
C zy t a j  #gdz i eko lw iek j e s t e ś

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT MAGAZINE

AIRPORT-FREE-WIFI

NR [3] | 2019
FREE COPY
POBIERZ NA LOTNISKU

DARIA
ZAWIAŁOW















W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E8 – 9

12

28

38

50

12 STREFA VIP VIP ZONE 
Daria Zawiałow: Włóczykij i chłopaczara
Daria Zawiałow: Snufkin and Tomboy

26 FELIETON COLUMN

Można inaczej
Another Way

28 PODRÓŻE TRAVEL

Perły Andaluzji
Pearls of Andalusia

38 PRZEPIS CUSINE

Czy apostołowie byli fit  
i kostki rosołowe z XVIII wieku
Were disciples fit and stock cubes  

from XVIII century.

44 TECHNOLOGIE TECHNOLOGIES

Samochód wszechstronnie uzdolniony?  
Bardzo Porsche
Multi-talented car? Porsche very much

48 FELIETON COLUMN

Wyzwolenie przez wielką sztukę
Liberation through Great Art

50 MODA FASHION

Modern canon
modern canon

56 FELIETON COLUMN 

Histerio! Kto? Ja?
Hysteria! Who? Me?

ZDJĘCIE NA OKŁADCE   
Pio t r  Po ręb sk i

WYDAWCA PUBLISHER 
ANYWHERE.PL
na licencji asz-reklama / biuro@asz-reklama.eu

ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25; 
m.: 882 072 755;
fax: 58 719 39 20

www.anywhere.pl

 

LOTNISKOWA PLATFORMA
 MEDIALNA

www.anywhere.pl
www.facebook.com/anywherepl
www.twitter.com/anywherepl
www.instagram.com/anywhere.pl/
www.linkedin.com/company/anywhere-pl

REDAKTOR PROWADZĄCY 
Jakub Wejkszner

PROJEKT GRAFICZNY  
Alicja Rynkiewicz / szef działu graficznego
Julia Wójcik / grafik
Tymoteusz Głuszko/ grafik

TŁUMACZENIE  
Anna Jasińska

WYDAWCA  
Marcin Ranuszkiewicz

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  
strony: 8-9

DZIAŁ REKLAMY   
Dagmara Zelińska, Katarzyna Świacka

WSPÓŁPRACA FOTOGRAFICZNA
Monika Szałek, Edyta Bartkiewicz, Dorota Czoch.
Tomasz Sagan, Bartosz Maciejewski

NA ZLECENIE / AT REQUEST 
Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.
im. Henryka Wieniawskiego
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań 

Błażej Patryn
e-mail: bpatryn@airport-poznan.com.pl

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów 
i materiałów redakcyjnych oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za treść nadesłanych ogłoszeń 
reklamowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
redagowania i skracania tekstów.

Magazyn zawiera materiały multimedialne, 
zbliż telefon do strony oznaczone aplikacją 

i odczytaj film.

Nasze magazyny lotniskowe:

PARTNERZY PARTNERS

Nasz magazyn monitorowany jest przez 
Instytut Monitorowania Mediów

Sprawdź na anywhere.pl

Gdańsk Rzeszów Szczecin





1 0 – 1 1 W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E

ZD
JĘ

CI
A

: M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

), 
M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
 (2

), 
ED

Y
TA

 B
A

R
T

K
IE

W
IC

Z 
(3

) ,
 M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
, (

4)
, M

IC
H

A
Ł 

B
U

D
D

A
B

A
R

 (5
), 

M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

(6
-9

), 
M

A
T 

P
R

A
SO

W
E 

(1
0)

. 

 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.

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.

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.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

.ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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PODCZAS PRACY NAD NOWYM ALBUMEM ODKRYŁAM W SOBIE WIĘCEJ 
MĘSKICH CECH – MÓWI. JEJ ZESPÓŁ TWORZĄ WYŁĄCZNIE MĘŻCZYŹ-
NI, Z KTÓRYMI ZAŁOŻYŁA SIĘ NAWET O TO, ŻE NAUCZY SIĘ GRAĆ NA 
GITARZE. NADAL POZOSTAJE JEDNAK JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ CHA-
RYZMATYCZNYCH ARTYSTEK MŁODEGO POKOLENIA. DRUGA PŁYTA 
DARII ZAWIAŁOW TO PODRÓŻ DO HELSINEK INSPIROWANA FIŃSKĄ 
BAŚNIOWOŚCIĄ. TRUDNO SIĘ DZIWIĆ, W KOŃCU WŁÓCZYKIJ POCHODZI 
WŁAŚNIE STAMTĄD.

WŁÓCZYKIJ 
I CHŁOPA

CZARA

W Ł Ó C Z Y K I J  I  C H Ł O P A C Z A R A 

TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Piotr Porębski

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL



N AW E T  J E Ś L I  C O Ś   M I  N I E  S Z Ł O  A L B O 
P R Z E S Z K A D Z A Ł O,  C O Ś  B Y Ł O  N I E  TA K ,  T O 
B Y Ł O  P O  C O Ś .  I   W   M U Z YC E ,  I   W   Ż YC I U  P O 

P RO S T U  W S Z Y S T KO  D Z I E J E  S I Ę  P O  C O Ś .

To nasza trzecia rozmowa dla Anywhere.pl. 
Pierwszy wywiad był o debiutantce, ale jeszcze 
przed płytą, drugi raz spotkałyśmy się tuż po 
premierze pierwszego albumu i teraz - przed 
wydaniem „Helsinek”, czyli płyty numer dwa. Jak 
widzisz te ważne etapy z dzisiejszej perspektywy? 
Te wydarzenia były i w dalszym ciągu są ogromnym zasko-
czeniem. Za chwilę światło dzienne ujrzy już drugi album, 
a wciąż to do mnie nie dotarło, choć to musi się stać, bo wy-
padałoby, żeby trzeci album też kiedyś powstał (śmiech). 
Faktycznie nie mam chyba jeszcze do tego dystansu, żeby 
móc odpowiedzieć na to pytanie na chłodno, w dalszym 
ciągu jestem na adrenalinie wszystkiego, co się dzieje i cały 
czas działam na wysokich obrotach.

Czy można złapać dystans do swojej muzyki?
Pewne nie do końca, choć może kiedyś, jak dożyję sześć-
dziesiątki, usiądę i pomyślę o tym, co stworzyłam - zoba-
czymy ile tego będzie. (uśmiech) Może wtedy spojrzę na 
to chłodnym okiem, surowym, a może bardziej pobłaż-
liwym? Póki co jestem wobec siebie krytyczna. Obiłam 
się o syndrom drugiej płyty i uważam, że każdy, komu 
powiedzie się muzycznie w kwestii debiutu, ściemnia, 
jeżeli powie, że ten syndrom go nie dotyka. 

A może to jest przekleństwo drugiej płyty?
Może to rzeczywiście nie syndrom, a przekleństwo…

Swoje oczekiwania wobec drugiego krążka mają 
i słuchacze, i dziennikarze. A jakie są twoje?
Byłoby bardzo miło, gdyby była odebrana przynajmniej 
tak dobrze jak „A kysz!”. Jestem na tej płycie sobą i jest 
to 100% Darii Zawiałow i producenta Michała Kusha. 
Ostatecznie jesteśmy w miarę zadowoleni.

W miarę to dobrze?
Nie potrafię mówić pochlebnie o swojej twórczości, na-
tomiast materiał jest bardzo „nasz”. W dalszym ciągu 
brzmi eklektycznie, bo lubimy eklektyczne płyty, co 
więcej - jest jeszcze bardziej różnorodnie niż poprzed-
nio, a wydawało mi się, że bardziej być nie może. Lubię  
takie płyty, na których każdy może znaleźć coś dla sie-
bie. Kiedy pokazuję komuś płytę, to za każdym razem 
słyszę inne opinie co do ulubionych kawałków. Komuś 
podoba się jeden, innemu drugi. To świadczy o tym, że 
płyta jest mocno zróżnicowana i że każdy widzi tam 
inny kącik dla siebie.

Nagroda Fryderyka za debiut pomaga czy przeszkadza?
Mi chyba pomogła. Traktowałam ją trochę jak nagrodę, 
która zwieńczyła etap płyty „A kysz!”. Wiadomo, że grali-

śmy jeszcze sporo koncertów z tym materiałem, ale ten 
etap się zamknął i mocno zaczęliśmy działać z drugą płytą.

Co dziś z tamtego etapu przeklinasz?
Powiem szczerze, że chyba nic. To było pasmo trud-
nych, ale i fajnych momentów, zaskakujących i spekta-
kularnych. Staram się niczego nie żałować i wyciągać 
wnioski. Nawet jeśli coś mi nie szło albo przeszkadzało, 
coś było nie tak, to było po coś. I w muzyce, i w życiu po 
prostu wszystko dzieje się po coś.

A jak u ciebie z przeklinaniem na co dzień?
Staram się tego nie robić, ale przeklinam, przepra-
szam mamo. (śmiech) Zrzucę winę na moich kocha-
nych, najwspanialszych kolegów z zespołu, ale może 
to jest trochę ich wina, bo spędzam bardzo dużo czasu 
w busie z ośmioma facetami. Mam ten ogromny przy-
wilej, że traktują mnie jak swojego kumpla, więc nie 
mają żadnych hamulców. Oczywiście - bardzo mnie 
szanują, nie każą nosić sprzętu, (chociaż teraz będę 
grała na gitarze, więc zamierzam sama ją nosić), nato-
miast faktycznie traktują mnie jak kumpla. Ja zawsze 
byłam chłopaczarą, więc bardzo mi to odpowiada. 

Jak wygląda to życie w trasie wyłącznie 
z facetami-kumplami? 
Jeździmy busem, gramy koncerty, czasem pijemy piw-
ko, ale muszę przyznać, że mimo wszystko jesteśmy bar-
dzo grzeczni. Chłopaki tworzą bardzo grzeczną bandę, 
nie ma skandali. Zdarza się nam słyszeć od organiza-
torów czy personelu hotelowego, że tak grzecznego ze-
społu jeszcze nie widzieli. Jak ktoś chce posiedzieć po 
koncercie nawet do rana, to siedzi, ale nie ma demolki. 
Co ja wiem? Jesteśmy dopiero po pierwszej płycie. Może 
wszystko jeszcze przed nami? Może demolka urodzi do-
piero się na „Helsinki Tour”? (śmiech)

Wspomniałam o przeklinaniu dlatego, że media od 
początku zakwalifikowały cię jako buntowniczą 
alternatywną artystkę. Postawiono cię obok 
Kasi Nosowskiej, Brodki, Edyty Bartosiewicz po 
latach, ale czy było określenie, któremu musiałaś 
się sprzeciwiać? 
Nie. Mam totalny luz, jeśli chodzi o szufladkowanie mojej 
muzyki. Ja sama jej nie szufladkuję, nazywam ją po pro-
stu moją. Dla niektórych coś jest popem, dla kogoś inne-
go może już być alternatywą czy rockiem. To jest bardzo 
indywidualne podejście i nie mam z tym problemu. 

Nie można cię obrazić, nazywając artystką popową?
Absolutnie nie. Mogę być nawet metalową, jazzową. (śmiech)
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W Ł Ó C Z Y K I J  I  C H Ł O P A C Z A R A 

Zbliż telefon i odczytaj film
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Skąd u ciebie takie teksty?
Sama codziennie się nad tym głowię. Może przez to, że 
już jako 10-latka, kiedy jeździłam na konkursy i śpiewa-
łam piosenki, to nie sięgałam po piosenki w stylu „My je-
steśmy krasnoludki”, tylko od razu łapałam za piosenki 
Osieckiej, Młynarskiego, Niemena. Bardzo mnie to inte-
resowało, brałam udział w konkursach recytatorskich, 
w konkursach piosenki aktorskiej.

Sama docierałaś do tych tekstów czy miałaś 
przewodnika? 
Kiedy miałam 10 lat, zapisałam się do koszalińskiego 
Studia Poezji i Piosenki. I tam była pani Ewa Turowska, 
która bardzo pomogła mi otworzyć się na scenę, na 
interpretację piosenki, dodała mi odwagi. To nie były 
stricte zajęcia z emisji, bardziej interpretacyjno-aktor-
skie. Oczywiście nie chcę porównywać się do Osieckiej, 
po prostu myślę, że mogło to mieć jakiś wpływ. Jeszcze 
niedawno nie wiedziałam, że umiem cokolwiek napisać. 
Druga płyta ma mniej poetyckości, a więcej spojrzenia 
świeżym, surowym okiem na świat. Jest bardzo dużo 
moich spostrzeżeń, które nabyłam w ciągu dwóch lat. To 
dużo narracji, historii, dużo syfu, który zaobserwowa-
łam. Samo wyszło, samo się przelewało na papier. 

Często powtarza się słowo nie. Czy poza sceną też 
z taką łatwością przychodzi ci mówienie: nie?
To zależy od sytuacji, ale zawsze staram się być sobą 
i być ze wszystkimi szczera. Mówię to, co myślę, czasem 
dostaję za to po łapach. Ale faktycznie mam momenty, 
że nie chcę kogoś zranić i ciężko odmówić, kiedy ktoś 
czegoś potrzebuje. Jestem wrażliwa na ludzką krzywdę, 
więc nie zawsze potrafię mówić nie. Na scenie mocno się 
buntuję i wychodzi ze mnie cały ogień, emocje, które się 
we mnie kłębią, kiedy jestem na co dzień Darią mężatką, 
robiącą zakupy, płacącą rachunki, oglądającą seriale na 
Netflxie, choć teraz nie mam na to czasu. 

Helsinki potraktowałaś dosłownie czy metaforycznie? 
Samo słowo? Dosłownie, metaforycznie, dużo się na 
to składa.

D RU G A  P ŁY TA  M A 
M N I E J  P O E T YC KO Ś C I , 
A   W I Ę C E J  S P O J R Z E N I A 
Ś W I E Ż Y M ,  S U ROW Y M 
O K I E M  N A  Ś W I AT. 
J E S T  B A R D Z O  D U Ż O 
M O I C H  S P O S T R Z E Ż E Ń, 
K T Ó R E  N A B Y Ł A M 
W   C I ĄG U  DWÓ C H  L AT. 

A jaki masz dziś stosunek do mediów, do prasy, portali?
Bardzo pozytywny. Oczywiście nie jestem wokalist-
ką ściankową, nie pokazuję się często na ściankach, 
ale pojawiam się w miejscach, które mnie interesują, 
na przykład na pokazach mody. Nie czuję, że muszę 
gdzieś być, pokazać się na urodzinach jakiegoś portalu 
itp. Nie zmuszam się. Prowadzę Facebooka, Instagram, 
wiem, co to Instastory. Sama działam w Internecie, 
jestem obecna. 

8 marca to data premiery płyty. Ponownie, jak 
w przypadku „A kysz!” będzie to płyta dziewczęca?
Bardzo lubię dziewczyńskie płyty, bandy i dziewczyń-
skie granie, zwłaszcza rock’n’rollowe, natomiast wy-
daje mi się, że na tej płycie wyszły ze mnie moje mę-
skie cechy. Trochę odjechaliśmy z Michałem (Kushem 
– przyp. red.) przy syntezatorach, eksperymentach 
z  elektroniką. Natomiast nie mogliśmy odejść  od za-
miłowania do gitarowych riffów, więc Piotrek Rubens 
Rubik nadal jest bardzo mocno obecny w naszej twór-
czości, kolektyw jest niezmienny. Ta płyta na pewno 
będzie bardziej elektroniczna, ale nie chcieliśmy się 
całkowicie nawrócić, ja nie czuję elektroniki na tyle, 
bym miała ją grać na co dzień. 

Kolektyw Zawiałow, Kusz i Rubik to mocna ekipa, 
a jednak zrobiliście lekki zawrót, obejrzeliście się za 
siebie, bo na albumie słychać lata 80. To był efekt 
przypadkowy czy zamierzony? 
My uwielbiamy lata 80. i 90. i już przy „A kyszu!” słu-
chacze zauważyli, że kłaniamy się w  pas tym epo-
kom. Podczas pracy nad „Helsinkami” wysyłaliśmy 
sobie całą masę inspiracji, ale zamykaliśmy się na 
nowości, czyli muzykę, która ukazywała się w tym 
czasie. Chcieliśmy żeby to było inne, żeby to było na-
sze i tylko nasze, nie było pod wpływem kogoś albo 
czegoś. Michał wysyłał mi wstępny szkic, ja nad tym 
siedziałam, potem gitary, nagrania, produkcja, mik-
sy, mastering.

Właśnie, sama sięgnęłaś po gitarę. Ale tylko na 
potrzeby trasy czy już podczas nagrywania albumu? 
Studyjnie jeszcze sobie nie ufam i chyba nie dałabym 
rady nagrać nawet jednego dźwięku, bo wychodzę z za-
łożenia, że tam wszystko musi się zgadzać i brzmieć jak 
milion dolców. A Piotrek Rubik zdecydowanie brzmi 
jak milion dolców. Bardzo długo dywagowałam z ko-
legami na temat mojego grania, wręcz nie wierzyli, 
że się tego nauczę. Z perspektywy czasu muszę przy-
znać, że strasznie się cieszę, bo odnalazłam kolejną 
pasję. Jestem nowicjuszem i przede mną jeszcze lata 
pracy. Mam w zespole dużą konkurencję, ale nawet 
nie podejmuję walki, mam dodawać smaczki, mam 
być tłem. Fajne jest to, że będę miała instrument w rę-
kach, że się rozwijam i już nie mogę się doczekać na-
szych koncertów.

Granie na gitarze jest bardzo dziewczyńskie. 
W warstwie lirycznej „Helsinki” to także lata 80., 
bo to rodzaj odrealnionej wędrówki, obijanie się od 
bandy do bandy rzeczywistości i snu. 
Bo ja jestem włóczykijem. 

