? 
There is a good side and a bad side to eve-
rything. The energy of the audience in the 
amphitheatre is incredible. A few thousand 
people listen to you, and it gives you a bang.

And 10 million watch you on the Internet! 
I know, but in the amphitheatre, you see the 
response on the spot, and you know if the 
show is funny or not.

Yeah, but if not, what do you do? 
Well, you’re in a pretty bad fix then. You can 
always make a silly face or a silly gesture. 
You can add silly talk, fool around. But it has 
its limits, too. If you don’t have a good text 
and an idea for the skit, you can’t do any-
thing, and the audience sees that it’s poor…

Do you feel that weight? 
Yes, I do. You feel that five thousand people say 
‘get out.’ Luckily, it hasn’t happened to me yet, 
but I can imagine that. Such adrenaline is one 
of a kind. But there’s too much going on in 
the amphitheatre. Too many faces, gestu-
res, too much voice, and so on. The camera 
spots it from time to time, and when I watch 
it afterwards, it doesn’t always look well in clo-
seups. And here, in ‘The Chairman’s Ear’ we 
have this comfort to play in a calm, peaceful 
and normal way.

In a whisper.
We can be people who talk with each other 
instead of screaming, who maintain eyecon-
tact, respond in a delicate way.

But decisive. 
Yes, decisive. And you can concentrate on 
quite different aspects here.

But don’t you miss this feedback? 
I do. I sometimes miss the feedback of the 
audience, that is joke – laugh – joke – laugh.

It means that the cameraman can’t laugh? 
The cameraman, the boom operator, they so-
metimes do laugh. And these are important lau-
ghs, this audience, these 3–4 persons operating 
the equipment – if they laugh, it’s a good sign.

How do you work? Do you learn all the 
lines by heart? Like actors in the theatre? 
Or do you improvise? 
We don’t improvise a lot, because we have 
to shoot an episode in one day, so it’s hardly 
possible to suddenly come up with brilliant 
ideas and improvise. Robert writes the lines 
with his animal instinct for writing, then 
I and the director Tadek Śliwa try to ruin 
it, talking through the script, then Robert 

adds the finishing touches to it, and that’s it. 
Well, not to praise Robert all the time, I’ll say 
that he wears long underwear. That’s a dread. 
There is a season for long underwear till the 
end of May and it’s on again from September. 

Why is that? 
I don’t know. It’s a habit, I suppose. Everyone  
has a weird habit. He’s got the long underwear.

And what’s yours? Italian jackets? 
No. (Laughs.) I have one or two. 

This one is quite peculiar. 
Yes, this one is from Italy, although I’m not a fan of 
Italian ones…
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But you’re a fan of Italian language? 
I am. I’ve been learning Italian with my friends who live 
in Poland, but are from Italy. It so happens that Italian 
absorbed me when I was making a play ‘Quasi paradiso’ 
in Turin with Robert Talarczyk, and I promised myself 
many times that I’d study that language, because I often 
visited Italy. But later, after the play, I said no, that’s too 
much, I have to learn it. Another story, which happened 
at the end of my stay in Turin – I was coming back from 
Turin with my friend, Mateusz Znaniecki, and we were sit-
ting in front of each other on the train. An old Italian lady 
accosted us and began to talk to me in Italian, and I didn’t 
understand a word despite a few expressions I used in the 
play. That is daughter, hospital, so I assumed that she was 
coming back or going to a hospital and her children were 
looking after her, or not, I don’t know, and I began to use 
some phrases from the play which I knew. I was like, don’t 
worry, and she kept on talking, and I said something, and 
she talked, talked, talked… And when I thought it was the 
end and I put on my headphones, she got it that I was about 
to put the music on, I was like, okay, fine. And then a ticket 
inspector approached me and said something in Italian. 
I took off the headphones and handed him the ticket. He 
said something to me, so I handed him the ticket again, 
and he was like, why it’s not punched. And the lade took 
my ticket, punched it, gave it back to me and looked at me 
sharply. She’d been talking about her life and the hospital 
for about an hour and twenty minutes to a man who pre-
tended to understand her. And then I thought that I owed 
her to learn Italian.

That’s a beautiful story. 
About looking like an idiot. In the eyes of that lady, I saw 
myself like a complete idiot. Why did I do it?

To comfort her, to tell her to fight. 
Yes, but in some situations, it’s better to say ‘I don’t un-
derstand.’ And that’s it. 

We live in a world where everyone speaks, but 
nobody listens, so if you find someone who listens to 
you, who notices you, it really makes you strong. It’s 
important. 
But it would be better if that person understood.

It’s important to be listened to. 
That’s true. Maybe I’ll write a poem about it. 

And the hero of your series is still sitting there, in the 
hall, and it’s quite a dramatic scene. Whose idea is it? 
Who did that to him? If it’s not a secret. 
I wished Paweł Koślik to perform with us. Robert had 
different ideas, but luckily, I succeeded. And Paweł was 
so brilliant that he simply had to appear in every episode 
from then on. He’s such a cool character that I can’t ima-
gine it to be otherwise. 

He’s a slave of that place? 
Yes. He got stuck in that space. We had only two sets – 
the office and the secretary’s office. And Adrian com-

bined them to some extent, so that the character was 
indispensable. Now, the situation has changed and we 
really regret that he won’t be able to wait there in every 
episode. And it’s really sad news for us and Ms Basia.

But what happened? Did he go away? 
He’s somewhere else, that’s all. He doesn’t appear in the 
first episode. He’ll come back there, but it’s different after 
all these vetoes put. 

Your friend has become a slave of that place, but you 
are slaves of your characters, too. In your case, it’s 
quite dramatic, you won’t get free easily. 
I don’t know, but on the other hand, it’s really great to 
play such a precise character. 

What I like about your production is the fact that you 
managed to unite the politically divided audience in 
front of the screen. 
That’s amazing. It’s true. I often meet people who call me 
Mariusz, congratulate me on ‘The Chairman’s Ear’ and 
are like, it’s great you’re doing that, we’re on the same 
side. I never ask what side they mean, because they may 
be from both sides, so I prefer to be on the safe side.

But it’s a flicker of hope that somewhere there’s 
a core which we all carry despite valiant attempts to 
divide us.
Of course, we’re divided, but we all agree in some 
aspects, such as apolitical television. I suppose we agree 
on general principles. But politicians play with us and 
trigger unnecessary, sick emotions. For example, I don’t 
want anybody to set me against you or other people by 
agitating me and making me so angry and aggressive 
that I couldn’t get through to anybody in the end, becau-
se that’s a disaster.

So we can make a conclusion that there’s a community 
of values or principles even though we’re a very divided 
society. But in your film, the chairman fires at Mariusz. 
The chairman fires at Mariusz because he doesn’t forgive 
treason. But this episode shows that it’s better to observe 
the reality and stick with it, or that fantasy should be pro-
bable. The real chairman wouldn’t fire at Mariusz… 
People sometimes say that they finally understand po-
litics after watching an episode about the opposition or 
about Merkel. ‘So that’s what it’s about. They make such 
deals, you see. And I didn’t know. And now I get it.’ And 
when I get such feedback, it’s really gratifying but dange-
rous on the other hand.

Being a sapper is dangerous mostly for the sapper. 
That’s true.

And you’re triggering off this political game…
You know what, in action films there are always two ca-
bles – a red one and a green one, and we always cut this 
green one. The red one means it’ll go off, and we don’t 
want any explosions. We want the shotgun to be on the 
wall. To be there, but not to fire. 
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OD JAKIEGOŚ CZASU, CIĄGLE 
W GŁOWIE DŹWIĘCZAŁ MI REFREN 
PIOSENKI SHERYL CROW:
EVERYDAY IS A WINDING ROAD
I GET A LITTLE BIG CLOSER
EVERYDAY IS A FADED SIGN
I GET A LITTLE BIG CLOSER 
TO FEELING FINE.
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Jaźwiński

ZAKRĘT 
ZA ZAKRĘTEM 
I KOLEJNY 
ZAKRĘT 
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To jej drugi singiel, sprzed ponad 20 lat. Od niego 
zaczynała swój rewelacyjny koncert w nowojorskim 
Central Parku w 1999 r., od niego zaczyna swoją 

ostatnią trasę koncertową.
Ten refren na tyle nie dawał mi spokoju, że musiałem 

znaleźć te kręte drogi. Słowa „winding road” wrzuciłem 
do internetowej przeglądarki. Ponad 9,6 mln wyników. 
Ale od razu rzuca się w oczy zdjęcie wężowo wijącej się 
drogi przez płonący czerwonymi liśćmi jesienny las. 
Zdjęcie zrobione „na długiej lufie” teleobiektywu, co 
spłaszcza perspektywę i sprawia, że droga jest jeszcze 
bardziej „pokręcona” niż w rzeczywistości. Wyszuki-

warka podpowiedziała mi, że to ostatni odcinek drogi 
nr 42 w amerykańskim stanie Winsconsin, biegną-
cej do przystani promowej w Northport na półwyspie 
Door. W internecie można znaleźć ją pod hasłem „the 
winding road in Door county”. 

Przeszukując internet i słuchając Sheryl Crow, natra-
fiam na stronę dangerousroads.org. Klikam na zakładkę 
„most hairpinned roads in the world” - czyli drogi tak 
zakręcone, jak spinki do włosów, albo jak biurowe spina-
cze. Interaktywna mapa wiedzie mnie przez cały świat 
- od USA po Tasmanię. Niestety, nie ma na tej mapie 
żadnej drogi w Polsce. Jak to? Wydaje się, że my Polacy 

Z A K R Ę T  Z A  Z A K R Ę T E M  I  K O L E J N Y  Z A K R Ę T 



W Y DA J E  S I Ę,  Ż E  M Y  P O L AC Y 
J E S T E Ś M Y  TA K  Z A K R Ę C E N I , 
Ż E  P OW I N N I Ś M Y  T E Ż  M I E Ć 
Z A K R Ę C O N Ą  D RO G Ę .  I  M A M Y !
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jesteśmy tak zakręceni, że powinniśmy też 
mieć zakręconą drogę. I mamy! Znajduję ją 
dość szybko. Wsiadam w samochód i jadę.

Po kilku godzinach melduję się na obrze-
żach Sanoka, w Załużu, u podnóża Gór 
Słonnych. Tędy właśnie przebiega wschod-
ni fragment drogi krajowej nr 28, która 
wiedzie z Medyki aż do małopolskiego Za-

tora. I tu się zaczyna jej najbardziej kręty 
odcinek - 10 km w stronę Tyrawy Wołoskiej. 
Na pokonanie tej trasy potrzeba mniej niż 
10 minut. Zakosami wspina się na grzbiet 
głównego pasma Gór Słonnych; kilkana-
ście zakrętów dobrze wyprofilowanej dro-
gi ze stalowymi barierkami nie wymaga 
rajdowych umiejętności. Choć na jednym 

z zakrętów, niedaleko tarasu widokowe-
go, znajdują się tragiczne pamiątki po 
nieostrożnych kierowcach: przybita do 
krzyża opona z imieniem Michała, a obok 
mała kapliczka z Matką Boską.  

W słoneczną, jesienną sobotę ruch na tej 
trasie jest raczej niewielki, nie słychać za 
często zgrzytu skrzyni biegów i wycia sil-
ników na niskich biegach. Pisk opon może-
my usłyszeć wiosną, gdy rozgrywany jest 
tutaj rajdowy Bieszczadzki Wyścig Górski. 
Te serpentyny, jedne z najdłuższych w Pol-
sce, z pewnością zasługują na miano „the 
most hairpinned road in Poland”.  

Zresztą, ten region Polski obfituje w „za-
kręcone” drogi. Na przykład Wielka Biesz-
czadzka Pętla i zjazd nią z Przełęczy Wyżnej 
do Brzegów Dolnych - 1,5 km fajnych zakrę-
tów. Warto w tym miejscu pojawić się dość 
wcześnie za dnia, gdy dolinę Dwernika zasnu-
wają poranne mgły. To dla mnie najpiękniej-
szy obraz: „płonące” Bieszczady.

Czas w Bieszczadach mija szybko, trzeba 
wracać na północ. Na krajowej 19 samocho-
dowa nawigacja każe mi ominąć Rzeszów, 
wiedzie mnie przez Czudec, Niechobrz, Zgło-
bień do Trzcianki. Lokalny skrót, lokalne 
drogi, ale jak zakręcone! Dzięki Sheryl Crow 
i „pokręconej” nawigacji mijał kolejny dzień 
i kilometry krętych dróg. 
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It’s her second single, recorded over 20 years ago. 
She opened with it her sensational concert in New 
York City’s Central Park in 1999, and it’s the first 
song on her last concert tour.

