
MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA 
RZESZÓW-JASIONKA OFFICIAL AIRPORT MAGAZINE

FREE COPY
POBIERZ NA LOTNISKU

rze_free_wifi

NR 59/ 2016

FABIJAŃSKI
SEBASTIAN























26

 
PORT LOTNICZY  

„RZESZÓW-JASIONKA” SP. Z O.O.
Jasionka 942
36-002 Jasionka 
+48 17 852-00-81  
+48 17 717-86-11
fax +48 17 852-07-09 
rzeszowairport@rzeszowairport.pl 

ANYWHERE.PL
ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25; 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 NACZELNY 
Jakub Milszewski

PROJEKTANT GRAFICZNY  
Katarzyna Gnacińska

TŁUMACZENIE  
Kaja Bronowska, Anna Gortat, Natalia Chycka

PARTNERZY / PARTNERS

ZDJĘCIE NA OKŁADCE   
Monika Szałek

WYDAWCA Marcin Ranuszkiewicz

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  Sylwia Gutowska, Katarzyna 
Szewczyk, Kajetan Kusina, Jacek Górecki,  
Aleksandra Budka

KOREKTA 
Aleksandra Jędrzejczyk 

DZIAŁ REKLAMY   
Dagmara Zelińska, Katarzyna Świacka,
Natalia Pniewska

WSPÓŁPRACA FOTOGRAFICZNA
Monika Szałek, Edyta Bartkiewicz, Tomasz Sagan 

NA ZLECENIE  AT REQUEST

50

16

16  ROZMOWA TALK 
Sebastian Fabijański: Emocjonalny nadbagaż
Sebastian Fabijański: Too much emotional baggage

26  PODRÓŻE TRAVEL
La Florida, czyli „Ziemia kwiatów”
La Florida, or the „land of flowers” 

34  GUST TASTE
Cieszanów Rock Festiwal 2016
Cieszanów Rock Festival 2016

38  SPRZĘT EQUIPMENT
Wyspa skarbów
Treasure island

44  GUST TASTE 
Podróż w czasie
Time travel

50  MODA FASHION 
Chloe
Chloe

57  DODATEK PORTU LOTNICZEGO  AIRPORT ADD-ON

67  DOUGLAS 

W NUMERZE THIS ISSUE

12 

WYDAWCA / PUBLISHER

WSPÓŁPRACA

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.

Nasz magazyn monitorowany jest przez Instytut Monitorowania Mediów





NASI AUTORZY OUR AUTHORS

 NASI AUTORZY

14 

GRZEGORZ 
KAPLA

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

 IN ENGLISH

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

 IN ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Obserwuje, a potem opisuje i ko-
mentuje. Głównie sport, ale ma 
w swoim dorobku dwie powieści. 
Na co dzień dziennikarz NC+, ale 
też prezenter wiadomości w TVN 
i TVN24. 

 IN ENGLISH

He observes and then describes 
and makes comments. Mainly 
about sport, but he has two novels 
to his credit too. On a regular 
basis, he is a journalist at NC+ and 
newscaster at TVN and TVN24. 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej 
Nike. Człowiek o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. A win-
ner of the Nike Literary Award. 
A man of many passions. He will 
share one of them with us recom-
mending one picture worth seeing 
every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

KASIA
WARNKE

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

 IN ENGLISH

A photographer and artist fasci-
nated with people, faces, poses and 
life – always with man in the fore-
ground. She finished the Warsaw 
Film School and for several years 
has been devoted to photography.

MONIKA
SZAŁEK

Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. 

 IN ENGLISH

The chief editor. He writes main-
ly about music and tourism, also 
on the blog 140db.pl in the case 
of the former. One day he will be-
come a rock star, but for the time 
being he sings in a choir. 

JAKUB
MILSZEWSKI

Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do Teatru 
Starego w Krakowie, później do-
łączyła do zespołu TR Warszawa. 

 IN ENGLISH
 
An actress, dramatist and direc-
tor. She finished the PWST Na-
tional Academy of Theatre Arts 
in Krakow, worked at the Stary 
Theatre in Krakow and joined the 
team of TR Warszawa. 

Człowiek pracy, gdańszczanin 
z wyboru. Choć większość 
zna go jako żeglarza i Mistrza 
Olimpijskiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest 
biznesmenem, społecznikiem, 
prezesem Fundacji Gdańskiej.

 IN ENGLISH

A working man and a citizen  
of Gdansk by choice. Most of 
us know him as a sailor and an 
Olympic Champion, but he has sev-
eral more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation. 
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JACEK 
GÓRECKI

Dziennikarz i dramaturg. 
Rocznik 90-ty. Pół życia spędził 
w teatrach, jeszcze więcej w sa-
lach kinowych. To jego domy. 
Wszystko co możliwe przelewa 
na papier.

 IN ENGLISH

A journalist and dramatist. Born 
in 1990. He spent half of his life 
in theatres and even more in 
cinema auditoria. They are his 
houses. He commits everything 
he can to paper.

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

 IN ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Znawca smaków, współtwórca 
Akademii Kulinarnej Fumenti. 
Przeszedł przez wszystkie 
szczeble branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

 IN ENGLISH

Maven of tastes, co-founder of 
the “Fumenti” Culinary Academy. 
He went through all stages of the 
food industry. Co-author of the 
book “Gastrobanda. Wszystko, 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca 
nie ma – jest turbosprężarka. 
Pociąga ją wszystko, co ma 
cztery koła. Autorka bloga 
„Panie wiozą Panów”.

 IN ENGLISH

She has a weakness for cars 
instilled in her head, because she 
does not have a heart but a turbo-
charger instead. Everything with 
four wheels attracts her. The 
author of a blog entitled Panie 
wiozą Panów. 

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

ALEKSANDRA 
BUDKA

Gdyby nie było muzyki, jej życie 
nie miałoby sensu. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, kolekcjo-
nerka płyt, okularów i torebek. 
Od wielu lat związana z radio-
wą Trójką. O muzyce i radiu 
pisze także na blogu.

 IN ENGLISH

Without music her life would be 
completely meaningless. A radio 
and retro style aficionado. 
Collects music albums, 
sunglasses and purses. For years 
has been related to Polish Radio 
Programme 3. Writes on music 
and radio on her blog.

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

 IN ENGLISH

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

SYLWIA  
GUTOWSKA

Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych trendów. 
Naukowiec 3.0 nie bojący się 
trudnych wyzwań, międzyna-
rodowej współpracy i interdy-
scyplinaroności. 

 IN ENGLISH

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Jest fotografem mody,  
ma 23 lata i pochodzi ze 
Szczecina. Do Warszawy 
przyjechała spełniać marze-
nia i kieruje się dewizą‚ liczy 
się jakość, a nie ilość’. 

 IN ENGLISH

She’s a fashion photographer, 
she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw 
to fulfill her dreams and follows 
the rule „Quality over quantity”. 
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CHŁODNY W OBEJŚCIU, ALE GADATLIWY. ŻARTUJE TRAFNIE, LECZ Z UMIAREM. 
RIPOSTUJE SZYBKO I CELNIE. SEBASTIAN FABIJAŃSKI TO AKTOR W MASCE 
BEZPIECZEŃSTWA. CHRONI SWOJĄ NADWRAŻLIWOŚĆ I WARTOŚCI PRZED 
OŚLEPIAJĄCYM BŁYSKIEM FLESZY I ZEPSUCIEM MEDIÓW. MÓWI O MAMIE  
ORAZ BOGU. A TAKŻE O NAJNOWSZEJ ROLI W FILMIE PATRYKA VEGI  

„PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY”.

 TEKST: ALEKSANDRA BUDKA      ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK   

 ROZMOWA TALK 

17 

EMOCJONALNY
NADBAGAŻ

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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ROZMOWA TALK

SPRAWDZAM, CZY JEST COŚ O FABIJAŃSKIM 
NA „PUDELKACH”.
No właśnie. Młody człowiek przychodzi 

do szkoły teatralnej pełen nadziei, chce 

rozwijać swoją wrażliwość, duchowość, in-

telektualną stronę, a w rzeczywistości co-

dziennie się popisuje. Przed kolegami i pe-

dagogami. Ci ludzie kompletnie nie czują 

wsparcia. Od pierwszego dnia w szkole 

teatralnej słyszy się: „Pokaż! Dostałeś się? 

No to pokaż!”. I pajacujesz. Zabijasz w sobie 

człowieka, a robisz z siebie aktora.

TO DLACZEGO W OGÓLE SIĘ TAM PCHASZ?
Też się nad tym zastanawiam. W ak-

torstwie jest coś toksycznego. Wszech-

obecne próżne myśli – będę zajebisty, 

będą o mnie marzyć… Byłbym hipokrytą, 

gdybym mówił inaczej. Zawsze chodzi 

o to, żeby błyszczeć. Niestety. Gdy o tym 

myślę, gardzę sobą. Ale uprawiam ten 

zawód, bo go lubię. Lubię przyjść na plan 

i być kimś innym. Nie grać – być. Gdy 

robiłem „Pitbulla”, rodzice bali się do mnie 

dzwonić. Ojciec powiedział mi jakiś czas 

później, że nie był w stanie ze mną roz-

mawiać. Byłem tak negatywny, że wolał 

się do mnie nie odzywać.

