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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

OLGA 
ŻARNASIEK

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

ENGLISH  Journalist of 
Polish-Russian origin.For 
many years associated 
with Belsat TV as a pre-
senter and editor. Curren-
tly the editor-in-chief at 
Anythwere.pl

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważnie-
jszymi politykami.

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at 
Wirtualna Polska, where 
he hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.
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D Z I S I A J  J E S T E M  Z U PĄ  T O M  YA N G 
U N G ,  C Z Y L I  TA J S K Ą ,  O S T RO - K WA Ś N Ą 
Z U PĄ .  WC Z O R A J  B Y Ł A M  N P.  L O DA M I 
Ś M I E TA N KOW Y M I  Z   M U S E M  T RU S K AW KOW Y M .

Jakim smakiem jesteś dzisiaj?
Świetnie, że o to pytasz! Dzisiaj jestem zupą tom yang ung, 
czyli tajską, ostro-kwaśną zupą. Wczoraj byłam np. loda-
mi śmietankowymi z musem truskawkowym. A dwa dni 
temu jajkiem na miękko.

Nie ma wątpliwości, że w Twoim menu króluje 
różnorodność. Co to znaczy jeść zdrowo?
Jeść zdrowo to jeść świadomie. Bo coś, co jest zdrowe dla 
jednej osoby, nie musi być wcale zdrowe dla innej. Co in-
nego mieć świadomość tego, co spożywamy i  jakie czer-
piemy z tego korzyści. Jedzeniem możemy sobie pięć razy 
dziennie zrobić coś albo dobrego, albo złego.

Mamy na wyciągnięcie ręki cały świat, bo jej 
przedłużeniem jest smartfon. Zewsząd otaczają nas 
informacje o zdrowym żywieniu, życiu. Można oszaleć, 
bo wiadomości z różnych źródeł nieraz się wykluczają. 
Jak w tym wszystkim zachować zdrowy balans 
i przekazać go dzieciom?
To dwa bardzo trudne pytania. W  szumie informacyj-
nym rzeczywiście jest szaleństwo. Zapominamy, że ist-
nieje tylko jedna prawidłowość i  jedna osoba, która wie 
wszystko najlepiej o własnym zdrowiu i kondycji – to my 
sami. Przeglądamy internet, czytamy książki, uczymy się 
języków, mamy po pięć fakultetów, studia podyplomowe 
razy sześć, ale najmniej informacji gromadzimy o sobie sa-
mych. Nasz organizm dyktuje nam warunki. Chwila sku-
pienia na sobie, uważności daje odpowiedzi na najbardziej 
nurtujące pytania. Żeby wiedzieć, czy gluten nam szkodzi, 
nie musimy udawać się na specjalistyczne badania – wy-
starczy przyjrzeć się, jak po glutenie się czujemy.

Czyli chodzi o uważność na samego siebie.
Tak, koncentrację. Jak przekazać to dzieciom? Dokładnie 
tak samo, jak przekazywalibyśmy to sąsiadce, koleżance, 
mężowi, mamie, babci, cioci. Dzieci to istoty ludzkie, cza-
sem o tym zapominamy. Przekazuję wiedzę dzieciom do-
kładnie tak samo, jak w szkole na warsztatach dorosłym.

Jesteś mamą dwóch córek i trudno to sobie wyobrazić, 
jak mama wszystkie codzienne obowiązki godzi ze 
sobą, jest uważna na siebie i jeszcze uczy tej uważności 
swoje córki. Jest na to jakiś przepis? A może trzeba 
jeść coś specjalnego, żeby się tego nauczyć?
Nie, w tym szaleństwie jest metoda, tylko trzeba się wyzbyć 
ortodoksyjnego podejścia, zarówno do macierzyństwa, 
jak i do wychowywania dzieci i kariery. Wierzę w zawsze 
aktualną zasadę złotego środka. Można podzielić sobie 
czas na pasję, rodzinę, przygotowywanie posiłków i  wy-
chowywanie dzieci. Z  doświadczenia wiem, że 8 godzin 

spędzonych z dziećmi w domu, kiedy nie poświęcamy im 
uwagi, jest mniej warte niż godzina, w której koncentru-
jemy się całkowicie na nich. Koncentrować się możemy 
również w  kuchni, kiedy przygotujemy wspólnie posiłek 
na dziś czy jutro. Podążanie za dziećmi i za sobą to war-
tości same w  sobie i  przeplatają się. Zawsze powtarzam, 
że dzieci są najważniejszym elementem mojego życia, 
dlatego przewijają się w  mojej pracy. Przykładem niech 
będą „Patenciary”, które wspólnie nagrywamy. Byłyśmy 
razem, we trzy, a  jeśli któraś z  nas, np. Laura nie miała 
ochoty gotować, to tego nie robiła. Myślę, że to podążanie 
za energią, która gdzieś sama się wytwarza.

Dopowiedzmy, że Laura i Matylda to twoje córki. 
W jakim wieku?
Laura ma 10, a Matylda 5 lat.

To chyba najlepszy wiek do gotowania i wspólnego 
budowania. Mówimy o tym, że nie ilość, a jakość się 
liczy. Jednym z zagadnień, nad którymi pracujesz, 
jest wielopoziomowe zagadnienie dotyczące 
otyłości wśród dzieci. Jak w najbliższym czasie 
będą wyglądały te projekty? Czy w „Patenciarach” 
umieścisz też dbałość o dziecięcą linię? Czy może te 
projekty będą funkcjonowały zupełnie oddzielnie? 
Opowiedz trochę o swojej działalności.
Moim marzeniem jest nauczyć dzieci, szczególnie nasto-
latków, jak powinny się odżywiać. Kiedy dorosły się napije 
za dużo, to wie, że będzie pijany. Jeśli będzie chciał, pójdzie 
dalej w używki. A dzieci są otyłe nie dlatego, że tego chcą, 
tylko dlatego, że nie wiedzą. Wpadają w  czarną dziurę, 
w otchłań cukru i przecukrzenia, zupełnie nieświadomie 
i nikt im w tym nie pomaga. Polskie dzieci tyją najszybciej 
w Europie. Smutny to rekord. Chciałabym pomóc tym dzie-
ciakom. Myślę o cyklu warsztatów, na które zapraszałabym 
rodziców z  dziećmi, żeby dzieciom tłumaczyć, co to jest 
cukier, dlaczego jest szkodliwy, co to są białka, co z nich 
mamy, czym są węglowodany, tłuszcze. Kiedy dzieci uczą 
się o tym z podręczników, nie potrafią książkowej wiedzy 
przełożyć na własne ciało, a tym bardziej na sklep, warzyw-
niak czy półkę spożywczą. Oprócz warsztatów kusi mnie 
program ogólnopolski – jeżdżenie do szkół i edukacja dzie-
ci w wymiarze globalnym. Na końcu chciałabym przygoto-
wać przystępną książkę dla nastolatków – to dzieci, które 
zaraz będą podejmować własne wybory. Ich smak bardzo 
często się zmienia i my kobiety wiemy to najlepiej. Czasami 
w  miesiącu, przez te parę dni coś nam bardzo smakuje, 
a potem w ogóle nie możemy na to patrzeć. Dzieciom się to 
zmienia z tygodnia na tydzień – szukają swojej drogi, swo-
ich smaków, a najłatwiej wpadają w pułapkę cukru. Nagle 
dziecko zaczyna być otyłe, bo nie wie o cukrze ukrytym. 
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RO D Z I C E  S K A R Ż Ą  S I Ę ,  Ż E  D Z I E C KO 
N I E  C H C E  J E Ś Ć  B RO K U Ł ÓW. 

P Y TA M  W T E DY,  K I E DY  D Z I E C KO 
W I D Z I A Ł O  RO D Z I C A  J E D Z ĄC E G O 

B RO K U ŁY ?  D Z I E C I  N A S  N A Ś L A D U JĄ , 
C H C Ą  B YĆ  TA K I E  JA K  M Y...

dy, kiedy dziecko widziało rodzica jedzącego brokuły? 
Dzieci nas naśladują, chcą być takie jak my, bo jesteśmy 
dla nich najważniejszymi osobami. Tym bardziej istotne 
jest stworzenie odpowiedniego wzorca.

Przykład zawsze idzie z góry. Poruszyłaś też kilka 
tematów dosyć istotnych, bo mówiłaś o aktywności 
i intelektualnej, a zewsząd słyszymy kolejne 
utyskiwania na bezruch dzieci. Zanim rozpoczęliśmy 
wywiad, zapytałam cię o Twój rocznik. Pokolenie 
lat 80. pamięta trzepak i aktywności wokół niego. 
Czy w programie, który będziesz wdrażać, który ma 
docierać zarówno do dzieci, jak i do rodziców, pojawi 
się zagadnienie aktywności fizycznej?
Obowiązkowo. Jeśli pytasz o moje doświadczenia z trze-
pakiem, to powiem ci, że wszystkie moje miłości za-
częły się na trzepaku. Na trzepaku były też rozstania, 

Badania mówią, że dziecko spożywa 19 łyżeczek cukru 
każdego dnia, co daje około 30 kilogramów rocznie. Trzeba 
się tym zająć! Pamiętam swego czasu medialną nagonkę na 
parówki – matki, które podawały je dzieciom były uznawa-
ne za wyrodne. Nikt nie mówił jednak o tym, że w Polsce 
mamy jedne z najlepszych jakościowo parówek w Europie. 
Dla mnie parówka z keczupem to danie, w którym należa-
łoby się bliżej przyjrzeć keczupowi niż parówce, bo butelka 
ketchupu ma w sobie 48 kostek cukru. To tak naprawdę cu-
kier rozpuszczony w jakimś czerwonym płynie.

To porażające dane. Może diabeł tkwi nie tylko 
w ukrytych cukrze i soli. Czy my, dorośli, nie nazbyt 
łatwo poddajemy się komunikatom marketingowym? 
Trudno się dziwić wobec tego dzieciom – nie mają 
takiego filtra świadomościowego, racjonalnego. Jak 
sobie radzisz w swoim domu z dziećmi? Rozmawiasz 
na ten temat?
Myślę, że moje dzieci nie mają z tym styczności na razie, 
ponieważ nie oglądają reklam zbyt często, ale był taki 
problem ze sklepikiem szkolnym. Pojawił się, dzieci 
zwariowały, defraudowały wszystkie pieniądze w tym 
sklepiku, więc rodzice wpadli na pomysł, żeby zabra-
niać dzieciom przynosić pieniądze do szkoły. I oczy-
wiście wzrósł handel nielegalnym obrotem złotówek. 
Dzieci się wymieniały, pieniądze kamuflowały. Dzieci 
to mądre istotny, dlatego uznałam, że trzeba im wy-
tłumaczyć, dlaczego cukier szkodzi, ile kostek cukru 
jest w danym produkcie. Keczup wtedy wygrał, choć 
woda cytrynowa jest niedaleko z tyłu. Wolę, zamiast za-
braniać dzieciom kupować czy odmawiać dania pienię-
dzy tłumaczyć, dlaczego i co im szkodzi. Dlaczego Jaś 
nie będzie tak kopał piłki, jak mógłby, dlaczego Kasia 
nie błyśnie w konkursie matematycznym, dlaczego 
nie będzie energii na basen. Przełożenie tego na proste 
przykłady sprawia, że dzieci rozumieją. Reklama była, 
jest i będzie. Dzieci za to potrzebują uwagi. Zapytane, 
przyznają się do zjedzenia rogalika. Dzieci jednak nie 
rozumieją, dlaczego, jeśli przestaniemy jeść, umrzemy. 
Sięgają po słodkie musli albo reklamowane produkty, bo 
nie znają zagrożenia. To przestrzeń do zagospodarowa-
nia dla mnie – uświadomić dzieciakom, że cukier w róż-
nych produktach jest ukryty. Warzywa i owoce za to dają 
nam olbrzymią energię i dlatego powinny się pojawiać 
na stołach. Tu spotykam się z problemem. Rodzice skar-
żą się, że dziecko nie chce jeść brokułów. Pytam wte-
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były prowadzone wojny podwórkowe i opra-
cowywane strategie wojenne.

Czyli „Moda na sukces” to przy tym pikuś.
Mały. Aktywność fizyczna, według najnowszej 
piramidy żywności, jest na pierwszy miejscu. 
Jeżeli zaczynamy mówić o jedzeniu w ogóle, to 
musimy zacząć od wierzchołka, czyli aktyw-
ności fizycznej. Pamiętam, że dla mnie zwol-
nienie z wf-u to była potwarz. Trenowałam 
łyżwiarstwo figurowe, pierwszy trening mia-
łam o 7 rano, drugi o 17 i po lekcjach miałam 2 
godziny, żeby odrobić wszystkie lekcje, bo po-
tem trening. Może to wynika też z mojego wy-
chowania, bo rodzice byli aktywni fizycznie, 
też próbujemy zarazić tym nasze dzieci. Nasze 
dzieci szukają, ale my nie jesteśmy ortodoksa-

mi, którzy grzmią: masz być gimnastyczką ar-
tystyczną albo umrzesz. Bardzo trudno jest się 
przedzierać przez meandry aktywności fizycz-
nej, jeżeli wszystkie koleżanki i koledzy, w tym 
czasie siedzą w domu wgapieni w PlayStation. 
Odkryliśmy pasje naszych córek i dokładamy 
starań, żeby je rozwijały, wsiąkały w takie śro-
dowisko, a nie w środowisko rówieśników, któ-
rzy siedzą przed komputerami.

Jakie to są pasje?
Laura kocha konie, właśnie zapisałam ją 
na obóz konny i jest przeszczęśliwa. Mania 
– basen, oprócz zajęć grupowych zapisa-
liśmy ją na indywidualne. Mania napisała 
w liście do świętego Mikołaja, że chciała-
by mieć wodę do pływania, a  na drugim 
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miejscu torbę, bo tatuś się wstydzi chodzić 
z mamusi torbą na basen.

Altruistyczne życzenie. Doskonale 
wychowałaś córkę, bo nie zażyczyła sobie 
basenu, tylko zażyczyła sobie wodę. 
Opowiedz jeszcze o „Patenciarach”.
„Patenciary” zbierają wszystko, co robisz 
na co dzień czy w pracy. Wszystkie kobiety 
uciekają się do patentów, nie tylko w kuchni. 
Musimy podejść męża, żeby zapłacił za nowe 
opony, trzeba podejść dziecko, żeby zjadło 
brokuł, mówiąc mu, że to drzewo dinozaura. 
Tak samo kombinujemy w kuchni, ponieważ 
kanon się zmienił. Kiedyś wartością było 
stanie 8 godzin w kuchni i pospieszne jedze-
nie. Wszyscy musieli widzieć, że się narobiłaś. 