The chorus was so stuck in my head that I simply 
had to find these winding roads. I looked up ‘winding 
road’ on the Internet and got over 9.6 million hits. But 
the very first thing that caught my eye was a picture 
of a sinuous road leading through an autumn forest 
with flaming red leaves. The photograph was taken 
with a longfocus lens, which makes the perspective 
flatter, and so the road seems even more ‘winding’ 
than in reality. According to the search engine, it’s 
the last section of the Wisconsin Highway 42 in the 
US, which leads to the Northport Harbor on the Door 
Peninsula. It can be found on the Internet as ‘the win-
ding road in Door county.’ 

Browsing websites and listening to Sheryl Crow, 
I came across a website dangerousroads.org. I click 
on the tab ‘most hairpinned roads in the world’ – that 
is roads as twisted as hairpins or paperclips. The inte-
ractive map shows the whole world – from the US to 
Tasmania. Unfortunately, no Polish road is included 

T E  S E R PE N T Y N Y,  J E D N E  
Z  N A J D Ł U Ż S Z YC H  

W  P O L S C E ,  Z  PE W N O Ś C I Ą 
Z A S Ł U G U JĄ  N A  M I A N O 

„T H E  M O S T  H A I R PI N N E D 
ROA D  I N  P O L A N D”. 

ENGLISH

TURN AFTER TURN AND ANOTHER TURN 

For some time, I couldn’t get out of my head the chorus of 
Sheryl Crow’s song:
Everyday is a winding road
I get a little big closer
Everyday is a faded sign
I get a little big closer to feeling fine.
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here. How come? It seems that Poles are so 
twisted that we should have a twisted road, 
too. And we do! I find it quite quickly. I get 
in my car and go.

After a few hours, I reach the outskirts 
of Sanok, Załuże, at the foot of the Słonne 
Mountains. This is where the eastern sec-
tion of the Highway 28 runs along, leading 
from Medyka to Zator in Lesser Poland. 
And this is where the most twisted part 
of the road begins – 10 km towards Tyra-
wa Wołoska. Covering the section takes 
less than 10 minutes. The road twists and 
turns, climbing up to the top of the main 
range of the Słonne Mountains; you don’t 
need to be a rally driver to take these se-
veral turns of a wellprofiled road secured 
with steel barriers. On one of the turns, 
near the observation desk, there are tragic 
mementoes of careless drivers: a tyre with 
the name ‘Michał’ written on it, nailed to 
a cross, and a small shrine to Virgin Mary.

On a sunny, autumn Saturday, the traf-
fic here is rather light, and you won’t hear 
grinding gears or roaring engines in low 
gear very often. You can hear tyre screech 
in spring, when the rally race Bieszczadz-
ki Wyścig Górski takes place here. These 
hairpin roads, among the longest ones in 
Poland, can definitely be called ‘the most 
hairpinned road in Poland.’

Besides, this region boasts plenty of 
‘winding’ roads. For example, Wielka 
Bieszczadzka Pętla leading downwards 
from the Przełęcz Wyżna mountain pass to 
Brzegi Dolne – 1.5 km of twists and turns. 
The scenery is the most beautiful early in 
the day, when the Dwernik valley is shro-
uded in the morning fog. This is an abso-
lutely marvellous picture: the ‘f laming’ 
Bieszczady Mountains.

The time in Bieszczady goes very fast, 
and I have to go back north. On the Hi-
ghway 19, the GPS tells me not to drive 
through Rzeszów, but take a road thro-
ugh Czudec, Niechobrz and Zgłobień to 
Trzcianka instead. A local short cut, local 
roads, but how twisted ones! So another 
day went by, and I covered kilometres of 
winding roads with Sheryl Crow and my 
‘twisted’ navigation. 
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IDZIE 
     ZIMA

ie sposób odmówić romantyzmu letnim aktyw-
nościom fizycznym, ale zimą człowiek jest zmu-
szony w większym stopniu korzystać z sił natury, 

co owego romantyzmu dodaje. Czeka nas kilka mie-
sięcy upajania się herosami fruwającymi nad naszymi 
głowami, supermenami ześlizgującymi się na deskach 
po stromych zboczach gór i twardzielami gotowymi na 
wszystko, by wbić gumę do bramki  przeciwnika. Czyż 
to nie ekscytujące?

Magiczny jest moment, w którym możemy zamienić 
rower na narty, a trawę na lód. Więcej jest w tym jednak 
oglądania niż czynnego uprawiania. Dyscypliny zimowe 
są trudniejsze, bardziej wyczerpujące i wymagające spe-
cjalistycznego sprzętu. Skoki narciarskie uprawiają tyl-
ko zawodnicy, w hokeja grają nieliczni, biegających na 
nartach jest znacznie mniej niż biegających w tradycyj-
ny sposób, zaś łyżwiarstwo figurowe jest wyłącznie dla 
wirtuozów. Ale może właśnie dla tej wirtuozerii lubimy 
to oglądać i podziwiać. Łatwiej docenić, kiedy się tego 
trudu posmakowało. Załóż wąskie narty i próbuj na nich 
biec; usiądź na belce, na której siada Kamil Stoch; zjedź 
z Kasprowego próbując pokonać trasę jak najszybciej; 
obróć się na łyżwach wokół własnej osi; wreszcie kontro-
luj na lodzie jednocześnie swoje nogi, kij i krążek.  

Rozpoczyna się sezon olimpijski. Trochę inaczej 
obserwuje się w takim czasie zawody w Pucharze Świa-
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Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

IDZIE ZIMA. WRAZ Z NIĄ MRÓZ, OSŁONECZNIONE I ZAŚNIEŻONE 
ZBOCZA GÓR, OBLODZONE RZEKI I JEZIORA. OSZRONIONE 
SZYBY SAMOCHODÓW, ZIMNE AKUMULATORY CIERPIĄCE 
JAK MY WSTAJĄCY Z ŁÓŻKA. IDĄ KURTKI PUCHOWE, CZAPKI, 
SZALE, GOLFY ITD. ITP. ALE WRAZ Z ZIMĄ NADCHODZĄ OWIANE 
NUTKĄ ROMANTYZMU ZIMOWE DYSCYPLINY SPORTU.

ta – bardziej jak okres przygotowawczy. Przyglądać się 
będziemy skoczkom, Justynie Kowalczyk i łyżwiarzom 
szybkim, którzy wreszcie mają swój obiekt w Polsce. 
Niedawno uruchomiony kryty tor w Tomaszowie Mazo-
wieckim jest ładny, funkcjonalny i szybki. Wreszcie po-
wstało w naszym kraju coś nie tylko piłkarskiego.

Zaczynamy odliczanie do igrzysk w  Pjongczan-
gu. 102 konkurencje w 15 dyscyplinach, około 3000 
sportowców. W  pierwszych igrzyskach w  Chamo-
nix w 1924 roku rywalizowano w 16 konkurencjach  
w 7 dyscyplinach. Zawodników i zawodniczek było 
314. Ale wtedy nie nazwano nawet tych zmagań igrzy-
skami. To był Tydzień Sportów Zimowych. Wiele się 
od tego czasu zmieniło. 

ENGLISH

WINTER IS COMING

Winter is coming. Along with the icy weather, sunlit and 
snowcapped mountain slopes, frozen rivers and lakes. Frosted 
car windows, cold batteries suffering like us when we get out 
of bed. Down jackets, winter hats, scarves, turtlenecks, etc. But 
apart from all those things, winter also brings about a romantic 
spirit of winter sports.

There’s something romantic about summer sports, but 
in winter, man is more dependent on the nature, which 
adds romance to it. Ahead of us, we have a few months 
of watching heroes flying over our heads, supermen 
snowboarding down steep mountain slopes, and tough 
guys on ice, who’ll go to any lengths to score a goal. 
Isn’t this exciting?

It’s magical when the bike is replaced with the skis 
and the grass with the ice. But we would rather watch 
winter sports than actually practise them. Winter dis-
ciplines are more difficult and more demanding, and 
they require special equipment. Ski jumping is prac-
tised only by professionals, there aren’t many hockey 
players, fewer people go ski running than jogging in 
a traditional way, and ice skating is only for virtuo-
sos. But maybe this virtuosity is what we like to watch 
and admire. It’s easier to appreciate it when you’ve 
tried it yourself. Put on narrow skis and try to run in 
them; sit down on the gate like Kamil Stoch; ski down 
Kasprowy Wierch, trying to make it as fast as possible; 
turn around in ice skates; control your legs, a stick and 
a puck at the same time while ice skating.

The Olympic season is about to start. At such a time, 
the World Cup competitions are treated more like a pre-
paratory period. We’ll follow our ski jumpers, Justyna 
Kowalczyk and speed skaters, who finally have their 
sports facilities in Poland. The recently opened indoor 
speed skating rink in Tomaszów Mazowiecki is nice and 
functional. Finally, something else than a football pitch 
was built in Poland.

The countdown to the Olympics in Pyeongchang has 
begun. 102 competitions in 15 disciplines, about 3000 
participants. The first games in Chamonix in 1924 cov-
ered 16 competitions in 7 disciplines. There were 314 
participants. But that event wasn’t even called ‘games’ 
then. It was referred to as ‘the International Winter 
Sports Week’. A lot has changed since then. 
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D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E

GWIAZDKA 
W POMORSK IM 
K LIM ACIE
KULTUROWE BOGACTWO REGIONU POMORSKIEGO 
ZNAJDUJE SWOJE ODZWIERCIEDLENIE W RÓŻNORODNOŚCI 
ŚWIĄTECZNYCH TRADYCJI. CHOĆ WIĘKSZOŚĆ POWSZECHNIE 
PRZYJĘTYCH W POLSCE ZWYCZAJÓW JEST OBECNA TAKŻE 
I TU, ZNAJDUJĄ SIĘ I BARDZO ORYGINALNE OBRZĘDY, 
KTÓRYCH W TRADYCYJNYCH DOMACH WCIĄŻ SIĘ DOCHOWUJE. 
JEDNO JEST PEWNE – WARTO „NA WŁASNY NOS” POCZUĆ 
ZAPACH TUTEJSZEJ CHOINKI I ŚWIĄTECZNEGO STOŁU, 
A NASTĘPNIE NAD POLSKIM MORZEM PRZYWITAĆ NOWY ROK. 
TAKA OKAZJA TRAFIA SIĘ WSZAK TYLKO RAZ W ROKU!

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe PROT

òdë – tak nazywają okres świąteczny Kaszubi. 
Obchodzą go od 25 grudnia aż do 6 stycznia, czyli 
Święta Trzech Króli. Jest to czas pełen radości, 

kulinarnej rozpusty i beztroskich psot. Najpierw jednak 
należy w wyciszeniu przeżyć kilka tygodni adwentu. 
Gdy wyczekiwanie zbliża się do końca, w kaszubskich 
wsiach pojawiają się gwiżdże, czyli kaszubscy kolędnicy. 
24 grudnia ma miejsce oczywiście wigilijna wieczerza, 

G

czyli gwiozdka. Na kaszubskim stole znajdziemy wów-
czas m.in. zupę brzadową z suszonych owoców z klu-
skami, którą jada się zamiast barszczu. Do tego potra-
wy (maksymalnie dziesięć) przygotowywane z grochu, 
fasoli, maku, suszonych grzybów i  owoców, kapusty 
i ziemniaków. Nie brakuje ryb, wśród których królują 
śledzie i węgorze. Jest też kuch, czyli drożdżowe ciasto. 
Najmłodsi domownicy oczekują nie na św. Mikołaja, lecz 
na gwiazdora, który obdarza je drobnymi prezentami, 
nie przypominając jednak przy tym w ogóle brodatej po-
staci w czerwonym kubraku, znanej z popkulturowych 
przedstawień. Kaszubski dobrodziej dzieci nosi bowiem 
wielki odwrócony kożuch, a twarz zasłania mu tzw. lar-
wa, czyli maska z cielęcej skóry.

Ważnym elementem wyróżniającym tradycyjne 
święta na Kociewiu, jest dzielenie się - zamiast opłat-
kiem - tradycyjnym podpłomykiem, smarowanym dla 
osłody miodem. Przysmakami na wigilijnym kociew-
skim stole są też specyficzny, kwaskowaty barszcz 
grzybowy z wywarem ze świeżo kiszonej kapusty oraz 
ryba (najczęściej płoć lub okoń) w słodko-kwaśnej za-
lewie. Nieco inaczej wyglądał program świętowania 
w tradycyjnym domu na Żuławach. Tu praktycznie do 
XX wieku nie istniał w ogóle zwyczaj uczty wigilijnej. 
Dzieci tego wieczoru posyłano do spania nieco wcze-
śniej niż zwykle, by nocą przygotować świąteczny stół, 
nieodzowne fefernuski (kuleczki piernikowe) i prezen-
ty, przynoszone według tradycji przez… siwego konia. 
Młodzież chodziła zaś po domach nie z kolędą, lecz 
z własnoręcznie wykonaną szopką, śpiewając i wypra-
szając sobie dary i poczęstunek.