ALE LUBISZ, GDY POCHWALI SIĘ TWOJĄ ROLĘ.
Zdałem sobie sprawę, że tylko po to to 

robię. Żeby komuś coś dać. Podkreślałem 

w niejednym wywiadzie, że aktorstwo 

to zawód misyjny. I to bardzo ciężka 

misja. Chcesz, żeby człowiek przyszedł 

do kina i uronił łezkę na twojej scenie. 

Jeżeli wypruję flaki, zostawię kawałek 

siebie i będzie to graniczyło z poczuciem 

emocjonalnego obnażenia, ale ma to być 

w służbie chociaż jednego widza – sprawa 

załatwiona. To główny sens tego zawodu. 

NAPRAWDĘ WIERZYSZ W MISYJNOŚĆ 
AKTORSTWA?
Jestem marzycielem i idealistą. Chciałbym, 

żeby ludzie działali w jakiejś służbie. Mimo 

iż wszystkie znamiona dzisiejszych czasów 

zaprzeczają tej tezie. Łudzę się, że rola akto-

ra ma większą wartość niż ostatni artykuł 

o nim w Internecie.

NAWET W SZKOŁACH TEATRALNYCH ZRYWA 
SIĘ Z MISYJNOŚCIĄ.
Daj spokój. Szkoły zabijają!

TO DLACZEGO PRÓBOWAŁEŚ CZTERY RAZY 
DOSTAĆ SIĘ DO AKADEMII?
Bo nie wiedziałem jak to wygląda od środ-

ka. Szkoła teatralna powinna być świąty-

nią rozwoju duchowego człowieka właśnie 

w dzisiejszych czasach, zaburzających czy 

ograniczających ten rozwój. Ilość bodźców 

sprawia, że zaciera się autorefleksja i kon-

templacja. Co robisz, gdy ci się nudzi, jadąc 

w metrze? Przeglądasz Internet. 

USIADŁ PRZY MNIE CZŁOWIEK, KTÓRY 
WYGLĄDA, JAKBY BYŁ NA LOTNISKU. NIE 
ZDJĄŁEŚ NAWET PLECAKA. ZAWSZE TAKI 
JESTEŚ – W BIEGU?
Trochę tak. Zawsze jestem niespokojny, nie-

osadzony, nie czuję się jak w domu, nawet, 

gdy w nim jestem. Mimo że lubię swój azyl 

i kąt, gdzie mogę się skryć i wyłączyć tele-

fon – czuję jakiś ciągły niepokój. Zdarzają 

się pojedyncze dni, kiedy rozsiadam się, 

zdejmuję plecak. 

TEN PLECAK TO TAKŻE BAGAŻ EMOCJONALNY?
Dziś – nawet nadbagaż. Mam etap, w któ-

rym czuję zwiększoną dawkę niepokoju.

I ZACHOWUJESZ DYSTANS. 
Nie umiem go zachować i to męczy.

TERAZ ZACHOWUJESZ OGROMNY DYSTANS. 
CZY TY W OGÓLE MASZ OCHOTĘ ZE MNĄ 
ROZMAWIAĆ?
To paradoks – zachowuję dystans, a jednak 

nie umiem go zachować. Tak, lubię rozma-

wiać. Krępuje mnie rozmawianie o sobie, 

ale tego wymaga mój zawód. Z tobą, 

z człowiekiem, który jest ciekaw spotkania, 

chcę rozmawiać. Najgorzej jest wtedy, gdy 

spotykam się z dziennikarzami i czuję, że 

kompletnie nie interesuje ich to, co mam 

do powiedzenia.

ALBO INTERESUJE ICH TO, Z KIM DZISIAJ 
SPAŁEŚ.
Dokładnie. A jeżeli chcesz wiedzieć, z kim 

dzisiaj spałem – spałem ze sobą. Było 

świetnie.

POROZMAWIAJMY O TYM, JAKIE TO 
TRUDNE I JAK NĘCĄCE BYĆ AKTOREM 
W DZISIEJSZYCH CZASACH.
To niewątpliwie wyzwanie, bo na co dzień 

aktor spotyka się z taką samą ilością chęci, 

jak niechęci. Trzeba to dźwignąć. Jeżeli 

wejdziesz do Internetu – takiego kurni-

ka – masz wrażenie, że musisz gdakać jak 

te kury. Myślę sobie wtedy – ile tam jest 

bólu, ile cierpienia, frustracji, kompleksów, 

nienawiści. Tam jest, k…, samo zło.

A NIKT NIE POMYŚLI NAWET, ŻE W TEJ MASCE JEST DEFENSYWA 
PRZED ŚWIATEM. W TEN SPOSÓB SIĘ BRONIĘ. JAKBYM MIAŁ CAŁĄ 
SWOJĄ WRAŻLIWOŚĆ WYRZUCAĆ ŚWIATU, NO TO PROSTA  
DROGA DO WARIATKOWA.



 ROZMOWA TALK 

TY TEŻ PAJACOWAŁEŚ?
No właśnie nie, pewnie dlatego mnie 

wyrzucali. Ostatecznie skończyłem jednak 

warszawską Akademię Teatralną.

W PWST W KRAKOWIE BYŁEŚ  
„TYM Z WARSZAWY”, NA KTÓREGO  

PATRZY SIĘ WILKIEM?
Mogło tak być. Generalnie ludzie uwiel-

biają żyć w uprzedzeniach. Ktoś myśli 

o mnie – zadufany, narcystyczny buc. To 

widzi. A nikt nie pomyśli nawet, że w tej 

masce jest defensywa przed światem. 

W ten sposób się bronię. Jakbym miał 

całą swoją wrażliwość wyrzucać światu, 

no to prosta droga do wariatkowa. Jestem 

przewrażliwiony, nie tylko na swoim 

punkcie, więc muszę się jakoś bronić. 

Niech ci ludzie w końcu spojrzą na dru-

gich inaczej. Każdy z nas jest nieszczę-

śliwy. Każdy cierpi. Ja teraz patrzę na 

ciebie i też mógłbym powiedzieć – masz 

pomalowane usta, chcesz być taka piękna, 

bo przyszedł aktor i chcesz się pokazać 

– ale nie mogę tego robić, bo to upokarza-

jące przede wszystkim dla ciebie. W tym 

momencie cię krzywdzę, w ogóle cię 

nie znając. Najgorsze że podświadomie, 

pewnie też to robię. Nienawidzę tego, ale 

codziennie się z tym spotykam.

SZCZEGÓLNIE OBRACAJĄC SIĘ W TAKIM,  
A NIE INNYM ŚWIATKU – CELEBRYCTWA, 
ŚCIANEK I PLOTEK.
Uwielbiam walczyć. Jeżeli ktoś mnie niena-
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ROZMOWA TALK

„CUKIER” NIE JEST ZBYT SŁODKI.
No nie. Nie jest to słodki bohater. Ale nie 

bez powodu film nosi tytuł „Pitbull. Nie-

bezpieczne kobiety”. Bo żeby mieć taką 

wnikliwość, wrażliwość oraz intelektual-

no-emocjonalną umiejętność manipulacji, 

trzeba mieć w sobie bardzo dużo kobiety. 

„Cukier” taki jest.

A TY MASZ W SOBIE TROCHĘ KOBIETY?
Nie rozgraniczam świata na kobiecy i mę-

ski. Są kobiety, które są facetami i faceci, 

którzy są kobietami. Mam w sobie dużo 

cech kobiecych. Nienawidzę stereoty-

powania. Że mężczyzna jest potężny, 

a kobieta krucha. To taki bałach, wypusz-

czany ludziom na potrzeby popopkul-

turyzacji naszego społeczeństwa, że się 

w głowie nie mieści.

Z CIEBIE ROBIĄ BLONDYNA AMANTA.
Niech robią.

A TY KOCHASZ KOBIETY?
Bardzo, głównie moją mamę.

A LUDZI? CZY TY W OGÓLE LUBISZ LUDZI?
Chciałbym lubić, ale czasem się nie da. 

Nienawidzę egoizmu i egocentryzmu. 

Chociaż sam egoistą jestem, ale staram 

się nadrabiać autorefleksją i krytycznym 

spojrzeniem na samego siebie. Nienawi-

dzę uprzedzeń, wynikających z poczucia 

bycia gorszym i zakompleksienia. Wierzę 

w ludzi, ale niekoniecznie muszę ich lubić. 

I vice versa. Albo, tak jak mówi mój kum-

pel, vis-a-vis. (śmiech) 

 IN ENGLISH

TOO MUCH EMOTIONAL BAGGAGE
A BIT DISTANT BUT TALK ATIVE, HIS JOKES 
ARE ON POINT BUT HE RARELY TELLS 
THEM, HIS COMEBACKS ARE QUICK AND 
WELL-AIMED: SEBASTIAN FABIJAŃSKI IS 
AN ACTOR IN A SAFETY MASK. HE HIDES 
HIS VULNERABILITY AND BELIEFS FROM 
THE BLINDING CAMERA FLASHES AND THE 
MEDIA’S ROT TENNESS. HE SPEAKS ABOUT 
HIS MOTHER AND GOD. AND ABOUT HIS 
NEWEST PART IN PATRYK VEGA’S FILM 
PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY.