Z AWS Z E  P OW TA R Z A M ,  Ż E 
MOJ E  C ÓR K I  PR Z YS Z ŁY  N A 

Ś W I AT,  Ż E BY  M N I E  W I E LU 
R Z E C Z Y  N AUC Z YĆ ,  A   JA 

T Y L KO  DZ I E L Ę  S I Ę  Z   N I M I 
MOI M I  D O Ś W I A D C Z E N I A M I.

czkawką, ale w pozytywnym znaczeniu, za 
10-15 lat. Nie ma jednego kanonu macierzyń-
stwa. Jak ja urodziłam Laurę, ciągle miałam 
poczucie winy, że może za mało, że może 
powinnam więcej, a potem stwierdziłam, że 
jak ja będę w tym szczęśliwa, to one też będą 
szczęśliwe. Potrafię moim dzieciom powie-
dzieć: dzisiaj nie mam czasu wysłuchać twojej 
historii, ponieważ muszę wyjść, ale jutro jak 
wrócę, to jestem cała twoja, więc przygotuj 
się, żeby ta historia nigdzie nie zniknęła i że-
byś mogła mi ją opowiedzieć dokładnie tak 
samo, jak by to było dzisiaj. Jak wyjechałam 
na 6 tygodni na „Agenta”, wszyscy mówili: 
jak mogłaś porzucić dzieci na taki czas? 
A moja córka powiedziała wtedy: ale mama 
pojechała spełniać swoje marzenia. Dlaczego 
miałaby nie pojechać? Przygotowałam się na 
to i nauczyłam je, jak sobie radzić z tęsknotą. 
Np. narysuj swoją tęsknotę. Dzieci, gdy zaczy-
nają rysować, zapominają o smutku, bo nagle 
zaczynają coś tworzyć. Mówiłam im: możecie 
założyć moje ciuchy, pomalować się moimi 
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Dzisiaj kanon się zmienia. Szybko gotujemy, 
żeby to było efekciarskie, zdrowe, świado-
me, a potem delektujemy się przy stole po-
woli, bo tak budujemy relacje. Wszystkie 
najpiękniejsze relacje rodzą się w kuchni, 
więc wymyśliliśmy program „Patenciary”. 
Przemycamy tam też trochę innych wątków, 
natomiast główny patent polega na tym, 
jak zrobić coś fajnego w krótkim czasie bez 
zbędnego wysiłku.

Mówiłaś wcześniej o wzorcach rodziców. 
Mama to ta, która zakrzyknie: Sursum 
broccoli!, nauczy dzieci jeść warzywa 
i owoce, to pierwsza figura w życiu. 
Uczysz swoje dzieci świadomego 
odżywiania się, a czego Cię uczą córki?
Zawsze powtarzam, że moje córki przy-
szły na świat, żeby mnie wielu rzeczy na-
uczyć, a  ja tylko dzielę się z  nimi moimi 
doświadczeniami. Nauczyły mnie miłości, 
cierpliwości, troski, nauczyły mnie przy-
jemności płynącej z przytulania. Dzięki 
nim ćwiczę uważność, koncentrację, po-
dążanie. Macierzyństwo to jedna wielka 
szkoła konsekwencji i  cierpliwości, czyli 
nauczyły mnie też zmienności, tego, że 
dzisiaj coś jest, a jutro już nie obowiązuje. 
Dzieci pokazują, że każdy plan można zmie-
nić. Moje córki uczą mnie czegoś nowego co-
dziennie i jestem im wdzięczna. To wymiana 
energetyczna, bo traktuję je jako pełnopraw-
nych członków rodziny. Oczywiście ja dbam 
o bezpieczeństwo, o wszystkie rzeczy zwią-
zane z walką o przetrwanie. Mówimy o sobie 
jednak, że nie jesteśmy klasyczną rodziną, 
w której mama i tata mają rację, a dzieci nie 
mają głosu jak ryby. Nazywamy się fajnym 
stadem, w którym lubimy przebywać, bo lu-
bimy ze sobą być. Jak np. jeździmy na waka-
cje, to na 2 miesiące i ten czas to celebracja 
bycia razem, niezależnie od tego, czy ja idę 
na masaż i ich porzucam, czy Laura czyta 
i nie ma jej dla świata przez dwie godziny. 
Budujemy relacje tak, żeby jak najdłużej 
i jak najmilej spędzać ze sobą czas.

Czyli dajesz na żywo przykład tego, czego 
uczysz swoje córki, ale też masz w planach 
tego programu uczyć inne dzieci.
Tak. Poza tym zawsze powtarzam, że macie-
rzyństwo to nie może być krzyż, który zakła-
damy sobie na plecy, bo nikt za noszenie tego 
krzyża nam złotego medalu nie da. To wszyst-
ko, co wypracujemy dzisiaj, odbije się nam 



KOBI E C O Ś Ć T O C O Ś, 
C O SI Ę Z M I E N I A W R A Z 
Z Z A PAC H E M, P OR Ą 
ROK U, P OR Ą DN I A , 
KOL OR E M I  S M A K I E M. 
KOBI E C O Ś Ć T O C O Ś 
I N T RYGUJĄC E G O 
I  BEZC E N N E G O.

kosmetykami i  tata nakręci wam film, jak 
będzie wam źle. Wtedy to już w ogóle zapomi-
nały, że tęskniły, bo tyle się działo. Myślę, że 
na wszystko jest patent i metoda. Dopóki bę-
dziemy szczęśliwi i prawdziwi, to energia ro-
dzinna będzie krążyć przez długie lata, a nie 
tylko w czasie, kiedy sprawujemy nad dziećmi 
kontrolę. Bo kiedy ją stracimy w wieku 18 lat, 
to tyle ich widzieliśmy.

Zdaje się, że to wszystko, o czym 
opowiadasz: o żywieniu, tworzeniu 
wzorców, nauczaniu, otaczaniu opieką 
i o radzeniu sobie z tęsknotą – to narracja 
o idei kobiecości. Jak ją definiujesz?
Nie da się tego zdefiniować. Kobiecość to 
coś nieuchwytnego, jest zawieszone głę-
boko w chmurach i krąży. Z drugiej strony 
kobiecość, która realizuje się w  macie-
rzyństwie, powoduje, że korzenie mamy 
w nogach, musimy stać mocno na ziemi. 
Kobiecość to coś, co się zmienia wraz z za-
pachem, porą roku, porą dnia, kolorem 
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i smakiem. Kobiecość to coś intrygujące-
go i bezcennego. Nie ujmując męskości, 
bardzo cieszę się, że jestem kobietą.

Teraz, kiedy przeprowadzamy wywiad, 
w Katowicach trwa Szczyt Klimatyczny 
i tradycją jest to, że celebryci i osoby 
publiczne pojawią się na miejscu i edukują, 
apelują. Czy czujesz się celebrytką? 
Postacią, która swoim działaniem ma 
szansę zmienić coś na świecie?
Myślę, że celebryta to nie jest osoba, która 
zmienia świat. To ktoś, kto definiuje świat, za 
którym my podążamy: poprzez ubiór, zacho-
wania, marki, które proponuje. Natomiast 
w moim działaniu bardziej przyświeca mi 
misja, która będzie realizowana w szkołach 
i za zamkniętymi drzwiami na warsztatach. 
Jestem z wykształcenia coachem zdrowia. To 
wszystko odbywa się nie w blasku fleszy, tylko 
w kuluarach. To kłóci się z ideą celebryctwa 
i ja też nie buduję takiego obrazu siebie, tyl-
ko bardziej zależy mi na marce. Takiej, 
z którą można się identyfikować, chce się za 
nią podążać, bo mówi o świadomym żywie-
niu, macierzyństwie, świadomym byciu sobą. 
Nie jestem w ogóle przykładem matki Polki. 
Nie potrafię siedzieć wiecznie w domu, ale 
też realizuję pewną misję, wracam do dzie-
ci i  jestem z nimi bardziej niż być może ci, 
którzy siedzą w domu cały dzień. Z tym 
wolałabym się utożsamiać: z budowaniem 
świadomości w różnych obszarach, a cele-
bryctwo zostawiam dla tych piękniejszych, 
szczuplejszych.

I skromniejszych.
I bardziej blond.
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Co dzisiaj będzie na kolację u ciebie w domu?
Dzisiaj Laura zażyczyła sobie dorsza pieczonego z sałat-
ką z pomidorów z ziemniakami, ja mam gotowego bakła-
żana z czosnkiem, owczym serem i zieloną pietruszką. 
Z rana jeszcze został krem z pieczonego kalafiora z orze-
chami laskowymi przygotowany wczoraj w nocy. Bartek 
zaordynował, że będzie sałata z rukolą, z gruszką i chyba 
fetą, ale to on ogarnia.

Pociekła ślinka. Czego Ci życzyć na najbliższe miesiące, 
które będą wypełnione intensywną pracą?
Życz mi, żeby skutecznie dotrzeć do dzieciaków i ich rodzi-
ców, żeby pozmieniać nawyki żywieniowe. Udanej wypra-
wy do Tajlandii, bo jadę tam pisać kolejną książkę. I tego, 
żeby coraz więcej ludzi zwracało uwagę na to, co mówią 
badania: że nasza świadomość zaczyna się na naszym tale-
rzu. Udowodnione jest, że ludzie, którzy wiedzą, co jedzą, 
inaczej koncentrują się na swoich relacjach, karierze za-
wodowej i na samych sobie. Życzę sobie wytrwałości, żeby 
choć małymi kroczkami zmieniać świat i żeby moje córki 
zamiast po batonika sięgały po brokuły. 

ENGLISH 

THERE IS A TRICK TO EVERYTHING

She travels, educates, raises awareness and shares ideas 
for an easier life without patterns. We are talking to Daria 
Ładocha – who is a brand in herself – about femininity, 
drawing longing, and building awareness.

What taste are you today?
I’m glad you asked! Today, I’m tom yang ung soup, that is 
Thai spicy and sour soup. Yesterday, I was creamy ice-cream 
with strawberry mousse. Two days ago, I ate a soft-boiled egg.

There’s no doubt your menu is very diverse. What does 
it mean to eat healthy?
To eat healthy is to eat intentionally. What is healthy for 
one person doesn’t have to be healthy for another; to eat in-
tentionally means to be aware of what you eat and absorb. 
Five meals a day may give you something good or bad.

Nowadays, thanks to smartphones, we have the world 
at hand. We’re surrounded by information about 
healthy diets and lifestyle. One can go crazy, because 
this information is sometimes contradictory. How to 
strike a balance and pass it on to our children?
These are very difficult questions. Being surrounded by 
everpresent information is crazy indeed. We forget that 
there’s only one truth and one person who knows best 
when it comes to our health and fitness – and that’s us. 
We go on the Internet, read books, learn languages, have 
five degrees, six postgraduate courses, but little do we 
know about ourselves. Our body sets the terms. A min-
dful moment can give you answers to the most lingering 
questions. To know whether gluten is harmful to you, 
you don’t need to do medical tests – suffice to observe 
your body after eating gluten.

So it’s all about mindfulness.
Yes, concentration. How to pass it on to children? Just 
like to a neighbour, a friend, husband, mum, grandma or 

aunt. Children are human beings; we sometimes forget 
that. I share knowledge with children just like I share it 
with adults during workshops.

You have two daughters, and it’s hard to imagine 
how a mum can reconcile all chores, be mindful and 
teach her daughters mindfulness. Is there a recipe 
for that? Or perhaps you need to eat something 
special to learn that?
No. There's method in my madness, but you need to get rid 
of orthodox attitude, both to motherhood as well as raising 
children and career. I believe in the principle of the golden 
mean. You can divide your time into passions, family, co-
oking and raising children. In my experience, spending 
eight hours with children at home when you don't pay at-
tention to them is worth less than an hour when you give 
them all your attention. You can talk to them also in the 
kitchen while cooking meals for the same day or the next 
day together. Following your children and yourself are va-
lues in themselves which overlap. I always say that children 
are the most important part of my life, and that’s why they 
appear in my work. The show ‘Patenciary’ which we record 
together is a perfect example. We were together, and if one 
of us, for example, Laura, didn’t feel like cooking, she didn’t 
do it. I think that it’s about following self-producing energy.

Let’s add that Laura and Matylda are your daughters. 
How old are they?
Laura is 10, and Matylda is 5.

It’s perhaps the best age for cooking and building 
together. It's not the quantity, but the quality that 
matters. One of the issues you work on is the complex 
problem of childhood obesity. What are your plans for 
these projects? Will you raise the issue of childhood 
fitness and a healthy diet for children in ‘Patenciary’? 
Or perhaps it will be a separate project? Please tell us 
something about your plans.
My dream is to teach children, especially teenagers, how 
to eat healthy. When adults drink too much, they know 
they will be drunk. They may abuse substances if they want 
to. Children are obese not because they want to, but becau-
se they don’t know how it happens. They fall into a black 
hole, an abyss of sugar and hyperglycaemia, unknowingly, 
and nobody helps them. Polish children are gaining we-
ight faster than children in any other European country. 
It’s a sad record. I’d like to help them. I was thinking about 
a series of workshops for parents and children, where 
children would learn more about sugar and its harmful 
effects on our health, proteins, carbohydrates, fats. When 
children read about that in books, they can’t translate 
book knowledge into their body or personal experience in 
a shop or a supermarket. Apart from the workshops, I was 
also thinking about a nationwide programme – visiting 
schools and educating children globally. I’d also like to 
write an accessible book for teenagers – they’re children 
who are going to make their own choices soon. Their ta-
stes change very often, and women know that very well. It 
sometimes happens that we like something very much for 
a few days and later we can’t even look at it. In the case of 
children, these changes happen every week – they look for 
their way and their tastes, and it’s easy to fall into a sugar 
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us because they love us. The more important 
it is to set a good example.

The example comes from the top. You’ve 
brought up a few important issues, including 
physical and intellectual activity, while we're 
constantly complaining about our children’s 
lack of exercise. Before the interview, 
I asked about your age. The generation 
of the 80s remembers playing at a carpet 
hanger. Will your programme, which is 
targeted at both children and parents, 
include the question of physical activity?
Of course. If you're asking about my expe-
rience with carpet hangers, I can tell you that 
all my loves began at a carpet hanger. It was 
also a venue of break-ups, yard wars and devi-
sing war strategies.

So ‘The Bold and the Beautiful’ is nothing 
compared to all tragedies the carpet 
hanger has witnessed.

trap. All of a sudden, children become obe-
se because they know nothing about hidden 
sugar. According to studies, a child consu-
mes 19 teaspoons of sugar every day, which 
is about 30 kilograms a year. It’s high time to 
do something about it! I remember a media 
campaign against sausages – mothers who 
would give sausages to their children were 
regarded as uncaring. But nobody said that 
sausages in Poland are one of the best-qu-
ality sausages in Europe. To me, in the case 
of a sausage with ketchup, the latter is a far 
worse problem, because a bottle of ketchup 
contains 48 lumps of sugar. In general, it’s 
sugar melted in some red liquid.

It’s terrifying. Perhaps the devil is not 
only in hidden sugar and salt. Isn't it so 
that we, adults, easily fall for marketing 
tricks? It’s hardly surprising that children 
fall for them, too – they are less aware, 
less rational. How do you handle this 
when it comes to your children? Do you 
talk to them about it?
I believe that it doesn’t concern my children 
yet, because they don’t watch commercials 
very often. But we had such a problem with 
the school shop. When it was opened, child-
ren went crazy about it. They spent all their 
money in that shop, so parents came up with 
an idea to forbid their children from brin-
ging money to school. This resulted in an 
illegal trade of coins. Children exchanged 
their things for money and kept it hidden. 
Children are smart, so I decided that it’s high 
time to explain them why sugar is harmful 
and how many lumps of sugar a given pro-
duct contains. Ketchup was the winner then 
although lemon water wasn’t much further 
behind. Instead of forbidding my children 
from buying things or refusing to give them 
money, I’d rather explain them why some 
products are unhealthy. Why John won’t play 
football as well as he could, why Kasia won’t 
win a Maths competition, why they won’t 
have energy to swim. When we use simple 
examples to illustrate the point, children do 
understand. Advertising has been and al-
ways will be ever-present. Children need at-
tention. When you ask, they’ll admit they’ve 
eaten a croissant. But they don't understand 
why we need food to live. They eat sweet mu-
esli with yogurt or advertised products be-
cause they are unaware of the consequences. 
My job is to make them understand that sugar 
can be hidden in some products. Vegetables 
and fruit give us plenty of energy and we sho-
uld eat them as often as we can. Parents often 
complain that their children don’t want to eat 
broccoli. So I ask them, when did your child 
see you eating broccoli? Children observe us 
and copy our behaviour. They want to be like 

Absolutely. Physical activity, according to 
the latest food pyramid, is the most impor-
tant aspect of a healthy lifestyle. When it 
comes to food in general, we should begin 
with the very top, that is physical activity. 
I remember that to me, being excused from 
PE lessons was an offence. I practised figure 
skating. I had the first training at 7 o’clock, 
then another at 17. After school, I had 2 ho-
urs to do my homework because later I had 
to practise. Perhaps, I was brought up that 
way because my parents were active. We 
try to infect our children with enthusiasm 
for sports, too. Our children look for their 
passions, but we’re not so orthodox to im-
pose anything on them, like ‘you have to be 
a gymnast or else you will die.’ It’s difficult 
to find your way through the intricacies of 
physical activity when all your friends stay 
at home and play PlayStation games. We’ve 
discovered our daughters’ passions and we 
do our best to help them develop their hob-



of day, colour and taste. Femininity is intri-
guing and priceless. With all due respect, 
I’m glad I’m a woman.