Sylwester jest w pomorskiej tradycji, rzecz jasna, 
okazją do szalonej zabawy, ale – co ciekawe – również 
dniem robienia sobie żartów, czyli czymś na kształt 
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G W I A Z D K A  W  P O M O R S K I M  K L I M A C I E

rego warto spróbować. Przy pomorskim 
stole wigilijnym z pewnością znajdzie się 
dla nas miejsce! 

ENGLISH

CHRISTMAS IN POMERANIA

The cultural wealth of Pomerania is reflected in 
the diversity of its Christmas traditions. Apart from 
following most common Polish customs, the region 
boasts its own original customs still preserved 
in traditional families. One thing for sure – it is 
absolutely worth it to visit Pomerania and smell 
the scent of its Christmas tree and Christmas table, 
and welcome the New Year by the Polish sea. Such 
a chance happens only once a year!

Gòdë – that’s how Kashubians call Christ-
mas time. They celebrate it from 25 Decem-
ber until 6 January, that is Three Kings’ 
Day. It’s a time of joy, culinary indulgence 
and carefree frolics. Kashubians prepare 
for Christmas in Advent, which is a peri-
od of reflection and contemplation. When 
the waiting comes to an end, gwiżdże, 
that is Kashubian carol singers, appear 
in Kashubian villages. On 24 December, 
Kashubians gather for the Christmas Eve 
Supper – gwiozdka. Traditional local dish-
es include a dried fruit soup with noodles, 
which is served instead of borscht, as well 
as dishes (in the number of ten at max-
imum) from peas, beans, poppy, dried 
mushrooms and fruit, cabbage and po-

PR Z Y  P O M O R S K I M 
S T O L E  W I G I L I J N Y M 
Z   PE W N O Ś C I Ą 
Z N A J D Z I E  S I Ę  D L A 
N A S  M I E J S C E!

znanego na całym świecie prima aprilis. Fi-
gle płatają sobie Kaszubi, ale podobnie jest 
też w tradycji Kociewia, gdzie ważnym ry-
tuałem przed przywitaniem 1 stycznia jest 
także przepędzenie starego roku poprzez 
jak najgłośniejsze trzaskanie z batów. W syl-
westrowy wieczór Kociewiacy chętnie wró-
żą sobie przyszłość na różne sposoby – po-
dobnie jak reszta kraju robi to w Andrzejki. 

Właśnie oryginalne świąteczno-no-
woroczne zwyczaje, obok walorów krajo-
znawczo-przyrodniczych i doskonałej bazy 
noclegowej, czynią Pomorze jednym z naj-
popularniejszych kierunków turystycznych 
w Polsce w tym szczególnym okresie. Tutej-
sze hotele od kilku lat w swoich ofertach 
uwzględniają nową tendencję, jaką staje 
się spędzanie przez Polaków świąt poza 
swoim miejscem zamieszkania. Trend ów 
nie wziął się z  niczego – żyjemy w  coraz 
większym tempie, przez co czasu na przy-
gotowanie choinki i uroczystej uczty dla 
całej rodziny jest coraz mniej. Efekt bywa 
taki, że w świątecznym czasie przeżywamy 
raczej stres i zmęczenie, a nie radość z ob-
cowania z najbliższymi. Niektórzy mówią 
nawet o syndromie stresu przedświątecz-
nego, wynikającego z presji, jaką odczu-
wają na sobie gospodarze i  gospodynie 
rodzinnych spotkań.

W tej sytuacji święta spędzone w nieco 
innych niż zwykle okolicznościach wydają 
się niemalże wybawieniem, a już na pewno 
bardzo przyjemnym urozmaiceniem, któ-

tatoes. A number of fish dishes, especially 
herring and eel, are served. There is also 
kuch, that is yeast cake. Kids don’t wait for 
Santa Claus, but gwiazdor, who gives them 
little gifts. Gwiazdor doesn’t look like the 
bearded guy in a red outfit represented in 
pop culture. Instead, he wears a large, re-
versed sheepskin coat and a socalled larva, 
that is a calfskin mask.

A characteristic feature of traditional 
Christmas in Kociewie is sharing tradition-
al flat bread podpłomyk spread with honey 
instead of holy wafer. Another Christmas 
Eve delicacy in Kociewie is peculiar, sour-
ish mushroom borscht with sauerkraut 
stock and fish (most often common roach 
or perch) in a sweet and sour marinade. 
Christmas in traditional families in Żuławy 
used to be celebrated in a different way. Un-
til the 20th century, there was no custom of 
the Christmas Eve Supper. Children were 
sent to bed a bit earlier, so that adults could 
prepare the Christmas table, essential fefer-
nuski (gingerbread balls) and gifts tradition-
ally brought by… a grey horse. Young people 
went from house to house with a hand-made 
crib, singing and asking for gifts and food.

In Pomeranian tradition, New Year’s 
Eve is a huge celebration, but also – what’s 
interesting – a day of playing pranks, some-
thing like April Fools’ Day. Kashubians play 
pranks on each other, while people in Ko-
ciewie perform a  ritual of chasing away 
the old year by cracking whips as loud as 
possible. On New Year’s Eve, Kociewiacy 
play a  variety of fortune-telling games – 
just like on St. Andrew’s Day. 

These original Christmas and New 
Year customs, along with the beauty of 
landscape and nature as well as developed 
tourist accommodation facilities, make 
Pomerania one of the most popular tourist 
destinations in Poland in this special time. 
A  trend of celebrating Christmas away 
from home has been observed in Poland 
for a  few years. It’s no surprise, as we’re 
living at a  fast pace and many of us don’t 
have enough time to decorate a Christmas 
tree or make a  feast for the whole family. 
In consequence, in Christmas time, we’re 
exhausted and stressed out instead of en-
joying the company of our nearest and 
dearest. Some even refer to it as pre-Christ-
mas anxiety resulting from pressure felt by 
hosts and hostesses of family gatherings.

Therefore, a  possibility of spending 
Christmas in different surroundings 
seems to be a deep relief or a nice change 
at least. Local hotels have prepared special 
Christmas packages for those who want to 
try it. For sure, there will be a place for ev-
eryone at Pomeranian Christmas table. 



W Y S TARC Z Y  S IĘ 
UŚMIECHNĄĆ I…

WYSTARCZY SIĘ UŚMIECHNĄĆ I WSZYSTKO WOKÓŁ 
SIĘ ZMIENIA. NIEBO NAD NAMI SIĘ ROZCHMURZA, 
LUDZIE JAKBY BARDZIEJ PRZYJAŹNI, ŻYCZLIWI, 
A I ROBOTA W PRACY DOBRZE IDZIE. JEDNYM 
ZDANIEM: LEPIEJ STĄPA SIĘ PO ZIEMI. 
TEKST Lek. Stom. Krzysztof Kruszyński     ZDJĘCIA mat. prasowe

Niestety z naszym uśmiechem czasem różnie bywa. 
Dobrze, jeżeli Matka Natura obdarzyła nas pięknym, 
zdrowym uzębieniem. Gorzej, jeżeli nie mamy czym 
się pochwalić i zamiast uśmiechu wychodzi dziwny, 
tłumiony grymas na twarzy. Jakie są możliwości na 
zmianę takiego stanu rzeczy? I czy sztuczne zęby 
muszą wyglądać na sztuczne?
Lek. stom lic. techn. dent. K. Kruszyński: Tak, zga-
dzam się z panem. Z uśmiechem łatwiej idzie się przez 
życie, a i innym łatwiej z nami. Na szczęście mam bardzo 
dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy chcieliby się 
cieszyć pełnym, niczym nie skrępowanym uśmiechem, 
a przez brzydkie zęby lub ich brak niestety nie mogą.

Obecnie lekarze dentyści dysponują technologiami 
i materiałami, dzięki którym po leczeniu protetycznym 
często sami muszą zerknąć do dokumentacji pacjenta, 
aby upewnić się, co jest sztuczne, a co naturalne. Bywa, że 
i pacjenci z czasem zapominają o tym, że mają jakieś uzu-
pełnienie protetyczne, tak jakby zawsze z nim żyli. Jest to 
możliwe dzięki właściwościom stosowanych materiałów 
protetycznych i tendencjom w rozwoju mojej branży.

Jakie to tendencje?
Przede wszystkim dąży się do możliwie idealnego naśla-
dowania struktur tkanek występujących w naszym or-
ganizmie. Materiały używane w stomatologii muszą nie 
tylko w sposób naturalny i nie do odróżnienia naśladować 
naturę. Są one także biokompatybilne, odporne na czyn-
niki chemiczne i niezwykle wytrzymałe mechanicznie, 
ponieważ pracują w warunkach ekstremalnych, narażone 
na działania kwasów organicznych i olbrzymie, powtarza-
jące się przeciążenia przy czynności żucia w jamie ustnej. 

Czy to znaczy, że jeżeli chciałbym zrobić 
sobie jaśniejsze zęby, poprawić ich kształt i je 
wyprostować, czy nawet wstawić brakujący ząb, to 
wystarczy przyjść np. do Pańskiego gabinetu i wyjdę 
z niego z pięknymi zębami i nie będzie śladu, że są to 
zęby „robione” nienaturalne? Dlatego, bo posiada Pan 
w gabinecie materiały i technologie, o których Pan 
wspomniał?
Tak, jest to możliwe. Mamy do wyboru szeroką gamę 
wspaniałych rozwiązań protetycznych: licówki, korony 
pełnoceramiczne, implanty, itd. Jednak to jeszcze nie 
wszystko. Aby uzyskać pożądany efekt, gabinet denty-
styczny powinien być interdyscyplinarny.

Co to znaczy?
Mam na myśli to, że do uzyskania możliwie najlepszych 
efektów w leczeniu wymagana jest współpraca stomato-
logów specjalizujących się w określonych dziedzinach. 
Bo endodonta „przeleczy” zęby, ortodonta je wyprostuje  
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i uszereguje, chirurg wszczepi implant 
i oczyści pole protezowe, a lekarz protetyk 
zadba o część protetyczną. A już idealną 
sytuacją jest, gdy przy gabinecie jest za-
awansowane technologicznie laboratorium 
techniki dentystycznej, dzięki czemu moż-
na na bieżąco, pod dyktando pacjenta i leka-
rza dokonywać wszelkich korekt i wydatnie 
skrócić czas leczenia.

Muszę powiedzieć, że brzmi to tak dobrze, 
że aż nieprawdopodobnie.
Powiem więcej. Obecnie naszym pacjentom 
nie wystarcza już mieć tylko ładne i funk-
cjonalne zęby. Coraz częściej wykonujemy 
licówki czy korony pełnoceramiczne, reali-
zując marzenie danej osoby o „idealnym” 
uśmiechu. Wcześniej oczekiwano jasnych 
zębów w kolorze występującym w naturze. 
Teraz coraz częściej zaskakuje mnie prośba 
o kolor „super jasny” bo ten czy inny aktor, 
aktorka, celebryta z takimi zębami tak 
świetnie wygląda, że i inni chcą tak wyglą-
dać. I gdy wcześniej miałem bardzo poważne 
wątpliwości, czy realizować te oczekiwania, 
bo przecież wydaje się, że lekarz powinie-
nem odwieść pacjenta od takich pomysłów, 
to okazuje się, że bardzo często pacjenci 
mają słuszną koncepcję na swój wygląd, a jej 
realizacja przez dobrego specjalistę czyni 
ich szczęśliwymi. Czasy się zmieniają i musi-
my nadążać za tymi zmianami. Jednak idąc 
na kompromis, w tego typu sytuacji lekarz 
musi być bardzo czujny, bo jest tu bardzo wą-
ska granica między pięknem a tandetą.

Chyba się wybiorę do Pana w charakterze 
pacjenta. 
Zapraszam.  

ENGLISH

IT’S ENOUGH TO SMILE AND…

It’s enough to smile and everything around 
changes. The cloudy sky above us clears, people 
seem kinder and more friendly, and our work 
appears to be easier than usual. In a nutshell – 
life becomes more pleasant.

Unfortunately, our smile is not always 
particularly pretty. It’s great if Mother Nature 
vested us with a beautiful set of healthy 
teeth. But things get somewhat problematic 
if we don’t have anything to boast about, 
and instead of a wide smile, we make some 
weird, uncomfortable grimace. What can we 
do to change the situation? And do false 
teeth always have to look artificial?
Krzysztof Kruszyński, Doctor of Dental 
Medicine and Dental Technologist: Yes, 
I absolutely agree with what you said at the 
beginning. With a smile, it’s easier for us to 

walk through life, and other people find it 
easier to walk with us. Fortunately, we have 
some very good news for everyone who would 
like to enjoy a bright and comfortable smile, 
but can’t due to their bad teeth or lack of te-
eth altogether. Nowadays, dentists make use 
of such technologies and materials that they 
sometimes need to consult patients’ medical 
records to confirm which part of their den-
tition is artificial and which part is natural. 
Not infrequently, as the time goes by, patients 
themselves forget about their prosthetic fil-
ling, feeling as if they had always had it. It’s 
possible thanks to the features of the applied 
prosthetic materials and the trends prevalent 
in the development of my branch.