 A PERSON THAT LOOKS AS IF HE MIGHT BE AT 
THE AIRPORT JUST SAT DOWN NEXT TO ME. YOU 
HAVE NOT EVEN TAKEN OFF YOUR RUCKSACK. 
IS THIS HOW YOU ALWAYS ARE? RUSHING?
A bit. I am always restless, not grounded; 

I do not feel at home even when I am 

there. Although I like my sanctuary and 

corner in which I can hide and turn off 

my phone I am always anxious. There are 

few days when I sit down, relax and take 

of my rucksack.

20 

duchowym, a jego istnienie jest faktem histo-

rycznym. Wyobrażasz sobie nasze życie bez 

Jezusa Chrystusa? Kim bylibyśmy – odstawia-

jąc na bok kwestie wiary i jego zmartwych-

wstania – bez tego człowieka? 

JEZUS CHRYSTUS BYŁ HIPISEM.
I buntownikiem. To nie był facet, który 

siedział ze złożonymi rękami i mówił 

„amen”. Rzucał stołami, gdy coś mu nie 

pasowało. Jan Paweł II też był gotów rzucać 

stołami, oddając życie za swoją wiarę. To 

jest godne pozazdroszczenia. Moja mama 

także pięknie wierzy, bo jest pozbawiona 

radykalizmu. Wszystkie wojny odbywały 

się na tle religijnym dlatego, że ktoś mówił 

„NA PEWNO”. Moja mama mówi spokojnym 

głosem „na pewno”. Ja nie powiem „na 

pewno Bóg jest”, ale powiem „Bóg jest”. 

Obojętnie CZYM by nie był.

W NOWYM „PITBULLU” GRASZ SKRAJNEGO 
SOCJOPATĘ KIERUJĄCEGO SIĘ BYNAJMNIEJ 
NIE NAUKAMI DUCHOWNYCH.
Gram tam przede wszystkim człowieka 

chorego. To facet, który cierpi na cukrzycę 

typu 1, insulinozależną. Moje pole 

inspiracji w kontekście tej roli nie byłoby 

tak szerokie, gdyby nie to, że to facet 

zaburzony emocjonalnie przez tą chorobę. 

Rozmawiałem z dziewczyną chorą na 

ten typ cukrzycy. Opowiadała mi, że gdy 

miała skok cukru i ekspedientka w sklepie 

powiedziała jej córce coś niemiłego, to ona 

ją po prostu wyciągnęła zza lady. To ludzie, 

którzy zachowują się jak schizofrenicy. 

Raz jest zjazd, a za chwilę masz ochotę za-

bić. Przeczytałem, że człowiek od małego 

chorujący na tego rodzaju cukrzycę, ma 

często ogromne parcie na realizowanie 

swoich przerośniętych ambicji. Moja 

postać też taka jest. To facet, który cytuje 

Schopenhauera. A ten miał przez całe 

życie ciężką depresję, więc jaka musiała 

być jego filozofia? Naczelna teza Schopen-

hauera to: „Nie masz, żadnej szansy. Ale ją 

wykorzystaj”. Do tego dochodzi gangster-

ka, czyli żądza władzy. I ja coś takiego 

musiałem na siebie przyjąć.

widzi, to ja zrobię wszystko, aby utwierdzić 

go w tym przekonaniu albo uświadomić, jak 

bardzo się myli. Mimo że to często strata 

czasu i powinienem odpuścić.

TO JEDNA Z CECH, KTÓRĄ NABYWA SIĘ, 
DORASTAJĄC NA OSIEDLU?
Wychowanie na osiedlu sprawiło, że do tej 

pory nie umiem chodzić w czymś innym, 

niż w bluzie z kapturem. Na wszystkie 

premiery najchętniej przyszedłbym ubrany 

tak jak dzisiaj. Każdy ma „osiedle” w sobie, 

bo każdy się na jakimś osiedlu wychował. 

Zależy tylko, jak bardzo nim przesiąkniesz. 

Ja mocno, bo związałem się z kulturą hip-

-hopową i to była ta ulica we mnie. Potem 

moi rodzice wyprowadzili się za Warszawę 

i wychowywałem się na osiedlu razem 

z Piotrkiem Stramowskim. Chodziliśmy 

razem do podstawówki. 

W KTÓRYM MOMENCIE WYPROWADZIŁEŚ SIĘ 
OD RODZICÓW? 
Studiowałem w Krakowie, mieszkałem 

rok we Wrocławiu, więc z domu wy-

prowadziłem się 7 lat temu. Aż w końcu 

zamieszkałem na swoim w Warszawie 

i nie wyobrażam sobie wrócić do rodziców, 

mimo że ich kocham. Potrzebuję swojego 

miejsca, swojego spokoju, którego zresztą – 

jak ustaliliśmy – nie mam. 

JESTEŚ Z POKOLENIA JPII I WSPOMNIAŁEŚ 
KIEDYŚ, ŻE TO WŁAŚNIE JAN PAWEŁ II ZOSTAŁ 
TWOIM DUCHOWYM GURU. CZY TO NIE PUSTY 
SLOGAN?
Mam nadzieję, że nie.

W PEWNYM MOMENCIE STAŁO SIĘ MODNE 
MÓWIENIE O KAROLU WOJTYLE JAKO 
NAJWIĘKSZYM AUTORYTECIE.
Nie chcę powtarzać sloganu „Karol Wojtyła 

– mój idol”. Imponuje mi raczej jego wielkość 

ducha. To był facet wypełniony wiarą, godną 

pozazdroszczenia nawet przez ateistę. Wielko-

duszny człowiek, według mnie zdecydowanie 

powiernik losów Jezusa Chrystusa. Nie mam 

tu na myśli religii i wiary w Boga. Jezus Chry-

stus był przecież pierwszym rewolucjonistą 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

NIE JEST TO SŁODKI BOHATER. BO ŻEBY MIEĆ TAKĄ 
WNIKLIWOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ ORAZ INTELEKTUALNO-
EMOCJONALNĄ UMIEJĘTNOŚĆ MANIPULACJI,  
TRZEBA MIEĆ W SOBIE BARDZO DUŻO KOBIETY.  
„CUKIER” TAKI JEST.
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IS THIS RUCKSACK ALSO AN EMOTIONAL 
BAGGAGE?
Today it is even excess luggage. I am at 

a stage when I feel more anxious.

AND YOU ARE KEEPING YOUR DISTANCE.
I cannot keep it and this is what is tiring me.

YOU ARE KEEPING A GREAT DISTANCE NOW.  
DO YOU EVEN FEEL LIKE TALKING TO ME?
This is a paradox: I am keeping the distance 

but I do not know how to keep it. Yes, I do 

like talking. I am uncomfortable talking 

about myself but this is a requirement in 

my profession. With you, a person who is 

interested in this meeting, I want to talk. It 

is horrible though when I am meeting with 

a journalist and feel that he is totally not 

interested in what I have to say.

OR THEY ARE INTERESTED ONLY IN WHO YOU 
SLEPT WITH TODAY.

SEBASTIAN FABIAŃSKI 
Aktor, rocznik 1987. Grał m.in. w filmach „Pod mocnym aniołem” 
i „Miasto 44”. Ostatnio obecny w najnowszej części kultowej 
serii kinowej „Pitbul” – „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” w reży-
serii Patryka Vegi. Znany również z serialu „Tancerze” i „Misja 
Afganistan”. Laureat nagrody za debiut aktorski na 39. Festiwalu 
Filmowym w Gdyni w 2014 r. za rolę w filmie „Jeziorak”.

 IN ENGLISH

Actor, born in 1987. He played in films „Pod mocnym aniołem” 
(„The Mighty Angel”) and „Miasto 44” („City ‘44”). Recently 
seen in the newest part of cult cinema series, „Pitbul”  
- „Pitbul. Niebezpieczne kobiety” („Pitbul. Dangerous women”) 
by Patryk Vega. Known also for roles in TV series „Tancerze” 
(„Dancers”) and „Misja Afganistan” („Mission Afghanistan”). 
Winner of Best Acting Debut at 39th Gdynia Film Festival  
in 2014 for his role in „Jeziorak”.



Exactly. And in case you are wondering 

who I slept with today: I slept with myself. 

It was awesome.

LET US TALK ABOUT HOW DIFFICULT AND 
TEMPTING IT IS TO BE AN ACTOR TODAY.
It is definitely a challenge, for everyday an 

actor faces as much positivity as negativity. 

You need to withstand this. If you enter 

the Internet, this chicken coup, you feel 

that you have to chuck like those chickens. 

I then think to myself how much pain, suf-

fering, frustration, complexes and hate is in 

there. There is only f… evil there. 

SO WHY ARE YOU STILL IN THIS?
I ask myself that. There is something 

toxic in acting. This always present van-

ity: I will be amazing, people will dream 

about me… I would by a hypocrite if I said 

something different. The most important 

thing is to always sparkle. Unfortunately. 

When I think about this I despise myself. 

But I am in this profession because I like 

it. I like to show up on set and be someone 

else. Not play – be. When I was filming 

“Pitbull” my parents were afraid to phone 

me. My father told me later that he was 

unable to talk to me. I was so negative 

that he preferred to avoid me.