W Ł Ó C Z Y K I J  I  C H Ł O P A C Z A R A 



Dlaczego akurat to miasto? 
Zawsze chciałam tam pojechać, ponieważ wymyśliłam 
sobie, że Helsinki to bajkowa, magiczna kraina. Azyl, do 
którego mogłabym uciec, zaszyć się. Helsinki są otoczo-
ne wodami, mają mnóstwo jezior, to jedno z najbardziej 
zielonych miast Europy. Poza tym odkrywam ciągle nowe 
aspekty Helsinek i utwierdzam się, że nie jest to przypadek. 
Włóczykij, moja ulubiona postać, do której nawiązywałam 
już w piosence „Kundel bury”, pochodzi z Finlandii. Tove 
Jansson (autorka książek o Muminkach - przy. red.) zachę-
ciła mnie do tego, żeby poszperać w fińskiej literaturze, 
którą ostatecznie się zachwyciłam. Pochłaniam książki fiń-
skich twórców, czytam fantastyczny zbiór pieśni i legend, 
fiński epos narodowy „Kalevala”. Tolkien, którego jestem 
psychofanką, inspirował się tym eposem, a język elfów, któ-
ry wymyślił, bazuje na staro-fińskim. To wszystko łączy się 
w całość i sprowadza mnie do tych Helsinek. A poza tym to 
po prostu super słowo, które świetnie brzmi. 

Moment pisania płyty to przystanek czy wrzucenie 
jeszcze wyższego biegu? 
Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że u każ-
dego artysty tworzenie albumu wygląda zupełnie inaczej. 
Niektórzy rozkładają to na lata, robiąc zupełnie coś inne-
go albo cały czas koncertując, nie chcą skondensowanej, 
szybkiej pracy, tylko chcą dać sobie więcej czasu. W moim 
przypadku tworzenie pierwszej płyty było dosyć spokojne, 
bo nikt nie wsadzał mnie w ramy czasowe, płyta była goto-
wa i jeszcze pół roku leżała, czekając na swoją premierę, 
natomiast z „Helsinkami” było już inaczej. I to był ogień.

Zastanawiam się, kiedy ją zrobiłaś? Bo 2018 rok 
był dla ciebie bardzo intensywny. 
Właściwie ja też się nad tym zastanawiam. (śmiech) 
Zaczęliśmy robić płytę z końcem 2017 roku i skończyliśmy 
31 grudnia 2018 roku. Co to jest rok na stworzenie płyty? 
To jest nic, naprawdę nic. Robiliśmy ją w pośpiechu. Nie na 
tyle, żeby nie przemyśleć, nie czuć, ale nie mieliśmy swo-
body, że mogliśmy sobie spokojnie umawiać muzyków, że 
mieliśmy przywilej odkładania sobie czegoś. Już we wrze-
śniu mieliśmy prawie skończoną płytę, ale doszły nowe 
numery i w grudniu chłopaki siedzieli jeszcze w studiu i na-
grywali nowe piosenki. Tworzenie „Helsinek” było ogniem, 
ale myślę, że może był mi potrzebny taki ogień. Płynnie 
przeszłam z promocji pierwszego albumu w etap tworzenia 
drugiego i z etapu tworzenia drugiego do jego promocji. 

Masz dziś swój azyl czy jesteś obywatelką świata?
Myślę, że mam. Pierwszym azylem jest mój mąż, który 
bardzo mocno mnie wspiera, gra ze mną w zespole, dużo 
razem podróżujemy i nawet kiedy wydaje mi się, że jest 
koniec świata, to mój mąż bardzo szybko uświadamia 
mi, że do końca świata jeszcze daleko. Natomiast drugim 
azylem jest moje mieszkanie, do którego mogę wrócić, 
odpocząć, złapać trochę dystansu, poczekać, aż zejdzie ze 
mnie adrenalina pokoncertowa, ugotować coś, odpalić te-
lewizję i poleżeć chwilę na kanapie. Dziś bardzo doceniam 
takie momenty. To jest dla mnie luksus.

A czy pomyślałaś o sobie: jestem kobietą sukcesu?
Nie przywykłam i nie lubię słowa sukces. Cieszę się 
z tego, co się dzieje, ale twardo stoję na ziemi, bo znam 

 PI E RWS Z Y M  A Z Y L E M 
J E S T  MÓJ  M Ą Ż,  KT ÓRY 

BA R DZ O  MO C NO 
M N I E  WS PI E R A ,  GR A 
Z E  M N Ą  W   Z E S P OL E , 

DUŻ O  R A Z E M 
P ODRÓŻ UJ E M Y...
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everything that’s going on and I’m still 
working flat out.

Is it possible to detach yourself from 
your music?
I suppose not, although perhaps one day, when 
I’m sixty years old, I’ll sit down and think about 
what I’ve done – we’ll see how far this will go 
(smiles). Maybe I’ll look at it calmly then, 
with a critical eye, or perhaps I’ll be more 
lenient? So far, I’m critical towards myself. 
I was close to the second album syndrome 
and I believe that everyone whose debut is 
a success suffers from that syndrome. And if 
they say they don't, they’re lying.

Or perhaps it's the second album curse?
It may be a curse not a syndrome indeed…

Journalists and your fans have their 
expectations about your second album. 
What are yours?
I’d be glad if got at least as good reception 
as ‘A kysz!’. On this album, I’m myself, and 
it’s 100% of Daria Zawiałow and Michał 
Kush, my producer. We’re quite satisfied 
with the outcome.

Quite is good?
I can’t speak favourably of my work, but 
the material is truly ‘ours’. It still sounds 
eclectic, because we like eclectic albums. 
What’s more, it’s even more diverse than 
the previous one – and I thought that was 
impossible. I like albums in which everyone 
may find something to their liking. When 
I show it to people, they have very different 
opinions about the songs. Everyone has 
different favourites. This shows that the 
album is very diverse, and everyone can 
see something for themselves in it.

The Fryderyk Award for Best Debut 
made it easier or harder?
I guess it helped. I treated it a bit as the 
culmination of ‘A kysz!’ success. Well, we 

JA  P O S T R Z E GA M 
KOB I E T Ę  JA KO  S I Ł Ę, 
KT ÓR A  MOŻ E  WS Z YS T KO. 
Ż YJ E M Y  W   X X I  W I E K U 
I   KOB I E TA ,  J E Ś L I  C HC E , 
MOŻ E  PR Z E NO S IĆ  G ÓRY. 

Może by cię to zjadło.
Tak. Kiedy byłam nastolatką, miałam w sobie 
dużo buntu, dziecięcej charyzmy.

To się traci z wiekiem.
Jeździłam wtedy nocnymi pociągami. Nie 
wyobrażam sobie, że mogłabym dziś wsiąść 
samotnie do nocnego pociągu! Nie było dla 
mnie rzeczy niemożliwych, z wiekiem za-
częłam mieć lęk wysokości, paniczny strach 
przed ciemnością, stałam się bardzo prze-
zorna. To, że byłam taka niepokorna, ten 
mój bunt pomógł mi dotrzeć do tego miejsca, 
w którym teraz jestem. Jestem wdzięczna 
tamtej Darii, nastolatce, która dużo zrobi-
ła, nie poddawała się. 

ENGLISH 

SNUFKIN AND TOMBOY

While working on my new album, I discovered 
I had more masculine qualities, she says. Her 
band is composed only of men, whom she bet 
she would learn to play the guitar. Still, she 
remains one of the most charismatic artists of 
the young generation. The second album of Daria 
Zawiałow is a journey to Helsinki inspired by 
Finnish fairy tales. And it’s no surprise, because 
after all, this is where Snufkin comes from. 

It’s our third conversation for 
Anywhere.pl. We met for the first 
time when you were a beginner, 
and your first album was about to 
come out. Then, we talked after its 
première, and now we’re meeting just 
before the release of your second 
album, ‘Helsinki’. How do you see 
these important stages today? 
These events were and still are a  huge 
surprise to me. My second album is about 
to come out, and I still don’t believe it; well, 
I  have to if I  want to make the third one 
(chuckles). Indeed, I can’t detach myself 
from the matter and answer this question 
without emotions. I’m still so excited with 

i obserwuję historie, w których artyści my-
ślą o sobie w kategorii Boga. Myślą, że to 
będzie trwało wiecznie, że zawsze będą na 
świeczniku. Życzę tego wszystkim, bo za-
wsze życzę wszystkim dobrze, ale z tyłu gło-
wy mam to, że ja na tym świeczniku mogę nie 
być. Teraz jestem, a za chwilę mnie nie ma. 

To jest ten syf, o którym wspominałaś?
Tak, między innymi. Choć ten syf rozkłada 
się na bardzo wiele rzeczy. Też na to, co się 
dzieje poza rynkiem muzycznym. Dużo zła 
się dzieje, ogólnie, wszędzie na świecie. 

Patrzą dziś na ciebie tysiące kobiet 
i dziewczyn, więc może warto im powiedzieć: 
Tak, sukces jest na wyciągnięcie ręki i to, 
co zrobiłam, to jest właśnie sukces i wy 
też możecie go odnieść. Niekoniecznie 
w muzyce, ale w każdej innej dziedzinie, 
którą się zajmujecie. 
Ja postrzegam kobietę jako siłę, która może 
wszystko. Żyjemy w XXI wieku i kobieta, jeśli 
chce, może przenosić góry. Od 15. roku życia 
mieszkam sama w wielkim mieście i prak-
tycznie sama się utrzymuję. Mama pomagała 
mi wiązać koniec z końcem, ale musiałam też 
na dużo zapracować sama. Nauczyłam się, że 
warto mieć w sobie dużo pokory i należy cięż-
ko pracować. Nie chcę się tym zachłysnąć, 
nie chcę mówić o sobie, że odniosłam sukces. 
Chcę cieszyć się z tego, co się dzieje, ale dalej 
cisnąć, pracować, robić swoje. 

A jak nie oszaleć w tym świecie pełnym syfu, 
egoizmu i tego, o czym śpiewasz na płycie? 
Ciężko powiedzieć i ciężko nie oszaleć, bo to 
faktycznie nie jest łatwe. Dużo złego się dzie-
je, może zawsze się działo, natomiast ja mam 
receptę dla siebie samej – pamiętam, kim 
jestem i staram się twardo stać na ziemi, mój 
mąż jest moim najlepszym kumplem i gdyby 
nie on, to może bym ześwirowała. Albo gdy-
bym dopiero teraz przeprowadziła się do du-
żego miasta, zaczęła tworzyć i próbować 
się przebić, to może bym nie dała rady.

DARIA ZAWIAŁOW
„Helsinki"
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dla Sounds Garden Hotel za udostępnienie przestrzeni na 
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played a lot of concerts with that material afterwards, 
but this stage was closed, and we began to work on the 
second album.

What do you hate about that time?
To tell you the truth, nothing. It was a series of difficult but 
great moments, surprising and spectacular. I try not to 
regret anything and learn a lesson. Even if something went 
wrong or wasn’t the way I wanted it, it was for a reason. 
Both in music and in life, things happen for a reason.

Tell me, how do you feel about swearing?
I try not to do that, but I swear. I’m sorry, mom (chuckles). 
I’d blame it on my dear, great friends from the band; but 
maybe it’s their fault after all, because I spend a lot of time 
on the bus with eight men. I’m lucky they treat me like a guy 
and don’t restrain themselves. Of course, they respect me 
very much, don’t make me carry the equipment (although 
now I’m going to play the guitar and I intend to carry it 
myself), but yes, they treat me like a guy. I’ve always been 
a tomboy, so it’s perfectly fine with me. 

What is it like to be on tour with guys only? 
We travel by bus, play concerts, drink beer from time 
to time, but I must admit that we’re well-behaved after 
all. The guys are a nice pack, there are no scandals. 
Organisers or hotel staff sometimes say they’ve never 
seen such a well-behaved band. If some of us want to stay 
up late after the concert, they do, but there’s no riot. But 
what do I know? We’ve only had one album together. 
Perhaps everything is ahead of us yet? Perhaps we’ll start 
a riot on ‘Helsinki Tour’? (chuckles)

I’ve mentioned swearing, because from the very 
beginning, the media labelled you as a rebellious 
alternative artist. You were compared to Kasia 
Nosowska, Brodka, Edyta Bartosiewicz over the 
years. Were they wrong?
No. I don’t mind how my music is labelled. I don’t label 
it myself; I simply call it mine. What may be pop for one 
person, may also be alternative or rock for someone else. 
It’s very individual, and I don’t have a problem with it. 

You're not offended when someone calls you a pop 
artist?
Absolutely not. I can even be metal or jazz (chuckles).

How do you feel about the media, the press and 
websites now?
I’m positive about it. Of course, I’m not a red carpet singer – 
I rarely pose on the red carpet, but I appear at events I find 
interesting, for example, fashion shows. I don’t feel that 
I have to be somewhere, show up at a party of some web 
portal, etc. I don't force myself to go. I run a Facebook page 
and have an Instagram account; I know what Instastory is. 
I’m present on the Internet. 

8 March is the date of your album premiere. Will it 
be a girlish album like ‘A kysz!’?
I  like girlish albums, bands and music very much, 
especially in rock n’ roll, but I feel that this album shows 
my masculine side. With Michał (Kush – Editor’s note), 

we went a bit far with synthesizers and experiments 
with electronics. But we couldn’t give up guitar riffs 
either, so Piotrek Rubens Rubik is still very present on 
the album – the team hasn't changed. This album will be 
more electronic, but we didn’t want to change our style 
completely – I’m not into electronic music as much to 
play it on a daily basis.

Zawiałow, Kush and Rubik is a strong team. On 
this album, you took a look back and included some 
references to the 80s. Was it intentional or accidental? 
We love the 80s and 90s, and our tribute to that period 
can be found already on ‘A  kysz!’. While working 
on ‘Helsinki’, we were sending each other plenty of 
inspirations, but we didn’t listen to new songs which 
were released at that time. We wanted our material to be 
different, ours and only ours, not influenced or inspired 
by anything else. Michał sent me a draft, I worked on 
it, then we added the guitars, went on to recording, 
production, mixes, mastering.

That’s right, you went for the guitar. Is it only for the 
sake of the tour or did you play it in the studio, too?
I don’t trust myself in the studio yet and I think I couldn't 
record even one sound. I  believe that in the studio, 
everything needs to be perfect and sound like a million 
bucks. And Piotrek Rubik sounds like a million bucks 
for sure. We were discussing my part on the guitar 
for a  long time; they didn’t believe I could learn it. 
In hindsight, I must admit that I’m really glad I did, 
because I've found another passion. I’m a beginner, 
and it will take years of practise to learn to play. I have 
a strong competition in the band, but I don’t even try 
to contend against them. I’m supposed to be in the 
background, add some spice to it. It’s cool that I’ll have 
an instrument in my hands and that I’m developing. I’m 
really looking forward to our concerts.

Playing the guitar is very girlish. The lyrical side of 
‘Helsinki’ is also set in the 80s, because it’s a kind 
of unreal journey across reality and dreams. 
Because I’m a drifter.

How do you come up with such lyrics?
I wonder about it all the time. Perhaps it’s because 
when I was 10 and I took part in singing competitions, 
I didn’t go for children's songs, but songs of artists like 
Osiecka, Młynarski, Niemen. I was into different music 
than my peers. I took part in recitation and actor’s song 
competitions.

Did you choose it yourself or did you have a guide? 
When I was 10, I joined the Studio of Poetry and Music 
in Koszalin, where I met Ms Ewa Turowska, who helped 
me open up to the stage and song interpretation. She 
gave me the courage. It wasn’t a vocal pedagogy class; 
it was more about interpretation and acting. Of course, 
I don’t want to compare myself to Osiecka. I simply 
believe it could have an impact on me. Until recently, 
I didn’t know I could write anything. The second album 
is less poetic. It has a fresh and critical perspective on 
the world. It contains a lot of my observations, which 
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I  made over the last two years. It’s a  lot of narration, 
history, and mess I’ve observed. It just came out.

The word ‘no’ comes up a number of times. Is it this 
easy for you to say ‘no’ in life, too?
It depends, but I always try to be myself and be honest. 
I say what I think, which sometimes gets me in trouble. But 
indeed, there are times when I don’t want to hurt someone, 
and it’s hard to refuse when I know they need something. 
I’m sensitive, so it's not always easy for me to say no. On 
stage, I become a rebel and let out fire and emotions I keep 
within me, while on a daily basis, I’m Daria, a married 
woman, doing shopping, paying bills, watching TV series 
on Netflix even though I don’t have much time for it now. 

Helsinki has a literal or metaphorical meaning? 
The word? It’s literal, metaphorical, there’s a lot to it.

Why this city? 
I’ve always wanted to go there. I figured Helsinki is 
a fairy-tale, magical land; a place where I can retreat 
to. Helsinki is surrounded with water and has plenty of 
lakes; it’s one of the greenest places in Europe. Besides, 
I’m still discovering new aspects of Helsinki and I think 
it’s not a coincidence. Snufkin, my favourite character, 
to which I’ve already referred in ‘Kundel bury’, comes 
from Finland. Tove Jansson (the author of books about 
the Moomins – Editor’s note) encouraged me to browse 
Finnish literature, which I really loved. I’ve read a lot of 
books of Finnish authors, a fantastic collection of songs 
and legends, a Finnish national epic ‘The Kalevala’. 
Tolkien, whose crazy fan I am, was inspired by that epic, 
and his language of the elves is based on Old Finnish. 
This forms a  harmonious whole and brings me to 
Helsinki. Besides, the word itself sounds great. 

Writing an album is a stop or a high gear? 
There’s no answer to this question, because every artist 
makes music in a different way. Some work on it for 
years, doing something else or playing concerts in the 
meantime; they need more time and don’t want to hurry. 
In my case, working on the first album was quite calm, 
because nobody imposed any time frame on me. When 
the album was ready, it was put aside, waiting for its 
premiere. ‘Helsinki’ was different. It was real fire.

I’m wondering when did you manage to do it? 2018 
was a very intense year for you. 
I’m wondering about that, too (chuckles). We began 
working on it at the end of 2018 and we finished on 31 
December 2018. One year is nothing when it comes to 
recording an album. We were in a hurry. We could think 
about it and feel it, but we didn’t have time to meet with 
musicians or put anything off. In September, the album was 
almost finished, but new songs came up, and in December, 
the guys were still sitting in the studio and recording. It was 
pretty intense, but I think I needed it. I smoothly went from 
promoting the first album to creating the second, and then 
from creating the second one to promoting it.

Do you have your retreat now or are you a citizen 
of the world?

I  think I  do. The first retreat is my husband, who 
supports me a lot and plays in my band; we travel a lot 
together, and when I think it’s the end of the world, my 
husband reminds me the end of the world is far away. 
The second one is my apartment, where I can return, 
relax, get some perspective, wait for the adrenalin to 
go away, cook something, watch TV and lay on the 
couch. I appreciate these moments very much today. 
It’s a luxury to me.