What kind of trends?
First and foremost, we should strive for as accu-
rate reproduction of the tissue structures found 
in our body as possible. Materials used in den-
tistry have to imitate nature in an unforced and 
untraceable way. But not only that. They are also 
bio-compatible, immune to chemical factors 
and mechanically resistant, since they function 
under extreme conditions, such as exposure to 
organic acids and repeated chewing that consti-
tutes a huge burden for our oral cavity.

Does it mean that if I wanted to whiten 
my teeth, correct their shape, straighten 
them, or even replace them, all I would 
have to do is go to your consulting room, 
for example? Would I leave it with a set 
of beautiful teeth that show no sign 
of artificiality and unnaturalness? Is 
it because you have the materials and 
technologies you’ve mentioned?
Yes, such scenario is possible. We have a wide 
array of truly wonderful prosthetic solutions at 
our disposal, such as veneers, crowns, all-cera-
mic implants, etc. But that’s not all. To achieve 
the desired effect, a dentist’s consulting room 
should be interdisciplinary. 

What does it mean?
What I mean is that to achieve the best effects 
when it comes to treatment we need to coopera-
te with different dentists specializing in specific 
fields. Because an endodontist will cure the te-
eth, an orthodontist will straighten and arrange 
them, a surgeon will insert an implant and clean 
the prosthetic area, whereas a prosthetist will 
take care of the prosthetic part. And the ideal 
situation would be if right next to the consul-
ting room was an advanced laboratory of dental 
technology, thanks to which you would be able 
to introduce instant corrections to the patient’s 
and the doctor’s dictation, as well as considerably 
shorten the time needed for the treatment.

I must say that it sounds almost too good 
to be true.
And there’s even more to it. Nowadays, our 
clients do not settle only for pretty and func-
tional teeth. More and more often, we make 
veneers or all-ceramic crowns to realize pa-
tients’ dream about a “perfect” smile. In the 
past, patients expected white teeth in a na-
tural shade. To my surprise, however, now 
I often receive requests for “extremely white 
teeth”, because patients want to look like this 
or that actor, actress or celebrity who has be-
autiful and stunningly white teeth. And whe-
reas at first I had some very serious doubts 
whether I should accede to such requests, sin-
ce, after all, it would seem that a doctor’s role 
is to discourage their patients from carrying 
out such ideas, it has turned out that patients 
often have the correct concept for their appe-
arance, and its realization with the help of an 
accomplished specialist makes them happy. 
Times change and we need to keep up with 
them. But still, in such situations dentists 
need to remain very careful, because there’s 
a very thin line between beauty and kitsch. 

I think I’ll make an appointment with you.
You’re welcome to do so. 

LABORATORIUM 
PIĘKNEGO UŚMIECHU
tel. 17  85  28  494
Rzeszów, ul. Rejtana 31c
www.lpustomatologia.pl
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PAWEŁ SOŁTYS, „MIKROTYKI”, 
WYDAWNICTWO CZARNE, WOŁOWIEC 2017.

Piosenek Pablopavo, czyli Pawła Sołtysa - wszak tak 
się ów artysta nazywa - słucham rzadko, wręcz nigdy. 
Nie dlatego, że niefajne, po prostu muzyka skończyła 
się dla mnie na Bachu i Zeppelinach, a z młodszych ła-
pie się tylko Kuba Badach, ale on pija ze mną wódkę, 
więc sami wiecie. Zatem niedobór we mnie poważny 
w kwestii muzycznej twórczości Pablopavo, który zde-

cydowanie nadrobić muszę, bo jeśli on tak śpiewa, jak 
pisze, to wiele straciłem. Bo pisze udatnie, smacznie, 
z  wdziękiem, seksapilem i  koloraturą, którą współ-
czesne polskie pisarstwo raczej nas nie rozpieszcza. 
Słowem: świetnie. 

„Mikrotyki” to zbiór 23 króciutkich opowiadanek, 
takich w  sam raz, żeby chrupnąć przez zaśnięciem. 
Oczywiście, o  ile ktoś się nie jara literaturą, bo ja – 
choć chciałem to sobie rozłożyć na raty na jakiś ty-
dzień – przeczytałem wszystko od deski do deski w pół 
nocy. No, nie dało się odłożyć, cholera!

Opowiadać o czym opowiadania opowiadają, wyda-
je mi się tu zbędne. Albowiem nie o historie w nich cho-
dzi (choć te są rozkoszne i żona kilkanaście razy waliła 
mnie w łeb, że ją budzę głośnym śmiechem), a o klimat. 
Jakiś taki baśniowo-wódczany, nostalgiczno-łobuzer-
ski i czesko-warszawski. Rzekłbym: oniryzm podwór-
kowy. Albo: kumpelizm magiczny. Rozkosz, mówię 
Wam, czysta rozkosz. 

I  jeszcze – a  może przede wszystkim – język. 
Polszczyzna Sołtysa jest wspaniała, porywająca, od-
świeżająca. Ani trochę nie dziwaczna, za to przywraca-
jąca wiarę, że język polski XXI wieku może być piękny, 
nawet jeśli nie unika wulgaryzmów. 

ENGLISH

BLOWN AWAY BY MIKROTYKI

I  hardly ever listen to the songs of Pablopavo, that is 
Paweł Sołtys, as that’s his real name. Not because they 
aren’t good. To me, music ended with Bach and Led 
Zeppelin, and as regards younger artists, I happen to 
listen to Kuba Badach, but I  drink vodka with him, 
just so you know. Therefore, I definitely have to catch 
up with Pablopavo’s music, because if he sings like he 
writes, then I  have missed a  lot. His writing is neat 
and tasty; it features grace, sex appeal and coloratura, 
which is few and far between in contemporary Polish 
works. In a word: superb. 

‘Mikrotyki’ is a collection of 23 short stories, just 
right for quick reading before bedtime. Of course, 
provided that you’re not a  lost cause like me – even 
though I  tried to break it down into smaller parts, 
I read it from cover to cover in half a night. I simply 
couldn’t put it down!

I don’t consider it necessary to say what these sto-
ries are about, as this is not the essence of the book 
(even though the stories are delightful, indeed, and 
my wife told me off several times for laughing out loud 
and waking her up). It’s all about the atmosphere, 
blending fairy tales with vodka, nostalgia with mis-
chief, and Czechia with Warsaw. I would say: street 
onirism. Or: magical familiarity. A  delight, I’d say, 
a pure delight. 

And – or perhaps primarily – language. Polish lan-
guage used by Sołtys is superb, ravishing, and refresh-
ing. And it’s not weird at all. It restores my confidence 
that the Polish language of the 21st century may be 
beautiful even if it does contain vulgarisms. 

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
).
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DWU
PŁATOWCE 

N A D  PR Z E M YŚ L E M
HISTORIA NIEISTNIEJĄCEGO JUŻ LOTNISKA 
PRZEMYŚL-HURECZKO WYMAGA PISANIA 
PRAKTYCZNIE OD NOWA. WCZEŚNIEJSZE 
USTALENIA TRZEBA ZWERYFIKOWAĆ 
W ŚWIETLE POSZUKIWAŃ TERENOWYCH. 
PRZYNOSZĄ ONE TAKIE REZULTATY, JAK 
ODKRYCIE ŚLADÓW PO FUNDAMENTACH 
I PODŁOGACH BUDYNKÓW NIEWIDOCZNYCH 
NA PLANACH, LUB ODNALEZIENIE MAŁYCH 
CZĘŚCI SAMOLOTÓW POCHODZĄCYCH 
Z OKOŁO 1910 R. DLATEGO PRZYJMOWANĄ 
DOTĄD ZA DATĘ ZAŁOŻENIA LOTNISKA, TJ. 
ROK 1914, NALEŻY PRZESUNĄĆ WSTECZ.
TEKST I ZDJĘCIA Przemysław Chorążykiewicz  
(zdjęcia archiwalne to reprodukcje oryginalnych odbitek ze zbioru autora)

Z 
lotniskiem na terenie wiosek Hureczko i Krówniki 
związana jest sprawa skarbu Twierdzy Przemyśl 
– złotych monet, które miały być wiosną 1915 r. 

ewakuowane drogą lotniczą poza miasto oblegane przez 
wojska carskie. Nie wiadomo, co się z tym ładunkiem 
stało, a lotnisko lub jego okolice to jedno z możliwych 
miejsc ukrycia skarbu, z pewnością głęboko pod ziemią. 

Przeszłością lotniska zajmuję się od około 1985 r., 
szukając artefaktów leżących na powierzchni pól or-
nych. Dzięki uzyskanemu w 2004 r. pozwoleniu na uży-
cie wykrywacza metali liczba znalezisk wynosi obecnie 
około 1500 przedmiotów. W ubiegłym roku niektóre 
były eksponowane w Archiwum Państwowym w Przemy-
ślu, a kilka można zobaczyć na wystawie „Rozstrzelane 
Miasto” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Ilu-
struje to zmianę sposobu podejścia do wyników poszuki-
wań terenowych w celu lepszego poznawania najnowszej 
historii. Obecnie takie znaleziska są już pełnoprawnymi 
eksponatami, a nie „złomem” czy „śmieciami”.

SAMOLOT LVG CV PRZYBYŁY Z POZNANIA NA POMOC W WALKACH O KRESY WSCHODNIE WIOSNĄ 1919 R. HANGARY LOTNISKA W WIOSKACH HURECZKO 
I KRÓWNIKI BYŁY USYTUOWANE PRZY GŁÓWNEJ DRODZE; OBECNIE ZOSTAŁY PO NICH TYLKO RESZTKI FUNDAMENTÓW.

4 4 – 4 5 H I S T O R I A  /  H I S T O R Y



Dla Polaków lotnisko Przemyśl-Hureczko 
jest symbolem walk o niepodległość. Było 
pierwszym, z którego początkiem listopada 
1918 r. wystartowały samoloty z polskimi 
załogami, by przelecieć do Krakowa. Po zwy-
cięskiej wojnie z Ukraińcami, usiłującymi 
opanować Małopolskę Wschodnią, przyszła 
kolej na Bolszewików i dlatego w Przemyślu 
utworzono 6. Eskadrę Lotniczą, wkrótce 
jednak przekształconą w eskadrę lwowską. 
Z powodu oddalenia linii frontu przemy-
skie lotnisko było w wojnie 1919-1920 r. 

używane jako pomocnicze do czasu podejścia 
Sowietów pod Lwów. W trzecim tygodniu 
sierpnia 1920 r. większość zdolnych do lotu 
dwupłatowców właśnie stamtąd znalazła się 
na lotnisku w Przemyślu, by przeciwdziałać 
natarciu Bolszewików. Wśród obrońców była  
7. Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościusz-
ki. Przeszła ona do legendy jako składająca 
się w dużej mierze z ochotników przyby-
łych z USA. Po rozejmie z Rosją Sowiecką 
łąki Hureczka, Łapajówki i Krównik ugo-
ściły 17. Eskadrę Wy wiadowczą (wcze-
śniej o numerze 59, przybyłą do Polski 
z Francji wraz z „Błękitną Armią”) oraz  
5. Eskadrę Wywiadowczą. 

W okresie międzywojennym przemy-
skie lotnisko było wykorzystywane rzadko, 
czego powodem było bliskie sąsiedztwo 
dwóch lotnisk we Lwowie (Lewandówka 
i Skniłów). Na Hureczku odbywały się  poka-
zy cywilne i manewry wojskowe z udziałem 

ALBATROS B II NA POKAZACH LOTNICZYCH W MAJU 1930 R.

ALBATROS D VA PO WYPADKU WIOSNĄ 1919 R. (PILOT ZOSTAŁ RANNY).

Z P OWODU ODDA L E N I A L I N I I 
F RON T U PR Z E M YSK I E L O T N ISKO 
BY Ł O W WOJ N I E 1919 -1920 R. 
UŻ Y WA N E JA KO P OMO C N ICZ E 
D O CZ A SU P ODE JŚ C I A 
S OW I ET ÓW P OD LWÓW.

D W U P Ł A T O W C E  N A D  P R Z E M Y Ś L E M



zabytkami”. Wśród odnalezionych przedmiotów były m. 
in. srebrne monety, ołowiane plomby, w tym z okresu Ja-
giellonów, oraz fragmenty ozdób. Tajemnicza pozostaje 
grzechotka z czarnej gliny o kształcie jajka. Ma ona boga-
te ornamenty, w których niektórzy widzą wyobrażenie 
planet i gwiazd obserwowanych przez naszych przodków 
marzących o lataniu. Setki, a może tysiące lat temu... 

ENGLISH

BIPLANES OVER PRZEMYŚL

The history of former PrzemyślHureczko airport should be 
written anew. The previous information ought to be verified in 
the light of current site prospecting findings. These are, among 
others, the remains of foundations and floors of buildings not 
included in the airport plans as well as small parts of planes 
dating back to about 1910. That is why the assumed date of 
airport establishment, that is 1914, should be moved back.