BUT YOU LIKE IT WHEN SOMEONE PRAISES 
YOUR PARTS. 
I realized that the only reason I am doing 

this is to give something to someone. I have 

emphasized in many interviews that acting 

is a missionary career. And this is a very 

hard mission. You want a person to go to 

the cinema and shed a tear over your scene. 

If I rip my guts out, leave a piece of myself 

and it will be borderline emotional exhibi-

tionism but will move at least one viewer 

then I have done my job. This is the main 

goal of this profession.

YOU REALLY BELIEVE THAT ACTING IS 
A MISSION?
I am a dreamer and an idealist. I would like 

for people to serve others, even though 

everything in the modern world goes 

against this. I tell myself that an actor is 

worth more than just the last article about 

him on the internet.

EVEN IN ACTING SCHOOLS THEY STOPPED 
EMPHASIZING THIS MISSION.
Give it a rest, schools kill!

THEN WHY WERE YOU TRYING TO GET INTO THE 
ACADEMIA FOR FOUR YEARS?
Because I did not know what it looks like 

from the other side. A theatre school 

should be a temple for people’s spiritual 

development, especially in today’s world 
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only difference is how much it influences 

you. It influenced me a lot because I became 

involved in the hip-hop culture and the 

street became a part of me. Later my parents 

moved out of Warsaw and I was raised in the 

same neighbourhood as Piotrek Stramowski. 

We went to grammar school together. 

AT WHAT TIME HAVE YOU MOVED OUT FROM 
YOUR PARENTS’ HOUSE?
I was studying in Krakow, I lived for a year 

in Wroclaw and so I moved out of the house 

seven years ago. In the end I moved to War-

saw and I cannot imagine going back to my 

parents even though I love them very much. 

I need my own place and peace, which, as 

we have established, I do not really have.

YOU ARE FROM THE GENERATION OF THOSE 
RAISED WHEN JOHN PAUL II WAS ALIVE AND 
YOU HAVE MENTIONED BEFORE THAT HE WAS 
YOUR SPIRITUAL GURU. WERE THESE JUST 
EMPTY WORDS?
I hope they were not.

AT SOME POINT IT BECAME FASHIONABLE TO 
SAY THAT YOU LOOK UP TO KAROL WOJTYŁA.
I do not want to repeat the slogan “Karoj 

Wojtyła is my idol”. I am more in awe 

of his spiritual strength. He was a man 

full of faith that could be envied even by 

an atheist. He was a big-hearted person, 

according to me, a true follower of Jesus 

Christ. And I am not speaking here about 

religion and believing in God. After all, 

Jesus Christ was the first spiritual revolu-

tionist and his existence is a historical fact. 

Can you imagine our lives without Jesus 

Christ? Who would we be, putting aside 

the questions of faith and his resurrection, 

without this person?

JESUS CHRIST WAS A HIPPIE.
And a rebel. He was not a man who just 

sat with folded hands repeating “amen”. 

He threw tables around when he did not 

like something. John Paul II was also 

ready to throw tables, give his life for 

faith. This is worth envying. My mum 

also believes in a beautiful way, because 

she is free of radicalism. All wars had 

a religious background because someone 

said “SURELY”.  My mum says “surely” in 

a calm voice. I will not say “surely there 

is God” but I will say “there is a god”. No 

matter WHAT that god is.

IN THE NEW PITBULL YOU PLAY A SOCIOPATH 
WHO IS DEFINITELY NOT FOLLOWING SPIRITUAL 
GUIDELINES.
I first and foremost play an ill person. He 

when this development is constantly dis-

rupted. The amount of stimulation makes 

self-reflection and contemplation disappear. 

What do you do when you are bored on the 

metro? You scroll through the internet.

I CHECK IF THERE IS SOMETHING ABOUT 
FABIJAŃSKI ON GOSSIP SITES.
Exactly. A young person comes to theatre 

school full of hopes, he wants to develop 

his sensitivity, spirituality, intellect and in 

reality he ends up showing off every day. 

In front of friends and professors. These 

people do not get any support. From the 

first day in theatre school you hear “Show 

it! You got in? Then show it!” And you goof 

out. You are killing the person inside of you 

and becoming an actor.

WERE YOU ALSO SHOWING OFF?
No and this is probably why they have 

kicked me out. In the end though I did 

finish the Warsaw Theatre Academy.

IN THE ACADEMY IN KRAKOW YOU WERE SEEN 
AS “THE ONE FROM WARSAW”?
It might have been so. In general people love 

to live in prejudices. If someone thinks of 

me as a narcissist arsehole then this is who 

he sees me as. And no one thought that this 

mask is to protect me from the world. This 

is how I defend myself. If I were to share all 

my sensitivity with the world I would follow 

a straight path to an asylum. I am overly 

sensitive not only about myself and so 

I have to somehow defend it. These people 

should finally look at others differently. 

Every single person is unhappy. Everyone 

suffers. I am looking at you now and I could 

say “you have painted your lips and want to 

look beautiful because an actor came over 

and you want to show off” but I cannot do 

that because this would be shaming you. 

I would harm you without even knowing 

you. And the worst thing is that subcon-

sciously I am probably doing this. I hate it 

but I see it every day.

ESPECIALLY SINCE YOU ARE LIVING IN THIS 
LITTLE WORLD OF CELEBRITIES AND GOSSIP.
I love to fight. If someone hates me then I will 

do everything to give him a reason for this or 

prove him wrong, even though this is often 

a waste of time and I should just let it go.

IS THIS ONE OF THE TRAITS THAT YOU 
DEVELOPED WHEN LIVING IN THE 
NEIGHBOURHOOD?
Being raised in the neighbourhood made 

me unable to wear something other than 

a sweatshirt; I would love to attend all pre-

mieres dressed as I am today. Everyone has 

the neighbourhood in themselves because 

everyone was raised in one or another. The 
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is a man that suffers from type 1 diabe-

tes, depends on insulin. I would not have 

a big room for inspiration in the context of 

this path, were it not for the fact that this 

character is emotionally unstable because 

of his illness. I spoke to a girl with this type 

of diabetes. She told me that when she had 

a sudden increase of sugar and a sales-

woman said something unpleasant to her 

daughter she simply dragged her out from 

behind the counter. These people act as 

if they had schizophrenia. You are down 

one moment and the next you want to kill. 

I have read that if a person suffers from 

this type of diabetes from a young age often 

has a huge need to realize his overly high 

ambitions. My character is also this way. He 

is a man that quotes Schopenhauer. And he 

had severe depression for most of his life, 

so what kind of philosophy did he come up 

with? Schopenhauer’s main thought is: “You 

have no chance. But use it”. On top of this 

you have crime, the wish for power. And 

I had to take on something like this.

“CUKIER” [TN: THE CHARACTER’S NAME: 
“SUGAR”] IS NOT VERY SWEET.
No, he is not a sweet character. But there is 

a reason why the film is called “Pitbull. Nie-

bezpieczne kobiety” [TN: “Pitbull. Dangerous 

Women”]. To have such insight, sensitivity 

and ability to intellectually and emotionally 

manipulate you have to have a lot of a wom-

an in you. And this is pure “Cukier”.

AND DO YOU HAVE A LOT OF A WOMAN IN YOU?
I do not separate the world into male and female. 

There are women who are men and men who 

are women. I have a lot of female traits. I hate 

stereotypes, such as that men are strong and 

women are vulnerable. This is such a big lie, sold 

to people because of the need for a pop-culture 

society, that I cannot get my head around it.

THEY SAY THAT YOU ARE A BLONDE  
DON JUAN.Let them say that.

AND DO YOU LOVE WOMEN?
Very much, especially my mum.

AND PEOPLE? DO YOU EVEN LIKE PEOPLE? 
I would like to like them but sometimes it is 

impossible. I hate egoism and egocentrism. 

Even though I am an egoist myself I try to 

make up for it with self-reflection and critical 

attitude towards myself. I hate prejudice that 

comes out of feeling worse than others and 

complexes. I believe in people but I do not 

have to necessarily like them and vice versa. 

Or, as my friend says: “vis-à-vis”. (laughs) 

DZIĘKUJEMY KLUBOWI NIEBO 
(WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 21) 
ZA POMOC W REALIZACJI WYWIADU 
ORAZ SESJI ZDJĘCIOWEJ.
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GDY HISZPAŃSKI ODKRYWCA, JUAN PONCE DE LEON, NA POCZĄTKU XVI WIEKU PO RAZ 
PIERWSZY ZOBACZYŁ PÓŁWYSEP NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE AMERYKI, POSTANOWIŁ 
NAZWAĆ GO LA FLORIDA, CZYLI „ZIEMIA KWIATÓW”. POMIMO NATURALNEGO PIĘKNA, 
PÓŹNIEJSZA HISTORIA FLORYDY TO JUŻ DZIEJE PRZECHODZENIA Z RĄK DO RĄK.