Have you ever thought about yourself as a woman 
of success?
I don’t like the word success. I’m happy with what’s 
happening to me, but I keep my feet on the ground, 
because I know and observe situations, where artists 
think of themselves as God. They think their winning 
streak will last forever; that they’ll always be in the 
limelight. I wish them all the best, but on the other 
hand, I think that I may not be in the limelight. One 
moment I am there, and the other I’m not. 

Is this the mess you’ve mentioned?
Yes, among other things. Although this mess is much 
more. It goes beyond the music industry. There’s too 
much evil in the world. 

Now, thousands of women and girls are looking at 
you. Maybe you should tell them: Yes, success is 
within your reach. What I’ve done is success, and 
you can find it, too. Not necessarily in music, but 
in any other field you're in.
I see women as a force that can do anything. In the 21st 
century, women can move mountains if they want to. 
I’ve been living alone in a big city and earning my living 
since I was 15. My mum helped me make ends me, but 
I had to work for it myself. I’ve learned to be modest and 
work hard. I don’t want to get choked up or speak about 
success. I want to enjoy what I have, but keep working 
and doing my job.

How to stay sane in the world full of mess, egoism 
and everything you sing about on your album? 
It’s hard to say and it’s hard to do it. There’s a lot of 
evil in the world, perhaps there always has been, but 
I have my own recipe for it – I remember who I am and 
try to keep my feet on the ground. My husband is my 
best friend. Maybe I’d go nuts if he weren’t there for 
me. Maybe if I’d just moved to the big city now, began 
creating and trying to make it to the top, I wouldn’t go 
through with it.

Perhaps it would be too much.
Yes. In my teens, I was rebellious and charismatic.

You lose it over time.
I’d take night trains then. I can't imagine myself going 
on a night train alone today! Nothing was impossible 
for me at that time. As I grew older, I became afraid of 
heights and darkness; I became cautious. My defiance 
and rebellion helped me get where I  am today. I’m 
grateful to that Daria, a teenager, who did a lot and 
never gave up.  
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MOŻNA 
INACZEJ

kilku lat regularnie uciekam z Polski – od 
zimy, od pluchy, od szarości, która inten-
sywnie wdziera się przez pokryte smogiem 

okna. Więcej niż miesiąc niskich temperatur zamie-
niałem na przyjemne słońce i odpoczynek, czasem po-
łączony z pracą. W tym roku, z powodu poczynionej 
inwestycji (może i nawet inwestycji życia), musiałem 
ograniczyć buszowanie po stronach z tanimi biletami 
lotniczymi, a z ulubionych usunąć portale rezerwacyj-
ne, które pozwalają znaleźć apartament w samym cen-
trum tętniącego życiem miasta lub chatynkę pośrod-
ku niczego. Priorytety na ten moment są zgoła inne.

Tym razem kilkudniowe zimowe wakacje spędzi-
łem nad polskim morzem. Trafiłem na wiosenną po-
godę w samym środku zimy, a parawany i pozostawio-
ne na plaży śmieci nie zdążyły jeszcze przesłonić jej 
piaszczystego piękna. Okazało się, że minimalizując 
oczekiwania i nastawiając się pozytywnie do wszyst-
kiego, co może się wydarzyć, można doskonale spę-
dzić czas gdziekolwiek. Wystarczy szum morza, wy-
starczy dobre jedzenie i obecność najbliższej osoby. 
Owszem, nie było wylegiwania się na tarasie w pro-
mieniach słońca, nie było zwiedzania miejskich atrak-
cji w sandałach ani nawet prosecco pitego na gorącej 

Od

plaży. Długi spacer w towarzystwie długiego szalika, 
odwiedzanie znanych knajpek czy grzane wino i cie-
płe skarpety też dały radę!

No dobra, to nie do końca tak, że teraz już nie ruszę 
się z miejsca przez kilka kolejnych lat. Podłogi, dywa-
ny, ozdoby, ogrody i meble mogą poczekać. Ba, nawet 
muszą! Za chwilę będzie zaplanowane dawno temu 
powitanie wiosny w ukochanej Lizbonie, a w planach 
są już następne podróże. Mam też postanowienie na 
kolejną zimę – bez względu na wszystko wyruszam 
w drogę. Bez wielu rzeczy można żyć, ale bez słońca 
nie sposób! Poza tym pisząc felietony do magazynu lot-
niskowego, nie mogę całkowicie zrezygnować z lata-
nia. Zapewne czytacie Państwo ten tekst oczekując na 
samolot, który zabierze Was na wymarzone wakacje, 
na spotkanie biznesowe, do pracy albo w odwiedziny 
do rodziny lub znajomych. Pora więc na pytanie reto-
ryczne: Czy wyobrażacie sobie Państwo zrezygnować 
z podróży? No właśnie. 

ENGLISH

ANOTHER WAY

In the last few years, I regularly escaped from Poland 
– from winter, foul weather, and greyness relent-
lessly coming in through windows covered in smog. 
I  exchanged over a  month of low temperatures for 
pleasant sunshine and relaxation, sometimes com-
bined with work. This year, owing to an investment 
I’ve made (which may be an investment of a lifetime), 
I had to curb my urge to browse websites with cheap 
plane tickets or booking websites where you can rent 
an apartment in the heart of a vibrant city or a hut in 
the middle of nowhere. I have different priorities now.

This time, I decided to spend my winter holidays 
at the Polish seaside. I had spring weather in the mid-
dle of winter, and the picturesque landscape didn’t 
disappear behind windscreens or rubbish left on the 
beach yet. It turns out that if you minimise your ex-
pectations and think positive, you may enjoy yourself 
wherever you go. The murmur of the sea, tasty food 
and your loved ones are everything you need. Well, 
I didn’t spend idle days basking in the sunshine on 
a terrace, sightseeing in sandals or drinking prosec-
co on a hot beach. Long walks in a long scarf, popular 
cafés and restaurants, mulled wine and warm socks 
were fine as well!

Well, it’s not that I’m not going anywhere for the 
next several years. Floors, carpets, decorations, gar-
dens and furniture can wait. Well, they even have to 
wait! Soon, I’m going to greet spring in Lisbon, which 
I  have been planning for a  long time, and I’m also 
thinking about some more trips. I have a resolution for 
the next winter – no matter what, I hit the road. I can 
live without many things, but I can’t live without sun-
shine. Besides, I write for an airport magazine – I can’t 
give up flying altogether. You’re probably reading it 
while waiting for a plane, going for dream holidays, 
a business meeting, to work, or visiting some friends 
or family. Let me ask you a rhetorical question, can 
you imagine giving up travelling? I thought so. 

F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem marki. 
Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, które stworzył 
na potrzeby powstających firm, wprowadzanych na 
rynek produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych zarówno dla  
międzynarodowych korporacji, jak i firm rodzinnych. 
Miłośnik dobrego jedzenia, kina oraz podróży.
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PERŁY 
ANDALUZJI
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

HISZPANIA JEST GORĄCĄ MIESZANKĄ EUROPY I AFRYKI, KTÓRA U SZCZYTU POTĘGI WRAZ ZE WSZYSTKIMI 
KOLONIAMI I TERYTORIAMI ZAMORSKIMI, BYŁA NAZYWANA "IMPERIUM, NAD KTÓRYM NIGDY NIE ZACHODZI 
SŁOŃCE". DZIŚ JEST TO JEDNO Z NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH PAŃSTW ŚWIATA, PEŁNE ZŁOCISTYCH PLAŻ, 
MALOWNICZYCH MIASTECZEK I NIEZWYKŁYCH DAŃ, KTÓRE ROZPIESZCZAJĄ PODNIEBIENIE SWOIMI NIETYPOWYMI 
SMAKAMI. ODKRYJMY WSPÓLNIE NIEOKIEŁZNANĄ ANDALUZJĘ - KRAINĘ PEŁNĄ NAMIĘTNOŚCI, DZIKICH KONI 
I NIEPOWTARZALNEJ ARCHITEKTURY.



CORDOBA I RONDA
Cordoba w czasach swojej świetności była 
najbogatszym i najpotężniejszym miastem 
Europy. Żyły tu w zgodzie trzy wielkie reli-
gie świata: islam, chrześcijaństwo i judaizm, 
których obecność i kultura współtworzyły 
miasto przez wiele wieków. W sercu miasta, 
nad brzegiem rzeki Gwadalkiwir znajduje 
się Mezquita - Wielki Meczet będący jednym 
z najważniejszych zabytków architektury isla-
mu. Powstał w miejscu bazyliki, którą odku-
pił od chrześcijan emir Abd ar-Rahman I. 
Kolejni władcy Kalifatu Kordoby powiększa-
li budowlę aż do 1236 roku, gdy chrześcijań-
scy władcy przejęli panowanie nad miastem 
i przekształcili meczet w kościół. Choć mury 
zewnętrzne Mezquity są bogato zdobione 
i przyciągają wzrok zwiedzających, prawdzi-
we piękno skrywa się dopiero za grubymi ścia-
nami budynku.

Dwie godziny drogi stąd znajduje się 
jedno z najbardziej malowniczych miast 
Hiszpanii - Ronda. Swój wygląd zawdzięcza 
położeniu po dwóch stronach skalistego 
wąwozu, który jest połączony XVIII wiecz-
nym mostem Puente Nuevo. Ma on aż 100 
metrów wysokości! W południowej części 
urwiska znajduje się starsza, mauretańska 
część miasta - La Ciudad, a w północnej 
nowsza, chrześcijańska część starówki - El 
Mercadillo. Słynie ona z areny walk byków 
Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Ronda, która jest udostępniona 
do zwiedzania cały rok. W okolicy znajdują 
się również ruiny miasteczka, które zostało 
założone prawie 2000 lat temu przez eme-
rytowanych żołnierzy legionów rzymskich. 
W rewelacyjnym stanie zachował się tu te-
atr, z którego widok na okoliczne wzgórza 
zapiera dech w piersiach.

TARIFA 
Tarifa to najbardziej wysunięte na południe 
miasto kontynentalnej Hiszpanii. Przy do-
brych warunkach atmosferycznych widać 
stąd wybrzeże Afryki, które znajduje się 
zaledwie 20 km dalej. Życie miasteczka 
skupia się wokół wody, która daje nie tyl-
ko rozrywkę (Tarifa jest uważana za mek-
kę serferów), ale także pożywienie, gdyż 
to właśnie tu wyławiane są ogromnych roz-
miarów tuńczyki, którymi już wieki temu 

zachwycali się Feniccy rybacy. Niedaleko 
znajduje się stanowisko archeologiczne Baelo 
Claudia – najbardziej charakterystycz-
ny przykład rzymskiej zabudowy urbani-
stycznej na Półwyspie Iberyjskim. Znisz-
czone świątynie, forum i  budynek sądu 
kontrastują z turkusowymi wodami Oce-
anu Atlantyckiego, którego fale spustoszy-
ły miasto w II wieku n.e.

KADYKS I JEREZ DE LA 
FRONTERA
Kadyks jest najstarszym miastem zachod-
niej Europy, którego historia sięga okolic 
1100 roku p.n.e. Fenicjanie założyli tu 
rybacką osadę, która dla kolejnych kolo-
nizatorów stała się jednym z najważniej-
szych ośrodków handlowych. To właśnie 
z tutejszego portu wyruszyła do Ameryki 
druga ekspedycja Krzysztofa Kolumba, 
a w 1812 roku uchwalono tu pierwszą hisz-
pańską konstytucję. Kadyks zamienił się 
również na moment w Hawanę! Na plaży 
La Caleta, w filmie James Bond - Śmierć 
nadejdzie jutro, przystojny Pierce Bro-
snan przeprowadził niezwykle ubogi dia-
log z równie atrakcyjną Halle Berry. W tle 
tej sceny można dostrzec XVII-wieczny 
kompleks forteczny Castillo de Santa Ca-
talina, który przez kilka wieków służył 
jako więzienie wojskowe. Miasta chronił 
dodatkowo Castillo de San Sebastian, 
który znajduje się na niewielkiej wyspie. 
Połączony jest z lądem promenadą, która 
wieczorami przybiera odcienie zachodzą-
cego słońca. Hiszpania jest nierozerwal-
nie związana z  końmi, a  najważniejszą 
z ras jest tu P.R.E (Pura Raza Española), 
czyli koń Andaluzyjski. W Jerez de la Fron-
tera znajduje się znana na całym świecie 
szkoła jeździecka, Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre. Największą sławę przy-
niosło jej kultywowanie tradycji jeździec-
kich, które, połączone z ciężką pracą nad 
selekcją koni, szkoleniem nowych jeźdź-
ców i rozwojem dziedzictwa kulturowego, 
prezentowane są pod postacią przepięk-
nych pokazów "Cómo bailan los caballos 
andaluces". Świetnie wyszkolone wierz-
chowce pokazują swoje umiejętności przy 
dźwiękach hiszpańskiej muzyki, a jeźdźcy 
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dumnie prężą się w XVIII-wiecznych stro-
jach, dosiadając jednych z  najpiękniej-
szych koni świata.

SEVILLA I EL ROCIO
Sevilla jest nie tylko stolicą Andaluzji, ale 
także jednym z najbardziej wypełnionych 
zabytkami miast Hiszpanii. Większość jej 
historycznych budynków jest ozdobiona 
azulejos - cienkimi ceramicznymi płytka-
mi, które prezentują zazwyczaj sceny hi-
storyczne i mitologiczne. Choć uważany 
za jeden z najsłynniejszych zabytków mia-
sta - Plac Hiszpański – powstał stosunkowo 
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ODK RYJ M Y  WS P ÓL N I E 
N I E OK I E Ł Z N A N Ą  A N DA LUZ J Ę  -  K R A I N Ę 
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I   N I E P OW TA R Z A L N E J  A RC H I T E KT U RY.
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niedawno (w 1929 r.), to właśnie on na swoich ścianach 
opowiada historię 48. hiszpańskich prowincji, prezen-
tując najważniejsze wydarzenia w ich dziejach. Plac 
wziął również udział w filmie, chociaż nie prezentował 
innego miasta, a inną...planetę! Plac Hiszpański zmie-
nił się bowiem w filmie Gwiezdne Wojny - Mroczne 
Widmo w planetę Naboo (jednak tej historii na próżno 
szukać na azulejos). Zaledwie godzinę drogi od stolicy 
regionu znajduje się maleńka wioska El Rocio. Położo-
na jest na skraju jednego z największych europejskich 
parków narodowych – Doñana. Wyróżnia ją to, że za-
trzymał się w niej czas. Nie ma tu dróg, jest tylko piach 
z odciskami końskich kopyt, bo to właśnie na wierz-
chowcach poruszają się mieszkańcy tej nietypowej 

wioski. W maju przybywa tu ponad milion rozśpiewa-
nych pielgrzymów, którzy oddają cześć figurze Matki 
Boskiej z El Rocio. Przychodzą tu piechotą, przyjeżdża-
ją samochodami lub ukwieconymi bryczkami, przypo-
minającymi cygańskie wozy. Nocą, pielgrzymi biwaku-
ją pod gołym niebem, tańcząc, śpiewając i dzieląc się 
miedzy sobą jedzeniem.

Andaluzja to kraina pełna burzliwej historii. Jej 
temperament jest widoczny w każdym dużym mieście 
i każdej maleńkiej wiosce. Porę dnia wystukuje tu rytm 
flamenco, zmieszany z głośnym tupaniem niezwykle 
urodziwych koni. Jeśli z jakiegoś powodu ten region 
Hiszpanii nie znajduje się na liście miejsc do odwiedze-
nia, to zdecydowanie - lista jest do poprawki! 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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PEARLS OF ANDALUSIA

Spain is a fascinating mixture of Europe and Africa. At its 
height, together with all its colonies and oversea territories, it 
was called ‘the Empire on which the sun never sets’. Nowadays, 
it’s one of the most frequently visited countries in the world, full 
of gold beaches, picturesque towns and villages, and excellent 
cuisine with unique flavours. Let’s explore the remarkable 
beauty of Andalusia – a land of passion, wild horses, and 
unique architecture.

CORDOBA AND RONDA
In its heyday, Cordoba was the richest and most pow-
erful European city. People of three great religions – 
Islam, Christianity and Judaism – were living there 
in harmony, and their presence and culture were 
shaping the city for centuries. In the heart of Cordo-
ba, by the Guadalquivir, there is the Mezquita, the 
Great Mosque of Cordoba, which is one of the most 
outstanding monuments of Islamic architecture. It 
was built on the site of a former basilica bought from 
Christians by emir Abd ar-Rahman I. The structure 
was expanded by successive rulers of the Caliphate 
of Cordoba until 1236, when Christians took control 
over the city and converted the mosque to a church. 
Although the external walls of the Mezquita are 

N I E  M A  T U  DRÓ G,  J E S T  T Y L KO 
PI AC H  Z  OD C I S K A M I  KO Ń S K IC H 
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richly adorned and attract attention of 
visitors, its true beauty is hidden inside, 
behind the thick walls of the building.

A two-hour drive away, there is one of 
the most picturesque cities of Spain – Ron-
da. It’s situated on two sides of a rocky ra-
vine, connected by the 18th-century bridge 
Puente Nuevo. The bridge is as much as 
100 metres high! In the south, there is an 
older Moorish district – La Ciudad, while 
in the north – the younger, Christian dis-
trict – El Mercadillo. It’s known for the 
Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda, a bullring open to 
visitors all year round. In the vicinity, you 

P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

will find the ruins of a town founded by re-
tired soldiers from the Roman legions al-
most 2000 years ago. It boasts one of the 
best-preserved Roman theatres, which 
gives breath-taking views of the surround-
ing hills.

TARIFA 
Tarifa is the southernmost town of continen-
tal Spain. In favourable weather conditions, 
it gives views of an African coast, which is 
located only 20 kilometres away. The life 
in the town centres around water, which is 
not only a source of entertainment (Tari-
fa is considered a Mecca for surfers), but 

also food – this is where big tunas, already 
famous among Phoenician fishermen, are 
caught. Nearby, you will find a famous ar-
chaeological site – Baelo Claudia. It’s the 
most distinctive example of Roman urban 
architecture on the Iberian Peninsula. Its 
destroyed temples, forum and courthouse 
contrast with the sky-blue water of the At-
lantic Ocean, whose waves ravaged the 
town in the 2nd century AD.