Now, when we’re having this 
conversation, a Climate Summit is held 
in Katowice. In keeping with tradition, 
celebrities and public figures appear 
there to educate and call for caution. Do 
you feel a celebrity? A person who can 
change anything in the world?
I think that a celebrity is not a person who 
changes the world. It’s someone who defines 
the world; who sets an example in terms of 
fashion, behaviour, and brand. I, on the 
other hand, have a mission, which I would 
like to carry out at schools and during clo-
sed workshops. I’m a health coach by tra-
ining. Everything that I do takes place behi-
nd the scenes. This is at odds with the idea of 
celebrity. I don’t want to create an image of 
myself. I care more about a brand. A brand 
people may identify with, which they want 
to follow. I’ve heard a lot of talk about min-
dful eating, motherhood, or mindfulness 
in general. I’m not an example of a mother 
hen. I don’t stay at home all the time, but 
I carry out some mission and come back to 
my children. And perhaps I give them more 
attention than people who stay at home all 
day. I’d rather relate to building awareness 
in various areas. I’ll leave celebrity to more 
beautiful and slimmer people.

And more modest.
And more blond.

What will you have for dinner today?
Today, Laura wanted roast cod with tomato 
salad and potatoes. I’ll have cooked aubergi-
ne with garlic, goat cheese and green parsley. 
We also have some roast cauliflower cream 
with walnuts left from breakfast. Bartek or-
dained arugula salad with pear and Feta che-
ese, but he’s the owner of this process.

It makes my mouth water. What should 
I wish you for the next months of 
intensive work?
Wish me luck to reach children and their pa-
rents effectively and change their eating ha-
bits. Wish me a good trip to Thailand, where 
I’ll be writing a book. And that more and 
more people would actually care what stu-
dies say: that our awareness begins on our 
plate. It’s been proven that people who know 
what they eat, have a mindful approach to 
their relationships, professional career and 
themselves. I wish myself perseverance, so 
that I could change the world in small steps 
and that my daughters would choose broc-
coli over chocolate bars. 
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ted to survival. But we aren’t a  traditional 
family, where mum and dad are right, and 
children are not heard. We call ourselves 
a cool gang and we like to be together. When 
we go on holidays, we go for 2 months; this 
time is a celebration of being together regar-
dless of whether I have a massage and leave 
them to spend some time alone or Laura 
reads and doesn’t want to be interrupted 
for two hours. We build our relationships in 
a way to spend time together in the most ple-
asant way possible.

So you set the example for your 
children, but you also want to teach 
other children, too.
Yes. Besides, I always say that motherhood 
can’t be a burden to carry, because nobody 
will give you a gold medal for that. Everything 
we’re doing today will have its consequen-
ces, in a positive sense, in 10–15 years’ time. 
There isn’t one canon of motherhood. When 
I had Laura, I thought I should do more, do 
better. Later, I realised that when I’m happy 
with it, my family will be happy, too. I can tell 
my children, ‘I can’t listen to your story today 
because I need to go somewhere, but tomor-
row, when I come home, I’ll be all yours, so 
make sure that story won’t disappear and you 
will tell it to me tomorrow like you would do 
today.’ When I went away for 6 weeks to shoot 
‘Agent’, everybody was like, ‘How could you 
leave your children for such a long time?’ And 
my daughter said, ‘But mum went to fulfil 
her dreams. Why shouldn’t she?’ I prepared 
them for that and taught them how to cope 
with missing someone. For example, draw 
your longing. When children begin to draw, 
they forget about sorrow, because they’re 
creating something. I told them, ‘You can 
put on my clothes, use my cosmetics, and 
your dad will shoot a video of you if you 
feel bad.’ They forgot to miss me, because 
there was so much going on. I believe there 
is a trick to everything. As long as we are 
happy and true, our family energy will flow 
for many years, not only when we are legal 
guardians of our children. Because when we 
lose the control when they’re 18, we won’t 
see them much in the future.

It happens that everything you’re talking 
about – eating, setting the example, 
teaching, caring and dealing with longing 
– is a narrative of femininity. How would 
you define femininity?
It can’t be defined. Femininity is elusive; 
it’s suspended somewhere in the clouds 
and flows on its own. On the other hand, 
femininity in motherhood makes us more 
level-headed and grounded. Femininity 
changes with aroma, season of year, time 

bies and meet people who do that too inste-
ad of those who spend their time playing 
computer games.

What passions are these?
Laura loves horses. I’ve just enrolled her 
for a horse camp, and she’s over the moon. 
Mania enjoys swimming, so apart from gro-
up classes, she also has individual lessons. 
In her letter to Santa Claus, Mania wrote that 
she would like to get water for swimming and 
a bag, because her dad is embarrassed to car-
ry her mom’s bag to the swimming pool.

An altruist wish. You’ve brought her up 
very well – she didn’t wish for a swimming 
pool but for water. Tell me some more 
about ‘Patenciary’.
‘Patenciary’ is about everything people do 
on a daily basis or at work. All women use 
tricks, not only in the kitchen. We need to 
persuade our husband to pay for new tyres, 
persuade our child to eat broccoli by telling 
them it’s a dinosaur's tree. We also use tricks 
in the kitchen, because the canon has chan-
ged. In the past, people would spend 8 hours 
in the kitchen preparing food and later eat 
hastily. Everyone had to know how much 
effort you put into making that meal. But 
this has changed. Nowadays, we cook fast, 
opt for impressive and healthy dishes, which 
we eat slowly at the table, because that’s how 
we build relationships. The most beautiful 
relationships are born in the kitchen, so we 
came up with ‘Patenciary’. I bring up some 
other issues there as well, but the trick is to 
do something cool in a short time without 
much effort.

You were talking about parents being 
role models. Mum is the one who will 
shout, ‘Sursum broccoli!’ and teach her 
children eating vegetables and fruit. 
She’s the first role model in our life. You 
teach your children mindful eating, and 
what do they teach you?
I always say that my daughters were born 
to teach me many things, and I can only 
share my experiences with them. They’ve 
taught me love, patience, care, deriving 
pleasure from hugging. They help me prac-
tise mindfulness, concentration, desire. 
Motherhood is a lesson of consistency and 
patience, so they’ve also taught me to ac-
cept changes – that something may be here 
today and be gone tomorrow. Children 
prove that every plan can be changed. My 
daughters teach me something new every 
day, and I’m grateful to them for that. It’s an 
exchange of energy, because I treat them as 
full family members. Of course, I’m the one 
responsible for safety and everything rela-
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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".
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YUVAL NOAH HARARI, „21 LEKCJI 
NA XXI WIEK”, WYD. LITERACKIE, 
KRAKÓW 2018

Harari – autor bodaj najgłośniejszych po-
pularnonaukowych bestsellerów ostatniej 
dekady –  pisze mądrze, a zarazem lekko 
i wciągająco. Stawia prowokacyjne pyta-
nia i udziela błyskotliwych odpowiedzieć 
na pytania, przed jakimi wyzwaniami sta-
je ludzkość w XXI wieku. 

 
            NA  KRAWĘDŹI

CZY CZŁOWIEK MOŻE BYĆ NIEŚMIERTELNY? DLA YUVALA NOAHA 
HARARIEGO, IZRAELSKIEGO HISTORYKA, FILOZOFA, PROFESORA 
UNIWERSYTETU HEBRAJSKIEGO W JEROZOLIMIE ŚMIERĆ TO 
TYLKO PROBLEM TECHNICZNY. A KAŻDY PROBLEM TECHNICZNY 
JEST MOŻLIWY DO ROZWIĄZANIA PRZEZ NAUKĘ.

Oto z jednej strony żyjemy w najwygod-
niejszych i najbezpieczniejszych czasach od 
powstania ludzkości. Bez globalnego głodu, 
epidemii i światowych wojen. Rozwój medy-
cyny i biotechnologii będą mogły wkrótce 
wydłużyć nasze życie o dziesięciolecia oraz 
zwiększyć nasze możliwości intelektualne 
i fizyczne. Sztuczna inteligencja i roboty wy-
ręczą nas w pracy. Wszelako istnieje też dru-
ga strona postępu, znacznie ciemniejsza. 
Mamy pełną świadomość, że sztuczna inte-
ligencja jest w stanie przejąć kontrolę nad 
naszymi życiowymi wyborami, procesami 
poznawczymi, a nawet nad naszą tożsamo-
ścią. Wiemy, że świat boryka się z drama-
tyczną dewastacją środowiska naturalnego, 
zmianami klimatu, kryzysami uchodźczy-
mi, terroryzmem, populistycznym nacjo-
nalizmem i schyłkiem liberalizmu. 

Harari uświadamia nam, że żyjemy 
w wieku sprzeczności. Luksusu i narasta-
jących zagrożeń. Musimy uświadomić so-
bie, że postęp nie jest dany raz na zawsze, 
a  naturalny pęd cy wilizacji do rozwoju 
może zostać przystopowany na skutek na-
szych własnych działań.

Czy zatem jesteśmy skazani na katastrofę? 
Nie. Według autora bestsellerowych „Homo 
deus. Krótka historia jutra” i „Sapiens. Od 
zwierząt do bogów” wciąż mamy wybór. 
Musimy tylko pamiętać, kim naprawdę jeste-
śmy i jaki jest sens naszego trwania. Musimy 

właściwie rozpoznać, co nam zagraża i uświa-
domić sobie, że większość zagrożeń to proble-
my techniczne. A jak pisze Harari, każdy pro-
blem techniczny jest możliwy do rozwiązania 
przez naukę. 

ENGLISH

ON THE EDGE

YUVAL NOAH HARARI, “21 LESSONS 
FOR THE 21ST CENTURY”, PUBLISHED 
IN POLAND BY WYDAWNICTWO 
LITERACKIE, CRACOW 2018

Can man be immortal? To Yuval Noah Harari, 
an Israeli historian, philosopher, and professor 
of the Hebrew University of Jerusalem, death is 
only a technical problem. And every technical 
problem can be solved by science.

Harari’s books – probably the best known 
scientific bestsellers for the general public 
of the last decade – are a smart but also light 
and gripping read. The author poses some 
provocative questions and provides brilliant 
answers to questions faced by the humanity 
in the 21st century. 

On one hand, we live in the most com-
fortable and safest times since the dawn of 
mankind. Without global hunger, plagues, 
or world wars. The development of medi-
cine and biotechnology will soon extend 
our life by dozens of years and boost our 
intellectual and physical abilities. Artificial 
intelligence and robots will do our work for 
us. But there is also another side of devel-
opment, a much darker one. We are fully 
aware that artificial intelligence can take 
control over our life choices, cognition pro-
cesses, or even identity. We know that the 
planet faces dramatic environmental deg-
radation, climate change, migration crises, 
terrorism, populistic nationalism, and the 
decline of liberalism. 

Harari shows us that we live in the age 
of contradictions. Of luxury and growing 
dangers. We need to realise that develop-
ment is not given once and for all and that 
our own actions may stop the natural drive 
for development.

Are we doomed to disaster then? No. 
According to the author of bestsellers “Homo 
deus: A Brief History of Tomorrow” and 
“Sapiens: A brief history of humankind”, we 
still have a choice. We only need to remem-
ber who we really are and what the sense of 
our existence is. We need to be able to recog-
nise dangers and realise that most of them 
are only technical problems. And, according 
to Harari, every technical problem can be 
solved by science. 
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JORDANIA
W 5 PRZYSTANKACH
TEKST I ZDJĘCIA  Edyta Bartkiewicz
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rólestwo Jordanii jest jednym z  najbezpieczniej-
szych państw wśród krajów arabskich, choć ze 
względu na sąsiadów, takich jak Syria czy Arabia 

Saudyjska, jest niesłusznie oceniane jako miejsce pełne 
zagrożeń dla współczesnego turysty. Cóż za ogromna 
pomyłka! Jordania pełna jest uprzejmych i wykształco-
nych ludzi, którzy z ogromną chęcią dzielą się z obcymi 
kulturą i obyczajami swojego kraju.

PRZYSTANEK PIERWSZY: AMMAN 
I JEGO PANORAMA
Sercem Ammanu jest cytadela, na której wznosi się zbu-
dowana za czasów panowania cesarza Marka Aureliusza 
świątynia Herkulesa. Dookoła rozciąga się niesamowity 
widok na metropolię – fale białych domów oblewają po-
bliskie wzniesienia, a między nimi dumnie prezentuje 
się amfiteatr mogący zmieścić blisko 6 tysięcy osób. Na 
terenie królewskiego kompleksu mieszkalnego znajduje 
się 120-metrowy maszt z flagą Jordanii, która powiewa 
nad wzgórzami, napawając dumą mieszkańców kraju. 

W jednej z ciasnych uliczek w centrum miasta 
znajduje się słynna restauracja Hashem (czynna całą 
dobę!), w której jada nawet król wraz ze swoją rodzi-
ną. Można tu zjeść przepyszny posiłek za zaledwie 
kilka dinarów i najeść się nim tak bardzo, że zwiedza-
nie najciekawszych zakątków miasta będzie musiało 
zostać odłożone na kilkanaście minut – z tak pełnym 
brzuchem nie da się chodzić!

K
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PRZYSTANEK DRUGI: 
ŚLADAMI ALEKSANDRA 
WIELKIEGO
Około 50 km na północ od Ammanu znaj-
duje się miasto Jerash. Założone między 
III a IV wiekiem p.n.e. przez Aleksandra 
Wielkiego i  jego generała Perdikkasa, 
kryje w  sobie ruiny jednego z  najlepiej 
zachowanych rzymskich miast z okresu 
starożytności. Nie w regionie – na świe-
cie. Ogromne forum owalne, dwa teatry, 
liczne łaźnie, hipodrom z  widownią na 
15 tysięcy osób i niezliczona ilość świą-
tyń sprawiają, że mimo palącego słońca 
i wszechobecnego pyłu, niektórzy tury-
ści chodzą wyprostowani i trochę dumni 
– zupełnie jak rzymianie, którzy w 63 r. 
p.n.e. przyłączyli Jerash i otaczające go 
ziemie do rzymskiej prowincji Syrii, a na-
stępnie do Decapolis.

PRZYSTANEK TRZECI: 
GŁĘBOKA DEPRESJA
Na terenie Jordanii i Izraela znajduje się naj-
niżej położony punkt na naszej planecie 
– Morze Martwe. Lustro wody ciągle się 
obniża, będąc aktualnie na 422 m p.p.m. 
W ciągu ostatnich 40 lat powierzchnia mo-
rza zmniejszyła się o blisko 30%, a każdy 

N I E M A O S OBY, KT ÓR E J Z W R A Ż E N I A 
NA W I D OK SK A R BC A N I E O T WOR Z Y 
SI Ę BUZ I A A Ż D O SA M E J Z I E M I 

– TA K JA K BOH AT EROM F I L M U. 

kolejny spadek poziomu wody może mieć 
w przyszłości katastrofalne skutki. 