There is a story behind the airport in Hureczko and 
Krówniki relating to the treasure of the Przemyśl for-
tress – golden coins which were to be evacuated by air 
outside the city besieged by the Tsarist Army in spring 
1915. Nobody knows what happened to the cargo, and the 
airport and its surroundings are one of spots where the 
treasure might have been hidden, deep underground. 

I’ve been studying the history of the airport since aro-
und 1985, looking for artefacts in the fields. A permission 
to use a metal detector granted in 2004 allowed about 
1500 objects to be found. Some of them were displayed 
in the National Archive in Przemyśl last year, and some 
are a part of the ‘Rozstrzelane Miasto’ exhibition in the 
National Museum of the Przemyśl Land. It illustrates 
how the approach to site prospecting findings has chan-
ged with aim to discover recent history. At present, such 
findings are rightful exhibits, not ‘scrap’ or ‘trash’.

For Poles, PrzemyślHureczko airport symbolises 
the fight for independence. It was the first airport from 
which aircrafts with Polish crews flying to Cracow took 
off at the beginning of November 1918. After the victory 

LVG CV PRZED HANGAREM W HURECZKU JESIENIĄ 1920 R.

samolotów i sprzętu pancernego z jednostek w Żurawi-
cy, który prawdopodobnie był używany do niezbyt ofi-
cjalnych prób odnalezienia skarbu Twierdzy Przemyśl.

We wrześniu 1939 r. na Hureczku i w Krównikach 
lądowały wielokrotnie polskie maszyny broniące nas 
przed agresorami. W czasie niemieckiej okupacji lotni-
sko Przemyśl-Hureczko działało tylko w ograniczonym 
zakresie. Od lipca 1944 r. stało się na kilka miesięcy 
bazą szkoleniową lotników czeskich i słowackich. Wśród 
tych ostatnich znaleźli się piloci biorący wcześniej udział 
w napaści na Polskę, walczący w Luftwaffe. Później zbie-
gli na stronę Sowietów, gdy ci zaczęli wygrywać wojnę. 

Po zakończeniu wojny łąki i pola przestały już być 
tak licznie odwiedzane przez samoloty. Lądował tu 
sporadycznie sanitarny CSS S-13. Zorganizowano też 
kilkakrotnie pokazy lotnicze, w tym raz, z bardzo du-
żym rozmachem, około 1958 r. W okolicy do niedawna  
bazował rolniczy An-2.

Dla mnie lotnisko w Hureczku to dziś drugi dom. 
Przez lata poszukiwań na byłym lotnisku i w innych miej-
scach udało mi się uratować wiele przypadkowych zna-
lezisk archeologicznych, za co w sierpniu tego roku zo-
stałem wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dyplomem i złotą odznaką „Za opiekę nad 

P O  Z A KO Ń C Z E N I U 
WO J N Y  Ł Ą K I 

I  P O L A  PR Z E S TA ŁY 
J U Ż  BYĆ  TA K  L I C Z N I E 
O DW I E D Z A N E  PR Z E Z 

S A M O L O T Y. 
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niki. In the period of the German occupation, Przemy-
ślHureczko airport operated within a limited scope. 
From July 1944, for a few months, it became a military 
base for Czech and Slovak pilots. Among the latter were 
pilots fighting in Luftwaffe, who had participated in the 
attack on Poland. They left Germany and joined the 
Soviets when the latter started to win. 

After the war, these meadows and fields were less 
often visited by planes. From time to time, a sanita-
ry plane CSS S13 landed here. A number of air shows 
were held at this venue, including a grand air show in 
about 1958. In the recent past, an agricultural An-2 was  
stationed nearby.

Today the airport in Hureczko is my second home. 
Over the years of searching on the site of the former 
airport and in its vicinity, I’ve managed to save a num-
ber of random archaeological findings, for which I was 
awarded by the Minister of Culture and National Heri-
tage a diploma of merit and the gold decoration ‘For the 
protection of historical sites’ last August. My findings 
have included, among others, silver coins, lead seals, 
including seals dating back to the Jagiellonian Era, and 
parts of ornaments. An eggshaped rattle made from 
black clay remains a mystery to me. Some say that its 
rich ornaments depict planets and stars observed by our 
ancestors, who dreamed of flying. Hundreds or maybe 
thousands years ago… 

over Ukrainians, who attempted to conquer eastern 
Lesser Poland, Poles had to face the Bolsheviks, which 
led to establishing the 6th Observation Squadron in 
Przemyśl, later transformed into the Lvov Squadron. 
The airport was located within a considerable distan-
ce from the front line, therefore it played an auxiliary 
role in the war in 1919–1920 until the Soviets reached 
Lvov. In the third week of August 1920, most opera-
ting biplanes stationed in Lvov were transferred to 
the airport in Przemyśl to fight against the Bolshe-
viks. Among them was the Tadeusz Kościuszko 7th Fi-
ghter Squadron. It went down in history as composed 
mostly of volunteers from the US. When a truce with 
Soviet Russia was concluded, the meadows of Hurecz-
ko, Łapajówka and Krówniki hosted the 17th Observa-
tion Squadron (the former 59th squadron, which came 
to Poland from France together with ‘the Blue Army’) 
and the 5th Observation Squadron. 

In the interwar period, the airport in Przemyśl was 
rarely used, since it was located in the vicinity of two 
airports in Lvov (Lewandówka and Skniłów). Hureczko 
hosted civil shows and military manoeuvres of aircrafts 
and armoured equipment of units in Żurawica, which 
was probably used in unofficial attempts to find the tre-
asure of the Przemyśl fortress.

In September 1939, Polish machines defending us 
against aggressors often landed in Hureczko and Krów-
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P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M O Ż E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P O Z W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 
Z J E D Z E N I E M , DY S KO M F O R T Ż YC I A I  P R Z E D E W S Z Y S T K I M 
E S T E T Y K A P R O W A D Z Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R O Z W I Ą Z A N I E 
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?
W przypadku braku jednego lub kilku zębów, do zakwalifi-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 
kości i nierzadko następuje bezproblemowe wprowadzenie 
implantu. Nieco dłuższa procedura występuje w momencie gdy 
pacjent zgłasza się z całkowitym bezzębiem. Decyzja o podjęciu 
leczenia zapada dopiero po analizie danych uzyskanych w ba-
daniu pantomograficznym, czyli dzięki prześwietleniu panora-
micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego, 
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka, 
w zależności od warunków w jamie ustnej pacjenta. Pełna rekon-
strukcja jest możliwa na minimum 5 implantach, a maksymalnie 
na 8. Wówczas można umocować na stałe 12 zębów. O liczbie 
implantów decyduje jakość i ilość kości. Często po wszczepieniu 
następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-
nić estetykę i wygodę przyszłych uzupełnień stałych. 

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

Koszty, trwałość i przeciwskazania. Pytania najczęściej zada-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 
Efekt, długotrwałość uzębienia, wysoka jakość materiału, a także 
nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-
ca i wygrać z kosztami ponoszonymi jednorazowo na wiele lat. 

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość 
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej 
objętości, a tym samym umożliwienia implantacji. Implanty przyj-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 
minimalny procent powikłań lub odrzutu ciała obcego. W początko-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-
zowe, co jest związane z lepszym trawieniem i unikaniem problemów 
układu pokarmowego, a zadowalający uśmiech podnosi pewność siebie.

D E NTA L I M PL A NT AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I
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MYŚLĄC „JAPONIA”, MÓWIMY „SUSHI”, CHOCIAŻ TO DŁUGOWIECZNOŚĆ STANOWI JAPOŃSKĄ 
SPECJALNOŚĆ. POTWIERDZENIE? NIE TRZEBA GO DALEKO SZUKAĆ. JEST NIM KAŻDY PRZEDMIOT 
CODZIENNEGO UŻYTKU, KTÓRY POSIADA JAPOŃSKI RODOWÓD. NA PIERWSZY PLAN WYSUWA SIĘ 
MOTORYZACJA, CHOCIAŻ ZEGARKI ORIENT STANOWIĄ NIE MNIEJSZY POWÓD DO DUMY. OD LAT 
PRZECHODZĄ Z POKOLENIA NA POKOLENIE. SEKRET? JAPOŃSKI MECHANIZM. ALE NIE TYLKO.

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Anna Nazarowicz
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szystko zaczęło się w 1950 roku. To 
właśnie wtedy świat ujrzały pierw-
sze zegarki Orient. Marka od po-

czątku miała jednak bardzo wysokie ambicje. 
Pomiar czasu? Owszem, ale w sposób, który 
przejdzie do historii. Takim z pewnością jest 
m.in. zegarek King Diver 1000, który potrafił 
wytrzymać ciśnienie statyczne, występujące 
na głębokości 1000 metrów. Nie sposób pomi-

W

Z  O J C A  N A  S Y N A

nąć również modelu z 1967 roku – Fineness 
– charakteryzującego się niezwykle cienką 
konstrukcją (3,9 mm) i będącego tym samym 
jednym z najcieńszych dostępnych wówczas 
czasomierzy na rynku. Na reakcję światowe-
go rynku nie trzeba było długo czekać – ze-
garki szybko znalazły całe rzesze nabywców.

Od tamtej pory minęły dziesiątki lat. Roz-
pędzony postęp wymusił na świecie wiele 
zmian. A mimo to siła tradycji w przypadku 
marki okazała się silniejsza. Dlatego Orient 
wciąż pozostaje japońską manufakturą. 
Oznacza to, że każdy, nawet najmniejszy ele-
ment  mechanizmu jest produkowany w jego 
zakładach. Nie o samodzielność tu jednak 
chodzi, a o możliwość sprawowania całko-
witej kontroli na każdym etapie produkcji. 
Decydując się zatem na zakup zegarka sy-
gnowanego marką Orient, otrzymujemy nie 
tylko długą tradycję, ale przede wszystkim 
trwałość – główny budulec tych zegarków. 
Kto jednak myśli, że to produkty zarezerwo-
wane wyłącznie dla miłośników japońskich 
technologii, ten jest w błędzie. Wyprowadzić 
z niego ma najnowsza kolekcja Orient Clas-
sic Automatic. Zgodnie ze słowami znanej 
francuskiej projektantki mody Coco Chanel, 
„moda przemija, styl pozostaje”, najnowsza 

linia stanowi połączenie precyzyjnego me-
chanizmu z  eleganckim, ponadczasowym 
stylem. To w świecie zegarków najbardziej 
ceniona kompozycja. A zatem, jak eleganc-
ko, to tylko ze skórzanym paskiem. Ten, 
w przypadku Orient Classic Automatic, nosi 
w sobie odrobinę nonszalancji. Jest nią fak-
tura pancerza krokodyla, która przełamuje 
stonowaną elegancję, nawiązującą do lat 50. 
XX wieku – równie skutecznie, co czerwona 
podeszwa w butach Christiana Louboutina. 
Cienka i dyskretna koperta nie odwraca uwa-
gi. Zarówno w przypadku modeli RA-AG000, 
jak również RA-AP000 możemy wybierać po-
między trzema odcieniami koperty. Tarcze 
modeli należących do linii Classic Automatic, 
duże i czytelne, dostępne są w czterech wa-
riantach kolorystycznych. Delikatnie wypu-
kłe, przywodzą na myśl czasy zegarmistrzo-
stwa z połowy ubiegłego wieku.

Diabeł tkwi w szczegółach, którymi róż-
nią się poszczególne modele. To widocz-
ny balans, dolny sekundnik oraz arabskie 
oznaczenia poszczególnych godzin. Szkla-
ny dekiel pozwala obserwować pracę tego, 
co w zegarku najcenniejsze – mechanizmu, 
nazywanego również sercem. Ten zastoso-
wany w zegarkach Orient jest automatyczny,  

DE C Y DUJĄC  S I Ę  Z AT E M  N A  Z A K U P 
Z E G A R K A  S YG N OWA N E G O  M A R K Ą 
OR I E N T,  O T R Z Y M UJ E M Y  N I E  T Y L KO 
D ŁUG Ą  T R A DYC J Ę,  A L E  PR Z E DE 
WS Z YS T K I M  T RWA Ł O Ś Ć  –  G Ł ÓW N Y 
B U DU L E C  T YC H  Z E G A R KÓW. 
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z  dodatkową możliwością ręcznego nacią-
gu. Zegarek z duszą – mawiało się przed laty, 
zanim świat zdominowały mechanizmy 
kwarcowe. Dziś, za sprawą marki Orient, au-
tomatyczne mechanizmy przeżywają drugą 
młodość. To ucieleśnienie prestiżu i dobre-
go smaku. Całość stanowi wysmakowany 
dodatek do eleganckiej męskiej garderoby. 
Dobra wiadomość jest taka, że marka nie 
zamierza zmieniać obranego kursu i proce-
dura produkcji nieśmiertelnych zegarków 
będzie konsekwentnie przekazywana przy-
szłym pokoleniom. Jak mawiał Gucci, „ja-
kość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”. 