 TEKST I ZDJĘCIA: KATARZYNA CZERNIK

LA FLO  RIDA, CZYLI
„ZIEMIA KWIATÓW”
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D
ziś stosunek reszty Ameryki do 

Florydy też bywa ambiwalent-

ny – jest chętnie odwiedzana ze 

względu na swój ciepły klimat, 

piękne plaże i jeszcze piękniejsze 

parki narodowe, jest jednocześnie wyśmie-

wana za swoją rzekomą zaściankowość 

i odmienność. Jakby sprzeczności było 

mało, Floryda jest też jednym z najbardziej 

kluczowych stanów w wyborach na urząd 

prezydenta Ameryki – od 1950 roku tylko 

raz zagłosowała na kandydata, który prze-

grał wyścig o fotel. Jaka jest więc Floryda, 

na którą wzrok w listopadzie skieruje 

reszta świata?

BURZLIWA HISTORIA SŁONECZNEJ KRAINY
Ziemia kwiatów od wieków przyciągała 

uwagę Europy, jednak miłość do La Floridy 

bywała skomplikowana i nietrwała. Podbój 

w wieku XVI rozpoczęli Hiszpanie, jednak 

dwieście lat później dobrowolnie oddali pół-

wysep Brytyjczykom w zamian za bardziej 

atrakcyjną Hawanę. To właśnie w okre-

sie rządów brytyjskich Floryda zaczęła 

uprawę cukru – dziś drugiego po cytrusach 

najważniejszego produktu eksportowego.

Romans Florydy z Królestwem Wielkiej 

Brytanii pozostał silny w trakcie wojny 

niepodległościowej, co dziś nie jest powo-

dem do dumy – żaden z przedstawicieli 

półwyspu nie wziął udziału w pracach nad 

szkicem przyszłej Deklaracji Niepodległości. 

Przywiązanie do Brytyjczyków nie 

popłaciło – przegrana przez nich wojna 

sprawiła, że półwysep ponownie przypadł 

Hiszpanom, by wreszcie, w 1822 roku, trafić 

pod kontrolę Stanów Zjednoczonych.

Ciemnych kart w historii Florydy 

jest więcej. Stan, którego prawie połowę 

populacji stanowili niewolnicy, w wojnie 

secesyjnej opowiedział się po stronie 

Konfederatów, którzy zaciekle walczyli 

o utrzymanie niewolnictwa. Pomimo 

zwycięstwa Północy, czarni mieszkańcy 

Florydy zmuszeni byli masowo uciekać 

przed prześladowaniami. Pełne prawa na-

dano im dopiero w latach 60. XX wieku na 

fali ruchu o prawa Afroamerykanów.

WITAJ NA FLORYDZIE!
Dziś ruch migracyjny na półwyspie odbywa 

się w przeciwnym kierunku – nikt nie 

ucieka; wręcz odwrotnie. Starsi Amerykanie, 

zwłaszcza ci z chłodnej północy, masowo 

przeprowadzają się na Florydę, gdzie w słoń-

cu i z mojito w dłoni przechodzą na emery-

turę. Florydę zamieszkują też liczni Latynosi, 

zwłaszcza Kubańczycy, którzy napływają 

z południa w poszukiwaniu lepszego życia. 

To właśnie ta mieszanka wiekowo-kulturalna 

sprawia, że Floryda to dziś fascynujący kocioł, 

w którym konserwatywne wartości zderzają 

się z latynoską otwartością i beztroską. Języki 

się mieszają, kuchnie łączą, a różnice naro-

dowe stopniowo zacierają. I tylko pieniądze 

jeszcze dzielą – Floryda to miejsce, gdzie 

kontrast między biedną a bogatą Ameryką 

wyjątkowo rzuca się w oczy.

Podróżując po Florydzie nie można nie 

odwiedzić Miami, którego silny amery-

kańsko-latynoski charakter tak wiernie 

odtworzono w latach 80-tych w kultowym 

już filmie „Scarface” z Alem Pacino w roli 

kubańskiego lorda narkotykowego. Dzięki 

silnej obecności mniejszości hiszpańskoję-

zycznej, miasto jest praktycznie dwujęzycz-

ne. Rozkwit przeżywa też scena latynoskie-

go jazzu, którego dźwięki rozbrzmiewają 

już nie tylko na ulicach słynnej Małej 

Hawany, ale też w klubach ekskluzywnego 

kurortu Miami Beach. To właśnie tu za 

dnia najlepiej pójść na spacer po białych 

plażach, a potem wybrać się na zwiedzanie 

dzielnicy Art Deco. Ponad 800 budynków, 

których większość powstała w latach dwu-

dziestych i trzydziestych zeszłego wieku, 

wpisano na amerykańską listę Narodowego 

Rejestru Zabytkowych Miejsc.

Fanów tenisa może też zainteresować 

wizyta na Key Biskayne – małej wyspie 

na wschód od Miami, do której prowa-

dzi mierzący prawie 9 km długości most 

Rickenbacker Causeway. To właśnie tu 

każdego marca odbywa się znany na 

PODRÓŻE TRAVEL



W SUBTROPIKALNYCH LASACH NAMORZYNOWYCH MIESZKA 
WIELE RZADKICH GATUNKÓW ZWIERZĄT, W TYM ZAGROŻONE 
PANTERY FLORYDZKIE, MANATY I KROKODYLE. BRAK CZASU NA 
WYPRAWĘ WGŁĄB PARKU MOŻNA SOBIE ZREKOMPENSOWAĆ 
JAZDĄ PO TZW. „ALLIGATOR ALLEY”.
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całym świecie turniej Miami Open. W 2012 

triumfowała w nim Agnieszka Radwańska. 

Key Biskayne nieprzypadkowo jest siedzibą 

tego prestiżowego turnieju. Zatoka, jaka 

dzieli tę małą wysepkę od Miami, to nie tyl-

ko bariera geograficzna – strzeżone bramy 

i busy dowożące imigrantów do prac przy 

ekskluzywnych osiedlach to widok, który 

symbolicznie obrazuje paradoks amerykań-

skiego snu.

ALIGATORY I PANTERY
Miami, jakkolwiek ciekawe, nie odzwier-

ciedla tego, jaka jest reszta Florydy. A jaka 

jest? Przede wszystkim prawie w poło-

wie pokryta mokradłami, które tworzą 

piękny, ale i mało dostępny park narodowy 

Everglades. W subtropikalnych lasach 

namorzynowych mieszka wiele rzadkich 

gatunków zwierząt, w tym zagrożone 

pantery florydzkie, manaty i krokodyle. 

Brak czasu na wyprawę wgłąb parku 

można sobie zrekompensować jazdą po 

tzw. „Alligator Alley”, która łącząc wschód 

i zachód półwyspu, biegnie wzdłuż północ-

nej granicy Everglades. Na poboczu drogi 

wylegują się tam bowiem codziennie setki 

aligatorów. Większe i mniejsze, wszystkie 

tak samo prehistoryczne i przerażające; i na 

szczęście za ogrodzeniem.

ZD
JĘ

CI
E:

 P
IX

AB
AY

.C
OM



PODRÓŻE TRAVEL

Kilka godzin drogi na północ według 

mapy to wciąż Floryda, jednak nastrój 

i otoczenie wskazują już na głębokie południe” 

Graniczącą z Alabamą i Georgią północ 

Florydy pokrywają lasy dębowe z charakte-

rystycznym wiszącym hiszpańskim mchem. 

Zachowało się tam kilka historycznych 

plantacji wraz z typową dla tego okresu 

architekturą kolonialną. Ta piękna kraina 

o ponurej niewolniczej przeszłości to dziś ba-

stion Republikanów – wszechobecne kościoły, 

zwłaszcza Baptystów, po brzegi wypełniają 

wierni, a kaznodzieja to jeden z najbardziej 

popularnych zawodów. Rasizm, mniej lub 

bardziej subtelny, wśród tzw. rednecków, 

czyli białej klasy pracującej, wyczuwalny jest 

wszędzie. Skomplikowaną historię, z którą 

Stany Zjednoczone do tej pory nie do końca 

sobie poradziły, widać tu gołym okiem. 

Jak się to wszystko ma do wyborów 

w listopadzie? Floryda potrafi być nieprze-

widywalna, bo sama w sobie jest bardzo 

niejednolita. Północ i południe stanu dzieli 

ponad dziesięciogodzinna jazda samocho-

dem. To dużo. Zmienia się krajobraz, zmie-

niają się również ludzie. Na razie według 

sondaży Donald Trump i Hillary Clinton 

idą łeb w łeb. Przyjdzie nam więc poczekać 

i zobaczyć. Floryda już to do siebie ma, że 

lubi trzymać w niepewności. 

FLORYDA POTRAFI BYĆ NIEPRZEWIDYWALNA, BO SAMA W SOBIE 
JEST BARDZO NIEJEDNOLITA. PÓŁNOC I POŁUDNIE STANU DZIELI 
PONAD DZIESIĘCIOGODZINNA JAZDA SAMOCHODEM. TO DUŻO. 
ZMIENIA SIĘ KRAJOBRAZ, ZMIENIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ LUDZIE.