Morze Martwe słynie ze swojego błota, któ-
re jest niczym innym jak glinką pełną minera-
łów, która odżywia skórę i regeneruje ją, jak ża-
den inny produkt na świecie. Choć jej zapach 
nie należy do najprzyjemniejszych (w końcu 
jest to muł odkładający się na brzegu morza), 
służy nie tylko do celów kosmetycznych, ale 
także leczniczych. Z powodzeniem radzi sobie 
z wieloma alergiami, stanami zapalnymi, trą-
dzikiem czy chorobami stawów. Kąpiel w tym 
niezwykłym zbiorniku wodnym to nie lada 
przeżycie, bo ze względu na wysoką zawartość 
soli, nie da się w nim utonąć. Ciepła i bogata 
w minerały woda pobudza metabolizm orga-
nizmu, oczyszczając go przy okazji z toksyn. 
To wszystko brzmi tak pięknie, że gdzieś na 
pewno jest haczyk. I niestety jest – na terenie 
kraju znajduje się tylko jedna publiczna plaża, 
a wstęp na nią kosztuje 20 JOD (około 100 zł). 

Morze Martwe, poza cudownymi właści-
wościami regenerującymi ciało, słynie rów-
nież z  surowego i  niedostępnego brzegu, 
który bywa czasem bardzo niebezpieczny. 
Z daleka łatwo rozpoznać dzikie plaże, ale 
żeby się na nie dostać, trzeba zejść ze stro-
mych, pełnych osuwających się kamieni 
i błota zboczy, mijając po drodze hałdy śmie-
ci i ostrych przedmiotów. Ponieważ poziom 
wody spada obecnie o 1 metr rocznie, spada 
również poziom wód gruntowych, które wy-
płukują podziemne warstwy solanki w po-
bliżu linii brzegowej. Napływająca słodka 
woda rozpuszcza warstwy soli, tworząc pod-
powierzchniowe wgłębienia, które później 
przeradzają się w dziury. Miejsce ich wystą-
pienia jest niemożliwe do określenia, dlatego 
tak niebezpieczne jest chodzenie samotnie 
brzegiem Morza Martwego – nowo powsta-
ła dziura może mieć zaledwie metr głęboko-
ści, ale może mieć również dwadzieścia.
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PRZYSTANEK CZWARTY: 
KOLEJNY INDIANA JONES
W skalnej dolinie gdzieś pośrodku kraju 
znajduje się różowe miasto wykute w ska-
łach. Prowadzi do niego tylko jedna dro-
ga – wąwóz Al-Siq. Petra, bo o niej mowa, 
to jeden z siedmiu nowych cudów świata, 
który po prostu trzeba w życiu zobaczyć. 
Gdy błądzi się między wysokimi ścianami 
kanionu, a zza kolejnego nudnego zakrętu 
wyłania się wreszcie fasada Al Khazneh – 
najsłynniejszego budynku w Jordanii – to 
każdy na pół minuty staje się prawdziwym 
Indianą Jonesem z filmu „Ostatnia krucja-
ta”. Nie ma osoby, której z wrażenia na wi-
dok skarbca nie otworzy się buzia aż do sa-
mej ziemi – tak jak bohaterom filmu. 

Petra była kiedyś stolicą królestwa Na-
batejczyków, którzy zamieszkiwali miasto 
już od VI w p.n.e. W głąb miasta prowadzi 
ulica Fasad, gdzie znajduje się ponad 60 
wykutych w skałach domów i grobowców, 
wznoszących się obok pięknego, dwukrot-
nie zniszczonego teatru. 

Choć skarbiec jest najbardziej rozpo-
znawalnym elementem Petry, to Ad Dajr 
– Klasztor – jest zwieńczeniem wizyty 
w skalnym mieście. Klasztor leży u podnó-
ża wzniesienia Dżabal-Ad-Dajr, a prowadzi 
do niego 800 wykutych w skałach schodów. 
Można dostać się do niego o własnych si-
łach lub na grzbiecie maleńkich osiołków, 
co nie jest dobrym pomysłem, biorąc pod 
uwagę, że trasa pod górę zajmuje godzinę 
z licznymi przystankami na zdjęcia. 

Na wizytę w Petrze należy poświęcić cały 
dzień. Wędrowanie między grobowcami 
i świątyniami wykutymi w skałach jest nie-
zwykłym przeżyciem, dlatego o wiele lepiej 
zwiedzać miasto na własnych nogach, niż 
na czterech cudzych.

PRZYSTANEK PIĄTY: GDZIE 
JEST MATT DAMON?
Na południu kraju znajduje się miejsce, które 
chyba miało należeć do innej planety. Słynie 
z wiatru przemykającego między licznymi 
kanionami, z  nietypowych formacji skal-
nych, które stoją samotnie pośrodku piasz-
czystego obszaru, oraz kolorów, które swoją 
intensywnością przywodzą na myśl czwartą 

planetę od słońca. Pustynia Wadi Rum dzię-
ki głębokiej, czerwono-pomarańczowej sza-
cie, wielokrotnie brała udział w filmach po-
święconych tematyce odkrywania kosmosu. 
To właśnie tutaj były kręcone takie hollywo-
odzkie produkcje jak „Prometeusz”, „Trans-
formers: Zemsta upadłych”, „Czerwona 
Planeta” oraz „Marsjanin”, gdzie przystojny 
Matt Damon utknął samotnie na czerwonej 
pustyni, sadząc ziemniaki i czekając na ratu-
nek. Zamiast sadzonek, których na próżno tu 
szukać, można znaleźć miliony gwiazd, które 
w bezksiężycową noc świecą nad najpiękniej-
szą częścią kraju. 

Jordania jest wyjątkowym miejscem, 
pełnym fascynującej historii, przepysznego 
jedzenia i niezwykle gościnnych mieszkań-
ców. Niepowtarzalność narodowych skar-
bów, takich jak Petra, Góra Nebo czy pu-
stynia Wadi Rum, sprawiają, że wybór tego 
kraju na kolejne wakacje nie powinien stać 
dłużej pod znakiem zapytania! 

ENGLISH 

JORDANIE IN 5 STOPS

The Hashemite Kingdom of Jordan is one 
of the safest Arab countries, but it is often 
unjustly regarded as a dangerous tourist 
destination because it borders Syria and 
Saudi Arabia. What a big mistake! Jordan 
is full of friendly and educated people who 
gladly welcome visitors in their country.

STOP NO. 1: AMMAN AND 
ITS PANORAMA
The heart of Amman is the Amman Citadel 
with the Temple of Hercules built during 
the reign of emperor Marcus Aurelius. The 
Citadel gives amazing panoramic views of 
the metropolis, with rows of white houses, 
surrounding hills and an amphitheatre with 
seating for up to six thousand people. At the 
site of the palatial complex, there is 120-me-
tre pole with a flag of Jordan flying over the 
hills, filling people with pride and joy. 

On one of narrow streets in the city centre, 
you’ll find famous Hashem Restaurant (open 
round the clock!), visited even by the king 
and his family. The restaurant serves deli-
cious meals at an accessible price. When you 

eat your fill, sightseeing will have to wait a few 
minutes – you can't walk on such a full stomach!

STOP NO. 2: FOLLOWING 
THE STEPS OF ALEXANDER 
THE GREAT
About 50 kilometres north of Amman, 
there is the city of Jerash. It was founded 
between the 3rd and the 4th century BC by 
Alexander the Great and his general Per-
diccas and it boasts the ruins of one of the 
best preserved Ancient Roman cities (not 
in the region – in the world). A huge oval 
forum, two theatres, numerous commu-
nal baths, a hippodrome with seating for 
up to 15 thousand spectators, and a huge 
number of temples make tourists stand 
straight and walk proud despite the scorch-
ing sun and ever-present dust – just like the 
Romans, who annexed Jerash and the sur-
rounding lands to the Roman province of 
Syria and later to Decapolis.

STOP NO. 3: DEEP 
DEPRESSION
In the area of Jordan and Israel, there is 
the lowest point on the Earth – the Dead 
Sea. Its surface level is constantly drop-
ping, at present being 422 m below sea 
level. Within the last 40 years, the sea sur-
face has been reduced by about 30%, and 
every drop of the surface level can have di-
sastrous consequences in the future. 

The Dead Sea is known for its mud – min-
eral clay, which nourishes and renovates the 
skin like any other product in the world. De-
spite its unpleasant smell (after all, it's mud 
accumulated on the shore), it has many ap-
plications – not only in cosmetics, but also 
in medical treatments. It is used for allergies, 
inflammatory conditions, acne and joint dis-
orders. Bathing in the Dead Sea is quite an 
experience as because of its high salinity, one 
cannot sink in it. The water is warm and rich in 
minerals, it boosts metabolism and detoxi-
fies the body. It all sounds so well that there 
must be a  catch to it somewhere. Well, 
there is – there is only one public beach in 
the country, and the admission is JOD 20 
(about PLN 100). 

Besides its miraculous properties regen-
erating the body, the Dead Sea is also known 
for its rough and inaccessible shore, which can 
sometimes be dangerous. Wild beaches are 
visible from afar, but to get there, one needs 
to go down steep slopes with sliding rocks and 
mud and pass heaps of garbage and sharp ob-
jects. Since the surface level drops by 1 metre 
a year, the level of groundwater lowers, too. 
Sweet water dissolves buried salt layers, cre-
ating subsurface hollows, which later turn 

NA TER EN IE JOR DA N II I IZR A ELA 
Z NA JDUJE SIĘ NA J N IŻEJ 

POŁOŻON Y PU N KT NA NASZEJ 
PLA N ECIE – MOR ZE M A RTW E.

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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into holes. It’s impossible to determine their 
location, which makes walking alone by the 
shore so dangerous – a newly-formed hole 
may be one metre deep, but it can also be 
twenty metres deep as well.

STEP NO. 4: BE INDIANA
JONES
Somewhere in the middle of the country, in 
a rocky valley, there is a pink city carved out 
in the rocks. There is only one entrance to the 
city – through the Siq Gorge. Petra is one of 
the new seven wonders of the world, which you 
simply can't pass up. Walking among the high 
walls of the canyon, you will see the front of Al 
Khazneh – the best known building in Jordan 

– and for half a minute, you will feel like real In-
diana Jones of+ ‘The Last Crusade’. The sight 
of the treasury will make your jaw drop – just 
like it did in the film. 

Petra once was the capital of the Kingdom 
of Nabataeans, who lived in the city from the 
6th century BC. On the Street of Facades, 
which leads to the city centre, you will find 
over 60 houses and tombs carved out in rocks 
and a beautiful theatre building, which has 
been damaged twice. Although the Treasury 
is the most recognisable site in Petra, the ic-
ing on the cake is Ad Deir – the Monastery. It 
is situated at the foot of Jabal al-Deir Mount. 
To get to the top, you need to climb up 800 
stairs carved out in the rocks. You can also get 

there on a little donkey, but it isn’t a good idea 
given the fact that the journey takes an hour, 
including numerous stops for taking pictures. 
Sightseeing in Petra is an all-day trip. Walking 
among tombs and temples carved out in the 
rocks is an incredible experience, so it’s much 
better to move on your own legs instead of 
someone else’s.

STEP NO. 5: WHERE IS 
MATT DAMON?
In the south of the country, there is a place 
which looks like it’s on another planet. It is 
renowned for the wind blowing among can-
yons, unusual rock formations standing alone 
in the middle of the sandy area, and intensive 
colours, which make you think of the fourth 
planet from the Sun. Because of its intense 
red and orange colours, Wadi Rum Desert has 
appeared in many films about the space. It 
was the set of a number of Hollywood produc-
tions, such as ‘Prometheus’, ‘Transformers: 
Revenge of the Fallen’, ‘Red Planet’ and ‘The 
Martian’, in which handsome Matt Damon got 
stuck alone on the red desert, planting pota-
toes and waiting to be saved. Instead of crops, 
which you won't find here, you will see mil-
lions of stars shining over the most beauti-
ful part of the country on a moonless night.

Jordan is a special place with fascinating 
history, delicious food, and friendly and wel-
coming people. The uniqueness of its trea-
sures, such as Petra, Mount Nebo and Wadi 
Rum Desert, makes it a perfect holiday des-
tination. Come see for yourself! 
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P O R S C H E  P A N A M E R A . . . .

MAWIAMY, ŻE W ŻYCIU NIE MOŻNA MIEĆ WSZYSTKIEGO. NADSZEDŁ JEDNAK 
MOMENT, W KTÓRYM TE SŁOWA STRACIŁY SWOJĄ MOC. BO TERAZ MOŻNA MIEĆ 
SAMOCHÓD, KTÓRY POMIEŚCI RODZINĘ, DOSTARCZY ROZRYWKI, A MIMO TO NADAL 
BĘDZIE DOSTOJNĄ LIMUZYNĄ. A PRZYNAJMNIEJ W TAK WSZECHSTRONNĄ ROLĘ 
WCIELA SIĘ PORSCHE PANAMERA GTS.

PORSCHE 

PANAMERA
 
GTS

DA M A   W  B I E G ÓW K AC H

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Paweł Malanowski



3 8 – 3 9 T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

świecie Porsche to bez wątpienia 
ona zasiada na miejscu królowej. 
Trudno bowiem o piękniejsze po-

łączenie świata sportu i biznesu. A Panamera 

rownicą Porsche, ten wie, o czym mowa. To 
dwutonowa hrabina, ale porusza się lekko 
niczym liść. Każdy, nawet ten najbardziej 
ciasny zakręt, pokonuje z niebywałą jak na 
takie gabaryty lekkością. To zasługa zawie-
szenia, które jest nie mniej zaawansowane 
technologicznie, co kosmiczny prom NASA. 
To, na co warto z pewnością zwrócić uwa-
gę, to czas, w jakim Panamera GTS rozpę-
dza się do pierwszej setki. A konkretnie 
zajmuje jej to niewiele więcej, co mrugnię-
cie okiem, czyli 4,1 sekundy. Szczęścia do-
pełnia praca układu wydechowego, który 
przy mocniejszym wciśnięciu gazu mruczy 
rasowym barytonem.

W wychwalaniu pod niebiosa nie można 
pominąć automatycznej, ośmiobiegowej 
skrzyni. To dwusprzęgłowa konstrukcja, 
która szybkością pracy jest w stanie zawsty-
dzić bojowy myśliwiec F16. Wbrew pozorom 
zabawa wcale się nie kończy po wjechaniu 
do miasta, gdzie element zaskoczenia ma 
swój ciąg dalszy. Bez dwóch zdań jest nim 
skrętna oś, dzięki której potężna Panamera 
jest niebywale zwrotna. Samochód standar-
dowo jest również wyposażony w pneuma-
tyczne zawieszenie umożliwiające regulację   
wysokości, co na miejskich nierównościach 

ANNA  
NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. 
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery 
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim 
uczuciem. Dostrzeże  piękno w najbardziej 
niepozornych autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Z natury plastyk. 
Instagram to pole, na którym daje upust swojej 
wyobraźni. Główną rolę zawsze gra samochód. 
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”: 
www.paniewiozapanow.pl.
 

to dumna limuzyna, która ma również dra-
pieżne oblicze. Wiadomo, że niemiecki produ-
cent w koniach nie przebiera, a każda kolejna 
propozycja to istny wulkan mocy. Jednym 
z nich jest Panamera GTS.