ENGLISH

FATHER TO SON

When you think of ‘Japan’, you think of ‘sushi’ 
even though a true Japanese specialty is 
longevity. Evidence? You don’t need to look far. 
Every object of everyday use originating from 
Japan proves the point. The automotive industry 
comes to the fore, but Orient watches are an 
equal pride and joy. They’ve been handed down 
from generation to generation for years. What’s 
the secret? A Japanese movement. But there’s 
more to it than that.

It all began in 1950, when the first Orient 
watches were produced. The brand was 
highly ambitious from the very beginning. 
Measuring time? Yes, but in a way that will 
go down in history. Like King Diver 1000, 
featuring 1000  m of water resistance or 
1967 Fineness characterised by an incred-
ible thinness (3.9 mm), which made it one 
the thinnest wrist watches available on the 
market at that time. It wasn’t long before the 
brand broke into the market and won wide-
spread popularity.

It’s been dozens of years since that time. 
The fast technological development brought 
about many changes, but the brand’s tradi-
tion proved more powerful and survived. 
Orient has remained a Japanese manufac-
ture. This means that every tiny part of the 
movement is produced in its own plants. It’s 
not about independence, but a possibility of 
controlling every stage of production. When 
you buy a watch with the Orient brand’s sig-
nature, apart from a long-established tradi-

tion. In RA-AG000 and RA-AP000 models, 
we can choose among three case colour 
options. Classic Automatic models feature 
a large and easy to read face, available in 
four colour options. Its slight protrusion re-
fers to watchmaking trends in the second 
half of the 20th century.

The devil is in the detail. Individual mod-
els differ from each other in terms of a vis-
ible balance wheel, the second hand, and 
Arabic numeral hour markers. Through 
the glass cover, you can see the most pre-
cious part of the watch – its movement, also 
called the heart. Orient watches feature an 
automatic movement with an additional op-
tion of manual winding. It used to be called 
‘a watch with a soul’ before the world was 
dominated by quartz movements. Today, 
thanks to the Orient brand, the automat-
ic movement is back in the game. It’s all 
prestige and good taste. An Orient watch is 
a classy accessory every stylish man needs. 
Good news is that the brand intends to keep 
its course and continue to hand down the 
procedure of producing these immortal 
watches to future generations. Like Guc-
ci said, ‘Quality is remembered long after 
the price is forgotten.’ 

DZ IŚ, Z A SPR AWĄ M A R K I 
OR I E N T, AU T OM AT YCZ N E 

M E C H A N I Z M Y PR Z EŻ Y WA JĄ 
DRUGĄ M Ł OD O Ś Ć.

tion, you get durability – the main feature of 
these watches. But if you think that Orient 
watches are reserved for buffs of Japanese 
technologies, you’re terribly wrong. The 
latest collection Orient Classic Automat-
ic proves otherwise. Following the words 
of famous French fashion designer Coco 
Chanel, ‘Fashion fades, style remains the 
same,’ the latest series is a combination of 
a precise movement and an elegant, classic 
style. And that’s the most desirable watch 
composition. If you go smart, opt for a leath-
er strap, marked by a touch of nonchalance 
in Orient Classic Automatic. Its texture of 
crocodile crust counterbalances the toned 
down elegance referring to the 1950s, just 
like Christian Louboutin’s red soles. The 
thin and discreet case doesn’t divert atten-
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„PATTI CAKE$”, REŻ. GEREMY 
JASPER, DYSTR. SOLOPAN

le to było filmowych historii opowiadających drogę 
na szczyt (listy przebojów), przez trudy do gwiazd, 
gdzie celem jest oczywiście zostanie celebrity, czy-

li sława, podziw i pieniądze? Amerykanie są dobrzy 
w  te klocki i  tego rodzaju obrazów, czy to biografii 
ikon popu, czy fikcyjnych historii, jest na pęczki. Na 
samej półce z rapem – choćby „8. mila” z Eminemem. 
Ale weźmy tego samego bohatera, amerykańskiego 
self-made mana, wstawmy go w pulchne ciało białej 
dziewczyny żyjącej w jednym z najbardziej męskich 
z  męskich światów, a  ta sama historia nabierze zu-
pełnie innego znaczenia. Ale nie samo to przeniesie-
nie sprawia, że ten film to dynamit.

Patti Cake$, dwudziestokilkulatka o swojsko brzmią-
cym nazwisku Dombrowski, w swoich marzeniach wy-
stępująca jako Killa P, a na osiedlu przezywana Dumbo, 
to cholernie twarda księżniczka. Na co dzień opiekuje 
się chorą babcią i haruje dniami i nocami, żeby wspo-
móc finansowo pogrążoną w  długach, wiecznie na 
rauszu matkę – niedoszłą gwiazdę glam rocka. W swo-
ich snach Patricia jest białą Missy Elliot, namaszczo-
ną przez hiphopowego guru, rapera O-Z. Konfrontacja 
z rzeczywistością nie będzie dla niej łatwa. Na każdym 
kroku bohaterka ma pod górkę. Podobnie jak jej „skrzy-
dłowi” – posiadający indyjskie korzenie przyjaciel Jheri 
i tajemniczy ciemnoskóry Basterd, przedstawiający się 

jako antychryst-anarchista. Bo kolejnym plusem tego 
filmu jest uczciwe sportretowanie bohaterów wywodzą-
cych się z różnych mniejszości. Reżyser zrobił to tak, że 
nie mamy do czynienia ani z przaśnymi żartami (choć 
komediowych wstawek jest tu sporo), ani z banałem. Ci 
bohaterowie są po prostu ciekawi. Ciekawe są też relacje 
między trzema kobietami – Patricią, jej mamą i babcią. 
Smaczkiem dla niektórych może być też Nick Sandow, 
naczelnik więzienia z netflixowskiego „Orange Is The 
New Black”, znowu pięknie wcielający się w rolę szefa-
-przygłupa. Na koniec zachwytów dodam, że odtwór-
czyni głównej roli, Danielle Macdonald jest Australijką, 
a pierwowzorem bohaterki był sam... reżyser. Zmiana 
płci dokonała się tylko na poziomie scenariusza. Co 
z tego wyszło? Film stał się sensacją na festiwalach Sun-
dance i w Cannes. Stuprocentowo zasłużenie. 

ENGLISH

BIG GIRLS DON’T CRY
‘PATTI CAKE$’, DIRECTED BY GEREMY JASPER, 
DISTRIBUTED BY SOLOPAN

We’ve seen a whole slew of film stories depicting the way 
to the top (of the charts), through hardships to the stars, 
where the goal is to become a celebrity, which means 
fame, admiration and money. Americans excel at it, and 
there are plenty of such pictures, be it biographies of pop 
icons or fictional stories. Take rap music, for example, 
and ‘8 Mile’ with Eminem. But let’s take a hero only, an 
American self-made man, and put him in a chubby body 
of a white girl living in the most man’s of all the man’s 
worlds, and the story takes on a new meaning. Still, the 
film is smashing not only because of that.

Patti Cake$, a girl in her twenties with a  family 
name Dombrowski, performing in her dreams as Kil-
la P and dubbed ‘Dumbo’ in the neighbourhood, is 
a damned tough princess. She takes care of her ill 
grandmother and works hard all days and nights to 
support her tipsy mother – a would-be glam rock star 
– who’s always in the red. In her dreams, Patricia is 
a white Missy Elliot, anointed by a hip hop guru, rap 
singer O-Z. The reality-check won’t be easy for her. 
She comes across hardships at every step of the way. 
Just like her ‘wingmen’ – Jheri, her friend of Indian 
origin, and mysterious, dark-skinned Basterd, call-
ing himself an antichrist and anarchist. The film also 
deserves top marks for a  fair depiction of minority 
characters. The director succeeded in avoiding both 
coarse jokes (although there are many funny parts) as 
well as clichés. These characters are simply intrigu-
ing. The relations among the three women – Patricia, 
her mum and grandma – are also worth attention. For 
some, Nick Sandow’s appearance is an extra bonus – 
a prison administrative official from Netflix’s series 
‘Orange Is The New Black’ brilliantly rendered the 
part of a dumb-ass boss again. After all this oohing and 
aahing, I’ll add that the lead actress, Danielle Macdon-
ald, is Australian, and the heroine’s story has been in-
spired by the director’s personal experience. The sex 
was changed at the level of writing the script. What has 
become of it? The film was a huge hit at Sundance and 
Cannes festivals. And it fully deserved it. W
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TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Solopan

DUŻE 
DZIEWCZYNY 
NIE PŁACZĄ
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BOW AND BRACELET: Mango (mango.com)
DRESS: Love (Inlovewithfashion.com)
BODY: Vero moda
SHOES: ZARA

5 6 – 5 7 M O D A  /  F A S H I O N



ZDJĘCIA / PHOTOS: Monika Kamińska Photography
MODELKA / MODEL: Ela Wróbel, Marianna Humeniuk

R E T RO
ELEGANCE

R E T R O  E L E G A N C E



Więce j  na anywhere . p l

BOW AND BRACELET: Mango (mango.com)
DRESS: Love (Inlovewithfashion.com)

BODY: Vero moda
SHOES: ZARA
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SWEATER: VERO MODA
SKIRT: VILA

R E T R O  E L E G A N C E
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JERSEY: VERO MODA
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F E L I E T O N  /  C O L U M N

taki sposób Ministerstwo Zdrowia zachęca 
Polaków do prokreacji. Kampania nie jest ta-
nia. Wydano na nią ponad 3 miliony złotych. 

Nie muszę dodawać, że wielu specjalistów miażdży ją, bo 
to trywializowanie sprawy i obrażanie Polaków, szcze-
gólnie rodzin wielodzietnych. Twórcy filmiku  bronią się 
i podkreślają, że o ważnych sprawach nie trzeba mówić 
poważnie. Pewnie, że nie, ale jeśli nie umiesz żartować, 
to po prostu tego nie rób!

Spot na pewno do śmiesznych nie należy. Patrząc 
na białego  królika w czerwonych okularach przeciw-
słonecznych, namawiającego nas do tego, by porzucić 
"niepotrzebne stresy" i  zająć się prokreacją, trudno 
uciec od skojarzeń, że króliki akurat „w tych sprawach” 
są bezmyślne. Kierują się instynktem, a nie zdrowym 
rozsądkiem i  odpowiedzialnością, której wymaga 
się od nas. Czy nie obraża Was, że za publiczne pie-
niądze Polki porównuje się do samic rozpłodowych, 
a Polaków do samców reproduktorów? A co ze słowami 
papieża Franciszka, który mówił, że katolik to nie kró-
lik, nie musi mieć dużo dzieci. Być może przywołał to 
porównanie, bo miał doświadczenie z wyśmiewaniem 
rodzin wielodzietnych.
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Pojawia się jeszcze jedno pytanie. Co z osobami 
niepłodnymi, mającymi problem z zajściem w ciążę? 
Strach pomyśleć, kogo ministerstwo postawiłoby za 
dobry przykład do naśladowania. Chyba, że to zawo-
alowana forma pokazania im środkowego palca. Jeśli 
taki miał być podprogowy przekaz, to też chybiony. 
Środkowy palec już dawno im pokazano, odcinając 
osoby walczące z niepłodnością od rządowego pro-
gramu finansowania in vitro. 

ENGLISH 

ONE MUST KNOW HOW TO JOKE

‘If you want to become a parent, follow the example of 
rabbits. I know what I’m saying – there were 63 of us.’

That’s how the Ministry of Health encourages Poles 
to procreate. The campaign isn’t cheap. It cost over 
PLN  3 million. Not to mention that it comes under 
heavy criticism of a number of experts, who claim 
that it’s trivial and offensive, especially for large fam-
ilies. The authors of the spot defend themselves and 
say that serious matters may be presented lightly, 
too. Sure, but if you can’t joke, don’t do it!

The spot is far from funny. When you look at the 
white rabbit in red sunglasses, encouraging us to get 
rid of ‘silly stress’ and get down to procreation, you 
can’t help but think that in these matters, rabbits are 
totally harebrained. They follow their instincts, not 
common sense or responsibility, which is required 
of us. Don’t you feel offended that for public money 
Polish people are compared to breeding males and fe-
males? What about Pope Francis’ words that Catholics 
do not have to breed ‘like rabbits’ and have many chil-
dren. Perhaps he made this comparison, because he 
knew how large families are scorned and derided.

The question arises, what about infertile people 
having trouble getting pregnant? I shudder to think 
what figure the Ministry might use as an example. 
Well, perhaps it’s a veiled attempt to flip them off. If 
that was a subliminal message, it was off-the-mark, 
too. They were flipped off a long time ago when the 
government cut off funding for in vitro programmes 
for people struggling with infertility. 

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.