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL30 
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 IN ENGLISH

LA FLORIDA,  
OR THE “LAND OF FLOWERS”

WHEN A SPANISH EXPLORER, JUAN PONCE 
DE LEON, SET EYES ON THE PENINSULA IN 
THE SOUTHEAST AMERICA AT THE BEGINNING 
OF THE 16TH CENTURY, HE DECIDED TO NAME 
IT LA FLORIDA, WHICH MEANS “THE LAND 
OF FLOWERS.” DESPITE FLORIDA’S NATURAL 
BEAUTY, THE STATE’S HISTORY IS A LONG 
TALE OF CHANGING HANDS.

Today, America’s attitude towards Florida 

can be ambivalent – on the one hand, it’s 

frequently and eagerly visited because of 

its warm climate, exquisite beaches and 

even more breathtaking national parks; on 

the other hand, however, it’s ridiculed for 

its alleged parochialism and strangeness. It 

those discrepancies weren’t enough, Florida 

is also one of the most essential states when 

it comes to presidential elections – since 1950, 

only once has it voted for a candidate who 

lost the race for the White House. So what is 

Florida, on which the entire world will turn 

its eyes in November, like?



STORMY HISTORY OF SUNNY LAND
The land of flowers has drawn Europe’s 

attention for ages, but love to La Florida 

was very often complicated and transient. 

The Spanish began the conquest in the 16th 

century, but already two hundred years lat-

er they willingly gave the peninsula to the 

British in exchange for the more attractive 

Havana. It was under the British rule that 

Florida began to produce sugar – today’s 

second most important export commodity 

after citruses.

The romance between Florida and 

Great Britain remained strong during the 

American War of Independence, which to-

day it not something to be proud of – none 

of the representatives of the peninsula 

participated in the drafting of the future 

Declaration of Independence. Attachment 

to the British didn’t pay off – because they 

lost the war, the peninsula returned to the 

Spanish and remained in their hands until 

1822, when it fell under the control of the 

United States again.

There are even more dark pages in 

Florida’s history. Since half of the state’s 

population consisted of slaves, during the 

American Civil War Florida declared for 

Confederates who fought vehemently for 
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persevering slavery. Despite the North’s vic-

tory, black inhabitants of Florida were forced 

to flee from persecution. They received full 

laws as late as in the 1960s, in the wake of the 

African-American Civil Rights Movement.

WELCOME TO FLORIDA!
Today, the migration movement on the 

peninsula takes place in the other direction – 

no one escapes, quite on the contrary. Older 

Americans, especially those from the cold 

northern part, move en masse to Florida, 

where they enjoy their retirement, basking in 

the sun with a glass of mojito in hand. Florida 

is inhabited by numerous Latin Americans, 

especially Cubans who flood from the south 

in search for a better life. It is exactly this 

generational and cultural mixture that 

makes Florida a fascinating melting pot in 

which conservative values clash with Latin 

openness and carelessness. Languages mix, 

cuisines combine, and national differences 

gradually blur. And the only thing that still 

divides is money – Florida is a place where 

the contrast between the poor and the rich is 

particularly striking.

As you travel around Florida, you cannot 

forgo visiting Miami – its strong American 

and Latin-American character was faith-

fully portrayed in the 1980s in the already 

cult film Scarface with Al Pacino who 

played a Cuban drug lord. Thanks to the 

strong presence of the Spanish-speaking 

minority, the city is virtually bilingual. 

What is also in its full bloom is the scene of 

Latin-American jazz, the sounds of which 

spread not only through the streets of the 

famous Small Havana, but also in clubs in 

the exclusive resort of Miami Beach. It is 

worthwhile to go there during the day, and 

then do some sightseeing in the Art Deco 

District. Over 800 buildings, most of which 

were erected in the 1920s and 1930s, have 

been included in the American National 

Register of Historic Places. 

Fans of tennis may be interested in 

visiting Key Biscayne – a small island 

located to the east of Miami, to which leads 

an almost 9-kilometre-long bridge called 

Rickenbacker Causeway. It is there that 

the worldwide known tournament Miami 

Open takes place and that Agnieszka 

Radwańska celebrated her triumphs in 

2012. Not without a reason is Key Biscayne 

the seat of this prestigious tournament. 

The bay which separates this small island 



from Miami is not only a geographic barrier 

– guarded gates and buses transporting im-

migrants who are about to start working in 

exclusive housing estates is a sight which 

symbolically depicts the paradox of the 

American Dream.

ALLIGATORS AND PANTHERS
Miami, however interesting it might be, 

does not reflect the rest of Florida. And 

what is it like? First and foremost, almost 

half of it is covered with swamps which 

make up a beautiful, albeit not easily 

accessible Everglades National Park. 

Subtropical mangrove forests are replete 

with rare species of animals, includ-

ing the endangered Florida panthers, 

manatees and crocodiles. Lack of time 

for a longer excursion to the deepest 

thickets of the park can be compensated 

by driving around the so-called Alligator 

Alley, which – connecting the eastern 

and the western parts of the peninsula – 

runs along the northern border of the 

Everglades and each day is lined up with 

hundreds of alligators basking in the sun. 

Bigger or smaller, they are all equally pre-

historic and terrifying; and, fortunately, 

behind a fence.

According to the map, several hours of 

drive to the north is still Florida, but the 

atmosphere and the environment are more 

evocative of the deep south. The north of 

Florida, neighbouring with Alabama and 

Georgia, is covered with oak forest with 

the characteristic hanging Spanish moss. 

Several historic plantations have been 

preserved, along with colonial architecture 

typical for this period. This beautiful land 

with a gloom past of slavery is now the 

Republican Party’s headquarters – omni-

present churches, especially Baptist, are 

filled to capacity with believers, and a priest 

is one of the most popular professions. 

Racism, more or less subtle, amongst the 

so-called rednecks, in other words white 

working class, is tangible everywhere. The 

complicated history that the USA has not 

dealt with to this day is plain as day there. 

How does it all relate to the elections 

in November? Florida can be unpredict-

able, because it’s heterogeneous in itself. 

Northern and southern parts of the state 

are separated by an almost 10-hour drive. 

It’s a lot. The landscape changes, people 

change too. So far, the surveys have shown 

that in terms of support Donald Trump 

and Hillary Clinton are going shoulder to 

shoulder. We’ll have to wait and see. After 

all, Florida likes to keep us in suspense. 

PODRÓŻE TRAVEL
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The Transistors. Cieszanów Rock Festiwal 

słynie ze specjalnych wydarzeń. Jednym 

z nich jest cykl monograficznych koncer-

tów „3x...”. Każdego roku podczas Ciesza-

nów Rock Festiwalu doceniany jest dorobek 

artystyczny jednego wykonawcy. Daje on 

trzy różne koncerty z trzema różnymi for-

macjami. Po Muńku Staszczyku i Pablopavo 

przyszła kolej na Kazika Staszewskiego, 

który wystąpił z KNŻ (prawdopodobnie 

jeden z ostatnich koncertów w historii ze-

społu), Kultem oraz Kwartetem ProForma. 

Co ciekawe, trzykrotnie na cieszanowskiej 

scenie pojawił się także Robert „Litza” 

Friedrich, który towarzyszył Kazikowi na 

scenie podczas koncertu KNŻ, ale wystąpił 

także ze swoimi formacjami: Arką Noego, 

której kolorowy jak zawsze koncert został 

bardzo ciepło przyjęty, oraz Luxtorpedą, 

która swoich oddanych fanów ma w całym 

kraju. Innymi wartymi uwagi wydarze-

niami były specjalne koncerty uznanych 

gwiazd polskiego rocka. I tak Strachy Na 

Lachy zagrały cały album „Piła Tango”, 

prawdopodobnie najważniejszy w swojej 

dyskografii, a Farben Lehre zaprezentowali 

cały materiał z albumu „Atomowe Zabaw-

ki”. Podczas trzech dni koncertów na dużej 

scenie świetnie przyjęte koncerty zagrały 

też legendarne polskie formacje metalowe 

– dzień pierwszy swoim występem kończył 

Vader, który zaprezentował m.in. utwory 

z nadchodzącego albumu. Cały festiwal zaś 

zamknęła swoim występem powracająca 

JEDNI MÓWIĄ, ŻE TO PODKARPACKI JAROCIN, INNI TWIERDZĄ, ŻE PODKARPACKI 
WOODSTOCK. A TAK NAPRAWDĘ TO CIESZANÓW ROCK FESTIWAL.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MFK.COM.PL

O
 tym, jaki jest polski listopad, nie 

musimy opowiadać nikomu, kto 

miał okazję spędzić przedostat-

ni miesiąc roku w kraju nad 

Wisłą. Żeby dodać sobie trochę 

motywacji i nie popaść w jesienną depresję 

wracamy zatem wspomnieniami do naj-

lepszych chwil tegorocznego lata, czyli do 

Cieszanów Rock Festiwalu.

Cieszanów to zaciszne miasteczko na Pod-

karpaciu. Zakładamy, że na co dzień niewiele 

się tam dzieje. Ale od 2010 roku na cztery 

sierpniowe dni znienacka zjeżdża tam kilka-

naście tysięcy osób by bawić się przy muzyce 

rockowej. Cieszanów Rock Festiwal zdążył 

już sobie wyrobić renomę pośród bywalców 

festiwali rockowych w kraju. W tym roku 

na Podkarpacie również zawitała solidna ich 

grupa. Impreza zaczęła się 18 sierpnia koncer-

tami na małej scenie. Tego dnia pojawili się na 

niej reprezentanci polskiej sceny punkowej, 

hardcorowej i metalowej. Nie zabrakło pośród 

nich znaczących dla polskiej sceny rockowej 

nazw, jak Zacier, 1125 czy Włochaty. Wieczór 

zakończył swoimi koncertami cieszący się co-

raz większą popularnością Nocny Kochanek. 