To już jej druga odsłona. Poprzednia maso-
wo podbijała serca niebywałym, wolnossącym 
silnikiem V8 o pojemności 4,8 litra. Obecnie 
pod maską bije to samo, z tym że podwój-
nie doładowane, potężne serce generujące 
moc 460 KM. Nadwozie zyskało czarne wy-
kończenie zderzaków, równie czarne obra-
mowanie szyb, poszerzone progi boczne oraz 
20-calowe obręcze. Tak, one również są czar-
ne. Wewnątrz zaszły nieco większe zmiany, 
ale kabina pasażerska to nadal udany koktajl 
sporządzony ze sportowego ducha i niemiec-
kiej elegancji. O fakcie, że mamy do czynienia 
właśnie z tą konkretną wersją, przypomina 
oznaczenie GTS widoczne na zagłówkach, pro-
gach i klapie bagażnika. Wnętrze tradycyjnie 
wypełnia alcantara w kolorze głębokiej czer-
ni. Uwagę zwraca szeroki niczym autostrada 
tunel środkowy, ale do jego obecności można 
się przyzwyczaić.

O tym, jak genialnie prowadzi się ta ma-
szyna, można napisać trylogię. Kto chociaż 
raz miał to szczęście, aby zasiadać za kie-

W



bywa na wagę złota. To, czego nie ma w standardzie to 
ceramiczne tarcze hamulcowe. Aby się cieszyć ich sku-
tecznością, trzeba pogodzić się z faktem dopłaty. Ale 
kto zechce w pełni wykorzystywać potencjał tej damy, 
ten nie zawaha się ani przez minutę.

Jak nietrudno się domyślić, poprzeczka dla kupują-
cych została zawieszona bardzo wysoko. To nigdy nie był 
samochód, którego sprzedaż biła rekordy, i takim nadal 
pozostaje. Panamera GTS to bowiem produkt dla wy-
trawnego klienta, ale takich w progach Porsche Centrum 
Sopot w ciągu roku nigdy nie brakuje.

ENGLISH

PORSCHE PANAMERA GTS – LADY IN 
RUNNING GEAR

We say that one can’t have everything. But a time has come 
when these words have lost their meaning. Because now you 
can have a car which will accommodate your family, provide 
entertainment, and yet it will still be an elegant limousine. 
Porsche Panamera GTS is an answer to all your questions.

In the Porsche world, she is undoubtedly the queen. 
A better combination of sport and business is hard to 
find. Panamera is a proud limo with a fierce charac-
ter. The German manufacturer spares no horses, and 
every subsequent Porsche vehicle is a powerhouse of 
energy. This is surely the case for the second-generation 
Panamera GTS. The former one featured an incredible 
naturally aspirated 4.8-litre V8 engine. The heart be-
ating under the bonnet is now double-charged and gene-
rates 460 hp. Other changes introduced include a black 
finish for bumper inserts and window frames, sill exten-
sions and 20-inch alloy wheels. Yes, they’re black as well. 
Coming to the interior, the changes here are more visi-
ble, but the passenger cabin is still a tasty combination 
of sporty spirit and German elegance. GTS logos have 
been added to headrests, tread plates and the boot lid, 
and the interior is traditionally covered with black-colo-
ured Alcantara trim. Another distinctive feature of the 
vehicle is a central tunnel, which is as wide as a highway, 
but one can get used to it.

The driving experience is indescribable. If you have 
ever driven a  Porsche, you know what I’m talking 
about. She’s a two-tonne countess moving gracefully 
like a ballet dancer. Panamera GTS takes all corners, 
even the tightest ones, with unbelievable lightness. 
This is thanks to its suspension, which is no less tech-
nologically advanced than a  NASA’s space shuttle. 
Another thing worth noting is the rush of accelera-
tion – Panamera GTS reaches the speed of 100 kilo-
metres per hour in the blink of an eye, in 4.1 seconds. 
Its exhaust system purrs in a melodious baritone with 
every step on the accelerator.

The automatic eight-speed transmission is a dual-c-
lutch structure that could shame the F16 fighter fighter's 
speed. Despite appearances, the fun doesn’t end in urban 
conditions. The powerful Panamera is extremely agile 
thanks to its rear-axle steering. The standard version of 
the vehicle is also equipped with adaptive air suspension, 
which is worth its weight in gold on bumpy city roads. 

Ceramic brake discs don’t come as standard, and you need 
to pay extra for them. But if you want to fully exploit the 
potential of the lady, you won’t hesitate even for a minute.

The manufacturer raises the bar for customers. 
Panamera GTS has never been a car with record-bre-
aking sales, and this hasn’t changed. It is a product for 
discerning customers, but Porsche Centre Sopot has ne-
ver been short of these.



4 0 – 4 1

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.

ewność, że Sportowcem Roku zostanie wybrany 
mistrz olimpijski, zwycięzca Turnieju Czterech 
Skoczni, a także triumfator klasyfikacji generalnej 

Pucharu Świata w jednym, była tak wielka, jak pewność, że 
białe jest białe, a czarne… choć może lepiej nie iść tą drogą.

W każdym razie wydawało się, że sprawa jest pro-
sta i oczywista. Sportowiec, o którym mowa, nie mógł 
zrobić więcej. To znaczy, mógł zdobyć dwa, a nawet 
trzy złota olimpijskie, a gdyby wystartował w łyżwiar-
stwie szybkim, mógł jeszcze na kilku dystansach sta-
nąć na najwyższym stopniu podium. Ale zawodnicy tak 
wszechstronni to już raczej przeszłość, więc mało praw-
dopodobny taki wyczyn.

Zatrzymał się zatem Kamil na skoczni narciarskiej 
i na swych zbyt skromnych, jak się później okazało, osią-
gnięciach. Nie wygrał plebiscytu na Sportowca 2018 
roku, bo miał pecha. Trafił się bowiem Feniks odradza-
jący się z popiołów, nadczłowiek jakiś o imieniu Bartosz. 
Nadczłowiek, bo czy często zdarza się ktoś, kto przegrał, 
strzelił focha, a potem przemyślał, zrozumiał… i wrócił. 
Bartosz wrócił tak, że zadziwił świat. No właśnie. Świat. 
Kamil świata nie zadziwił, bo kiedy zdobywał olimpijskie 
złoto, świat patrzył na biegaczy, narciarzy i hokeistów. Na 
skocznie zerkał, kiedy tamci odpoczywali. Tak już ten 
świat sportu jest ułożony.

Polska, jako kraj podobno katolicki, lubi biblijne hi-
storie, więc powrót syna marnotrawnego był naszemu 
narodowi nieco bliższy. Posypały się więc SMS-y braci 
siatkarskiej, prowokując internetową dyskusję w stylu 
„o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad wielkanoc-
nymi”. Dochodziło nawet do kłótni między zwolennikami 
obu mistrzów, choć ułatwiła to z pewnością specyfika glo-
balnej sieci internetowej.

Kamil i Bartosz nie są przedstawicielami dyscyplin, 
które śledzę z wypiekami na twarzy (nie wdawajmy się 
w szczegóły). Ale są mistrzami takimi, jakich lubię. 
Mistrzami WYPRACOWANYMI, mistrzami, którzy na po-
ziom przez siebie reprezentowany pracowali całe życie, 
mistrzami z głową na karku, mistrzami, z którymi roz-
mawia się jak z ludźmi, a nie maszynami z wyuczonymi 
frazesami. To wirtuozi swoich dyscyplin. I spotkało nas 
niebywałe szczęście, że między takimi tuzami mieliśmy 
szansę wybierać.

A prawdziwa dyskusja poplebiscytowa rozgorzałaby, 
gdyby piłkarze na mundialu dotarli do jakiegoś ćwierćfi-
nału, a Lewandowski nastrzelałby goli. Wiecie, kto byłby 
wtedy sportowcem roku? Wiecie. 
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BETWEEN STOCH AND KUREK

The fact that the Sportsperson of the Year will be the 
Olympic champion, winner of the Four Hills Tournament, 
and winner of the Ski Jumping World Cup was so obvious 
like the fact that white is white and black is black… but 
maybe that’s not the best way to go.

Anyway, it seemed that it was simple and clear. That 
sportsman couldn’t do more. Well, he could win two or 
even three Olympic gold medals and if he had entered 
a speed skating race, he could have climbed a podium hav-
ing won several races more. But there are no more such 
versatile sportsmen these days, so it’s rather unlikely.

Kamil was satisfied with ski jumping and his too 
modest – as it later turned out – achievements. He 
wasn’t chosen the 2018 Sportsperson of the Year be-
cause he was out of luck. A phoenix rising from the ash-
es appeared; a superman named Bartosz. A superman 
– because how often does it happen that someone who 
lost and had the sulks thinks it through, makes prop-
er conclusions... and makes a comeback. And Bartosz 
surprised the whole world. That's right. The world. 
Kamil didn’t surprise the world because when he won 
the Olympic gold, the world was looking at runners, 
skiers, and hockey players. It had a look at the ski jump 
from time to time when others were having a break. 
That’s what the world of sport is like.

Poland, as a Catholic country (apparently), likes bibli-
cal stories, so the return of the Prodigal Son was closer to 
our nation’s heart. The volleyball brotherhood sent plenty 
of texts, which provoked a discussion on the Internet like 
‘the superiority of Christmas over Easter’. The fans of the 
champions even argued, but it was quite normal given the 
character of the global network.

Kamil and Bartosz don’t do sports I’m an avid fan of 
(let’s not get into details). But they’re champions of the 
kind I like. HARD-WON champions; champions who have 
worked their whole life to achieve what they have; cham-
pions with brains; champions with whom one can have a ca-
sual conversation, not like machines mouthing platitudes. 
They’re virtuosos of their disciplines. And we’re incredibly 
lucky to be able to choose among such aces.

The real poll discussion would be on if our footballers 
had played in some quarter-finals and Lewandowski had 
scored plenty of goals. Do you know who would be the 
sportsperson of the year then? You do. 

MIĘDZY 
STOCHEM A KURKIEM
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JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty 
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia. 
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym, 
szerszej widowni pokazał się biorąc udział 
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

zalone nożyczki”, czyli teatralny fenomen wpi-
sany do księgi rekordów Guinnessa za najdłużej 
grane przedstawienie w USA (30 lat bez przerwy). 

W Polsce radzi sobie nie gorzej. W Teatrze, w którym wystę-
puje gościnnie, grają go przy pełnej widowni od 19 lat. Ak-
tor, który zagra fryzjera, ma zagwarantowany poklask u wi-
dzów, co najmniej niczym Brando po „Ojcu Chrzestnym”. 

Doświadczyłem tego dzisiaj, kiedy grałem (prawie już 
setny w moim wykonaniu) spektakl i w przerwie ustawiła 
się do mnie kolejka widzów, pragnących „dziabnąć” sobie 
ze mną selfie. Z natury jestem nieśmiały, ale jako postać 
uniosłem to brzemię. Ku mojemu zdziwieniu najpierw 
chcieli się przytulić, wykrzykując mi do ucha słowa „jesteś 
cudowny”. W pewnym momencie było mi już strasznie głu-
pio i odpowiedziałem, że czuję się jak papież, co wprowadzi-
ło widzów w jeszcze większe szaleństwo. „Papież komedii” 
– w sumie tytuł brzmi dumnie. 

Po spektaklu, w drodze do garderoby poczułem się 
jakiś uskrzydlony. Moje ego zostało skutecznie napom-
powane, dzięki czemu czułem się, jakbym był niesiony na 
fali! Jakie to jest jednak potrzebne, żeby ktoś czasem po-
wiedział nam, że coś, co robimy, jest fajne. Pomijam swój 
zawód, w który jest wpisane „ej, pochwal mnie człowieku”. 

„S
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CHWALMY 
SIEBIE Ale dzisiaj zacząłem sobie uzmysławiać, że o ile bardziej 

efektywni bylibyśmy, gdyby ktoś od czasu do czasu nas 
najzwyczajniej w świecie pochwalił. Jak fajnie by było, gdy-
by nasz szef potrafił znaleźć jakiś pozytyw w nas, mimo że 
zawaliliśmy jakiś projekt. „Stary jesteś świetny w analizie 
rynku, nie przejmuj się, że tym razem nie wygraliśmy prze-
targu”. Albo po prostu „fajnie, że u nas pracujesz”. Ja pier-
dziu, z jaką radochą byśmy chodzili do roboty. Z jaką nie-
kłamaną satysfakcją zdobywalibyśmy kolejne szczeble na 
drabinie kariery. Jak cudownie byśmy zredukowali w nas 
frustracje na otaczający świat. 

Ja po dzisiejszym „pochwaleniu” przebiegłem 7 kilo-
metrów, zrobiłem pełen trening na siłowni i dalej czuje, że 
mogę przenosić góry! A banan z twarzy nie schodzi mi do 
teraz. Ludzie chwalmy siebie na potęgę! 

ENGLISH

PRAISE ONE ANOTHER

‘Shear Madness’ is a theatre phenomenon listed in the 
Guinness Book of World Records as the longest running 
play in the history of the USA (30 years). It is equally popu-
lar in Poland. In the theatre where I sometimes perform, it 
has been staged to a full house for 19 years. The actor play-
ing the hairdresser can be sure of success just like Brando 
in ‘The Godfather’. 

I experienced that today when I was performing (for 
almost the hundredth time in my life) and people lined 
up to take a selfie with me during the break. I’m shy by 
nature, but I managed to carry the burden. To my sur-
prise, everyone wanted to give me a hug and shouted in 
my ears ‘you were amazing’. At some point, I was embar-
rassed and said that I felt like the Pope, which only excit-
ed the crowd even more. ‘The Pope of Comedy’, a proud 
sounding name, isn’t it? 

After the performance, I was walking on air. My ego 
was flattered, so I felt over the moon! How important it is 
to hear now and then that what we do is great. Let alone my 
profession, because actors are just asking to be praised. But 
today, I came to realise that we would be far more effective 
if someone just praised us from time to time. How great it 
would be if our boss was able to find something positive 
about us even though we bungled a project. ‘Man, you’re 
great at market analysis, don't worry we didn’t win the ten-
der this time.’ Or simply ‘it’s great you work here.’ My good-
ness, going to work could actually be fun. We would work 
our way up the career ladder with immense satisfaction. 
We would drastically reduce frustration at the world. 

After today’s compliments, I ran 7 kilometres, did full 
body workout at the gym and I still feel I can move moun-
tains. And I still have a radiant smile on my face. Guys, let’s 
praise one another mightily! 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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F A N C Y 
  D A I L I N E S S

BUTY / SHOES: HEGO'S MILANO

COAT / PŁASZCZ: ZARA



F A N C Y  D A I L I N E S S

BUTY / SHOES : MARC O'POLO

MARYNARKA, SPODNIE I SWETER / 

JACKET, TROUSERS AND SWEATER  : KAPPAHL

GOLF / TURTLENECK: ZARA

COAT / PŁASZCZ: ZARA



4 6 – 4 7 M O D A  /  F A S H I O N

PŁASZCZ / COAT: ZARA

SWETER / SWEATER: TOMMY  HILFIGER

KURTKA / JACKET: PINKO



F A N C Y  D A I L I N E S S

BUTY / SHOES: HEGO'S MILANO

GOLF / TURTLENECK: ZARA

COAT / PŁASZCZ: ZARA

JEANS: PEPE JEANS



BUTY / SHOES: HEGO'S MILANO

SWETER / SWEATER: TOMMY  HILFIGER

JACKET / KURTKA: BALMAIN

JEANS: PEPE JEANS

MODELKA / MODEL:  
Daria Dyszkiewicz

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kamil Banaszek

4 8 – 4 9 M O D A  /  F A S H I O N



F A N C Y  D A I L I N E S S

SWETER / SWEATER: TOMMY  HILFIGER

COAT / PŁASZCZ: SOLAR
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ył koniec 80 roku, moja pierwsza pra-
ca weekendowa, pawilon z hot-doga-
mi na Emilii Plater. To była pierwsza 

lekcja życia – praca. Miałem z 14 lat i moją 
pierwszą styczność z ulicznym jedzeniem. To 
było prawdziwe życie.