ŻARTOWAĆ 
    TRZEBA UMIEĆ
„JEŚLI CHCESZ KIEDYŚ ZOSTAĆ RODZICEM, WEŹ PRZYKŁAD Z KRÓLIKÓW. 
WIEM, CO MÓWIĘ - OJCIEC MIAŁ NAS 63”.
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ANI SIĘ CZŁOWIEK NIE OBEJRZAŁ JAK NASTAŁ GRUDZIEŃ. BIEGANIE CORAZ 
TRUDNIEJSZE, BO NIEŁATWO WYJŚĆ Z DOMU W DESZCZU Z PERSPEKTYWĄ 
CHLAPANIA SIĘ PO KAŁUŻACH. NA CAŁE SZCZĘŚCIE MUZYKA POMAGA. A TO 
BYŁ NAPRAWDĘ DOBRY ROK DLA MUZYKI. TYLE, ŻE KIEDY BIEGNIESZ, TO NIE 
ZAWSZE SŁYSZYSZ WSZYSTKIE NIUANSE, BO TU JAKIEŚ DZWONY, TAM SYRENY, 
KLAKSONY, HAŁAS MIASTA, ZAWSZE SIĘ COŚ PRZEDRZE PRZEZ SŁUCHAWKI.

SZEŚĆ NAJLEPSZYCH 
PŁYT MIJAJĄCEGO ROKU 
        I JEDEN ŁOBUZ NA  
ŁYSEJ POLANIE

TEST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla

dobrej muz yk i trzeba posłuchać 
na najlepsz y m sprzęcie – pow ie -
dział Mariusz.

Gadaliśmy w Kraken Rum Bar o muzyce i o sporcie.
- Dobry sprzęt pozwoli ci naprawdę wyłapać wszyst-

ko, co artyści, których lubisz, chcieli opowiedzieć. 
- No tak, ale jaki sprzęt? Te słuchawki od mp4?
- Nie, ale gdybyś użył na przykład B&O Play, to usły-

szysz wszystko. Moim zdaniem to najwyższa półka. 
- No ale jak się do niego dobrać? 
- Wiesz co, Ford zaczyna montować sprzęt B&O w naj-

- Bo nowszych modelach. Powinieneś spróbować, jak to sma-
kuje w aucie. 

Trzeba korzystać z rad mądrych ludzi. Odkurzyłem 
swoje kontakty z czasów, gdy testowałem samochody… 

Nie da się powiedzieć za wiele o now ym samo-
chodzie, jeśli pokręcicie się razem dookoła centrum 
i zaparkujecie w jakiejś galerii handlowej. Zresztą 
parkowanie jest mocną stroną Fiesty. Doskonałe ka-
mery, wrażliwe czujniki, duży promień skrętu, z każ-
dej kabały, przodem, czy tyłem, wyjeżdża bez pro-
blemu. Tyle że samochód jest przecież od tego, żeby 

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S6 4 – 6 5
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przynosić radość, a nie od tego, żeby stać 
na parkingach. Jeśli mieliśmy się poznać, 
to trzeba pojechać w podróż. Prognozy 
były doskonałe. Mróz i słońce. Świetna 
pogoda na Tatry.

Okazało się, że ten niewielki samochód 
potrafi nieźle zaszaleć i jeśli tylko wyłączyć 
mu ten okropny, supertrendy, mainstre-
amowy tryb „eko”, wyrywa spod świateł 
lepiej niż niejedna wielka kolubryna. To 
znaczy, że stosunek mocy do masy Fiesta 
dobrany ma idealnie.

Jest wtedy prawdziwym łobuziakiem.
Z łatwością rozpędza się do 170 km/h, 

a dalej nie, bo przecież co weekend jest ja-
kaś policyjna akcja polowań na jadących i na 
powracających. 

Fiesta ma też tę wyjątkową zaletę, że kie-
dy nagle samochód jadący przed tobą w mie-
ście wykona awaryjne hamowanie, to Fiesta 
natychmiast zatrzymuje się sama włączając 
na tablicy rozdzielczej czerwony komuni-
kat o uruchomieniu systemu zapobiega-
nia wypadkom.  

Uff!
Byłem kiedyś na torze w Lomell i nie po-

trafiłem uruchomić tego systemu w warun-
kach loboratoryjnych, a tu proszę, w Ale-
jach w centrum Krakowa. Ty stara krowo 
w swoim wielkim SUV-ie, jeśli nie potrafisz, 
cholera, jeździć, to w domu siedź! A to pan 
znany aktor, to ja bardzo przepraszam. No 
co trąbicie, barany, co trąbicie, autograf 
biorę, cholera jasna, utrapienie z tymi ludź-
mi. Tak, niech pan napisze, że na pamiątkę 
dnia, kiedy spojlery naszych aut o mały włos 
nie doznały trwałych odkształceń.

Jeśli wyłączyć tryb „eko”, potrafi bez kło-
potów wyprzedzić ciężarówki na wąskich 
serpentynach pod Łysą Polaną. 

Ale przede wszystkim jest to samo-
chód do słuchania muzyki. Mariaż Forda 
i B&O PLAY, producenta sprzętu nagło-
śnieniowego, który w ciągu ostatnich se-
zonów z powodzeniem zawojował rynek, 
daje potężny efekt. Basy chodzą do samego 
spodu, czujesz je w lędźwiach, a jak dasz 
mu popalić, to nawet w płucach. Uderzenie 
w żołądek jest takie, jak przy skoku na bun-
gie. Wysokie tony potrafią skruszyć nawet 
implanty zębowe, balans jest idealny, wy-
tłumienie pojazdu na wysokim poziomie, 
choć to przecież nie jest tuningowany, ale 
fabryczny model! Przy 170 jest wciąż do-
brze, mój kabriolet przy takiej prędkości 
łopoce jak modlitewna chorągiewka nad 
mroźnym Tybetem.

Cały sekret w tym, jaką muzykę dobrać 
na długą podróż. Wybrałem moje ulubione 
albumy. Najlepsze płyty 2017 roku. Wciąż 
nie wiem, w jakiej kolejności ustawić je na 
podium: depresyjną, gęstą i piękną płytę 
The National, energetyczny LCD Sound 

System, antyklerykalny Father John Misty, 
refleksyjny Roger Waters, zadziwiający, 
epicki Eloy, czy doskonały Echobelly? Nie 
umiem się zdecydować. Muszę trochę po-
jeździć z tą muzyką. 

ENGLISH 

SIX BEST ALBUMS OF THIS PAST 
YEAR PLUS ONE SCAMP ON THE ŁYSA 
POLANA

Before we knew it, November settled in for good. 
It’s getting harder and harder to jog, since it’s 
a dread to go out in the rain and wade through 
muddy puddles. Fortunately, music helps. And this 
was a really good year for music. But when you’re 
running, you don’t always hear all nuances because 
of bells ringing, sirens, horns, and the sounds of the 
city; the headphones won’t cancel all noise around.

‘If you want to listen to good music, you sho-
uld use the best equipment,’ Mariusz said.

We were sitting in Kraken Rum Bar and 
talking about music and sport.

‘Good equipment will allow you to spot 
everything the artists wanted to convey.’ 

‘Fine, but what kind of equipment? The-
se mp4 headphones?’

‘No, but if you used, for example, B&O  
Play, you would hear everything. In my view, 
it’s the top of the line.’

‘But how to get it?’ 
 ‘You know what, Ford has started to fit 

its latest models with B&O equipment. You 
should try it out in a car.’ 

I took the advice. I dug up my contacts 
from the time when I tested cars and here it 
is. New Fiesta. 

You can’t tell a lot about a new car when 
you use it to drive around the city centre and 
park in a department store. If we’re to get to 
know each other, we should go on a trip. We-
ather forecasts were very good. Cold and 
sunny. A perfect weather for the Tatras.

It turned out that this little car can go 
wild and if you turn off this terrible, super 

S Z E Ś Ć  N A J L E P S Z Y C H  P Ł Y T . . .

J E Ś L I  W Y Ł ĄC Z YĆ  T RY B  „ E KO”, 
P O T R A F I  B E Z  K Ł OP O T ÓW 
W Y PR Z E DZ IĆ  C I Ę Ż A RÓW K I 
N A  WĄ S K IC H  S E R PE N T Y N AC H 
P OD  ŁYSĄ  P OL A N Ą . 
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trendy, mainstream ‘eco’ mode, it surges ahead faster 
than many giants. It means that the ratio of power to we-
ight is perfect in Fiesta.

It’s a true scamp then.
It easily reaches the speed of up to 170 km/h, but 

no more, as the cops hunt for speeding drivers every 
weekend. 

Another advantage of Fiesta is its emergency brake 
assist. Once, I couldn’t activate this system in laboratory 
conditions on a track in Lomell, and I managed to do it 
here, in the centre of Cracow. Hey you, old cow in a huge 
SUV, if you can’t drive, stay the fuck home! Oh, you’re 
a famous actor, please accept my apologies. What are 
you honking at, morons? Go to hell! I’m getting an auto-
graph here. People are such a menace. Yes, please write 
that it’s a memento of the day when spoilers of our cars 
almost got permanently deformed.

When you turn the ‘eco’ mode off, Fiesta easily over-
takes lorries on narrow, twisted roads near Łysa Pola-
na. But… this car is primarily designed for listening to 
music. The marriage of Ford and B&O PLAY, a sound 
equipment manufacturer, which conquered the mar-
ked within the last few seasons, has produced a smashing 
effect. Basses come from the bottom of the vehicle; you 
feel it in your loins, and if you turn it up, it goes to your 
lungs. It hits your stomach like a bungee jump. High so-

unds may even crush dental implants, the balance is per-
fect, noise cancelling works perfectly fine even though 
it’s a factory-made vehicle, not a tuned one. It’s still fine 
at 170; at such speed, my convertible sways to and fro 
like a flag over freezing Tibet.

The secret lies in choosing good music for a long 
journey. I picked my favourite albums. The best al-
bums of 2017. I’m still not sure about the podium: a de-
pressive, dense and beautiful album of The National, 
an energetic LCD Sound System, anticlerical Father 
John Misty, a musing Roger Waters, a surprising, epic 
Eloy or a perfect Echobelly? I can’t decide. I must dri-
ve with this music for a bit.

The National sings ‘I was born to beg for you. La-
ter than year in the back of the Warsaw, I thought 
you and I might be okay. Spinning and quiet, you le-
aned in against me, said, “I’m gonna have it all so-
meday.” New York is older and changing its skin aga-
in. It dies every ten years and then it begins again. If 
your heart was in it, I’d stay a minute… I’m dying to be 
taken apart.’ How not to love a car which understands 
your innermost thoughts? I can see the huge sun behi-
nd the window. It has just risen on the Slovakian side of 
the Tatras. I wanted to build a house in Osturnia once. 
I change the album. ‘Are you feeling depressed?’ asks 
Father John Misty.  
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T a jedyna w swoim rodzaju impreza dedyko-
wana była szerokim rzeszom polskich przed-

siębiorców, od start-upów i małych firm, poprzez 
sektor MŚP, aż do dużych spółek giełdowych. 
Wśród gości panelowych nie zabrakło wybitnych 
ekspertów z dziedziny gospodarki, przedsiębiorców, 
urzędników odpowiadających za rozwiązania 
prawne i osobistości ze świata biznesu. Tym samym 
uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję do dziele-
nia się opiniami i doświadczeniem. 

W ramach Kongresu odbył się szereg paneli 
dyskusyjnych, podczas których omawiane były 
realne wyzwania stojące obecnie przed polskimi 
przedsiębiorcami, a także problemy, z jakimi muszą 
się zmagać na co dzień. Dwudniowe wydarzenie 

UWALNIAMY POLSKI 
POTENCJAŁ!

16 I 17 LISTOPADA W CENTRUM W YSTAWIENNICZO -
KONGRESOW YM G2A ARENA ODBYŁO SIĘ NA JWIĘKSZE 
W YDARZENIE GOSPODARCZE TEGO ROKU – KONGRES 590.

zdjęcia    M I C H A Ł  M I E L N I C Z U K
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w G2A Arena było niepowtarzalną okazją do spotkań 
i rozmów na kluczowe z punktu widzenia Polaków 
tematy. Podczas tegorocznej edycji Kongresu Prezy-
dent RP Andrzej Duda wręczył nagrody gospodarcze 
polskim przedsiębiorcom. 

Nieprzypadkowo na miejsce Kongresu 590 wybrano 
okolice Rzeszowa. To właśnie tutaj rozkwita innowacyjny 
inkubator technologiczny Aeropolis, którego obiekty 
tworzą Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. 
Także imponująca architektura wnętrz G2A Arena 
w Jasionce pozwoliły na przygotowanie bardzo bogatej 
propozycji konferencyjnej dla wszystkich gości. •

• IN ENGLISH

WE RELEASE POLISH POTENTIAL!

ON 16 AND 17 NOVEMBER, THE G2A ARENA EXHIBITION & 
CONGRESS CENTRE HOSTED THE BIGGEST ECONOMIC EVENT OF 
THE YEAR – KONGRES 590.