CADIZ AND JEREZ DE LA 
FRONTERA
Cadiz is the oldest city in western Europe, 
dating back to around 1100 BC. It start-
ed as a fishing settlement founded by the 
Phoenicians and later became one of the 
most important trade centres for colo-
nizers. Christopher Columbus departed 
from the port on his second America expe-
dition, and the first Spanish constitution 
was enacted there in 1812. Once, Cadiz even 
turned into Havana for a while! In Die An-
other Day, handsome Pierce Brosnan had 
a short chat with equally attractive Halle Ber-
ry on the beach of La Caleta. In this scene, 
the 17th-century castle Castillo de Santa 
Catalina, which was a military prison for 
centuries, can be seen in the background. 
The city was also guarded by Castillo de San 
Sebastian, located on a small island. To-
day, the island is connected to the land with 
a promenade, which has the colour of the 
setting sun in the evening. Horses are an 
integral part of Spain, and the prominent 
breed here is P.R.E (Pura Raza Española), 
that is Andalusian horse. Jerez de la Fron-
tera boasts a world famous horse-riding 
school, Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre. The school is renowned for cul-
tivating horse-riding traditions, which are 
presented – together with hard work on 
horse selection, training new equestrians, 
and developing cultural heritage – during 
remarkable shows ‘Cómo bailan los ca-
ballos andaluces’. Welltrained horses 
present their skills to the sounds of Span-
ish music, while equestrians proudly wear 
an 18th-century apparel and ride some of 
the most beautiful horses in the world.

SEVILLE AND EL ROCIO
Seville is not only the capital of Andalu-
sia, but also one of the best Spanish cities 
for sights and landmarks. Most of its his-
torical buildings are adorned with azule-
jos – thin ceramic tiles, depicting histor-
ical and mythological scenes. One of the 
greatest landmarks in the city is the Span-
ish Square. Although it was built fairly 
recently (in 1929), its walls depict the most 
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important events in the history of 48 Spanish prov-
inces. The square was also in a film – not as another 
city but… another planet! The Spanish Square was 
the Planet Naboo in Star Wars: Episode I - The Phan-
tom Menace (you won’t find this story in azulejos, 
though). Only an hour away from the capital of the 
region, there is a  little village of El Rocio. It’s located 
on the verge of one of the largest European national 
parks – the Doñana Natural Park. It’s almost as if time 
has stopped there. There are no roads there, only sand 
with hoof prints, because the inhabitants of this un-
usual village ride horses. In May, the village is visited 
by over a million singing pilgrims, praising the Virgin 
of El Rocio. They come here on foot, by car or on car-
riages decorated with flowers, which look like Roma-
ni wagons. At night, pilgrims camp under the stars, 
dancing, singing and sharing food.

Andalusia has a turbulent history. Its flavour can be 
found in each of its cities and villages. Its time is told by 
flamenco rhythm and the sounds of galloping horses. 
If for some reason this destination isn’t on your travel 
bucket list yet, you must absolutely add it! 
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RAFAŁ ZARĘBA – SZEF KUCHNI W WARSZAWSKIM SZNYCIE, PASJONAT 
HISTORII KULINARIÓW I DOMOWEGO OGNISKA. JEGO ZNAKIEM 
FIRMOWYM SĄ HISTORYCZNE REKONSTRUKCJE KULINARNE, W RAMACH, 
KTÓRYCH STWORZYŁ NAWET MENU OPARTE NA…BIBLII.

Jakub Wejkszner: Twoja pasja brzmi 
ciekawie na papierze, ale czy się sprawdza 
w rzeczywistości?
Rafał Zaręba: Sprawdza się, dlatego że to nie 
jest tylko suchy slogan. nie wymyśliliśmy 
tego na potrzeby tej restauracji. Od czasów 
studiów zacząłem się interesować historia 
kulinarną, pracę licencjacką napisałem na 
temat diety biblijnej i jej znaczenia. To był 
zalążek. W momencie, w którym objąłem 
stanowisko szefa kuchni w Warszawskim 
Sznycie, przełożenie tego na menu przyszło 
naturalnie. Potem zaczęła się współpraca 
z Zamkiem Królewskim, zrobiliśmy kola-
cję Wazów. Receptury dawne były raczej 
inspiracjami, gdyż 1 do 1 nie da się tego od-
tworzyć. Ludzie mają obecnie inne smaki. 
Kiedyś jadano kwaśniej, nie było lodówek, 
żywność inaczej przechowywano, konser-
wowano. Przede wszystkim, pracujemy 
na produktach, które kiedyś były mocno 
używane i zakorzenione w naszej kultu-
rze. Mamy m.in. dostęp do jesiotra kawio-
rowego, który cieszy się u nas olbrzymim 
powodzeniem. Połączyłem go z fermento-
waną łodygą brokułu i puree z topinam-
buru, do tego sos rakowy.

Jeżeli chodzi o dietę biblijną, trudno sobie 
wyobrazić jak można wyciągnąć z tego prze-
pisy. Jak sobie z tym poradziłeś?
Zacznijmy od eliminacji produktów niedozwo-
lonych. W mojej interpretacji, dieta biblijna to 
przede wszystkim produkty nieprzetworzone, 
jadane w takiej formie, w jakiej dała nam je na-
tura. Jeżeli chcemy jeść zgodnie z Biblią to nie 
tylko unikamy rzeczy, które są zabronione, ta-
kich jak wieprzowina, węgorz, ryby bez łusek, 
skorupiaki. To wszystko ma głębsze podłoże. 
Tak naprawdę, dla osób niewierzących dieta 
biblijna będzie niczym.

C Z Y  A P O S T O Ł O W I E  B Y L I  F I T . . .

TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Warszawski Sznyt

I KOSTK I ROSOŁOW E Z X V III W IEKU

CZYAPOSTOŁOWIE 
BYLI FIT

Czyli z dietą historyczną nie jest trochę 
tak jak z byciem koneserem win? Nie 
chodzi tylko o smak, ale historię, jaka 
wiąże się z tą butelką?
Dla mnie najważniejszy jest smak. Powinni-
śmy kultywować historię, nie powinniśmy 
się jej wstydzić, ale wyciągać ją na salony. 
Produkty mamy wartościowe. Tak jak poka-
załem na kolacji Wazów. Smaki można zła-
godzić, dodać techniki, które są nam znane 
obecnie. Mamy danie, które ma przekaz hi-
storyczny. Oczywiście, możemy też przy sto-
le porozmawiać kto to jadł, w jakich okolicz-
nościach i dlaczego to się pojawiło na stołach 
naszych przodków.

Jakie danie z dynastii Wazów zrobi 
„comeback” na stoły w Warszawie?
Pieczona perliczka. Na pewno. Dla drobiu 
jest cały czas miejsce na polskich stołach. 
Perliczka nie jest takim przemysłowym kur-
czakiem, hoduje się ją z dużo większą dbało-
ścią. Poza tym – wywary. W tamtych czasach 
było to nazywane polewkami zdrowotnymi. 
Oprócz tego, myślę że temat ten nie jest do-
statecznie zgłębiony – wszystko to, co daje 
nam las. W przepisach, do których dotar-
łem, w książkach profesora Dumanowskiego 
jest bardzo dużo roślin, które mają działanie 
prozdrowotne. Obecnie, ludzie chodzą do 
parku, nawet na spacer nie chce nam się odje-
chać 30-40 km za Warszawę. Mamy wielu na-
ukowców, którzy zajmują się tym tematem, 
profesor Łuczaj na ten przykład. Można się 
dokształcić i pozbierać zioła, dowiedzieć się 
jak wykorzystywać np. krwawnik czy szcza-
wiki. Ostatnio przychodzą do nas wzorce ze 
Skandynawii. Znany na całym świecie René 
Redzepi zbiera swój zespół i chodzi z nim po 
lesie. W Polsce część restauracji idzie tym 
trybem, natomiast ludzie prywatnie nie do 
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odpuszczę. Historyczne podboje to temat tak rozległy, 
że starczy na kilkanaście lat. Mam poczucie misyjne, 
żeby polska scena kulinarna się odbudowała. Żebyśmy 
przestali mieć kompleksy, bo Włosi mają wspaniałą 
oliwę, ich restauracje są popularne itd. Ludzie nie są 
zbyt otwarci na rzeczy związane z kuchnią polską, bo 
został nam zaburzony obraz tej kuchni nadinterpreta-
cją nazwy staropolskie. Bardzo wiele restauracji miało 
w menu żurek staropolski, golonkę. Z prawdą i historią 
nie miało to nic wspólnego. Trzeba to wszystko gościom 
na nowo pokazać.

Jest jakaś potrawa, która zmieniła bieg historii?
Ciekawym przykładem jest kotlet habsburski. Niemcy 
przywieźli go ze sobą do Stanów Zjednoczonych, włożony 
w bułkę stał się…hamburgerem. 

Polska dieta historyczna – co Cię w niej zdziwiło?
Przepis na kostki rosołowe. Mocno wyredukowany wywar 
ma tyle substancji żelujących, że po wystudzeniu można 
go pokroić i w formie kostki zostawić. Teraz się kojarzy 
wszystkim źle, ale jak się czyta o kostce rosołowej z XVIII 
wieku to jest to coś niesamowitego.

Dziękuję za rozmowę. 

końca. Coraz bardziej kłócimy się z naturą, zamiast 
się z nią godzić.

A jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny diety historycznej?
Dieta biblijna – jak najbardziej. Wszystkie produkty, które 
występowały w tamtych czasach, jedzono w takim stanie, 
w jakim powinniśmy je jeść. Nieprzetworzone. Jeżeli mi-
gdały czy suszone morele zostały poddane konserwacji 
to nie są takie jak w diecie biblijnej. Jeśli chodzi o rekon-
strukcje kuchni polskiej to nie wszystko jest zdrowe. Ja-
dano niekiedy dość tłusto. Ogólnie, najgorsze dla nas są 
konserwanty. Musimy odżywiać się bardziej w stopniu 
surowym i takie rekonstrukcje w tym pomagają. Nieste-
ty, nie takie są teraz trendy narzucone przez standardy 
Michelin, czyli jeżeli pureé nie ma idealnie gładkiej kon-
systencji to kucharz się nie postarał. Według mnie - nie-
koniecznie. Czasem lepiej zrezygnować z tekstury na ko-
rzyść smaku i wartości prozdrowotnych.

Chciałbyś wrócić do dzikości w kulinariach?
Chciałbym więcej z niej skorzystać. W stu procentach 
nie, bo wtedy umniejszymy też zawodowi kucharza. Ja 
na przykład lubię pracę na żywym ogniu. Mamy właśnie 
taki grill, to jest serce restauracji. Każdy bowiem chce 
mieć kominek. Nie do końca wiemy dlaczego, ale jed-
nak przy żywym ogniu człowiek czuje ciepło, nie tylko 
termiczne. Przy kominku zawiązują się inne relacje. To 
samo jest z chlebem. Jeżeli mamy dobry chleb w restau-
racji, jeżeli pieczemy go w domu, jesteśmy w stanie to 
ognisko domowe zacieśnić.

Skąd u Ciebie fascynacja historią?
To był jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole. 
Generalnie, na całą historię patrzyłem przez pryzmat ku-
linariów. Na przykład, gdy Wielka Brytania była bombar-
dowana podczas II Wojny Światowej, w tym okresie było 
to najzdrowsze społeczeństwo. Mieli dietę selektywną, nie 
korzystali z tłustych składników. Historia uczy nas co jest 
dobre, a co dobre nie jest.

Można zrobić też dietę stalingradzką ze szczurów 
i karaluchów.
(Śmiech) Nawet słyszałem, że klej od tapet był wtedy jedzo-
ny, bo miał kalorie. Oby nam się nigdy nie przydała ta wie-
dza. Mam nadzieję, że po sobie też coś zostawimy dla na-
szych potomków. Tak postępuje ewolucja. Dziwne jest to, 
że w branży motoryzacyjnej cieszymy się z naszych doko-
nań i z każdym pokoleniem robimy coraz lepsze samocho-
dy, a w gastronomii zapominamy o zdrowiu. Zaczynamy 
się skupiać, żeby produkt był coraz tańszy, chociaż zaczy-
na nam szkodzić.

Historia, ale z punktu widzenia kulinariów. Dlaczego?
Myślę, że jednoznacznie nie da się powiedzieć. Nie wie-
my nigdy jaka pasja, na jakim etapie życia nas spotka. 
Ja, na przykład, jestem mechanikiem lotniczym z wy-
kształcenia, ale jako mechanik nie pracowałem ani jed-
nego dnia. Po ukończeniu szkoły, od razu rozpocząłem 
pracę w gastronomii. Studiowałem też architekturę kra-
jobrazu, bo myślałem, że w gastronomii się nie zaczepię. 
Nie sądziłem, że ta pasja przetrwa, a z każdym krokiem 
coraz bardziej się zagłębiałem i wiem, że już teraz nie 
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CHAOS OF EVERYDAY LIFE AND 
BLOODY RED BEDROOM

Were disciples fit and stock cubes from XVIII 
century. Rafał Zaręba – interview Rafał Zaręba 
– chef in Warszawski Sznyt, culinary history 
enthusiast. His trademark is recreating dishes 
from history. Within his accomplishments there is 
a menu based on…the Bible.

Jakub Wejkszner: Your passions seems 
interesting at first glance, but does it 
sustain itself in reality?
Rafał Zaręba: Yes, it’s not just a slogan. We 
didn’t create it just for this restaurant. Since 
college I have been very interested in culinary 
history. I  wrote my BA thesis on biblical 
diet and its meaning. It was just a start. Since 
I’ve become a chef at Warszawski Sznyt, it 
came to me naturally to put my passion into 
menu. Then, I started collaboration with 
Royal Castle. I did there Waza’s supper. 
Historical recipes were just an inspiration. 

It is impossible to recreate a dish one to 
one. People have different tastes nowadays. 
Historical dishes were more sour, there 
were no fridges and food was kept different-
ly. Basically, we work on products that were 
available then and are rooted in our culture. 
We have, among others, sturgeon used in 
caviars – very popular. I combined it with 
fermented broccoli stem and puree made 

from topinambour. On the top of that I put 
sauce made from cankers.

It’s hard to imagine how one could extract 
recipes from the Bible. How did you 
manage to do that?
I started by eliminating banned products. In 
my interpretation, diet based on the Bible is 
mostly unprocessed products in way that they 

-koncentrat 
 pomidorowy
-mąka pszenna 
-koperek 
-śmietana 
-bagietka

Potrawka z raków

Składniki:
-raki
-szalotka
-szafran
-koniak
-olej rzepakowy

Wykonanie:

 Zdecydowanym ruchem wyrywamy odwłok 
raka tak aby wyszedł przewód pokarmowy
 Raki gotujemy w wywarze rybnym 12minut 

a następnie, następnie studzimy i obieramy 
z mięsa
 Pancerze podsuszamy, po czym smażymy około 

15 min., podlewamy koniakiem i flambirujemy
 Zalewamy całość wywarem, dodajemy 

szafran (wcześniej podgrzany w małej ilości 
koniaku) i gotujemy 1,5h
 Smażymy pokrojoną w kostkę szalotkę 

i dodajemy mięso z raków, następnie zlewamy 
przez gazę lub bardzo gęste sito wywar ze sko-
rup – całość gotujemy 20min.
 Śmietanę mieszamy z mąką i lekko zagęszc-

zamy do wymaganej gęstości-doprawiamy solą 
i pieprzem - posypujemy koperkiem
 Podajemy z grzankami z bagietki



Wątróbki gęsie po żydowsku alla Metropol

Składniki:

- gęsie wątróbki
-mąka
-słonina 
-olej rzepakowy
-rum

Wykonanie:

 Wątróbki należy oczyścić z twardych błon i panierować w mące
 Obsmażamy dokładnie z każdej strony
 Dodajemy pokrojoną w piórka szalotkę, a następnie grzyby
 Po 15 minutach podlewamy rumem i lekko flambirujemy
 Całość zalewamy wywarem, dodajemy cynamon i gałkę musz-

katołową (błagam-nie za dużo!) i dusimy aż wątróbki będą miękkie
 Doprawiamy solą i pieprzem, oprószamy siekaną natką pietruszki
 Na osobnej patelni przygotowujemy skwarki którymi obsypu-

jemy wątróbki
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appear in nature. If we want to eat according-
ly to the Bible, it’s not just avoiding pork, eel, 
crustaceans or fish without scales. It’s deep-
er than that. For non-believers, Bible diet 
wouldn’t be anything special.

Isn’t this historical diet similar to being 
a wine connoisseur? It’s not about the taste, 
it’s the history of the bottle?
For me – taste is the most important thing. 
We should cultivate our history, we should 
not be ashamed of it, but embrace it. We 
have many valuable products, I showed it 
during my Wasa’s dinner. Tastes can be 
tamed. We can add some techniques we 
know nowadays. We have a dish with histor-
ical meaning, we can talk about who ate it, 
in what circumstances and why did it appear 
on our ancestors table.

-szalotka
-kapelusze podgrzybków
-cynamon, gałka muszkatołowa 
-wywar drobiowy
-natka pietruszki

What dish from Wasa’s dynasty is going to 
make a comeback in Warsaw?
Baked guinea fowl. For sure. There is al-
ways a  place for poultry on polish tables. 
Guinea fowl is not just industrial chicken. It’s 
bred with more care. And brews. It was called 
healthful pottage in old times. Also – and 
I think this topic is not yet grasped – every-
thing that forest gives us. In recipes I found 
in professor Dumanowski books, there are 
many plants that have aspects beneficial to 
our health. Nowadays, people go to parks 
for a walk. 30-40 km outside Warsaw is too 
far for most people to drive and stroll in the 
forest. We have many scientist in the sub-
ject. Professor Łuczaj for example. You can 
read these books and collect some herbs, get 
to know how to use carnelian for example. 
Recently, we’ve had some influences from 

Scandinavia. Famous chef, René Redzepi 
takes his team into the woods. Many restau-
rants in Poland tries to do the same, but peo-
ple privately – not so much. We would rather 
argue with nature than make peace with it.

What about health aspect of this  
historical diet?
Bible diet is healthy – for sure. Every product 
is in its natural state. The way it should be 
consumed – unprocessed. If almonds and 
dried apricots were conserved they would not 
be the same as in the Bible. In polish cuisine 
though – not so much. Poles ate a lot of fat-
ty food. Generally, the worst thing for as 
are preservatives. We need to eat more raw 
products, and these reconstructions help 
to raise awareness. Unfortunately, trends 
based on Michelin standards are different. 
If pureé is not pure, it means that chef didn’t 
do his job well. I do not think, that it’s true. 
Sometimes it’s better to give up texture for 
taste and health aspects of the food.