Mama Elżbieta, moja najważniejsza men-
torka życiowa, miała swój pierwszy, rodem 
z Jugosławii, pawilon, w którym sprzedawali-
śmy street food w wersji polskiej. To był począ-
tek lat 90, w najlepszym miejscu w Warszawie, 
bo przy Hybrydach w tzw. Pasażu Wiecha. 
Szałem stała się kanapka Submarine – włoska 
kanapka rodem z Ameryki. 100 osób w kolejce 
i szło wszystko… Szał… To było odważne, ale 
się opłaciło.

Kto w tym czasie jadł na ulicy? W su-
mie każdy, ale jedyne, co było dostępne, to 
hot-dogi i zapiekanki, a hitem była pizza 
z  baru „Kaczorek” robiona na cieście go-
frowym z cebulą, pieczarkami i serem. To 
był czas, kiedy prowadzenie biznesu ga-
stro było wyjątkowo ciężkie – według za-
sady „z niczego coś”…

Teraz używamy pojęcia street food. 
Wcześniej to było po prostu jedzenie z „budy”, 
a mekką jedzenia ulicznego były bazary – 
to piękne czasy. Żurki, flaki, pyzy na baza-
rze Różyckiego wyciągane spod ścierki – do 
dziś pamiętam ich zapach i smak. Początek 
lat 90 to był dobry czas dla street foodu i jego 

rozwoju w Polsce, choć pewnie nikt się nad 
tym nie zastanawiał, bo taka po prostu była 
potrzeba – handel się rozwijał, a ludzie mu-
sieli coś jeść. Pamiętam autobus blaszany na 
Emilii Plater pod „Patykiem” – to był prawdzi-
wy polski street food: golonka i kiełbasa, naj-
lepsza w mieście, zwłaszcza w nocy.

Pierwszy wyjazd za zachodnią granicę 
i currywurst, potem Grecja i gyros, souvla-
ki – pełna egzotyka dla Polaka. Pamiętam 
jak dziś młodą dziewczynę, która przygo-
towywała najlepsze souvlaki, jakie jadłem 
w swoim życiu. Miała swoje stanowisko pra-
cy na polu przy trasie i to było niesamowite, 
miało bardzo duży wpływ na to, jak potem 
rozwijałem swój biznes. Z ludźmi i dla ludzi, 
z otwartością i chęcią rozmowy i nawiązy-
wania relacji.

Ja w tym czasie zacząłem coraz więcej 
wyjeżdżać i poznawać kulturę street foodu 
od najlepszych – Turcja, Grecja, Węgry, 
Niemcy i Bałkany. Miałem dystans do re-
stauracji głównie z powodów materialnych 
– chłopak z dalekiej polski jadałem przeważ-
nie na ulicy, bo dzięki temu miałem moż-
liwość poznania prawdziwego świata, tzw. 
real world. No i ciągnęło mnie do ludzi i ich 
różnorodności. Z każdej takiej podróży wra-
całem z głową nabitą pomysłami do działa-
nia – i tak jest do dziś.

Każdy koncept, który otwieramy, opiera 
się na idei różnorodności i dotarciu do ludzi 
i dla ludzi. I to nakręca do działania – street 
food całe życie za mną chodził. Bo to formu-
ła otwarta i dostępna w zasadzie dla każdego 
i na tym opieram cały swój biznes – na róż-
norodności i dostępności.

To początek historii, która ma swój ciąg 
dalszy. Zapraszam do czytania. 

ENGLISH

MUSHROOM ROLLS

The end of the 80s. I had my first weekend 
job in a food spot with hot dogs on Emilii 
Plater Street. It was my first life lesson – 
a job. I was 14 and I discovered street food. 
It was the real life.

My mum Elżbieta, my life mentor, had 
her first Yugoslavia-style food spot, where 

MARCIN WACHOWICZ
Od 25 lat związany z gastronomią. 
Współtwórca jednych z najlepszych konceptów 
gastronomicznych: AïOLI (Warszawa, Gdańsk, 
Katowice), Banjaluka i MOMU.  Twórca, wizjoner 
i podróżnik poszukujący idealnego świata 
gastronomicznego. Wielbiciel ulicznego jedzenia 
i ludzi. Właściciel Grupy Gastronomicznej 
Marcina Wachowicza, człowiek o wielu pasjach 
i niekończących się pomysłach.

we were selling Polish street food. It was 
the beginning of the 90s, the best spot in 
Warsaw, near Hybrydy, in the so-called 
Wiech Shopping Arcade. The Submarine 
Sandwich – a US-style Italian sandwich – 
was a hit then. There were a hundred people 
in the queue, and we were always sold out. It 
was crazy and bold, but it paid off.

Who ate street food at that time? Well, 
everyone, but the only things available were 
hot dogs and French bread pizzas. Pizza waf-
fles from ‘Kaczorek’ bar with onion, mush-
rooms and cheese were all the rage. At that 
time, running a food business was extreme-
ly hard – according to the principle ‘some-
thing out of nothing’…

Now we call it street food. Before that, 
it was simply food ‘from a stall’, and mar-
kets were a Mecca for street food – those 
were beautiful times. Polish rye soup, 
tripe, potato dumplings from under a cloth 
at Różyckiego Market – I still remember 
their smell and taste. The beginning of 
the 90s was a good time for street food. It 
was gaining popularity in Poland, although 
nobody probably thought about it. There 
was a need for it – people bought more and 
more and they had to eat something. I re-
member a tin bus on Emilii Plater Street 
near ‘Patyk’ – it was real Polish street food: 
pork knuckle and sausages, the best in 
town, especially at night.

I remember my first trip to Germany 
and currywurst, next Greece and gyros, 
souvlaki – they were exotic dishes for 
a Pole. I remember a young girl who made 
the best souvlaki I’d ever had in my life. 
She worked in the field near the road, and it 
was incredible. It really affected my future 
way of thinking about business. With peo-
ple and for people; open-minded, willing to 
talk and meet new people.

I began to travel more and more and 
I learned the culture of street food from the 
best – Turkey, Greece, Hungary, Germany 
and the Balkans. I didn’t go to restaurants 
very often, mostly for financial reasons – as 
a boy from faraway Poland, I would eat on 
the street, because this allowed me to dis-
cover the real world. I was attracted by peo-
ple and their diversity. From every journey, 
I brought plenty of new ideas and motivation 
for work – and I still do.

Every concept we’ve set up is based on 
the idea of diversity and openness. This 
motivates me – street food has accompa-
nied me all my life. It’s an open concept, 
generally accessible, and so I’ve decided to 
base my business on diversity and accessi-
bility as well.

It’s the beginning of a history which will 
be continued. Now please read on. 

BUŁKA 
Z PIECZARKAMI

B
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
POZNAŃ-ŁAWICA
REGULAR SECTION OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT
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W OSTATNICH TYGODNIACH 1918 ROKU WYZWOLENIE SIĘ WIELKOPOLSKI SPOD JARZMA PRUSKIEGO I PRZYŁĄCZENIE 
DO ODZYSKUJĄCEJ NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI DLA WSZYSTKICH POLSKICH MIESZKAŃCÓW BYŁO RZECZĄ OCZYWISTĄ. 
MŁODZI ADEPCI SZTUKI WOJSKOWEJ OD LAT ĆWICZYLI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W TOWARZYSTWACH GIMNASTYCZNYCH 
I ORGANIZACJACH WOJSKOWYCH, KRĘGI POLITYCZNE PRÓBOWAŁY ZNALEŹĆ NAJWŁAŚCIWSZĄ FORMĘ POLITYCZNEGO 
DZIAŁANIA, A WSZYSTKO BYŁO SPIĘTE WIELOLETNIĄ PRACĄ I PRZEMYŚLANĄ ORGANIZACJĄ WIELKOPOLSKIEGO 
SPOŁECZEŃSTWA. POLSCY ŻOŁNIERZE, WRACAJĄCY Z PRUSKICH ARMII DO SWOICH DOMÓW NA ŚWIĘTA, UMACNIALI PRZY 
RODZINNYCH STOŁACH WIARĘ W SUKCES ZRYWU ZBROJNEGO. 

TEKST: MACIEJ JAMSZ   ZDJĘCIA: MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU   

100-LECIE ZDOBYCIA ŁAWICY 
I ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

O statni tydzień grudnia 1918 roku zadecydował 
o wszystkim. W drugi dzień Świąt Bożego Na-

rodzenia do Poznania przyjechał, mimo oficjalnego 
sprzeciwu Niemców, światowej sławy wirtuoz i kom-
pozytor, a jednocześnie wielki orędownik sprawy 
polskiej – Ignacy Jan Paderewski.

Witany owacyjnie przez tłumy Poznaniaków 
zatrzymał się na kilka dni w poznańskim hotelu 
Bazar (dłuższy pobyt był związany też z jego chorobą 

– grypą, której nabawił się podczas morskiej podróży). 
Następnego dnia, 27 grudnia, niemieccy mieszkańcy 
i żołnierze z poznańskiego garnizonu zaczęli agre-
sywnie manifestować niemieckość miasta, zrywając 
polskie i alianckie flagi. W celu zapobieżenia dalszym 
rozruchom na ulice wyszły patrole polskiej Straży 
Ludowej. Nikt nie wie, z której strony padł pierwszy 
strzał. Wskutek wymiany ognia padli pierwsi zabici 
i ranni (ostrzelany został nawet pokój zajmowany 
przez Ignacego Paderewskiego).

W Sylwestra 1918 roku, po 123 latach zaborów, 
Poznań był znowu polskim miastem. Euforia polskich 
mieszkańców mieszała się z niepewnością. Mimo 
dotychczasowych militarnych sukcesów oddziałów 
powstańczych, wojska niemieckie stanowiły bowiem 
wciąż realne zagrożenie, zwłaszcza, że w oddalonej 
o kilkanaście kilometrów na zachód od Poznania Sta-
cji Lotniczej Ławica stacjonował doskonale uzbrojony 
oddział ponad 200 żołnierzy niemieckich. 

Na początku stycznia w poznańskiej prasie poja-
wiły się pogłoski o przygotowywanych nalotach bom-
bowych samolotów z Ławicy na Poznań. Sami Niemcy 
też zapowiadali, że wysadzą całą Stację Lotniczą 
i wypełniony amunicją pobliski Fort VII.

Dowódcy powstańczy postanowili działać –  
5 stycznia podjęto próby pertraktacji warunkowej 
kapitulacji Niemców, co spotkało się z ich zdecydo-

Józef Dowbor-Muśnicki w towarzystwie polskich oficerów i przedstawiciela 
Francuskiej Misji Wojskowej; Ławica, wiosna 1919

Józef Dowbor-Muśnicki with Polish officers and the French Military Mission’s 
representative, Ławica, spring 1919
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wanym sprzeciwem. Zdecydowano zatem o ataku. 
Strona niemiecka miała doskonałe warunki do 
obrony. Atutem wojsk powstańczych była doskonała 
znajomość terenu i umocnień wroga (jeden z do-
wódców ataku, pilot Wiktor Pniewski, stacjonował 
wcześniej na Ławicy i przez żołnierzy Polaków był 
stale informowany o planach obrony). Ponadto woj-
sko powstańcze walczyło o niepodległość, a żołnierze 
niemieccy, zmęczeni walkami przegranej przez nich 
I wojny światowej, chcieli się czym prędzej znaleźć 
w rodzinnych domach.

O godz. 4.25 w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 roku 
rozpoczęło się natarcie. Po dwudziestu minutach za-
łoga lotniska skapitulowała. Zginęło dwóch żołnierzy 
niemieckich i jeden powstaniec. Kilkanaście osób 
zostało rannych. Powstańcom udało się zdobyć na 
lotnisku 30 sprawnych samolotów wraz z oprzyrzą-
dowaniem i amunicją, a w niedalekiej hali sterowców 
kadłuby i części do kolejnych 300 samolotów. Zwycię-
stwo powstańczego ataku na Ławicę nie tylko przypie-
czętowało sukces powstania w Poznaniu i w perspek-
tywie w całej Wielkopolsce, ale również pozwoliło 
wyposażyć tworzące się polskie lotnictwo wojskowe 
w znakomity sprzęt wart ponad 160 milionów marek. 

SYLWETKI POWSTAŃCÓW - PILOTÓW

PŁK PIL. WIKTOR PNIEWSKI (1891-1974)
Współtwórca sukcesu zdobycia Stacji Lotniczej 
Ławica i pierwszy jej komendant. Organizator po-
wstańczych sił lotniczych. Dowódca I Wielkopolskiej 
Eskadry Polnej walczącej w wojnie polsko-bolszewic-
kiej 1919-1920. W odrodzonej Polsce współtworzył 
podstawy lotnictwa wojskowego. Był m.in. komen-
dantem 6. Pułku Lotniczego we Lwowie (1932-35) 
i kierownikiem Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr 1 
w Dęblinie. Podczas II wojny światowej w latach 1940-
1947 pełnił funkcję komendanta obozu żołnierskiego 
Polskich Sił Powietrznych w Dunholme-Lodge. Po 
powrocie do kraju pozostał w służbie lotnictwa woj-
skowego i udzielał się w Aeroklubie Polskim.

KPT. PIL. JÓZEF MAŃCZAK (1896-1940)
Pilot myśliwski, latający w I wojnie światowej w eska-
drze słynnego „Czerwonego Barona” – Manfreda von 
Richthofena. Po powrocie do Poznania, w końcu 1918 
roku, przygotowywał powstańczy atak na Ławicę. Był 
jednym z 5 lotników (obok Wiktora Pniewskiego), 
którzy wykonali 7 stycznia 1919 roku lot nad Poznaniem 
zdobytymi samolotami, z biało-czerwoną szachownicą. 
W 1919 roku walczył jako dowódca 3. Eskadry Wiel-
kopolskiej w rejonie Lwowa. Kawaler Virtuti Militari. 
W wolnej Polsce służył m.in. w 3. Pułku Lotniczym 
w Poznaniu. 17 września 1939 roku został pojmany przez 
wojska sowieckie. Został zamordowany w Katyniu.

KPT. PIL. JÓZEF JAKUBOWSKI (1897-1985)
Uczestniczył w zdobyciu Ławicy. Walczył w powstań-
czej eskadrze podczas dalszych walk. W latach 20. 
rozwijał polskie lotnictwo cywilne – odbył pierwszy 
lot na trasie Poznań-Warszawa 23 maja 1925 r. Zestrze-
lony w kampanii wrześniowej i osadzony w oflagu.  

  IN ENGLISH

100 YEARS OF CAPTURING ŁAWICA AND 
VICTORIOUS GREATER POLAND UPRISING 

IN THE LAST WEEKS OF 1918, LIBERATION OF 
GREATER POLAND FROM THE PRUSSIAN OCCUPA-
TION AND JOINING POLAND REGAINING ITS INDE-
PENDENCE WAS AN OBVIOUS STEP FOR POLISH IN-
HABITANTS OF POZNAŃ. YOUNG PRACTITIONERS 
OF THE ART OF WAR HAD BEEN MASTERING THEIR 
SKILLS FOR YEARS IN GYMNASIUMS AND MILI-
TARY ORGANIZATIONS, POLITICAL CIRCLES WERE 
MAKING EVERY EFFORT TO FIND THEIR OPTIMAL 
POLITICAL WAY AND ALL THE HARD WORK AND 
WELL-THOUGHT-OUT ORGANIZATION OF THE PEO-
PLE OF GREATER POLAND SUPPORTED ALL THOSE 
ACTIVITIES SIGNIFICANTLY. POLISH SOLDIERS 
VISITING THEIR FAMILIES WHEN ON LEAVE FROM 
THE PRUSSIAN ARMY WERE STRENGTHENING THE 
BELIEF IN THE SUCCESS OF ARMED REVOLT. 