Drugi dzień imprezy był zarazem pierw-

szym, podczas którego koncerty odbywały 

się także na dużej scenie. Zanim jednak 

wkroczyły na nią pierwsze zespoły, na 

małej scenie zdążyło zagrać kilka zespołów 

rywalizujących w ramach Podkarpac-

kiego Przeglądu Kapel, który zwyciężył 

MoshMachine. Zespół w ramach nagrody 

w przyszłym roku wystąpi na głównej 

scenie festiwalu.

A na tej w 2016 roku jak zwykle działo 

się bardzo dużo. Podczas tegorocznej edycji 

konferansjerem był Tymon Tymański, 

który dał również koncert z zespołem 

CIESZANÓW ROCK 
FESTIWAL 2016

GUST TASTE



po latach milczenia grupa Sweet Noise. 

Cieszanów Rock Festiwal nie byłby jednak 

sobą, gdyby nie ściągnął kilku zagranicz-

nych gwiazd. W tym roku na Podkarpaciu 

wystąpiły szwajcarskie Eluveitie i fiński 

Finntroll, oba reprezentujące niezwykle 

popularny w Polsce folk-metal. Swoje ener-

getyczne połączenie reggae, dubu i punka 

zaprezentowała też bośniacka ekipa 

Dubioza Kolektiv, która jak nikt sprawdza 

się na festiwalowych scenach. Jednak 

prawdopodobnie najważniejszym momen-

tem festiwalu był występ grupy Marky 

Ramone’s Blitzkrieg – ekipy dowodzonej 

przez byłego członka prekursorów punk 

rocka, grupy Ramones, Marky’ego Ramone. 

Blitzkrieg dali cieszanowskiej publiczności 

to, czego oczekiwała – dawkę radosnego, 

melodyjnego punk rocka i pełen zestaw hi-

tów Ramones. Dość powiedzieć, że Marky 

i jego ekipa bisowali trzykrotnie. 

 IN ENGLISH

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2016

SOME PEOPLE SAY THAT IT’S JAROCIN 
FESTIVAL IN PODKARPACKIE; THE OTHERS 

– THAT IT’S WOODSTOCK IN PODKARPACKIE. 
IT’S CIESZANÓW ROCK FESTIVAL, ACTUALLY.

We don’t have to explain what November 

in Poland is like to anyone who’s ever spent 

the last but one month of the year there. To 

increase motivation and to beat the autumn 

blues, we’re recalling the best time of last 

summer, that is Cieszanów Rock Festival.

Cieszanów is a calm town in Podkarpackie 

Province. We suppose that there’s not a lot 

going on there usually. But since 2010, a doz-

en thousand people have come there every 

year to enjoy rock music concerts for four 

days in August. Cieszanów Rock Festival has 

already made a reputation for itself among 

rock festivals’ fans in the country. This year, 

a large group of people came to the festival 

as well. The event started on 18 August with 

concerts on the small stage. Punk, hardcore 

and metal bands from Poland performed that 

day. For example, Zacier, 1125 or Włochaty, 

who are outstanding Polish rock artists. At 

the end of the evening, Nocny Kochanek, 

a group becoming more and more popular 

recently, gave a concert.

The second day of the event was the first 

day when musicians performed also on the 

big stage. Yet, before the first bands appeared 

on stage, a few bands participating in the 

Podkarpacki Band Contest performed on the 

small stage. The winner was MoshMachine. 

As part of the award, the band will perform 

on the festival main stage next year.

And there was a lot going on that stage 

in 2016. The master of ceremonies this year 

was Tymon Tymański, who also performed 

with The Transitors. Cieszanów Rock Festi-

val is famous for special events. One of them 

is a series of monographic concerts ‘3x…’. 

Each year, during the festival, one artist 

receives an award for artistic achievements. 

The winner performs with three differ-

ent bands. After Muniek Staszczyk and 

Pablopavo, the award was given to Kazik 

Staszewski, who performed with KNŻ (it 

was probably one of the last concerts of the 

band), Kult and Kwartet ProForma. What’s 

interesting, Robert ‘Litza’ Friedrich ap-

peared on stage three times, accompanying 

Kazik during KNŻ concert, but also with his 

own bands: Arka Noego, whose colourful 

– as usually – concert received a warm re-

ception, and Luxtorpeda, who have devoted 

fans in the whole country. Special concerts 

of recognised Polish rock artists are also 

worth mentioning. Strachy Na Lachy played 

the entire album ‘Piła Tango’, probably the 

most important one of their albums, and 

Farben Lehre presented the whole material 

from the ‘Atomowe Zabawki’ album. Over 

three days of concerts on the big stage, leg-

endary Polish metal bands gave smashing 

concerts – the first day ended with Vader’s 

performance, who played, among others, 

songs from their forthcoming album. The 

festival ended with the performance of 

Sweet Noise, a band which made a come-

back after years of silence. Cieszanów Rock 

Festival wouldn’t be the same without a few 

foreign artists. Swiss Eluveitie and Finnish 

Finntroll, both playing folk-metal music 

extremely popular in Poland, performed 

in Podkarpacie this year. Another great 

concert was the energetic combination of 

reggae, dub and punk of Bosnian Dubioza 

Kolektiv, whose performances at festivals 

are always brilliant. But probably the most 

important moment of the festival was the 

performance of Marky Ramone’s Blitzkrieg 

– a band led by Marky Ramone, the former 

member of punk rock precursors, the Ra-

mones. During the concert, the audience got 

what they expected – cheerful, melodious 

punk rock and a full set of Ramones’ hits. 

It’s enough to say that Marky and his band 

played an encore three times. 
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INCOMING POLAND, GDAŃSK & POMORSKIE REGION TO NOWA JAKOŚĆ SPOTKAŃ 
BIZNESOWYCH W BRANŻY TURYSTYCZNEJ. ROZBUDOWANA FORMUŁA WORKSHOPU 
TO JUŻ NIE TYLKO OKAZJA DO ROZMÓW, ALE SPRZYJAJĄCA PRZESTRZEŃ  
DLA ZAWIERANIA TRWAŁYCH I EFEKTYWNYCH PARTNERSTW BIZNESOWYCH,  
A DLA REGIONU SKUTECZNY SPOSÓB KOMERCJALIZACJI OFERTY PRZYJAZDOWEJ.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE 

Rozmowa z Krystyną Hartenberer-Pater, 

dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organiza-

cji Turystycznej. 

ZA NAMI KOLEJNA, TRZECIA JUŻ EDYCJA. 
JAK NARODZIŁ SIĘ SAM POMYSŁ ORGANIZACJI 
WYDARZENIA?
Potrzeba kojarzenia dedykowanych spotkań 

jest ogromna, a regionalna organizacja 

turystyczną jest idealną platformą pozwa-

lającą wypracować sprawne mechanizmy 

współpracy pomiędzy rodzimą branżą, a za-

granicznymi tour operatorami. Zatem naszą 

ambicją stało się wykreowanie wydarzenia, 

jakich w Polsce jest niewiele, łączącego w so-

bie kilka kluczowych elementów istotnych 

dla sprawnego funkcjonowania gospodarki 

turystycznej regionu. I udało się, w 2013 

roku po raz pierwszy zmaterializowaliśmy 

długo dojrzewającą w nas ideę i zorgani-

zowaliśmy pierwszą edycją, dedykowana 

rynkowi skandynawskiemu. Doświadcze-

nia z ubiegłych lat pozwalają nam stale 

udoskonalać formułę i dostosowywać ją do 

aktualnych potrzeb i preferencji branży.

JAK WYGLĄDA TA IMPREZA W SZCZEGÓŁACH?
Pierwszy dzień to tradycyjnie czas na 

indywidualne rozmowy stolikowe według 

wcześniej przygotowanych agend spotkań. 

Dzień drugi to tematyczne wizyty studyjne 

w regionie pomorskim, pozwalające zapro-

szonym gościom na poznanie oferty tury-

stycznej, jak i zaprezentowanie destynacji 

pod kątem przygotowania do obsługi gości 

zagranicznych. Nie brakuje też okazji do 

networkingu i kontynuacji rozmów zapo-

czątkowanych w trakcie spotkań B2B.

Poza aspektem biznesowym Incoming 

Poland, Gdańsk & Pomorskie Region to 

również dawka świeżej wiedzy. O program 

merytoryczny od dwóch edycji dba Gdań-

ska Organizacja Turystyczna, która w tym 

roku przygotowała warsztaty z zakresu 

budowania wizerunku polskich regionów 

oraz wyzwań w zarządzaniu sektorem 

turystycznym i hotelarskim.