Do you want to go back to rawness  
in cuisine?
I would like to use it more. Not 100%, be-
cause we would undermine the role of the 
chef. I like to work with live fire. We have 
a grill that operates with that, it’s the heart of 
our kitchen. Everybody wants to have a fire-
place. We don’t really know why, but live 
fire gives warmth, not only the heat. There 
are different connections between humans 
around the fireplace. Same with bread. If we 
have good bread in the restaurant, if we bake 
it at home, we can have stronger bonds with-
in our hearth.

Where is your fascination with history 
coming from?
It was one of my favorite subjects at school. 
Generally speaking, I looked at history through 
cuisine. For example, when Great Britain was 
bombarded during WWII, they had the healthi-
est society ever. Why? Because their diet was 
selective, they didn’t use fatty products. History 
teaches us what is good and what is not.

You can always make Stalingrad diet, that 
consists of rats and roaches.
(Laughs) I even heard that they ate wallpa-
per glue, because it had some calories in 
it. I  hope we’ll never use this knowledge. 
What I want to do is to leave some legacy. 
This is how evolution works. It’s baffling to 
me that every major technological step in 
moto industry is welcomed and we make 
better cars every year, but, for some rea-
son, we forget about that in gastronomy. 
We focus on getting everything cheaper, 
even though it’s harmful.



History, but through the lens of cuisine. Why?
It’s hard to say. We never know what passion awaits us in 
life. I, for example, am trained as an aircraft mechanic, 
but I have never work a day in my life in this profession. 
I also studied landscape architecture, because I thought, 
that I will never get myself into gastronomy. I didn’t think 
that this passion will prevail, but with every step further, 
I knew I’ll never let it go. Historical conquests is a wide sub-
ject, I think it’ll be enough for a number of years. I have 
a mission to open up polish cuisine to the world, to help 
overcome our complexes. We compare us to Italian cui-
sine, they have great olive oil, their restaurants are popular 
around the world etc., that’s nonsense. People are not 
really open to polish cuisine because our view on it 
is distorted by overinterpretation of the word Old-Polish. 

Many restaurants have in their menus Old-Polish żurek, 
hock. It has nothing to do with reality. We need to show 
that to our guests.

Is there any dish that changed history?
Habsburgian cutlet is an interesting example. German 
immigrants brought it with themselves do USA after 
WW II. In the bun it gained a new name – hamburger.

Polish historical diet – what surprised you the most?
Recipe for stock cubes. Highly reduced soup has so 
many gelling agents, that after cooling it down you can cut 
it and form it into the cube. Nowadays it isn’t really associ-
ated with something good, but reading about it in 18th 
century recipe is something amazing. 

Sernik z topinamburu

Składniki:
-topinambur 500g
-ser twarogowy mielony trzykrotnie  300g
-jogurt 200ml
-żelatyna  w listkach 12g
-cukier puder   90g
-rodzynki królewskie 100g
-sok jabłkowy 300ml

Wykonanie:

 Topinambur pieczemy do miękkości 
w temperaturze   160st. C
 Upieczony topinambur obieramy ze skór, 

które rozkładamy na płasko do suszenia
 Miąższ z topinamburu miksujemy blender-

em na gładko dodając ser twarogowy, jogurt, 
cukier puder – robimy to cały czas podgrze-
wając miksturę w garnku lub w Thermomixie 
z ustawioną temperaturą na 80st C
 Gotowy sernik wylewamy do naczynia 

i studzimy, po czym wkładamy do lodówki 
aby stężał  (min. 3 godziny)
 Namoczoną w zimnej wodzie żelatynę 

dodajemy jako ostatnią i dalej miksujemy 
5min. – całość musi osiągnąć temperaturę 
80st C.
 Wysuszone skóry z topinamburu smażymy 

w oleju rozgrzanym do temperatury 160st. C
 Rodzynki królewskie namaczamy zale-

wamy dzień wcześniej sokiem jabłkowym
Zamrożoną czarną porzeczkę tłuczemy 
na miazgę
 Sernik wykładamy do miseczki, 

ozdabiamy skorupami z topinamburu 
i rodzynkami, całość posypujemy granitą 
z czarnej porzeczki

C Z Y  A P O S T O Ł O W I E  B Y L I  F I T . . .
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MALARZ, MUZYK I ODKRYWCA, CHOCIAŻ TALENTEM WYKAZYWAŁ SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH 
DZIEDZINACH. LEONARDO DA VINCI PRZESZEDŁ DO HISTORII JAKO JEDYNY CZŁOWIEK 
TAK WSZECHSTRONNIE UZDOLNIONY. DZIŚ OCZEKUJEMY, ŻE Z SAMOCHODAMI BĘDZIE 
PODOBNIE. KUPUJEMY JEDEN, ALE MA SŁUŻYĆ I W CODZIENNYCH OBOWIĄZKACH, 
I PODCZAS ZADAŃ SPECJALNYCH. PRODUCENCI DWOJĄ SIĘ I TROJĄ, ALE EFEKT OSIĄGAJĄ 
TYLKO NIELICZNI. DOBRE PRZYKŁADY STOJĄ W  PORSCHE CENTRUM SOPOT.
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

SAMOCHÓD WSZECHSTRONNIE 
UZDOLNIONY? BARDZO PORSCHE
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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. Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
 

M ówimy, że od przybytku głowa nie 
boli. Są zatem ludzie cieszący się 
posiadaniem kilku różnych mode-

li. Trudniej mają Ci, którzy muszą się ogra-
niczyć tylko do jednego. Wybór samochodu 
musi być zatem dobrze skalkulowany i jesz-
cze lepiej przemyślany. Zwłaszcza, że ocze-
kiwania mamy dzisiaj spore. Ideał powinien 
bowiem łączyć wygląd, komfort i bezpieczeń-
stwo. Nie bez znaczenia pozostają również  
osiągi. Niestety ideałów nie ma. A przynaj-
mniej zdaniem niektórych.

Kto interesuje się motoryzacją ten wie, że 
Porsche to jedne z najbardziej utytułowanych 
samochodów sportowych. Zresztą, liczby mó-
wią same za siebie: do 2000 roku samochody 
sygnowane znaczkiem Porsche zwyciężyły 
w  ponad 24  000 rajdach oraz wyścigach. 
Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, 
że „osiągi” to ich prawdziwa specjalność. Co 
więcej, ich obecność wcale nie musi oznaczać 
chodzenia na kompromis. W ofercie Porsche 

można bowiem znaleźć nie tylko dwuosobo-
wego szatana, ale też szybką, rodzinną twier-
dzę na czterech kołach. A mowa o Porsche 
Macan i  największym Porsche Cayenne. 
Mimo nieco większych gabarytów to nadal 
zawodnicy z drużyny Porsche. Co to konkret-
nie oznacza? Przede wszystkim wspomniane 
osiągi. W szerokiej palecie mocy znajdzie coś 
dla siebie i spokojna mama, która wozi dzieci 
na pokładzie, i kierowca o znacznie większym 
temperamencie. To właśnie na tych ostat-
nich czeka Macan w wersji Turbo oferujący 
moc 400 KM. Kto oczekuje więcej, ten powi-
nien zwrócić uwagę na większego Porsche 
Cayenne. Model ten, będący sprzedażowym 
hitem producenta, w najmocniejszej wersji 
oferuje moc 550 KM. 

Obok samych osiągów gen Porsche to 
również niebywale szybka i precyzyjna, au-
tomatyczna skrzynia biegów, która wrzuca 
kolejne biegi z prędkością światła i dyskrecją 
motyla. Ta, niezależnie od wersji silnika oraz 

K T O  I N T E R E S U J E  S I Ę  M O T O RY Z AC JĄ 

T E N  W I E ,  Ż E  P O R S C H E  T O  J E D N E 

Z   N A J B A R D Z I E J  U T Y T U Ł OWA N YC H 

S A M O C H O D ÓW  S P O RT OW YC H . 



wyposażenia, zawsze jest w pakiecie. Wbrew 
pozorom SUV Porsche doskonale prowadzi 
się nie tylko na prostej, ale również i na zakrę-
tach. To za sprawą usztywnionego zawiesze-
nia opracowanego przez inżynierów Porsche. 
Dzięki jego obecności Macan, czy też sporo 
większy Cayenne, nawet na bardzo ostrych 
łukach nie wychyla się na boki, przyprawia-
jąc o chorobę morską wszystkich obecnych 
na pokładzie. A kto woli jeszcze sztywniej-
szą atmosferę, ten może skorzystać z trybu 
jazdy Sport. Po jego wyborze SUV-y Porsche 
wyostrzają wszystkie zmysły, dzięki czemu 
skrzynia robi się jeszcze szybsza, zawiesze-
nie sztywniejsze, a silnik bardziej elastyczny. 
Wyczulony na wszelkie, nawet te najdrobniej-
sze ruchy, robi się również układ kierowniczy, 
kolejny element, z którego mogą być dumne 
wszystkie samochody Porsche. Jednak wy-
bierając SUV-a obok osiągów, otrzymujemy 
dodatkowo wyższe zawieszenie i bardzo po-
jemny bagażnik (w przypadku Cayenne to 
745 litrów, w przypadku Macan nieco mniej 
– 500 litrów). To dość istotny element samo-
chodu, ponieważ od jego pojemności zależy 
czy wyjedziesz z rodziną na kilka dni nad mo-
rze, czy pozostanie Ci weekend na działce. Do 
tego Porsche Centrum Sopot ma teraz bardzo 
atrakcyjne finansowanie. Decydując się za-
tem na zakup jednego z tych samochodów nie 
idziesz na żaden kompromis. Bo otrzymujesz 
moc, osiągi i szereg możliwości. 

ENGLISH

MULTI-TALENTED CAR? PORSCHE  
VERY MUCH

Painter, musician, explorer and many more. 
Leonardo Da Vinci is one of the most talented per-
son in human history. Nowadays, we want cars to do 
the same. We buy one and expect it to be the best 
not only in everyday use but also in special tasks. 
Every car manufacturer tries to accomplish that, not 
everyone succeeds. Great example of those who 
manage – Porsche Centrum Sopot.

We tend to say – you can have too much of 
a good thing. There are certain people that en-
joy having different cars. It’s harder for those 
who have to narrow it to just one. Choosing 
the right car is hard. Decision has to be 
thought through. Especially when expecta-
tions are high. Perfect one has to combine 
looks, comfort and safety. Performance is an-
other thing. Unfortunately, nothing is perfect. 
According to some.

Everyone interested in cars knows, that 
Porsche is one of the most awarded sport cars 
in the industry. Numbers speak for them-
selves. Porsche won over 24 000 races and 
rallies until year 2000. There is no doubt that 
performance-wise Porsche is top of the class. 
But that’s not all – high-performance does not 
mean comprising other features. Porsche of-
fers not only fabulous two-person demon but 

also fast, great family fortress. I’m talking 
about Porsche Macan and the biggest Porsche 
Cayenne. Despite greater size, they are still 
part of Porsche’s family. What does it mean? 
Mostly, previously mentioned performance. 
In wide range of power, everyone will find 
something for them – moms with children 
on board and drivers with wild temperament. 
For them, the best choice is 400 HP Macan in 
his Turbo version. Anyone who needs more 
power should take a look at a bigger Porsche 
Cayenne. This sales hot item has 550 HP in his 
most powerful version.

Apart of performance, Porsche also pro-
vides fast and precise automatic gearbox that 
shifts gears with speed of light and discretion 
of butterfly. Regardless of chosen variation of 
the engine or kit, this feature is always includ-
ed. In spite of appearances, Porsche’s SUV 
rides smoothly not only in straight line but 
on the turns as well. This happens thanks to 
padded suspension created by engineers at 
Porsche. Because of that Macan and much 
bigger Cayenne don’t bounce to the sides on 
curves making everyone seasick. For those 
wanting even stiffer atmosphere, there is al-
ways Sport mode. In this version, Porsche’s 
SUVs senses sharpen and engine becomes 
more elastic. Steering system also becomes 
mindful of every motion – another reason 
for Porsche to be proud of. With SUV, apart 
of great performance, you also get higher sus-
pension and very spacious trunk (Cayenne 
– 745 l, Macan – 500 l). It’s important part of 
every car, because trunk capacity determines 
if you can go to the sea for a few days or if you 
have to stay in your garden. Porsche Centrum 
Sopot has also very attractive payment possi-
bilities. Choosing one of their cars means no 
compromises. You get power, performance 
and number of possibilities. 
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PIOTR AUGUSTYNIAK, „WYSPIAŃSKI. 
BURZENIE POLSKIEGO KOŚCIOŁA”, 
WYD.ZNAK,  KRAKÓW 2019 

„Plan Kaczyńskiego był jasny: posłużyć 
się w budowaniu retoryki politycznej lę-
kami, pragnieniami i mitami wpisanymi 
w polski fantazmat, bo to daje gwarancję 
rządu dusz” - pisze krakowski filozof Piotr 
Augustyniak. Jednak niech nikogo ów cy-
tat nie zmyli, bo jego książka „Wyspiański. 
Burzenie polskiego kościoła” - jedna z naj-
bardziej fascynujących, jakie od dawna 
czytałem! - ani trochę nie jest o polityce. 
Jest wyłącznie (a  może aż?) o  polskości, 
która nas od pokoleń równocześnie stwa-
rza i niszczy. Polskości fantazmatycznej, 

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".

urojonej i obsesyjnej, czyli, niestety, jedy-
nej, jaka istnieje.  

Za punkt wyjścia do swoich rozważań 
Augustyniak bierze dramat Stanisława 
Wyspiańskiego „Wyzwolenie”. Wychodząc 
z założenia, że młodopolski geniusz wię-
cej rozumie z tego, co się obecnie w Polsce 
dzieje niż współcześni socjolodzy, poli-
tolodzy i publicyści, Augustyniak szuka 
w myśli poety wyjścia ze społeczno-kul-
turowego impasu, w którym znalazła się 
„wstająca z  kolan” Polska. Twierdzi, że 
modernizacja (której na początku lat 
90. XX wieku poddaliśmy się jako wspól-
nota oby watelska w nadziei skutecznej 
przemiany w cywilizowanego człowieka 
Zachodu) nie wyrwała nas z wielowieko-
wego majaku, w którym śnimy – jak to kie-
dyś napisał Witold Gombrowicz – polski 
sen o urodzie. Wprost przeciwnie, pogłę-
biła jedynie nasze urojenia, rozdymając 
przestrzeń polskiego fantazmatu. 

Dlaczego powracają dziś pomruki 
o mesjańskim posłannictwie, narodowej 
wielkości, ponadprzeciętnym polskim po-
tencjale, wyzysku ze strony zachodnich 
sąsiadów i  zdradzie niepolskich elit? – 
pyta Augustyniak i odpowiada: bo za ten 
cały bełkot odpowiedzialny jest sposób 

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

WYZWOLENIE PRZEZ

WIELKĄ SZTUKĘ
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odczuwania rzeczywistości, który zaszczepia w nas 
polskość – jej kultura, wychowanie i opinia publiczna. 
Od pokoleń gnijemy w zwulgaryzowanej formie roman-
tyzmu, pogrążając się w malignie samooszukiwania, 
w tym przerażającym polskim matriksie, który tworzą 
„kościół, zamek i mogiła”. 

Jak z  tego wybrnąć, podpowiada nam właśnie 
Wyspiański: warunkiem wyzwolenia – dzięki które-
mu możemy wreszcie osiągnąć przebudzenie! – jest 
zburzenie dotychczasowego fantazmatu. Jego de-
strukcja da Polsce nową energię, która jest niezbęd-
na, byśmy jako aktywna zbiorowość mogli się odna-
leźć w nowoczesnym świecie. Wszelako nie da się tego 
uczynić na drodze intelektualnej refleksji czy też re-
form i przemian o charakterze politycznym. 

To musi być proces niemalże szamański. A  to 
dlatego, że fantazmat da się przebudować jedynie, 
wchodząc do jego wnętrza. Do jądra naszej zbioro-
wej, polskiej maligny. To musi być podróż do źródeł 
narodowych urojeń, a taką podróż da się skutecznie 
odbyć jedynie poprzez wielką sztukę i performans. 
Czyli – pokłońmy się teraz również kolejnemu geniu-
szowi Adamowi Mickiewiczowi! – po raz kolejny wiara 
i czucie w miejscu szkiełka i oka, tyle że z pełną świa-
domością, czemu to wszystko służy. Bo tylko przez ar-
tystyczne misterium – powiada Wyspiański, a za nim 
Augustyniak - można Polakom ukazać prawdę o ich 
mentalnym kościele, w którym sami siebie adorują. 
I tylko w ten sposób można ów kościół zburzyć, co jest 
warunkiem koniecznym do zbudowania na jego miej-
scu nowego gmachu polskiej tożsamości – nareszcie 
otwartej na świat i dającej nam realne, a nie iluzorycz-
ne, poczucie własnej wartości. 

ENGLISH

LIBERATION THROUGH GREAT ART

PIOTR AUGUSTYNIAK, ‘WYSPIAŃSKI. BURZENIE 
POLSKIEGO KOŚCIOŁA”, ZNAK, CRACOW 2019

‘Kaczyński’s plan was clear – to build his political rhet-
oric on fear, desires and myths of Polish phantasms, 
which guarantees the government of souls,’ writes 
Piotr Augustyniak, a Cracow philosopher. But don’t be 
deceived by this quote, because his book ‘Wyspiański. 
Burzenie polskiego kościoła’ – one of the most fascinating 
books I’ve read for a long time! – isn’t about politics at all. 
It’s only (or perhaps as much) about Polish identity, which 
has been shaping and destroying our nation for centuries. 
The identity, which is phantasmal, delusional and obses-
sive, and – unfortunately – the only one that exists.

Augustyniak picks Stanisław Wyspiański’s drama 
‘Liberation’ as his starting point. Assuming that the 
genius of the Young Poland movement understands 
the current situation in the country much better than 
contemporary sociologists, political scientists, and 
publicists, Augustyniak tries to find a solution to the 
social and cultural deadlock of Poland constantly 
‘getting off its knees’. He believes that the modernisa-
tion (which we surrendered to as a community at the 
beginning of the 1990s, in hope of an effective trans-
formation into a  civilised Western society) didn’t 
shake us out of a centuries-old phantasm, where we’ve 
been dreaming – as Witold Gombrowicz once wrote 
– a Polish dream of grandeur. Quite the opposite, it 
exacerbated our state, broadening the spectrum of 
Polish phantasms.