The last week of December 1918 was crucial. On the 
second day of Christmas, Ignacy Jan Paderewski, the 
world-famous virtuoso and composer, and at the same 
time an ardent advocate of Polish interests, arrived in 
Poznań despite the official protests of the Germans. 
He was greeted enthusiastically by the crowds. The 
composer stayed for a few days in Bazar hotel (his 
longer stay was also connected with his illness, he 
had caught a flu during the cruise). The next day, on 
27 December, German inhabitants and soldiers from 
Poznań garrison started tearing down the flags of 
Poland and the allied forces claiming in an aggressive 
manner that the city had always belonged to Germa-
ny. In order to prevent the riots, patrols of the Polish 
People’s Watch appeared on the streets. Nobody knew 
where the first shot had come from. In exchange of 
fire there were first casualties and injured (even Pad-
erewski’s room was fired at). 

On New Year’s Day 1918, after 123 years of 
partitions, Poznań became a part of Poland again. 
Enthusiasm of the Polish dwellers was mixed with 
uncertainty, because despite military successes of 
the insurgents, German troops were still posing a real 
threat. Only several kilometres north from Poznań 
at Ławica Air Station the highly armed unit of over 
200 German soldiers was based. At the beginning of 
January, in Polish newspapers there were rumours 
about the planned bombing raids from Ławica over 
Poznań. The Germans had also announced that they 
were going to blow up the entire Air Station and Fort 
VII filled with ammunition. 

The commanders of the Uprising decided to take 
some action – on 05 January they wanted to negotiate 
the conditional capitulation of the Germans, but it 
met with strong opposition. Therefore, the insur-
gents decided to attack. German troops had perfect 
conditions to defend themselves. The insurgents’ 
advantage was their extensive knowledge of the 
territory and the enemy’s fortifications (one of the 
commanders of the assault, pilot Wiktor Pniewski had 
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been based at Ławica and he was constant-
ly informed about current plans of defence 
by Polish soldiers deployed there). Besides, 
the insurgents where fighting for indepen-
dence whereas German soldiers were tired 
after lost battles they had been fighting 
during WWI and they just wished to return 
home as soon as possible. 

At 4.25 AM, in the night of 05 and 06 
January 2019 the assault started. After 
20 minutes the airport forces capitulated. 
Two German soldiers and one insurgent 
were killed. Several people were wounded. 
At the airport, the insurgents managed to 
capture 30 combat-ready aircrafts togeth-
er with full equipment and ammunition 
and in the airship hall nearby they got 
aircraft fuselages and parts for the next 
30 planes. Not only did the success of the 
insurgents’ attack at Ławica determine 
the victory of the U  prising in Poznań and 
entire Greater Poland, but also allowed 
to provide Polish military aviation which 
was still in the making with the outstand-
ing equipment worth over 160 million 
Deutsche Marks.  

PROFILES OF THE 
INSURGENTS – PILOTS

GROUP CAPTAIN WIKTOR PNIEWSKI 
(1891-1974)
Wiktor Pniewski largely contributed to 
capturing Ławica Air Station and then 
became its first commander. He was 
responsible for organizing insurgent air 
force. He was the chief of the 1st Greater 
Poland Field Squadron fighting in the 
Polish – Soviet War in 1919 – 1920. In inde-
pendent Poland, Group Captain Pniewski 
co-created the basis of air force. Among 
other positions, he was the Commander of 
the 6th Aviation Regiment in Lvov (1932 – 
35) and the chief of the Air Force Training 
Centre No. 1 in Dęblin. During WW II, in 
1940 – 47 Pniewski was the commander 
of the cantonment of the Polish Air Force 
in Dunholme-Lodge. After returning to 
Poland, he kept serving in the National Air 
Force and was associated with the Polish 
Flying Club. 

FLIGHT LIEUTENANT JÓZEF 
MAŃCZAK (1896-1940)
Józef Mańczak was the fighter pilot. 
During the Great War he served in the 
famous squadron of the ‘Red Baron’ Man-
fred von Richthofen. When he returned 
to Poznań in 1918 he prepared insurgents’ 
attack on Ławica. Mańczak was one of five 
pilots (together with Wiktor Pniewski) 
who on 07 January 1919 performed the 

flight over the city of Poznań in the seized 
aircrafts with famous white and red 
chessboard. In 1919 he was fighting as the 
commander in chief of the 3rd Greater Po-
land Squadron near Lvov. Józef Mańczak 
was awarded Virtuti Militari. In indepen-
dent Poland he served in the 3rd Aviation 
Regiment in Poznań. On 17 September 
1939 he was captured by the Soviets and 
murdered in Katyń. 

FLIGHT LIEUTENANT JÓZEF 
JAKUBOWSKI (1897-1985)
Józef Jakubowski participated in capturing 
Ławica. He was fighting in the insurgent 
squadron during subsequent fights. In the 
1920s he went on developing civil aviation 
and performed the first flight from Poznań to 
Warsaw on 23 May 1925. In September 1939 
his plane was shot down and Flight Lieutenant 
Józef Jakubowski was put in a POW camp.  

Gen. J. Dowbor-Muśnicki w towarzystwie polskich oficerów podczas  
uroczystości na Lotnisku w Ławicy, wiosna 1919

General J. Dowbor-Muśnicki with Polish officers during celebrations at Ławica 
Airport, spring 1919
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OKOLICZNOŚCIOWE EDYCJE

Z okazji chwalebnego zwycięstwa 
Powstańców Wielkopolskich – 100. 

rocznicy zdobycia Stacji Lotniczej Ławica, 
została wybita okolicznościowa moneta 
oraz wydany znaczek pocztowy.

Autorem grafik i  logotypu jest Piotr 
Stróżyński – pracownik Portu Lotniczego 
Poznań-Ławica. Grafiki zostały zaprojek-
towane na podstawie zdjęć z Muzeum Po-
wstania Wielkopolskiego oraz unikalnych 
fotografii z albumu pułkowego fotografika, 
stacjonującego na Ławicy 3 Pułku Lotni-
czego, Juliana Adamczewskiego. 

  IN ENGLISH

COMMEMORATION EDITION

To celebrate the commendable victory 
of Greater Poland Uprising – the 100th 
anniversary of capturing Ławica Air Sta-
tion, the special coin was minted and the 
stamp issued. 

The designer of graphics and logo is 
Piotr Stróżyński – the employee of Ławica 
Airport. The graphics have been designed 
based on the old photos from the Museum 
of Greater Poland Uprising and unique 
photos from the album of the regiment’s 
photographer of the 3rd Aviation Regiments 
based at Ławica, Julian Adamczewski.  

Przód
Front

Przód
Front

Tył
Back

Tył
Back
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Komiks autorstwa Witolda Tkaczyka i To-
masza Tomaszewskiego jest pierwszą 

tego typu publikacją poświęconą zdobyciu, 
w 1919 roku, Stacji Lotniczej Ławica.

Powstał na kanwie wydarzeń histo-
rycznych, wzbogacony też został – w celu 
uatrakcyjnienia narracji, w elementy 

"
licentia poetica".

Zawiera także aneks historyczny i inne 
cenne informacje na temat historii  lotniska.

Wydawcą jest wydawnictwo Media Rodzi-
na, a pomysłodawcą i Partnerem Wydania 
Port Lotniczy Ławica w Poznaniu. 

  IN ENGLISH

HISTORICAL COMIC BOOK 
ABOUT CONQUERING ŁAWICA 

A comic book written by Witold Tkaczyk and 
Tomasz Tomaszewski is the first publication of 
that kind which describes capturing of Ławica 
Air Station in 1919. 

The comic book is based on historical 
events, however to make the narration more 
appealing it was enhanced by the elements of 
licentia poetica.

The book also contains historical annex 
and other valuable information about the 
airport’s history. 

The comic book was published by Media 
Rodzina and the originator and the Partner of 
the issue was Poznań Airport.   

KOMIKS 
HISTORYCZNY 
O ZDOBYCIU 
ŁAWICY

TEKST: PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA   

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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W 1918 ROKU, U PROGU ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – POZNAŃ, KTÓREGO OFICJALNA NAZWA 
BRZMIAŁA POSEN (MIASTO BYŁO WTEDY POD PANOWANIEM PRUSKIEGO ZABORCY), NALEŻAŁ BEZ WĄTPIENIA DO 
NAJŁADNIEJSZYCH MIAST TEJ CZĘŚCI EUROPY. 

TEKST:  KRZYSZTOF ANISSIMO      ZDJĘCIA: MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
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Przez długie lata rozwój terytorialny był mocno 
ograniczony fortyfikacjami (w latach 1838-1900 

Poznań w pruskiej doktrynie wojennej pełnił rolę twierdzy 
o znaczeniu strategicznym), nie przeszkodziło to jednak 
w rozwoju pełnej, nowoczesnej infrastruktury miejskiej. 
Mieszkańcy mogli korzystać z pełnego pakietu mediów: 
wodociągów, kanalizacji, gazu, prądu, a nawet telefonu. Ist-
niała miejska komunikacja tramwajowa oraz autobusowa, 
kolejowa i wodna (parostatki do Szczecina!). Ze względu 

POZNAŃ SPRZED 100 LAT

na podział Polski między zaborców nie było bezpośrednich 
połączeń kolejowych z Warszawą i Krakowem i z innymi 
miastami polskimi nie należącymi do Prus. Połączenia lot-
nicze zapewniała stacja dokowania sterowców znajdująca 
się na północ od podmiejskiej wsi Winiary.

Miasto było pełne zieleni – oprócz licznych parków 
i obsadzonych drzewami miejskich alei, oko cieszyły małe 
ogródki, które otaczały wejścia do większości poznańskich 
kamienic. Poznań nazywany był „małym Berlinem”, nie 

 Fotografia Lotniska w Ławicy z perspektywą Poznania, wykonana z powietrza 4.10.1921

The photo of Ławica Airport in the perspective of Poznań, taken from the plane 4 October 1921
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tylko przez fakt bycia stolicą istotnej z punktu 
gospodarczego pruskiej prowincji i posiada-
nia statusu miasta – rezydencji cesarskiej 
(poznański zamek cesarski z początku XX 
wieku był ostatnią wybudowaną i najbardziej 
na wschód wysuniętą rezydencją Wilhelma II). 

Poznań był architektoniczną perełką, zna-
komitym przykładem tak modnej w tych latach 
berlińskiej secesji. Do dzisiaj przetrwały prze-
piękne kamienice w poznańskich dzielnicach: 
na Łazarzu, Jeżycach, Wildzie czy w śródmie-
ściu w okolicach Placu Wolności, oraz luksuso-
wa dzielnica willowa na podpoznańskim wtedy 
Sołaczu – w otulinie parku i doliny rzeczki 
Bogdanki. Reprezentatywne, stojące do dziś, 
gmachy miejskie: uniwersytetu, biblioteki, 
opery, teatrów, kina, muzeów, banków, szpitali 
i hoteli określały wysoką rangę miasta.

service to Warsaw, Cracow and other cities 
in Poland which did not belong to Prussia. 
Poznań gained its air connections due to 
the airship docking station in the village of 
Winiary north of the city. 

Poznań was a truly green city. In addition 
to numerous parks and tree-lined avenues, the 
city was dotted with small gardens surround-
ing the gates of the majority of tenements 
buildings. Poznań was then dubbed ‘a little 
Berlin’ not only because it was the capital of 
the Prussian province with major economic 
clout and enjoyed the status of a royal resi-
dence (Poznań imperial palace completed at 
the beginning of the 20th century was the last 
and the most east-bound residence of Wilhelm 
II). Poznań was an architectural gem, a prime 
example of the then predominant Berlin art 
nouveau style. Remarkable tenement build-
ings in the districts of Łazarz, Jeżyce, Wilda 
or downtown, near the Liberty Square as well 
as the high-end residential area of Sołacz 
surrounded by the park and the Bogdanka 
river, have survived until the present day. The 
impressive city edifices such as the university, 
library, opera house, theatres, cinemas, muse-
ums, banks, hospitals and hotels added to the 
city’s notable status. On warm days, the inhab-
itants of Poznań and visitors could spend their 
spare time in the botanical garden, numerous 
café gardens and beach facilities at the Warta 
river. All year round, they could visit theatres, 
cinemas, the zoo or the palm house. Sport 
enthusiasts could take up gymnastics, cycling, 
rowing or football in the city’s sport clubs. 
One of the first Jordan Gardens was opened 
for children to play in. 

In 1919, Poznań had a population of over 
156,000. The bulk of it was of Polish origin as 
the Germans residing there had left the city 
in the aftermath of the successful Greater 
Poland Uprising and regaining independence 
by Poland. The city life in Poznań resembled 
the one of other European cities. Depart-
ment stores and boutiques provided the 
same commodities as their counterparts 
in Vienna or Berlin in 1918, cultural life was 
thriving, concerts and exhibitions were 
organized. The visits of prominent guests 
were announced on the diary pages of daily 
broadsheets (Poznań Journal and Poznań 
Courier). On 26 December 1918, Ignacy Jan 
Paderewski, an outstanding pianist, compos-
er and a great advocate of Poland on the in-
ternational scene, arrived in Poznań. On the 
next day, a part of German population start-
ed to demonstrate their support of Poznań 
belonging to Germany and ripped off Polish 
national symbols which had been hung out to 
honour Paderewski’s visit. The inhabitants of 
Poznań took up arms. A few days sufficed for 
Poznań to become the Polish city.  

Chwile wolne poznaniacy i goście mogli 
spędzać w ciepłe dni w parku botanicznym, 
w licznych śródmiejskich ogródkach kawiar-
nianych lub w ośrodkach plażowych nad 
Wartą, a przez cały rok w teatrach, kinach, 
w ogrodzie zoologicznym lub w palmiarni. 
Chętni mogli też uprawiać sport w istnieją-
cych klubach: gimnastycznych, kolarskim, 
wioślarskim czy piłkarskim. Dla dzieci 
otwarto jeden z pierwszych w Polsce plac 
zabaw tzw. Ogródek Jordanowski. 

W 1919 roku Poznań liczył ponad 156 
tys. mieszkańców. Przeważała ludność 
polska – zamieszkujący miasto Niemcy 
wyprowadzili się wskutek zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego i odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

W Poznaniu żyło się jak w większości 
miast europejskich. Domy towarowe i salony 
mody zapewniały te same towary, które 
kupowali mieszkańcy Wiednia czy Berlina, 
kwitło życie kulturalne, odbywały się kon-
certy i wystawy. Wizyty co znamienitszych 
gości anonsowane były w kronikach towarzy-
skich prowadzonych przez codzienne gazety: 
m.in. Dziennik Poznański i Kurier Poznański. 
26 grudnia 1918 roku miasto odwiedził 
Ignacy Jan Paderewski – znakomity pianista 
i kompozytor, wielki orędownik Polski 
na światowych salonach. Nazajutrz część 
niemieckiej ludności zaczęła manifestować 
przynależność Poznania do Niemiec i zrywać 
powywieszane na cześć Paderewskiego pol-
skie symbole narodowe. Poznaniacy chwycili 
za broń. Wystarczyło kilka dni, by Poznań 
stał się znów polskim miastem.  