This one-of-a-kind event was dedicated to the nume-
rous group of Polish entrepreneurs, from start-ups and 
very small businesses, through the sector of small and 
medium-sized enterprises, to large stock exchange 

listed companies. Among the panel guests, there was 
no lack of distinguished experts on economic matters, 
entrepreneurs, officials responsible for legal solutions 
and influential people from the world of business. 
Thus, all the participants had a unique chance to 
exchange opinions and share their experience.

Within the frames of the congress, there was a se-
ries of panel discussions, during which the partici-
pants brought up such subjects as the challenges that 
Polish entrepreneurs have to face and the problems 
they have to tackle on a daily basis. The two-day 
event in the G2A Arena was a rare opportunity to 
meet and talk about topics vital to Poles. During this 
year’s edition of the congress, the President of the 
Republic of Poland, Andrzej Duda, presented Polish 
entrepreneurs with economic awards. 

Not without a reason was Kongres 590 held near 
Rzeszów. It is in those areas that the innovative 
technology incubator Aeropolis is flourishing; its 
respective objects constitute the Podkarpackie Scien-
ce and Technology Park. It was also the impressive ar-
chitecture of the G2A Arena in Jasionka that allowed 
for the preparation of a very wide choice of conferen-
ce solutions for the guests.  

P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T
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Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” uzyskał 
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego certyfikat 

uprawniający do wykonywania operacji lądowania 
w warunkach ograniczonej widzialności ILS Cat 
II na kierunku 27 drogi startowej. Dokument ten 
potwierdza poprawność działania systemu pre-
cyzyjnego naprowadzania oraz gotowość lotniska 
do jego prawidłowej obsługi. Nowy certyfikat ILS 
CAT II oznacza, że samoloty będą mogły lądować 
przy znacznie słabszych warunkach pogodowych, 
co przełoży się na dłuższy czas operacyjny. Do nie-

JASIONKA 
PRZYGOTOWANA NA MGŁY

19 PA ŹDZIERNIK A NA LOTNISKU RZESZÓW-JASIONK A ODDANY 
ZOSTAŁ DO PEŁNEGO FUNKC JONOWANIA SYSTEM ILS C AT II.

zdjęcia    M A R C I N  G R Z E B Y K

dawna w systemie ILS w kategorii I lądowania 
na Jasionce mogły odbywać się, gdy widoczność 
wzdłuż drogi startowej była nie mniejsza niż 
550 metrów. Nowe systemy natomiast pozwolą 
na lądowania, gdy zasięg widzialności na dro-
dze startowej wyniesie zaledwie 300 metrów. 

ILS (Instrument Landing System) to system 
wspomagający lądowanie samolotu w warun-
kach ograniczonej widzialności. Złożony jest 
z zestawów anten wskazujących kierunek pasa 
i precyzyjną ścieżkę zniżania do punktu przy-
ziemienia na drodze startowej. Towarzyszy 
mu oświetlenie wskazujące ścieżkę schodzenia 
(PAPI), strefę podejścia, strefę przyziemie-
nia i oś drogi startowej, a całość uzupełnia 
złożony system sterowania i monitorowania, 
pozwalający na indywidualną kontrolę jego 
poszczególnych elementów. •

• IN ENGLISH

JASIONKA PREPARED FOR FOGS

ON 19 OCTOBER, THE ILS CAT II SYSTEM WAS PUT TO 
FULL USE AT RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT.

Rzeszów-Jasionka Airport has acquired a certifi-
cate issued by the Civil Aviation Office authori-
sing it to perform landing operations in ILS CAT 
II limited visibility conditions on runway 27. The 
document certifies the proper functioning of the 
system and the airport’s readiness to use it in 
a proper manner. The new ILS CAT II certificate 
means that airplanes will be able to land in much 
less favourable weather conditions, which will 
result in longer operation time. Up until recently, 
in the ILS CAT I, touchdowns at Jasionka could 
take place when the runway visual range was 
minimum 550 metres. The new systems, on the 
other hand, will allow for landing when the visual 
range on the runway is 300 metres. 

The ILS (Instrument Landing System) 
is a system that supports landing in low 
visibility conditions. It’s comprised of sets 
of antennas that indicate the direction of the 
air strip and the precise route of the laydown 
to the point of the touchdown on the runway. 
They are accompanied by lighting indicating 
the approach path (PAPI), the approach 
zone, the touchdown zone and the runway 
axis, and it is all complemented by a complex 
steering and monitoring system, allowing for 
individual control of its particular elements  
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W spotkaniu uczestniczyli komendanci wszystkich 
portów w kraju oraz przedstawiciele Urzędu Lot-

nictwa Cywilnego. Tematami spotkania były między 
innymi instrukcje wykonawcze w ramach certyfikacji 
lotnisk i nadzoru przez ULC, sprawy związane z ra-
townictwem lotniskowym oraz współdziałania służb. 
W programie ujęto również omówienie dokumentacji 
wymaganej na lotniskach.

Goście zwiedzili obiekty hangarów remontowych 
samolotów oraz helikopterów zlokalizowanych na 
lotnisku w Rzeszowie. Przedstawiciele firm LINETECH 
oraz HELI-ONE omówili zabezpieczenia przeciwpoża-
rowe tych obiektów oraz instruowali uczestników, jak 
wyglądają systemy bezpieczeństwa w samolotach. 

Przeprowadzono również pokaz  nowoczesnego 
sprzętu pożarniczego i zaprezentowano jedyny w Polsce 
system podziemnych hydrantów szybkiego tankowania 
zlokalizowanych wzdłuż pasa startowego, który działa 
w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”. •

KONFERENCJA LOTNISKOWYCH 
SŁUŻB RATOWNICZO-GAŚNICZYCH 

OD 8 DO 10 LISTOPADA W PORCIE LOTNICZ YM „RZESZÓW-
JASIONK A” TRWAŁ A KONFERENC JA KOMENDANTÓW 
LOTNISKOW YCH SŁUŻB R ATOWNICZO - GAŚNICZ YCH.

zdjęcia    P O R T L O T N I C Z Y „ R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A”

• IN ENGLISH

CONFERENCE OF THE AIRPORT RESCUE 
AND FIRE FIGHTING SERVICES

FROM 8 TO 10 NOVEMBER, RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT WAS 
THE SITE FOR THE CONFERENCE OF THE COMMANDERS OF THE 
AIRPORT RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES.

Amongst the participants were commanders of all 
airports in Poland, as well as representatives of the Civil 
Aviation Office. The subjects broached at the meeting 
were e.g. the executive instructions related to airport 
certification and supervision carried out by the Civil 
Aviation Office, as well as matters connected with air-
port rescue work and the cooperation of services. The 
agenda included also the discussion on the documents 
required at airports.

The guests visited aircraft and helicopter hangars 
located at the airport in Rzeszów. Representatives of the 
LINETECH and HELI-ONE companies discussed fire 
safety measures taken in those objects and instructed 
the participants as to what the airplane safety systems 
look like.

There was also a presentation on the newest fire 
equipment and the only underground hydrant system 
for quick refuelling in Poland located along the runway 
at Rzeszów-Jasionka Airport.  
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ROZKŁAD LOTÓW

P R Z Y L O T Y O D L O T Y
B R I S T O L |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

1- - -5--
(BR AK REJSU 25.12.2017) 10:40 12:30 FR8225 738

---4-- - 
(REJSY 21,28.12.2017) 10:40 12:30 FR8225 738

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

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-2-4-- -
(BR AK REJSU 26.12.2017) 10:45 13:00 FR863 738

--- - -6- 18:10 20:25 FR863 738

--- - - -7
(REJS 31.12.2017) 18:40 20:55 FR863 738

--3-- - -
(REJSY 20,27.12.2017) 19:25 21:40 FR863 738

--- - - -7
(REJS 17.12.2017) 20:55 23:10 FR863 738

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

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

- - - - - -7
(BR AK REJSU 24.12.2017) 10:30 12:20 FR7623 738

--- - -6-
(REJSY 23,30.12.2017) 10:30 12:20 FR7623 738

---4-- - 19:15 20:05 FR7623 738

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

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

1234567 
(BR AK REJSÓW 25,26.12.2017) 13:15 14:45 LH1619 CRJ9

G L A S G O W P R E S T W I C K |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-2---6-
(BR AK REJSU 26.12.2017) 21:20 23:25 FR1575 738

G L A S G O W P R E S T W I C K |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-2---6-
(BR AK REJSU 26.12.2017) 17:00 20:55 FR4364 738

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

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

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

1-------
(REJS 18.12.2017) 21:30 23:05 FR3473 738

--3----
(REJSY 20,27.12.2017) 22:20 23:55 FR3473 738

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

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-----6-
(BR AK REJSÓW 23,30.12.2017) 11:45 13:25 FR2137 738

-2-----
(REJS 26.12.2017) 13:45 15:30 FR2137 738

---4---
(REJSY 21,28.12.2017) 15:40 17:20 FR2137 738

--3----
(REJSY 20,27.12.2017) 15:45 15:25 FR2137 738

------7
(REJS 21.12.2017) 17:20 19:00 FR2137 738

-2-----
(REJS 19.12.2017) 18:55 20:35 FR2137 738

-----6-
(REJSY 23,30.12.2017) 20:25 22:05 FR2137 738

1-3-5-7
(BRAK REJSÓW 24,25,31.12.2017) 21:55 23:35 FR2137 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

--3---7 
(BR AK REJSU 24.12.2017) 10:35 12:30 FR3202 738

----5--
(REJSY 22,29.12.2017) 10:35 12:30 FR3202 738

---4---
(REJSY 21,28.12.2017) 20:35 22:30 FR3202 738

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

123456-
(BR AK REJSÓW 25,26.12.2017

01.01.2018)
05:50 06:45 LO3804 DH4/E170/E175/

E195/B737-400

1234567
(BR AK REJSÓW 25,26.12.2017

01.01.2018)
09:05 09:55 LO3806 DH4/E170/E175

1234567 15:00 15:50 LO3802 E175/E195/B737-
400/B737-800

----5-- 17:55 18:45 LO3808 DH4/E170/E175

1234-67
(BR AK REJSU 25.12.2017) 16:35 17:30 LO3807 DH4

B R I S T O L |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

1- - -5--
(BR AK REJSU 25.12.2017) 6:30 10:15 FR8224 738

---4-- -
(REJSY 21,28.12.2017) 6:30 10:15 FR8224 738

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

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-2-- - - -
(BR AK REJSU 26.12.2017) 6:15 10:15 FR862 738

---4-- - 7:00 20:25 FR862 738

--- - -6- 13:45 17:45 FR862 738

--- - - -7
(REJS 31.12.2017) 14:15 18:15 FR863 738

--3-- - -
(REJSY 20,27.12.2017) 15:00 19:00 FR863 738

-2-- - - - 16:20 20:20 FR862 738

--- - - -7
(REJS 17.12.2017) 16:30 20:30 FR863 738

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

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

- - - - - -7 6:30 10:05 FR7622 738

--- - -6-
(REJSY 23,30.12.2017) 6:30 10:05 FR7622 738

---4-- - 15:15 18:50 FR7623 738

-2-- - - - 16:30 20:05 FR7623 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

1234567
(BR AK REJSÓW 25,26.12.2017

01.01.2018)
11:10 12:40 LH1618 CRJ9

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

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

1------
(REJS 18.12.2017) 17:40 21:05 FR3472 738

-2-4-6- 17:40 21:05 FR3472 738

--3----
(REJSY 20,27.12.2017) 18:30 21:55 FR3472 738

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

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-----6- 7:50 11:20 FR2136 738

-2-----
(REJS 26.12.2017) 9:50 13:20 FR2136 738

------7
(REJS 24.12.2017) 10:30 14:00 FR2136 738

-----6-
(REJSY 23,30.12.2017) 11:00 14:30 FR2136 738

---4---
(REJSY 23,30.12.2017) 11:45 15:15 FR2136 738

--3----
(REJSY 20,27.12.2017) 11:50 15:20 FR2136 738

------7
(REJS 31.12.2017) 13:25 16:55 FR2136 738

1-3-5-7
(R AK REJSU 25.12.2017) 18:00 21:30 FR2136 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

--3---7 6:30 10:10 FR3202 738

----5--
(REJSY 22,29.12.2017) 6:30 10:10 FR3202 738

---4---
(REJSY 21,28.12.2017) 16:30 20:10 FRQ 738

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

1234567
(BR AK REJSÓW 25,26.12.2017

01.01.2018)
07:40 08:35 LO3805 DH4/E170/E175

1234567 13:35 14:30 LO3801 E175/E195/B737-
400/B737-800

----5-- 16:30 17:25 LO3807 DH4/E170/E175

1234-67
(BR AK REJSU 25.12.2017) 16:35 17:30 LO3805 DH4

12345-7
(BRAK REJSU 24,25,31.12.2017) 22:40 23:35 LO3803 DH4/E170/E175/

E195/B737-400

7 6 – 7 7
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