Why do murmurs about our messianic mission, 
national grandeur, superior potential, exploitation by 
our western neighbours, and the treason of non-Pol-
ish elites keep coming back, Augustyniak asks. He 
answers, because the way of perceiving the reality, 
which our Polish identity instils in us – through its 
culture, education and public opinion – is responsible 
for all that nonsense. For generations, we have been 
rotting in a vulgarised form of Romanticism, losing 
ourselves in this delirium of self-delusion, in this ter-
rible Polish matrix created by ‘the church, the castle 
and the grave.’ 

Wyspiański tells us how to get out of it – the condi-
tion for liberation which will allow us to wake up is de-
stroying the current phantasm. Thus, we will get new 
energy, which will allow us to discover ourselves as 
an active community in the modern world. This can’t 
be done through intellectual reflection or political re-
forms and transformations. 

It must be almost shaman’s process. The phantasm 
can be destroyed only from the inside; from the crux 
of the collective Polish delirium. It must be a journey 
to the sources of national delusions, and this can only 
be done by great art and performance. Here, let’s also 
pay respects to another genius, Adam Mickiewicz, 
because it’s again about faith and feeling in the glass 
and the eye, but this time, with the awareness of its 
purpose. Because only through an artistic mystery, 
Wyspiański says, and Augustyniak repeats after him, 
Poles will see the truth about their mental church, 
in which they only adore themselves. That’s the only 
way to destroy the church, which is a precondition for 
building on its site a new edifice of Polish identity – 
open to the world and providing us with a real, not de-
lusional, sense of self-worth. 
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Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER

amiętam go jak przez mgłę. Ciepły, 
bezpieczny, ciemny. Bez impondera-
biliów, bez ideologii, bez pieniędzy. 

Świat wiecznej szczęśliwości. Większość 
chciałaby tam wrócić. Rozsiąść się w wy-
godnej przestrzeni i zamknąć za sobą drzwi. 
Pająki boją się nas bardziej niż my ich. My 
wszyscy jesteśmy pająkami, w wielkim po-
szukiwaniu od-pajęczonych miejsc. I wszy-
scy chcemy nie musieć.

Pamiętam jak dziś czerwone ściany po-
kryte miękkim materiałem. Wygłuszały 
nieprzyjazne dźwięki otoczenia jak puste 
opakowania po jajkach amatorskie studio 
nagraniowe. Dzięki temu nie musiałem 
przejmować się brutalnością codzienno-
ści i okrucieństwem wyjątku. Matka skutecz-
nie chroniła moje wątłe ciało przed każdym 
możliwym cierpieniem, zarówno tym, któ-
rego miała świadomość, jak i tym, o którym 
nawet nie miała pojęcia.

Pamiętam ciszę. Choć zgiełk miasta nie 
miał mi być zaprezentowany jeszcze przez 
dobrych kilkanaście lat, wszystko po tym 
pierwszym domostwie nacechowane było 
zamętem. Tak jak zamętem nie wydaje mi 
się już Gdańsk, w początkach mojego ist-
nienia zamętem były nawet dwa gołębie 
w nieustannym pędzie godowym. Zamętem 
było drżenie ścian mojego domu. Albo gdy 
nie do końca najlepsze jedzenie stawało się 
moją częścią, na której rosłem i rozpacza-
łem jednocześnie.

Pamiętam w końcu, gdy wyprowadziłem 
się z mojego pierwszego domu na oślepiają-
ce zewnętrze, którego stać się miałem czę-
ścią już do końca swoich dni. To wspomnie-
nie ma kolor biały. Biały jak biała wściekłość 
i komunijna sukienka. Biały jak szpitalne 
korytarze i  wstrętne żarówki wkręcone 
w sali operacyjnej. Biały jak białe śmierci 
rozniesione po społeczeństwie.

Mój pierwszy dom zabrała mi histerekto-
mia. Uczyniła mnie bezdomnym, bezdom-
nością, której nie da się udowodnić. A jeśli 
miejsce mojego stworzenia nie istnieje, to 
jestem wolny czy już tylko zwolniony z obo-
wiązku pamięci? 

ENGLISH

HYSTERIA! WHO? ME?

They pulled down my house. My family house was 
razed to the ground; they took no prisoners, didn’t 
look back, demolished its foundations, and left the 
burning abyss on the site of the former space of 
joy and peace.

I vaguely remember it. It was warm, safe, 
and dark. Without imponderables, ideology, 

HISTERIO!
     KTO? JA?

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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ZBURZYLI MI DOM. RODZINNY DOM ZRÓWNALI Z ZIEMIĄ, NIE BIORĄC 
JEŃCÓW, NIE PATRZĄC SIĘ ZA SIEBIE, BEZCZELNIE WYRWALI GO 
Z FUNDAMENTÓW I NA MIEJSCU NIEGDYSIEJSZEJ PRZESTRZENI 
RADOŚCI I SPOKOJU, ZOSTAWILI GOREJĄCĄ OTCHŁAŃ.

or money. The world of sheer bliss. Most 
people would like to return there. To lounge 
comfortably and close the door behind 
them. Spiders are more afraid of us than we 
are of them. We are all spiders looking for 
despiderised places. And we all want is not 
to have to do anything.

I remember red walls covered with soft 
fabric. Soundproofed to muffle sounds like 
empty egg boxes in an amateur recording 
studio. Thus, I didn’t have to worry about 
the brutality of everyday life and the cruelty 
of exception. My mother protected my frail 
body from any possible danger, those I was 
aware of and those I didn’t know about.

I remember silence. Although I wasn’t 
going to hear the hustle and bustle of city 
life for several years, everything after that 
first home was just confusion. I’m no longer 
in a muddle in Gdańsk, but at the beginning 
of my existence, even two pigeons in a re-
lentless mating dance added to my confu-
sion. The trembling walls of my house were 
confusing. Or when not quite the best food 
became a part of me on which I grew and at 
which I despaired at the same time.

I remember when I moved out from my 
first house to the blinding world outside, 
where I was going to live in until the end of 
my days. This memory is white. As white as 
white fury and a First Communion dress. 
As white as hospital halls and hideous light 
bulbs in an operating room. As white as 
white rubbish scattered around the society.

Hysterectomy took away my first home. 
It made me homeless with homelessness 
that can’t be proven. If the place of my cre-
ation doesn't exist, am I free or only free 
from remembering? 
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Najlepsza linia lotnicza Europy  
Środkowo-Wschodniej 2018 roku wybrana!
The best airline in Central and Eastern Europe  
in 2018 has been chosen!
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NAJLEPSZA LINIA LOTNICZA  
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ  
2018 ROKU WYBRANA! 

Rankingi organizowane są przez firmę Aviaclick i portal 
Pasazer.com – najczęściej czytany serwis lotniczy w Pol-

sce od 2004 roku, a od 2018 rozszerzone zostały także o kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej. 

Nagrody CEESAR są przyznawane najlepszym przewoźni-
kom lotniczym operującym w Europie Środkowo-Wschodniej 
na podstawie głosów oddanych przez pasażerów z Chorwacji, 
Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Rumunii, Ser-
bii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Głosujący zostali zweryfiko-
wani za pośrednictwem specjalnej platformy, potwierdzającej 
korzystanie z usług linii lotniczych. Weryfikacja tak potwier-
dzonych ocen wpływa na dużą wiarygodność przyznanych 
nagród. Dzięki współpracy z partnerami działającymi 
na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa eSky) 
możliwe jest dotarcie do wybranej grupy pasażerów, którzy 
faktycznie podróżowali w ramach określonych linii lotni-

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

W TYM ROKU CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD DLA NAJLEPSZYCH LINII LOTNICZYCH W EUROPIE ŚRODKOWO-
WSCHODNIEJ CEESAR 2018 ODBYŁA SIĘ 19 MARCA 2019 ROKU W POZNANIU, NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH 
TARGÓW POZNAŃSKICH, A PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA BYŁ OFICJALNYM PARTNEREM GALI.

TEKST: MACIEJ JAMSZ    ZDJĘCIE:  MAT. PRASOWE



P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

czych. Każdy podróżujący za pośrednictwem 
poczty elektronicznej otrzymał indywidual-
ny link do formularza głosowania – przy jego 
pomocy mógł ocenić przewoźnika lotniczego, 
z którym podróżował. Na ocenę podróży miało 
wpływ wiele czynników, a głosujący oceniali li-
nie w skali od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza 
ocena). Zapewniło to szczegółową ocenę dane-
go przewoźnika i pozwoliło organizatorom na 
dokładną analizę wyników.
Według ujednoliconego systemu klasyfikacji 
jakości linii lotniczych w Europie Środkowo-

-Wschodniej, tegoroczne nagrody CEESAR 
przyznane zostały w 3 kategoriach ogólnych – 
Najlepsza niskokosztowa linia lotnicza, Najlep-
sza długodystansowa linia lotnicza i Najlepsza 
krótkodystansowa linia lotnicza oraz w 7 kate-
goriach szczegółowych – Najlepsza cena, Naj-
lepsza odprawa i boarding, Najlepszy komfort na 
pokładzie, Najlepszy personel pokładowy, Naj-
lepsza czystość, Najlepsza rozrywka pokładowa, 
Najlepszy Catering.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała 
nagrody w następujących kategoriach: Najlep-
sza oferta dla biznesu, Wydarzenie roku, Mene-
dżer roku, Trasa roku, Nowa strefa handlowa, 
Największy rozwój na lotniskach w  Europie 
Środkowo-Wschodniej, Punktualność, Naj-
większy rozwój linii lotniczych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej.

Konkurs na najlepszą linię lotniczą w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej CEESAR i towarzyszą-
ca mu uroczysta gala to obecnie jedno z najwięk-
szych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń 
wśród profesjonalistów z branży lotniczej. Tego-
roczna Gala odbyła się w historycznym pawilo-
nie „pod iglicą” na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Na uroczystość przybyli 
prezesi i przedstawiciele linii i portów lotniczych, 
firm współpracujących z branżą lotniczą. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło też przedstawi-
cieli władz państwowych i samorządowych oraz 
organizacji biznesowych. 

TEGOROCZNI LAUREACI 
NAGRÓD CEESAR

Kategorie głosowania internautów:
  Najlepsza niskokosztowa linia lotnicza – Wizz 

Air
  Najlepsza długodystansowa linia lotnicza – 

LOT
  Najlepsza krótkodystansowa linia lotnicza – 

Lufthansa
  Najlepsza cena – Ryanair
  Odprawa i boarding – LOT
  Komfort na pokładzie – Emirates
  Personel pokładowy – Wizz Air
  Czystość – Lufthansa
  Rozrywka pokładowa – Emirates
  Catering – Qatar Airways

  IN ENGLISH

THE BEST AIRLINE IN CENTRAL  
AND EASTERN EUROPE IN 2018 HAS 
BEEN CHOSEN!

THIS YEAR’S CEREMONY OF PRESENTING 
THE AWARDS FOR THE BEST AIRLINES IN 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE CEESAR 
2018 WAS HELD ON 19 MARCH 2019 IN 
POZNAŃ AT POZNAŃ INTERNATIONAL 
FAIR AND ŁAWICA AIRPORT WAS THE 
OFFICIAL PARTNER OF THE GALA.

NAGRODY KAPITUŁY

  Najlepsza oferta dla biznesu – Qatar Airways
  Wydarzenie roku – Dynamiczny rozwój lotni-
ska w Budapeszcie
  Menedżer roku – Jozsef Varadi (Wizz Air)
  Trasa roku – Budapest - New York (LOT)
  Nowa strefa handlowa – Baltona Wrocław
  Największy rozwój na lotniskach w Europie 
Środkowo-Wschodniej – Budapest Airport
  Punktualność – Airbaltic 
  Największy rozwój linii lotniczych w Europie 
Środkowo-Wschodniej – LOT  
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The rankings have been organized by Aviaclick 
and Pasazer.com portal, the most frequently 
read aviation service in Poland, since 2004 and 
since 2018 they have been extended to cover oth-
er CEE countries. 

CEESAR awards are presented to the best 
air carriers operating in Central and Eastern 
Europe based on a voting done by the passen-
gers from Croatia, Czech Republic, Estonia, 
Lithuania, Latvia, Moldavia, Poland, Romania, 
Serbia, Slovakia, Slovenia and Hungary. The vot-
ers were verified by a dedicated platform which 
confirmed they had used the certain airline’s 
services. Verification of such confirmed assess-
ment affects the credibility of the awarded prizes. 
Due to cooperation with the partners operating 
on the CEE markets (eSky Group), it is possible 
to reach a selected group of passengers who have 
actually travelled with specific airlines. Each 
traveller received an email with an individual 
link with the scale from 1 (the lowest mark) to 5 
(the highest mark). It assured a detailed assess-
ment of a given carrier and allowed the organiz-
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ers to carry out a thorough analysis of the results. 
In compliance with the quality classification standardised 

system for the airlines in CEE, this year’s CEESAR awards 
were presented in 3 general categories – Best Low-cost Air-
line, Best Long Haul Airline, Best Short Haul Airline, and in 7 
detailed categories – Best Value, Best Check-in and Boarding, 
Highest Onboard Comfort, Best Cabin Crew, Highest Level of 
Cleanliness, Best Onboard Entertainment, and Best Catering. 

Additionally, the Award Committee awarded the prizes 
in the following categories: Best Offer for Business, Highlight 
of the Year, Manager of the Year, Route of the Year, New Du-
ty-free Area, Most Remarkable Airport Expansion in CEE, 
Best On Time Performance, Most Remarkable Airline Ex-
pansion in CEE. 

The CEESAR plebiscite for the best airline in CEE and the 
accompanying gala are currently one of the biggest and the 
best-known events among the industry professionals. This 
year’s gala was held in the historical exhibition pavilion ‘un-
der the spire’ on the premises of Poznań International Fair. 
The gala was attended by presidents and representatives of air-
lines, airports, and companies cooperating with the aviation 
industry. Among the guests, there were also representatives of 
state and local authorities and business organizations. 

 

THIS YEAR’S CEESAR AWARD 
LAUREATES

Internet users’ voting categories:
  Best low-cost airline – Wizz Air
  Best long haul airline – LOT
  Best short haul airline – Lufthansa
  Best value – Ryanair
  Check-in and boarding – LOT
  Onboard comfort – Emirates

  Cabin crew – Wizz Air
  Cleanliness – Lufthansa
  Onboard entertainment – Emirates
  Catering – Qatar Airways

THE COMMITTEE’S AWARDS

  Best offer for business – Qatar Airways
  Highlight of the year – Dynamic development of the Budapest 

Airport
  Manager of the year – Jozsef Varadi (Wizz Air)
  Route of the year – Budapest - New York (LOT)
  New duty-free area – Baltona Wrocław
  Most remarkable airport expansion in CEE – Budapest Airport
  Best on time performance – Airbaltic 
  Most remarkable airline expansion in CEE – LOT  
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Sztokholm to miasto symbol, stolica Szwe-
cji, siedziba króla i miejsce wręczania 

Nagród Nobla. Jak na Skandynawię przystało, 
jest rozlokowane na 14 wyspach połączonych 
53 mostami. Nie liczymy oczywiście wysp i wy-
sepek Archipelagu Sztokholmskiego – tych 
jest ponad 24 tysiące. Mimo tego w mieście 
nie sposób się zgubić. Znakomicie działa trans-
port publiczny, w tym metro, ponadto między 
wyspami kursują też promy i stateczki wy-
cieczkowe. Co ważne, do większości atrakcji 
możemy dojść pieszo zachwycając się atmosfe-
rą tego niezwykłego miejsca.

Dla turystów Sztokholm jest bardzo atrak-
cyjny. Piękna architektura, w tym znakomi-
cie zachowana klimatyczna zabudowa stare-
go miasta, liczne muzea i zamek królewski 
to atrakcje, dla których obejrzenia warto tu 
się wybrać.

Zamek Królewski (Kungliga slottet) jest 
jedną z najpiękniejszych i najbardziej okaza-
łych rezydencji królewskich nie tylko w skali 
Europy. Jego obecna forma pochodzi z 1754 
roku. To oficjalna rezydencja króla, chociaż 

SZTOKHOLM,  
DRZWI DO SKANDYNAWII

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

Największą atrakcją turystyczną Sztok-
holmu jest bez wątpienia statek Vasa – naj-
większy w tamtych czasach galeon królew-
ski, w ybudowany w  latach 1626-1628 dla 
słynnego szwedzkiego króla Gustawa II 
Adolfa. Wady konstrukcyjne spowodowały, 
że po zwodowaniu go 10 sierpnia 1628 roku 
zatonął w sztokholmskim kanale portowym, 
nie pokonawszy nawet dystansu 1 mili. Po 
ponad 300 latach zalegania na dnie został 
znaleziony i 24 kwietnia 1961 roku wydoby-
ty za pomocą specjalnych pontonów z głę-
bokości ponad 30 metrów. Przez kolejne 
dziesięciolecia został poddany konserwa-
cji i renowacji. Obecnie jest eksponowany 
w specjalnie wybudowanym zespole muze-
alnym. Oprócz samego żaglowca, którego 
można podziwiać ze specjalnie skonstru-
owanych kładek i pomostów, zwiedzający 
mogą obejrzeć ekspozycję o życiu codzien-
nym ówczesnych marynarzy i  żołnierzy 
(zachowało się prawie 14 tysięcy oryginal-
nych części wyposażenia okrętu, uzbrojenia 
i przedmiotów codziennego użytku). 

na co dzień rodzina królewska zamieszkuje 
w  Pałacu Drottningholm (Drottningholm 
Slott). Znaczna część pomieszczeń została 
udostępniona zwiedzającym. Można obejrzeć 
przepiękne apartamenty z dziełami sztuki, za-
bytkowymi meblami i cenną zastawą. W jego 
kompleksie znajduje się też zbrojownia królew-
ska oraz skarbiec. Obejrzeć w nich możemy 
insygnia królewskie oraz najcenniejsze przed-
mioty, jakie trafiały na dwór sztokholmski na 
przestrzeni wieków.

Eksponatami, na które warto zwrócić 
szczególną uwagę, są Polonica – królewskie 
dary z czasów pokoju i zdobycze wojenne 
z okresu licznych wojen toczonych z Polską 
lub na jej terytorium od XVI do XVIII wieku, 
ze słynnym „potopem szwedzkim” 1655-1657 
włącznie. Wśród wielu prawdziwych skarbów 
warto zwrócić uwagę m.in. na paradną zbroję 
i tarczę ostatniego Jagiellona, króla Zygmunta 
Augusta oraz siodła, paradne uprzęże, zbroje 
i inne przedmioty należące do polskich królów 
z dynastii Wazów: Zygmunta III, Władysława 
IV i Jana Kazimierza.