  IN ENGLISH

POZNAŃ 100 YEARS BACK 

IN 1918, SHORTLY BEFORE POLAND WAS 
ON THE BRINK OF REGAINING ITS INDE-
PENDENCE, POZNAŃ, THEN OFFICIALLY 
CALLED POSEN (THE CITY HAD BEEN 
IN THE PRUSSIAN PARTITION), WAS IN-
DISPUTABLY ONE THE MOST BEAUTIFUL 
CITIES IN THAT PART OF EUROPE.  

For many years, Poznań’s territorial expan-
sion had been seriously circumscribed by for-
tifications (in 1838 – 1900 in accordance with 
the Prussian military doctrine, Poznań served 
as a stronghold of strategic importance). 
However, it did not hinder development of 
complete, modern urban infrastructure. The 
dwellers had a wide range of utilities at their 
disposal – waterworks, sewage system, gas, 
electricity, and even telephones. The public 
transport provided tram and bus service, 
railway and inland waterways (paddle steam-
ers to Szczecin!). Since Poland was divided 
among the occupiers, there was direct railway 
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ZDJĘCIA PRZEDWOJENNYCH 

"SPOTTERÓW"

PHOTOS OF PREWAR "SPOTTERS"
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"SPOTTERÓW"
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OCZYWIŚCIE PIERWSZYMI DNIAMI WOLNOŚCI. W DNIACH 
MIĘDZY 27 GRUDNIA 1918 ROKU, GDY PADŁY W MIEŚCIE PIERWSZE 
STRZAŁY, A 6 STYCZNIA 1919 ROKU – DNIEM ZDOBYCIA STACJI 
LOTNICZEJ ŁAWICA, W ŻYCIU MIESZKAŃCÓW POZNANIA 
NASTĄPIŁA PRAWDZIWA DUCHOWA REWOLUCJA.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO    
ZDJĘCIA: MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

CZYM ŻYŁ POZNAŃ 
100 LAT TEMU?

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

SPONTANICZNA RADOŚĆ
Pomimo ofiar śmiertelnych i rannych walki w Pozna-
niu szybko się zakończyły – garnizon we wsi Ławica 
był ostatnim zorganizowanym punktem oporu Niem-
ców. 31 grudnia 1918 roku większość ulic i budynków 
przybrana już była polskimi flagami i wizerunkami 
polskiego, białego orła. W urzędach wprowadzono 
natychmiast język polski.

Mieszkańcy wyszli tłumnie na ulice, by po latach 
pruskiego zniewolenia cieszyć się nową rzeczywistością. 
Starzy Poznaniacy wspominali ze łzą boje powstańcze 
z XIX wieku, młodzi z zachwytem spoglądali na maszeru-
jące pod bronią polskie wojsko. Jednak organizacja życia 
w mieście była podporządkowana wymogom wyjątkowej 
okoliczności, jaką było trwające powstanie wielkopolskie.

PRAWA WOJNY
W grudniu w mieście widoczne były znaczne ograni-
czenia żywności, szczególnie podstawowych produk-
tów – nabiału i pieczywa. Władze wydawały specjalne 
odezwy do producentów, by nie zaprzestawali dowozu 
żywności – szczególnie dla najbardziej potrzebują-
cych (w tym szpitali). Dla ludności cywilnej przygoto-
wano też kartki na podstawowe artykuły żywnościo-
we. Zamknięte były szkoły, a pociągi kursowały ze 
sporymi opóźnieniami.

W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 
mieszkańców, zakazano ludności cywilnej opuszcza-
nia domów od godziny 17.00 do świtu. Zabronione 
były wszelkie zebrania, a żołnierze i oficerowie nie 
należący do jednostek powstańczych mieli zakaz po-
ruszania się z bronią. Zdarzały się też pojedyncze pro-
wokacje ze strony niemieckiej oraz próby rabunków 
ze strony zwykłych przestępców, podszywających się 
pod patrole Straży Ludowej. Dla ich zapobiegania po-
woływano doraźne sądy, mające prawo skazać takich 
złoczyńców na natychmiastowe rozstrzelanie.

POZNAŃSKIE INFORMACJE
Trudno dziś, w dobie Internetu, wyobrazić sobie sposób 
funkcjonowania ponad 150-tysięcznego miasta, jakim 
był Poznań, bez radia, telewizji i ogólnie dostępnych te-
lefonów. Jedynym funkcjonującym medium były gazety 
codzienne – wśród 6 polskich tytułów najpoczytniejsze 
Dziennik Poznański i Kurier Poznański, które oprócz 
informacji o powstańczych walkach i sytuacji politycz-
nej w Polsce i Europie, zamieszczały sporo zwykłych 
wiadomości i ogłoszeń miejskich. 

O czym zatem mógł dowiedzieć się 8 stycznia 1919 
roku poznański czytelnik? Kurier Poznański infor-

Pokazy na Ławicy z udziałem polskich wojskowych oraz Francuskiej Misji Wojskowej, wiosna 1919

The show at Ławica Airport performed by Polish soldiers and French Military Mission, spring 1919
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mował o zajęciu i bombardowaniu Ławicy, 
o walkach w Zbąszyniu i Inowrocławiu 
oraz o pogrzebach ofiar walk w Poznaniu. 
Z ogłoszeń można się było dowiedzieć, 
że „doktor Szacki wrócił i przyjmuje”, 
a w Lesznie „osiadł dr Kubiak”. Winiarnia 
Ogród Winogradowy „poleca wygodne 
i przyjemne lokale z separatkami”, a „Ka-
pelan jest pilnie potrzebny do kaplicy 
pałacowej”; pewien inżynier „poszukuje 
dla swoich znajomych mieszkania o 6 
lub 7 pokojach z ogrzewaniem central-
nym i światłem elektrycznym” oraz  że 

„przyjmie się tylko jednego pana na obiady 
i kolacje” do „obywatelskiego domu”. 
Wielkopolska odzyskiwała niepodległość 
i życie toczyło się dalej... 

  IN ENGLISH

WHAT DID POZNAŃ LIVE AND 
BREATHE 100 YEARS AGO?

THE FIRST DAYS OF FREEDOM, OBVIOUS-
LY. BETWEEN 27 DECEMBER 1918 WHEN 
THE FIRST SHOTS WERE FIRED, AND 06 
JANUARY 1919 – THE DAY OF CAPTURING 
ŁAWICA AIR STATION, THE INHABITANTS 
OF POZNAŃ WENT THROUGH A TRUE 
SPIRITUAL REVOLUTION. 

SPONTANEOUS JOY 
Despite the casualties and the injured, the 
fights in Poznań quickly came to an end – the 
garrison in the village of Ławica was the last 
organized point of German resistance. On 31 
December 1918, the majority of streets and 
buildings were adorned with Polish flags and 
images of the Polish white eagle. Polish was 
declared as the official language forthwith.

The inhabitants took to streets in great 
numbers to celebrate new reality after 

years of Prussian subjugation. Older Pozna-
nians, with tears in their eyes, were telling 
stories about battles that had been fought 
during the insurgencies in the 19th centu-
ry, young people were watching with bated 
breath the Polish armed forces marching 
the streets of the city. Nonetheless, life in 
Poznań was subject to the requirements 
of exceptional circumstances. After all, 
Greater Poland Uprising was still on. 

THE LAWS OF WAR
In December, the inhabitants of Poznań 
were suffering from food shortage, especial-
ly staples such as bread and dairy were in 
short supply. The authorities appealed to the 
producers not to withhold food deliveries – es-
pecially for those who needed them the most, 
including hospitals. Civilians received special 
coupons for food staples. Schools were closes 
and trains were often running late. 

To maintain law and order a curfew 
had been introduced and people were not 

allowed to stay out from 5.00 PM till dawn. 
All kinds of gatherings were banned and 
soldiers and officers who did not belong 
to the Uprising troops were not allowed to 
carry firearms. There were single cases 
of provocations organized by German 
citizens and attempted robberies by some 
random criminals impersonating patrols of 
the People’s Watch took place. To prevent 
such incidents, temporary courts were set 
up authorized to sentence such criminals 
immediately to death by firing squad. 

NEWS FROM POZNAŃ
Nowadays, in the era of the Internet, it is 
hard to imagine how Poznań with popu-
lation of 150 000 could exist with radio, 
television and generally available phones. 
The only working mass media was daily 
newspapers – among 6 Polish titles, the 
most popular ones were Dziennik Poznańs-
ki (Poznań Journal) and Kurier Poznański 
(Poznań Courier). Apart from the news 
about the fights and political situation in Po-
land and Europe, they also published quite 
a lot of everyday news and classified ads. 

So what could a reader in Poznań find 
out on 08 January 1919? Kurier Poznański 
wrote about capturing and shelling Ławica, 
fights in Zbąszyń and Inowrocław and 
funerals of the casualties in Poznań. From 
the classified ads one could learn that 

‘Doctor Szacki returned and sees patients', 
'Doctor Kubiak settled down in Leszno'. 
The vineyard Winogradowy Garden 'offers 
comfortable and cosy event spaces with par-
titions', and 'a chaplain is urgently needed 
for a palace chapel', an engineer 'is looking 
for a 6- or 7-room flat with central heating 
and electric light for his friends' and 'only 
one gentleman will be offered dinners and 
suppers'  in 'a civil house'. Greater Poland 
was regaining independence and life was 
returning to normal. 

Trębacze podczas uroczystości na Ławicy

Trumpeters during celebrations at Ławica Airport 

Fotografia z przelotu samolotu Fokker D. VII pilotowanego przez chor. Rutkowskiego, 11.05.1921

The photo of Fokker D. VII flight flown by warrant officer Rutkowski, 11 May 1921
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NIGDY WCZEŚNIEJ NIE PUBLIKOWANE ZDJĘCIA, AUTORSTWA JULIANA ADAMCZEWSKIEGO, 
SĄ NIEOCENIONYM ŹRÓDŁEM WIEDZY I ILUSTRACJI Z ŻYCIA POLSKICH PILOTÓW OKRESU 
MIĘDZYWOJENNEGO.

TEKST: PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA  
ZDJĘCIA: ZBIORY PRYWATNE JANUSZA ADAMCZEWSKIEGO   

NIEZNANA HISTORIA FOTOGRAFA 
3 PUŁKU LOTNICZEGO Z ŁAWICY

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

Julian Adamczewski urodził się 16 listopada 1909 roku 
w wielkopolskich Włoszakowicach. Po ukończeniu 

szkoły powszechnej, odkrywszy w sobie talent plastycz-
ny, rozwijał go w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych 
i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu, której dyrekto-
rem był wówczas uczeń samego Jana Matejki – Zygmunt 
Maszkowski. Młody artysta zapewne właśnie wtedy 
odkrył swoje nowe pasje – fotografowanie i latanie.

W nastoletniej głowie w pewnym momencie górę 
wzięło to drugie, a na nomen omen rozwinięcie skrzydeł 
pozwoliło mu rozpoczęcie nauki i ukończenie szkoły 
podoficerskiej oraz przydzielenie do służby w 3 Pułku 
Lotniczym z poznańskiej Ławicy, w charakterze 

fotografa. To właśnie w latach 1929-1939 wykonał 
mnóstwo zdjęć i rysunków dokumentujących ćwiczenia, 
służbę i codzienne życie polskich pilotów wojskowych. 
Nieocenioną wartość mają też ujęcia z lotu ptaka wielu 
polskich miast.

W 1936 roku w stopniu kaprala, rozpoczął naukę 
w Centrum Wyszkolenia Technicznego Lotnictwa. 
Podczas kampanii wrześniowej 1939 walczył w 34 
Eskadrze Rozpoznawczej, wchodzącej w skład Armii 
Poznań, Łódź i Karpaty. Najprawdopodobniej po bitwie 
pod Bzurą, w stopniu plutonowego, dostał się do niewoli 
niemieckiej i został osadzony w stalagu VI D w Dort-
mundzie. Po wyzwoleniu przez Amerykanów przyjechał 
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do Polski w 1946 roku, po czym bezskutecznie próbował 
wrócić na Zachód, by zaciągnąć się do służby w Siłach 
Powietrznych w Wielkiej Brytanii. W ponurej rzeczywi-
stości komunizmu, jako były wojskowy sił alianckich, 
nie miał łatwego życia – imał się różnych zajęć, do 
końca życia jednak fotografował. 

Zmarł 16 listopada 1960 roku i został pochowany na 
cmentarzu w Lesznie. Jego syn, Janusz Adamczewski, 
prowadzi profil na Facebooku, na którym publikuje 
i zbiera wszystkie informacje o swoim ojcu – wyjątko-
wym fotografie i pilocie z poznańskiej Ławicy.  

  IN ENGLISH

THE UNKNOWN STORY OF THE 
PHOTOGRAPHER OF THE 3RD AIR 
REGIMENT FROM ŁAWICA 

THE PHOTOS BY JULIAN ADAMCZEWSKI THAT 
HAVE NEVER BEEN PUBLISHED BEFORE ARE THE 
INVALUABLE SOURCE OF INFORMATION AND 
ILLUSTRATION OF THE POLISH PILOTS’ LIFE FROM 
THE INTERWAR PERIOD. 

Julian Adamczewski was born on 16 November 1909 in 
Włoszakowice, Greater Poland. After graduation from 
the primary school, he discovered an artistic talent in 
himself which he pursued in the Collage of Applied Arts 
and Crafts in Poznań. The College was run by Zygmunt 
Maszkowski, the former tutee of Jan Matejko, one of the 
most prominent Polish painters. It was probably then 
when the young artist found his new passions – photog-
raphy and aviation. 

After a while, in the life of the teenage boy the latter 
prevailed and he decided to spread his wings in the 
non-commissioned officer’s school. After graduation, he 
was assigned to the 3rd Air Regiments at Ławica Airport 
where he served as a photographer. In the years 1929 – 
1939, Julian Adamczewski took tons of photos and made 
drawings illustrating training, service and everyday life 

of Polish military pilots. Besides, his bird’s-eye shots of 
Polish cities are truly invaluable. 

In 1936, as a corporal, he started his training in the 
Aircraft Engineering Training Centre. 

In the 1939 Defensive War, he served in the 34th Obser-
vation Escadrille of the Army of Poznań, Łódź and Kar-
paty. In all probability, after the Battle of Bzura, as a pla-
toon leader, he was captured and taken captive. He was 
jailed in the 6th D Stalag in Dortmund. After the Stalag 
was liberated by American forces, Adamczewski returned 
to Poland in 1946. He took futile attempts to came back to 
the West and join the Royal Air Force. His life in grim real-
ity of communist Poland, as a former soldier of the Allied 
Forces, was a constant struggle. He took up odd jobs, but 
he pursued his passion for photography till the end of his 
life. Julian Adamczewski died on 16 November 1960 and 
was buried in Leszno. His son, Janusz Adamczewski, runs 
the Facebook profile where he publishes and collects all 
sorts of information about his father – the exceptional 
photographer and the pilot from Poznań Ławica.  
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(TRF)

(WAW)

(IEV)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)
(RKT)

(AYT)

(RMF)(HRG)
(TFS)

(FUE)

(ACE)

Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
www.airport-poznan.com.pl

All the destinations 
and the current timetable  
are available  
on our website  
www.airport-poznan.com.pl

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

www.lot.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

POŁĄCZENIA 
CHARTEROWE
   CHARTER DESTINATIONS 
   

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 01.01.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 1st January 201.

Fuerteventura (FUE) 

Hurghada (HRG)

Lanzarotte (ACE)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Bristol (BRS)

Doncaster/Sheffield (DSA)

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Antalya (AYT) 

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

Marsa Alam (RMF)

Ras al-Khaimah (RKT)

Teneryfa (TFS)