REJS LOTNICZY DO STOLICY SZWECJI JEST ZNAKOMITĄ ALTERNATYWĄ DLA POPULARNYCH POŁĄCZEŃ PROMOWYCH. 
SKRACA CZAS PODRÓŻY O KILKANAŚCIE GODZIN I POZWALA UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH SZTORMÓW NA BAŁTYKU.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO    ZDJĘCIA: 123RF.COM
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  IN ENGLISH

STOCKHOLM, THE DOOR TO 
SCANDINAVIA

A FLIGHT TO THE CAPITAL OF SWEDEN 
IS A WONDERFUL ALTERNATIVE TO 
GOING BY FERRY. IT MAKES THE JOUR-
NEY SHORTER BY SEVERAL HOURS AND 
ALLOWS YOU TO AVOID ANY POTENTIAL 
STORMS ON THE BALTIC SEA.

Stockholm is a symbolic city, the capital of 
Sweden, the residence of the Monarch and the 
venue of the Nobel Prize Ceremony. As befits 
Scandinavia, the city is located on 14 islands 

connected with 35 bridges. Obviously, we are 
not taking into account larger or smaller is-
lands in the Stockholm Archipelago – there 
are over 24 thousand of them. That said, it is 
hard to get lost in Stockholm. Public transport 
in the city, including the Stockholm metro, 
works impeccably. Besides, you can travel 
between the islands by ferries or small cruise 
boats. What is important, most of the sites are 
within a walking distance and while walking 
there you can immerse yourself in the beauty 
of this unique place.  

For tourists, Stockholm is incredibly at-
tractive. Beautiful architecture, including very 
well-preserved and picturesque buildings of the 
Old Town, numerous museums and the royal cas-
tle are the places that you just cannot miss. 

The royal castle (Kungliga Slottet) is one of 
the most stunning and flamboyant royal man-
sions not only in Europe. The castle in its cur-
rent form dates back to 1754. It is the official 
residence of the King, although on an everyday 

basis the royal family dwells in Drottningholm 
Palace (Drottningholm Slott). Many rooms 
have been made available to visitors. On the 
premises of the royal residence there are also 
the Royal Armoury and the Treasury. Here we 
can see the royal insignia and the most valu-
able items that have been in Stockholm court’s 
possession for centuries. 

The exhibits which are definitely worth 
paying special attention to are Polonia – the 
royal gifts from the time of peace and the 
spoils of war gained during countless wars 
waged with Poland or on its territory from the 
16th to the 18th century, including famous Del-
uge in 1655-1657. Among many genuine troves, 
one can find the parade armour and the shield 
of the last King from the Jagiellonian Dynasty, 
Sigismund August, as well as saddles, parade 
harnesses, armours and many other belong-
ings of the Polish Kings from the Vasa Dynasty 

– Sigismund III, Ladislaus IV and John Casimir. 
The biggest tourist attraction in Stockholm 

is undoubtedly Vasa warship. It is the largest 
royal galleon of its times built between 1626 
and 1628 for the Swedish King, Gustavus II 
Adolphus. Due to constructional defects, right 
after having been launched on 10 August 1628, 
the ship foundered in the harbour canal after 
sailing less than a mile. It fell into obscurity for 
over 300 years and on 24 April 1961 it was found 
and recovered from the depth of over 30 meters 
with special pontoons. For the next decades it 
underwent thorough renovation and preserva-
tion. Now, the ship is displayed in the special 
museum complex. Apart from the sailing ship, 
which can be closely observed from the set of 
footbridges and decks, the visitors can also see 
what an ordinary life of the seamen and soldiers 
used to look like (over 14 thousand original 
parts of the ship equipment, armament and 
everyday objects were preserved). 

L E T ' S  F L Y
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Pogoda nas tu nie rozczaruje, bo Kefalonia, 
począwszy od czerwca aż do września, to 

istny raj dla wszystkich miłośników kąpieli sło-
necznych oraz morskich – na wybrzeżu wyspy 
nie brakuje wypożyczalni sprzętów do uprawia-
nia najróżniejszych sportów wodnych, którym 
tutejsze warunki sprzyjają przez cały sezon. Śród-
ziemnomorski klimat nas nie zawiedzie, a w lipcu 
i sierpniu temperatura nie spada tu poniżej 30°C.

NAJPIĘKNIEJSZE PLAŻE 
Obłędne widoki możemy podziwiać zarówno 
z plaż piaszczystych (na południu), jak i kamien-
nych, z drobnym żwirkiem (od północy wyspę 
otaczają skaliste klify), gdzie obuwie ochronne 
do wody na pewno się przyda. Na północnym 
zachodzie znajduje się plaża Myrtos uważana za 
najpiękniejszą, z białym piaskiem i krystalicznie 
czystą wodą, znana także z filmu „Kapitan Core-
lli”. Najbardziej rozpoznawalną plażą Kefalonii 
jest słynna Xi z charakterystycznym czerwonym 
piaskiem, wyróżniona prestiżowym certyfikatem 
Błękitnej Flagi, natomiast na plaży Monuda może-
my popływać w towarzystwie słynnych żółwi Ca-
retta Caretta, które mają tu swoje lęgowiska.

CIEKAWE MIEJSCA
Argostoli – stolica Kefalonii, to położone w ma-
lowniczej zatoce portowe miasto i tętniący 
życiem kurort, w którym poczuć można praw-
dziwie grecki klimat. Drugim pod względem 
wielkości ośrodkiem jest Lixouri – słynie ono ze 
swoich mieszkańców, powszechnie uznanych 
za wyjątkowo uzdolnionych muzycznie, dlatego 
na głównym placu miasta często odbywają się 
koncerty muzyczne, występy i pokazy. W pobli-
żu miasteczka Skala zobaczyć możemy ruiny 
świątyni Apollina (VII w p.n.e.). Fiscardo to z ko-
lei jedno z nielicznych miejsc, które przetrwało 
trzęsienie ziemi z 1953 roku w stanie niemal nie-

KEFALONIA 
– KRÓLOWA WYSP JOŃSKICH

KEFALONIA TO NAJWIĘKSZA WYSPA W ARCHIPELAGU WYSP JOŃSKICH, 
USYTUOWANA NA ZACHODNIM WYBRZEŻU GRECJI. TO IDEALNE MIEJSCE 
NA WAKACJE, JEŚLI CHCEMY ZWOLNIĆ TEMPO, ODSTRESOWAĆ SIĘ 
PODZIWIAJĄC ZACHWYCAJĄCE KRAJOBRAZY I WYPOCZĄĆ NA PIĘKNYCH 
PLAŻACH NAD SZMARAGDOWYM MORZEM.

TEKST:  MARTA NOWACKA      ZDJĘCIA: 123RF.COM
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naruszonym, dlatego wciąż można tu podziwiać 
typową dla wyspy architekturę sprzed lat.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Jaskinia Melissani – nazywana Jaskinią Nimf, 
z podziemnym jeziorem, którego lazurowo-sele-
dynowy kolor wody jest główną atrakcją wyspy. 
Odkryta dopiero w latach 50. ubiegłego wieku 
po trzęsieniu ziemi, które odsłoniło część groty 
umożliwiając oświetlenie jej wnętrza światłem 
i ukazując ten cud natury w pełnej okazałości.
Jaskini Drogarati – słynie z fantastycznej aku-
styki, a w jej wnętrzach, które rozmiarem przy-
pominają sale koncertowe, występowali m.in. 
Maria Callas i Luciano Pavarotti. 

Klasztor Agios Gerasimos – we wnętrzach 
tej XVI-wiecznej świątyni spoczywają szczątki 
świętego Gerassimosa – patrona wyspy.

GRECKA KUCHNIA
Na stołach królują tu przede wszystkim owoce 
morza i ryby oraz słynne potrawy, takie jak mu-
saka, pasticio, zupa fakes i suwlaki. Charaktery-
stycznym daniem Kefalonii jest bourbourelia – 
rodzaj zupy z fasolą i oliwą z oliwek. Na pamiątkę 
warto stąd przywieźć pyszne białe wina i ser feta. 

IDEALNY RELAKS
Górzysty krajobraz wyspy dodaje jej niepowta-
rzalnego uroku, a przebywanie w otoczeniu 
soczystej zieleni oraz hektarów upraw winoro-
śli, figowców i oliwek pod czystym, lazurowem 
niebem gwarantuje niezapomniany, rajski 
wręcz wypoczynek. Zjawiskowa wyspa ma wiele 
do zaoferowania dla wszystkich spragnionych 
relaksu i spokoju urlopowiczów, a jej piękne za-
kątki skrywają nieodkryte jeszcze przez tłumy 
turystów cudowne widoki. 
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CEPHALONIA – THE QUEEN OF THE 
IONIAN ISLANDS 

CEPHALONIA IS THE LARGEST ISLAND IN 
THE IONIAN ISLANDS ARCHIPELAGO LO-
CATED ON THE WEST COAST OF GREECE. 
THIS IS AN IDEAL HOLIDAY DESTINATION 
IF WE WISH TO SLOW DOWN, TAKE IT EASY 
SOAKING UP BREATH-TALKING VIEWS 
AND GET SOME REST ON THE AMAZING 
BEACHES AT THE EMERALD SEA.   

You will not be disappointed by the weather as 
from June to September, Cephalonia is a real 
paradise for sunbathing and sea bathing afi-
cionados. Along the coast, there are plenty of 
rentals where you can get the equipment to do 
all kinds of water sports and the conditions here 
are more than favourable all season round. The 
Mediterranean climate will not let you down ei-
ther since temperatures in July and August nev-
er go below 30°C.

THE MOST BEAUTIFUL  
BEACHES 
We can contemplate mind-blowing views from 
the sandy beaches (in the south) or the shingle 
beaches covered in fine grit (in the north, the is-
land is surrounded by rocky cliffs), so protective 
water footwear will surely come in handy here. In 
the northern west there is Myrtos which is con-
sidered the most beautiful beach with its white 
sand and crystal-clear water. It is also known 
from the film “Captain Corelli’s Mandolin”. The 
most recognizable beach of Cephalonia is re-
nowned Xi with its characteristic red sand and 
the Blue Flag certificate. On Monuda beach, for 
a change, you can swim with famous Caretta 
Caretta turtles as they have set their nests here. 

INTERESTING SPOTS
Argostoli – the capital of Cephalonia is the port 
city located in the picturesque bay. The resort is 
filled with hustle and bustle and oozes genuine 
Greek ambience. The second largest centre is 
Lixouri which is famous for its musically tal-
ented inhabitants. No wonder the heart of town 
is a popular venue for various concerts, perfor-
mances and shows. Outside the city of Skala 
we can find the ruins of Apollo’s Temple (the 
7th century BC). Then, there is Fiscardo, one of 
very few places which survived the earthquake 
in 1953 almost intact and therefore it can pride 
itself on centuries-old architecture. 

WHAT IS WORTH SEEING?
Melissani Cave – called the cave of the nymphs, 
with the underground lake which unique emer-

ald and willow-green colour water is the island’s 
main attraction. The cave was not discovered 
until the 1950s after the earthquake which ex-
posed this part of the grotto. When the cave’s in-
terior was illuminated, this natural wonder was 
revealed in all its glory. 

Drogarati Cave – famous for its outstanding 
acoustics, its interior, which resembles a con-
cert hall, has seen the performances of such 
outstanding musicians as Maria Callas and Lu-
ciano Pavarotti. 

Agios Gerasimos Monastery – this 16th-cen-
tury temple is a home to the relics of Saint Gera-
simos, the patron of the island. 

GREEK CUISINE 
Greek cooking makes wide use of seafood 
and fish. Foodies appreciate it for such dishes 
as moussaka, pasticcio, fakes and souvlaki. 
Cephalonia’s signature dish is bourbourelia – 
a bean soup with olive oil. Make sure you bring 
back home some local white wine and feta 
cheese as souvenirs. 

PERFECT RELAXATION 
The mountainous landscape of the island adds 
to its distinctive charm and spending time 
among juicy greenery as well as acres of grape-
vines, fig and olive trees under clear, azure sky 
guarantees unforgettable, almost idyllic rest. 
The remarkable island has a lot to offer for those 
holidaymakers who yearn for peace and quiet. 
Cephalonia’s beautiful sites hide marvellous 
views which have not been discovered by the 
crowds of tourists yet. 
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WŁAŚCIWE SPAKOWANIE BAGAŻU JEST NIEZWYKLE ISTOTNE, SZCZEGÓLNIE 
W PRZYPADKU PODRÓŻY LOTNICZEJ. MUSIMY PAMIĘTAĆ O PROCEDURACH 
BEZPIECZEŃSTWA ORAZ LIMITACH ILOŚCIOWYCH, WYMIAROWYCH 
I WAGOWYCH. NIE BEZ ZNACZENIA JEST TEŻ WYBÓR WALIZKI I WŁAŚCIWE 
ZABEZPIECZENIE NASZYCH RZECZY, BY NIE ULEGŁY ZNISZCZENIU.

TEKST:MACIEJ JAMSZ     ZDJĘCIE: 123RF.COM

KABINOWY I REJESTROWANY
To zasadnicze rozróżnienie. Bagaż kabinowy 
możemy wnieść na pokład samolotu, rejestro-
wany oddajemy podczas odprawy do luku baga-
żowego. Pamiętajmy, by koniecznie zachować 
kwit jego nadania, bo tylko na tej podstawie 
możemy dochodzić naszych praw w przypadku 
zniszczenia lub zagubienia bagażu, co nieste-
ty czasami ma miejsce, zwłaszcza, gdy lecimy 
przez kilka portów przesiadkowych.

WYMIARY WALIZKI
Pogoń za oszczędnościami powoduje, że po-
szczególni przewoźnicy lotniczy co jakiś czas 
zmieniają przepisy dotyczące wielkości i ilo-

kowej opłaty, a w sytuacjach skrajnych ko-
niecznością nadania bagażu jako rejestro-
wanego, co wiąże się zawsze z dodatkowym 
wydatkiem. 

MATERIAŁY I KÓŁKA 
Wybór nowej walizki jest zazwyczaj kompro-
misem pomiędzy jej kosztem, funkcjonal-
nością, wagą i w yglądem. W dobie ograni-
czanej przez przewoźników dopuszczalnej 
wagi bagażu, zasadniczym kryterium jest 
zazwyczaj waga. W zależności od materiału 
i sposobu w ykończenia, waga przy podob-
nych wymiarach może się różnić nawet o 3-4 
kilogramy, co w  przypadku limitu bagażo-
wego rzędu 15-20 kg na osobę ma znaczenie. 
Zasadniczo lżejszy jest miękki materiał 
poliestrowy. Tak zwane skorupy polipropy-
lenowe są cięższe, lecz uchodzą za bardziej 
trwałe i zabezpieczające nasze rzeczy przed 
zniszczeniem. Nie jest to bez znaczenia, gdy 
wybieramy się w dłuższą podróż z przesiad-
kami, podczas której nasz bagaż przejdzie 
niejeden test wytrzymałości. 

Od kilku lat na rynku dostępne są walizki 
z lekkich i bardzo odpornych materiałów – 
m.in. z poliwęglanu i tkanego poliprepylenu. 
Ich zakup wiąże się jednak z większym wydat-
kiem. Nie bez znaczenia jest też system moco-
wania kółek. Niektóre konstrukcje, w których 
są one instalowane, zabierają sporo miejsca 
i zwiększają wagę. Najbardziej komfortowe 
dla podróżnych są cztery podwójne kółka ob-
racające się o 360 stopni. Łatwość manewro-
wania takim bagażem docenimy szczególnie, 
gdy sporo waży. Wyciągane rączki (uchwyty) 
najlepiej, by miały bezstopniową lub wielo-
stopniową regulację wysokości. Obecnie do-
stępne na rynku walizki w większości zamy-
kane są na suwak. Chociaż producenci stale 
polepszają ich wytrzymałość, za pewniejsze 
uchodzą klamry. 3-cyfrowy zamek z funkcją 
TSA (system awaryjnego otwierania przez 
służby lotniskowe) to już standard. Wyście-
łane wnętrze, pasy ułatwiające pakowanie 

ści bagażu, jaki możemy zabrać. Może zatem 
warto zastanowić się nad zakupem nowej wa-
lizki – lżejszej i odpowiadającej nowym nor-
mom gabarytowym – zwłaszcza w kontekście 
bagażu kabinowego. Jej wybór warto poprze-
dzić krótką analizą. 

Po pierwsze, nie sugerujmy się etykietą 
typu „cabin size”. Każda linia lotnicza sto-
suje bowiem indy widualne kryteria i cho-
ciaż są to w ymiary zbliżone, to gabaryty 
akceptowane, zwłaszcza przez tanich prze-
woźników, są niezw ykle rygorystycznie 
sprawdzane. Przekroczenie jednego z  w y-
miarów (czasami ich sumy) i dopuszczalnej 
wagi może skutkować uiszczeniem dodat-

PLANUJEMY PODRÓŻ – 
BAGAŻ DOŚWIADCZEŃ (1)
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i przekładki siateczkowe to kolejny element 
decydujący o komforcie i cenie. 

  IN ENGLISH

WE ARE PLANNING A TRIP – 
BAGGAGE OF EXPERIENCE (1)

PROPER PACKING IS CRUCIAL WHEN 
WE TRAVEL BY PLANE. WE HAVE TO 
REMEMBER ABOUT SAFETY PROCE-
DURES AND RESTRICTIONS REGARD-
ING THE NUMBER OF PIECES, THE SIZE 
AND THE WEIGHT OF OUR LUGGAGE. 
EQUALLY IMPORTANT IS THE SUIT-
CASE WE WANT TO TRAVEL WITH 
AND PROTECTION OF OUR BELONG-
INGS TO AVOID DAMAGES.

CABIN AND REGISTERED 
It is a substantial difference. We can take our 
cabin luggage on board, whereas the regis-
tered luggage is taken to the hold as we check 
in. Make sure you keep your baggage tag in 
case you need to exercise your rights if your 
luggage gets damaged or lost, which unfortu-
nately happens at times, especially when we 
take connecting flights. 

SUITCASE DIMENSIONS
In pursuit of savings, every now and then, 
carriers change their regulations regarding 
the size and the volume of the luggage we can 
carry with us. Perhaps we should consider that 
before buying a new suitcase which will be 
lighter and will meet new size requirements, 
especially in the context of cabin luggage. Be-
fore making purchase, why don’t we carry out 
a short analysis. 

First, do not be misled by such labels as 
‘cabin size’. Each airline applies its own individ-
ual criteria and even though the dimensions 
do not vary that much, the low cost airlines 
make it a point to check them meticulously. 
Even if only one dimension (sometime their 

total) or weight limit fail to meet the carrier’s 
requirements, they may charge you extra or in 
extreme situations, they will insist you check 
your bag as the registered luggage, which is al-
ways connected with additional charges. 

MATERIAL AND WHEELS
Purchase of a new suitcase is always a compro-
mise between its cost, functionality, weight 
and design. And since the carriers impose on 
us some weight limits, more often than not, the 
weight becomes the most fundamental criteri-
on. Depending on the material and trim, the 
weight may vary by even 3 or 4 kilos and since 

the weight allowance is between 15 to 20 kilos 
for one passenger, it really makes a difference. 
Generally, polyester tends to be lighter. Poly-
propylene hard shells are heavier, but they are 
reportedly more durable and protect the con-
tent from getting damaged. It matters when 
we take a longer journey and change planes, 
which means that our luggage will undergo 
many endurance tests. 

Recently, we can buy suitcases made of light 
yet very resilient materials, such as polycarbon-
ate and woven polypropylene. Such bags, how-
ever, are rather on the expensive side. Another 
important issue is the fixing of wheels. Some 
systems of wheels take up quite a lot of space 
and make a suitcase heavier. The most comfort-
able option for travellers is four double wheels 
rotating 360 degrees. You will appreciate how 
easy such suitcase is to handle when it weighs 
a lot. Telescoping handles should be extended 
to different lengths to adjust to your height. Now, 
the majority of suitcases available on the mar-
ket have zippers. Although the producers make 
every effort to improve their durability, the 
buckles seem to be more reliable option. 3-digid 
lock with a TSA system (the system that allows 
the airport staff to open the luggage in an emer-
gency situation) has become a standard. Pad-
ded interior, straps to facilitate packing and 
mesh compartments are another factors which 
determine comfort of use and a price. 
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trycznych w Polsce. Elektromobilność to bez 
wątpienia temat przyszłości motoryzacji, jed-
nak nie jedyny, patrząc przez pryzmat sposo-
bu zasilania aut. Coraz więcej osób poszukuje 
zamienników dla benzyny czy diesla, dlatego 
Grupa MTP wraz z Koalicją Na Rzecz Autogazu 
zorganizuje też targi paliw alternatywnych 

– Alternative Fuels Technology, które odby-
wać się będą równolegle z Poznań Motor Show. 
Ich tematyka dotyczyć będzie paliw LPG, CNG, 
LNG i wodoru.

Podczas Poznań Motor Show zaplanowano 
liczne wydarzenia towarzyszące, które trady-
cyjnie już cieszą się olbrzymim zaintereso-
waniem. Wiele emocji na pewno dostarczą 
Poznań Motorbike Show, pokazy ekstremalnej 

Także w tym roku targi zapowiadają się nie-
zwykle atrakcyjnie. W 15 pawilonach po-

każe się 170 wystawców i 60 motoryzacyjnych 
premier. Jak co roku zaprezentowane zostaną 
motocykle, samochody osobowe i ciężarowe, 
kampery, przyczepy kempingowe i auta kon-
cepcyjne. Całość została tak przygotowana, by 
czas atrakcyjnie mogli spędzić wszyscy goście 

– zarówno profesjonaliści, jak i całe rodziny. 
Tegoroczna impreza odbywa się pod ha-

słem motoryzacji jutra. Nowym trendom 
i rynkowym wyzwaniom zostanie poświęcona 
zarówno pokaźna część ekspozycji jak i odby-
wający się równolegle Kongres MOVE Mobility 
& Vehicles, na którym eksperci rozmawiać 
będą o  kierunkach rozwoju pojazdów elek-

POZNAŃ 
MOTOR SHOW
W DNIACH 28-31 MARCA ODBĘDZIE SIĘ W POZNANIU KOLEJNA EDYCJA 
TARGÓW POZNAŃ MOTOR SHOW. IMPREZA OD LAT CIESZY SIĘ OLBRZYMIM 
ZAINTERESOWANIEM, ZARÓWNO WYSTAWCÓW, JAK I ZWIEDZAJĄCYCH.

TEKST: MARCIN NOWAK    ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE POZNAŃ MOTOR SHOW
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jazdy na motocyklu, zewnętrzne tory offroado-
we czy spotkania z celebrytami.

Podczas Stunt Wars Poland II, czyli mię-
dzynarodowych zawodów freestyle’u motocy-
klowego, widzowie będą mieli zagwarantowa-
ne sportowe emocje oraz iście ekstremalne 
wrażenia. W tym roku organizowana będzie 
też, już po raz piąty z rzędu, strefa kobiet – 
Speed Ladies. Oprócz pokazów umiejętności 
jazdy, odbędzie się też pokaz mody, w którym 
w roli modelek wystąpią motocyklistki.

Oprócz tego odbędą się też Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Mechaników i Lakierników, IX 

Ogólnopolski Zlot Caravaningowy i  Arena 
Videoblogerów Motoryzacyjnych.

Jak co roku kalendarz ekspozycji przewidu-
je Press Day dedykowany mediom, delegacjom 
oficjalnym oraz przedstawicielom organizacji 
branżowych. Od godzin porannych odbywać 
się będą wtedy konferencje prasowe i  pre-
miery motoryzacyjne oraz VIP & Biznes Day 
z ograniczoną liczbą biletów, gwarantujący 
najwyższy komfort zwiedzania targów. Można 
wtedy oglądać ekspozycje, zobaczyć premie-
rowe pojazdy, porozmawiać z wystawcami czy 
otrzymać limitowane pakiety informacyjne. 
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POZNAŃ MOTOR SHOW 

FROM 28 TO 31 MARCH, POZNAŃ WILL BE 
HOSTING ANOTHER EDITION OF POZNAŃ 
MOTOR SHOW. FOR YEARS, THE EVENT 
HAS BEEN INVARIABLY TREMENDOUSLY 
POPULAR WITH EXHIBITORS AND VISI-
TORS ALIKE.

This year is no different and the show looks set to 
be extremely attractive. In 15 halls there will be 
170 exhibitors and 60 automotive premieres. As 
every year, the organizers will present motor-

cycles, passenger cars, lorries, campers, trailers 
and concept cars. The event seeks to cater for all 
tastes and everyone, be it professionals or their 
families, will find something to their liking.

The leitmotif of this year’s show is motori-
sation of tomorrow. The large part of the expo-
sition as well as the MOVE Mobility & Vehicle 
Congress running concurrently will be devoted 
to the latest trends and challenges of the mar-
ket. At the congress, the experts will discuss the 
direction in which electronic cars in Poland are 
developing. Electromobility is undoubtedly the 
future of motorisation, however this is not the 
only topic to deliberate on in the matter of pow-
ering cars. More people than ever are constant-
ly looking for substitutes for petrol or diesel and 
that is why MTP Group with LPG Coalition are 
going to arrange the Alternative Fuels Technol-
ogy fairs held at the same time as Poznań Motor 
Show. The main focus of AFT will be LPG, CNG, 
LNG and hydrogen. 

Poznań Motor Show will be complemented 
by many other events the visitors have always 
been looking forward to. Poznań Motorbike 
Show will certainly generate lots of excitement 
with its extreme motorcycling, internal off-road 
tracks and meetings with celebrities. 

During Stunt Wars Poland II, an interna-
tional competition in stunt riding, the viewers 
can bank on sports thrills and extreme emo-
tions. This year will also see the fifth edition of 
Speed Ladies. Apart from showing their riding 
skills, the female bikers will take part in a fash-
ion show as models. 

Poznań Motor Show will also make room 
for additional events – the National Mechan-
ics and Sprayers Championship, the 9th Na-
tional Caravan Riders Reunion, and Automo-
tive Vlogers Arena. 

Conventionally, the Poznań Motor Show’s 
agenda includes the Press Day dedicated to me-
dia, official delegations and trade organizations’ 
representatives. From the morning hours, there 
will be press conferences, automotive premieres, 
and VIP & Business Day with the limited number 
of tickets to guarantee the highest comfort of 
visiting the show. The participants will have an 
excellent opportunity to watch expositions, see 
premieres of vehicles, talk to the exhibitors and 
receive limited information packages. 



CZARNO NA BIAŁYM 
W KOLORZE, MUZEUM 
ETNOGRAFICZNE
Nieopodal Starego Rynku, w Muzeum Etno-
graficznym przy ulicy Mostowej (oddziale 
Muzeum Narodowego w  Poznaniu), poka-
zywana jest niewielka wystawa Czarno na 
Białym w Kolorze. 50 najstarszych fotogra-
fii z kolekcji muzeum zestawionych zostało 
z ich pokolorowanymi wersjami. Historie lu-
dzi, uwiecznionych podczas wesel, dożynek, 
procesji i innych „odświętnych” oraz waż-
nych chwil, stają się bliższe współczesnemu 
widzowi. Fotografie nie zostały wcześniej 

zrekonstruowane ani wyretuszowane, a je-
dynie zdigitalizowane i poddane koloryzacji 
cyfrowej – nadano im kolory prawdopodob-
ne i zgodne z tymi występującymi w danym 
czasie i miejscu.

Muzeum Etnograficzne mieści się w sie-
dzibie dawnej loży masońskiej, w budynku 
zbudowanym w latach 1817-1819. Jest otoczo-
ne zabytkowym parkiem, w którego centrum 
stoi XVII wieczna studzienka. Wśród zgroma-
dzonych tu ponad 13 tysięcy obiektów znajdu-
ją się zbiory kultury ludowej polskiej i wiel-
kopolskiej oraz pochodzące z mało znanych 
stron z całego świata.

POZA MIASTEM! 
SOWINIEC JAKO 
NIEOFICJALNE CENTRUM 
CZECHOSŁOWACKIEJ 
KULTURY 1974-1989, 
CENTRUM KULTURY ZAMEK
Wystawa czynna: 4.04-19.05.2019. Kolekcja 
prof. Jindřicha Štreita, kuratorka wystawy: 
mgr Štěpánka Bieleszová.

Pierwsza tak obszerna w ystawa sztuki 
czechosłowackiej w CK Zamek. Między 1974 
a 1989 rokiem Jindřich Štreit zorganizował 
w Sowińcu 67 wystaw. Balansowanie na gra-
nicy dozwolonego i przemycanie treści za-
kazanych przez ówczesny reżim przypłacił 
osobiście – zakazem fotografowania, utratą 
pracy i więzieniem. Nigdy nie zrezygnował 
jednak ze sztuki, zarówno jako nieustępliwy 
promotor artystów, jak i znakomity fotograf. 
Jego dzieła znajdują się w wielu znaczących 
kolekcjach, takich jak: Muzeum Sztuki Użyt-
kowej w Pradze, Muzeum Wiktorii i Alberta 
(Victoria & Albert Museum) w  Londynie, 
Międzynarodowe Centrum Fotografii (ICP) 
w Nowym Jorku, Muzeum Sztuki Nowocze-
snej (MoMA) w  Now ym Jorku, Narodowa 
Galeria Sztuki (The National Gallery of Art) 
w  Waszyngtonie czy Metropolitalne Mu-
zeum Sztuki w Tokio (Tokyo Metropolitan 
Art Museum). 
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W POZNAŃSKICH MUZEACH ZNAJDUJĄ SIĘ ARCYDZIEŁA SZTUKI ŚWIATOWEJ. NIE SĄ 
TAK ZNANE JAK MONA LISA, JEDNAK ARTYŚCI JE TWORZĄCY NALEŻĄ DO NAJSŁYNNIE-
JSZYCH TWÓRCÓW SWOJEJ EPOKI I KRAJU, Z KTÓREGO SIĘ WYWODZĄ.

THE MUSEUMS IN POZNAŃ CAN BOAST THE WORLD-CLASS MASTERPIECES. PERHAPS THEY ARE NOT 
AS FAMOUS AS MONA LISA, HOWEVER THE ARTISTS WHO CREATED THEM ARE THE MOST RECOGNIZ-
ABLE REPRESENTATIVES OF THEIR PERIOD OR A COUNTRY THEY COME FROM. 

małżonki Karola II, księcia Lotaryngii, 

zmarłej w 1434 r. Malarz przedstawił też 

konkretnych przedstawicieli zakonu, uka-

zanych jako realnie obecnych w idealnej 

przestrzeni niebiańskiego imperium. Na 

pierwszym planie po lewej klęczy ojciec 

Dominik Hélion, zwany „Dominikiem 

z Prus”, wcześniej student z Krakowa, któ-

ry wstąpiwszy w 1409 r. do zakonu kartu-

zów spopularyzował nową, stosowaną do 

dzisiaj formułę różańca. 

  IN ENGLISH
Francisco de Zurbaran (1598-1664), The Vir-

gin of Rosary Adored by the Carthusians, 

circa 1638-1639, oil on canvas, 325x196 cm

(owned by: Raczyńscy Foundation at 

the National Museum in Poznań) 

The outstanding work by Zurbarana is 

a part of the collection of 22 paintings com-

missioned by the Carthusian Order in Jerez 

de la Frontera in 1938-1939 (other paintings 

from this collection are owned by the mu-

seums in Seville, Cadiz, Grenoble and the 

Metropolitan Museum of Art in New York). 

Supposedly, the painting was originally the 

middle part of the lower tier of the main al-

ter at the order’s church. 

The monumental composition in its 

upper part shows Madonna with Christ 

standing on her lap and leaning against 

a blue sphere symbolising the universe. Vir-

gin Mary was also presented as a protector 

of the charterhouse of Mother of God Pro-

tection in Jerez. It is reckoned that Madon-

na’s face has features of blessed Margaret 

of Bavaria, the wife of Charles II, the Duke 

of Lorraine, who died in 1434. The painter 

also presented some genuine representa-

tives of the order pictured as real figures in 

the perfect space of the celestial empire. On 

the foreground on the left, we can see father 

Dominik Hélion on his knees. The father 

was also known as Dominik from Prussia, 

a former student from Cracow who joined 

the Carthusian Order in 1409 and promot-

ed a new way of reciting a rosary which is 

still used to this day. 

Francisco de Zurbaran (1598-1664), Ma-

donna różańcowa adorowana przez kartu-

zów, ok. 1638-1639, ol. pł., 325x196 cm

(własność: Fundacja Raczyńskich przy 

Muzeum Narodowym w Poznaniu)

Znakomite dzieło Zurbarana należy 

do cyklu 22 płócien zrealizowanych dla 

klasztoru kartuzów w Jerez de la Fronte-

ra w latach 1638-1639 (inne obrazy z cyklu 

znajdują się w kolekcjach muzeów w Sewil-

li, Kadyksie, Grenoble i Metropolitan Mu-

seum of Art w Nowym Jorku). Obraz mógł 

stanowić pierwotnie część środkową dol-

nej kondygnacji głównego ołtarza kościoła 

klasztornego.

Monumentalna kompozycja przedsta-

wia w górnej części Madonnę, na kolanach 

której stoi Chrystus opierający się o  spo-

czywającą na kolanie Marii błękitną sferę, 

symbolizującą wszechświat. Madonna zo-

stała przedstawiona też jako opiekunka 

założonej w 1475 r. kartuzji Obrony Matki 

Boskiej w Jerez. Sądzi się, że ma rysy twa-

rzy błogosławionej Małgorzaty Bawarskiej, 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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  IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES

IN BLACK AND WHITE 
AND IN COLOUR, POZNAŃ 
ETHNOGRAPHY MUSEUM 
Near the Market Square, Poznań Ethnogra-
phy Museum on Mostowa Street (the branch 
of the National Museum) houses a small ex-
hibition called In Black and White and in 
Colour. The museum is displaying 50 oldest 
photos from its collection right next to their 
colour-enhanced versions. The stories of 
people captured during weddings, harvest 
festivals, processions and other ‘red-letter’ 
and important days are becoming closer to 
the contemporary visitors. The photos have 
not been reconstructed or retouched before, 
only digitalised and put under digital colour-
ing. The newly gained colours are supposed 
to resemble the original ones according to 
aesthetic of the given time and place. 

Poznań Ethnography Museum is located 
in the former seat of the freemason lodge, 
in the building constructed between 1817 
and 1819. It is surrounded by a  baroques 
park with the 17th-century well in the mid-
dle. The museum houses over 13 thousand 
exhibits which include the collections of 
Poland’s and Greater Poland’s folk culture 
and items originating from little known 
parts of the world. 

OUTSIDE THE CITY! 
SOWINIEC AS AN 
UNOFFICIAL CENTRE OF 
CZECH CULTURE 1974-1989, 
ZAMEK CULTURE CENTRE 
The exhibition open from 04 April to 19 May 
2019, Collection of Prof. Jindřich Štreit, cu-
rator Štěpánka Bieleszová, MA. 

The first such extensive exhibition of 
Czech culture in Zamek Culture Centre. Be-
tween 1974 and 198, Jindřich Štreit arranged 
67 exhibitions in Sowiniec. Mr Štreit paid 
a very high price for walking a thin line be-
tween presenting the approved topics and 
sneaking contents forbidden by the com-
munist regime – he was banned from taking 
photos, lost his job and was sentenced to 
prison. However, Mr Štreit never gave up art. 
He was relentless in promoting artists and 
pursued his career as an outstanding pho-
tographer. His works can be found in many 
significant collections of such institutions 
as the Museum of Applied Arts in Prague, 
Victoria and Albert Museum in London, the 
International Center of Photography in New 
York, MoMA in New York, the National Gal-
lery of Art in Washington or Tokyo Metropol-
itan Art Museum. 
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CENTRUM CZECHOSŁOWACKIEJ 
KULTURY 1974–1989
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UWAGA: ARCYDZIEŁO! 
ATTENTION: A MASTERPIECE! 



(POZ)

(BCN)

(CTA)

(RKT)

(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?*

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 01.03.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 1st March.
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POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

Sharm El Sheikh (SSH)
nowość / new

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 01.03.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 1st March.



(TRF)

(WAW)

(IEV)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 01.03.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 1st March.

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

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 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

(TRF)

(WAW)

(IEV)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 01.03.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 1st March.

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

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 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

(TRF)

(WAW)

(IEV)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 01.03.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 1st March.

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

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 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)