Oczywiście staramy się tez być elastyczni 

i szybko reagować na wszelkie pojawiające 

się sugestie. W czasie pobytu na Pomorzu 

nasi goście na bieżąco poznają specyfikę 

destynacji, nawiązują kontakty, rodzą im się 

pomysły, które chcą jak najszybciej zwery-

fikować. Tak wiec np. poza 4 regularnymi 

programami wizyt kilku tour operatorów 

miało szansę na indywidualny, „szyty na 

miarę” dzień. To spore wyzwanie logistycz-

ne, ale tylko takie ma szansę procentować 

i przynieść wymierny efekt.

KTO UCZESTNICZY W INCOMING POLAND?
Jesteśmy przygotowani na przyjęcie około 

40 hosted buyers nad selekcją których 

starannie pracujemy już od początku roku. 

Dominują kontrahenci ze strategicznych 

dla regionu pomorskiego rynków: Szwecji, 

Norwegii czy Niemiec, jednak każdego 

roku zapraszane są również nowe perspek-

tywiczne rynki. Dlatego tegoroczna edycja 

poszerzona jest o kontrahentów z Izraela 

oraz Chin i Hongkongu. Ubiegłoroczna 

edycja to udział Włoch czy Japonii.

Dywersyfikujemy rynki, ale i profil 

uczestników. Zależy nam, aby zaprosić jak 

najbardziej reprezentatywnych partne-

rów z różnych dziedzin, które wpisują 

się w strategię marketingową regionu. 

Szczególny nacisk kładziemy zatem na za-

proszenie tour operatorów specjalizujących 

się w turystyce zdrowotnej, golfowej czy 

kulturowej. Ten rok to kolejne specjalizacje: 

turystyka przyrodnicza, sportowa. Jest to 

dla nas duże wyzwanie, niemniej jednak 

takie podejście determinuje rynek usług 

i podejście konsumentów.

Druga strona to przede wszystkim 

pomorska branżą turystyczna: hotelarze, 

tour operatorzy, operatorzy produktów 

turystycznych. Jednakże chętnie gościmy 

też partnerów spoza regionu, a więc tour 

operatów organizujących przyjazdy na 

Pomorze. Daje nam to szansę zacieśnić kon-

takty z biurami z Małopolski czy Mazow-

sza, które dominują na tym rynku i mają 

DESTINATION: POMORSKIE

NOWE 
PERSPEKTYWY 
BRANŻY 
TURYSTYCZNEJ

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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największy udział w obsłudze gości przy-

jeżdżających do Polski. Obowiązuje jednak 

selektywny dobór uczestników spotkania 

w oparciu o zgłaszane preferencje zarówno 

ze strony polskiej jak i zagranicznej.

PIERWSZA OCENA EDYCJI 2016?
Pod kątem organizacyjnym na pewno bardzo 

udana. 36 tour operatorów z 11 rynków żywo 

zainteresowanych destynacją i upatrujących 

w niej perspektywiczny rynek wyjazdowy 

dla swoich klientów. Teraz jednak sporo 

zależy od biznesowych negocjacji i determi-

nacji obu stron na pomyślne kontraktowanie. 

Pierwsze sygnały pozwalają jednak optymi-

stycznie patrzeć na ten proces. 

 IN ENGLISH

NEW PERSPECTIVES OF TOURISM 
INDUSTRY

INCOMING POLAND, GDAŃSK & POMORSKIE 
REGION IS THE NEW QUALITY OF BUSINESS 
MEETINGS IN THE TOURISM INDUSTRY. THE 
DEVELOPED FORM OF WORKSHOPS IS NOT 
ONLY A CHANCE TO TALK, BUT IT IS ALSO 
A FAVOURABLE SPACE FOR ESTABLISHING 
PERMANENT AND EFFECTIVE BUSINESS 
PARTNERSHIPS, WHEREAS FOR THE REGION, 
IT IS AN EFFECTIVE WAY OF COMMERCIALIS-
ING THE TOURISM OFFER.

An interview with Krystyna Hartenber-

er-Pater, the director of Pomorska Regional-

na Organizacja Turystyczna (Pomorskie 

Regional Tourism Organisation).

THE THIRD EDITION OF THE EVENT IS OVER. 
WHERE DID THE IDEA FOR THE ORGANISATION 
OF THE EVENT COME FROM?
There is a great need to combine dedicat-

ed meetings, whereas a regional tourism 

organisation is a perfect platform enabling the 

development of mechanisms of cooperation 

between the national industry and foreign 

tour operators. Therefore, our objective was to 

organise an event, which has been unusual in 

Poland so far, comprising a few key elements 

necessary for the regional tourism economy to 

operate in an effective way. We succeeded and 

put into practice an idea, which had been gro-

wing on us for a long time. In 2013, we organi-

sed the first edition of the event, dedicated to 

the Scandinavian market. Experience gained 

in the previous years allows us to continuously 

improve the form and adapt it to the current 

needs and preferences of the industry.

WHAT IS THE EVENT LIKE IN DETAIL?
The first day includes – traditionally – indi-

vidual conversations at the tables, according 

to the previously prepared meeting agendas. 

During the second day, theme visits on site 

in the Pomorskie region take place. 

The visits allow invited guests to get familiar 

with the tourist offer as well as present de-

stinations in terms of their capacity to serve 

foreign guests. There are also many oppor-

tunities for networking or continuation of 

talks that began during the B2B meetings.

Apart from the business aspect, Inco-

ming Poland, Gdańsk & Pomorskie Region 

is also a considerable source of fresh 

knowledge. For two years, Gdańsk Tourist 

Organisation has been responsible for the 

content of the event. This year, it prepared 

workshops on creating the image of Polish 

regions and on challenges in the tourism 

and hotel industry management.

We also try to be flexible and respond 

fast to all suggestions. During the stay 

in Pomorze, our guests learn about the 

characteristics of the destination, make 

contacts and come up with ideas which they 

want to check as soon as possible. Therefore, 

for example, apart from four regular visit 

programmes, a few tour operators had an 

opportunity to spend an individual day ‘ta-

ilored to their needs’. It’s quite a big challen-

ge in terms of logistics, but it has a chance to 

bear fruit and have a considerable effect.

WHO PARTICIPATES IN INCOMING POLAND?
We are ready to receive about 40 hosted 

buyers whom we carefully select from the 

beginning of the year. They are primarily 

entities from the markets that are strategic 

for the Pomorskie region: Sweden, Norway 

or Germany; however, representatives of 

new prospective markets are invited every 

year. That is why this year’s edition was 

extended to entities from Israel, China or 

POZA ASPEKTEM BIZNESOWYM INCOMING POLAND, 
GDAŃSK & POMORSKIE REGION TO RÓWNIEŻ DAWKA 
ŚWIEŻEJ WIEDZY. 

Hong Kong. Entities from Italy or Japan 

participated in the last year’s edition.

We diversify markets, but also the profile 

of participants. We strive to invite the most 

representative partners from various fields 

which comply with the marketing strategy 

of the region. Therefore, we pay particular 

attention to inviting tour operators speciali-

sing in health, golf or culture tourism. This 

year’s edition involved further specialisa-

tions: nature and sport tourism. It’s quite a 

big challenge for us; nevertheless, such an 

approach determines the market of services 

and the approach of consumers.

The other side is mostly the tourism 

industry of Pomorskie: hotel owners, tour 

operators, tourist products operators. 

We are also glad to host partners from 

outside the region, that is tour operators 

organising trips to Pomorskie. It gives us a 

chance to increase cooperation with offices 

from Małopolska or Mazowsze, which are 

market leaders and have the biggest share 

in serving guests travelling to Poland. 

However, we select participants in a careful 

way, according to the preferences notified 

both by Polish and foreign participants.

WAS THE 2016 EDITION A SUCCESS?
In terms of organisation, it was a big 

success. 36 tour operators from 11 markets, 

keenly interested in the destination and re-

garding it as a prospective incoming market 

for their customers. However, at this point, 

business negotiations and determination 

of both parties to cooperate are decisive 

factors. First signs allow us to be optimistic 

about the process.  
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W TRÓJMIEJSKIEJ KORONIE SOPOT ŚWIECI ZDECYDOWANIE NAJMOCNIEJ. DZIEJE 
SIĘ TAK ZA SPRAWĄ MODNYCH KLUBÓW ORAZ DROGICH HOTELI. ALE NIE TYLKO. 
PRAWDZIWĄ SPECJALNOŚCIĄ SOPOTU SĄ SAMOCHODY PORSCHE. TO WŁAŚNIE 
TUTAJ ZNAJDUJE SIĘ JASKINIA SKARBÓW, KTÓRA MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ 
NAJWYŻSZĄ SPRZEDAŻĄ TYCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW W POLSCE.

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ   ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN

Niewielu jest ludzi, którzy są w stanie 

oprzeć się magii Porsche. Zdecy-

dowana większość ulega. Najlepiej 

świadczy o tym rosnąca liczba 

sprzedawanych egzemplarzy. Mimo, że 

poprzeczka cenowa wciąż jest zawieszona 

bardzo wysoko, chętnych to nie odstrasza. 

Ilość zamówień potrafi być tak duża, że prze-

rasta możliwości producenta. Czy pozostaje 

zatem rezygnować ze swoich marzeń? Nie, 

w końcu są po to, aby je spełniać. Dlatego 

też Centrum Porsche Sopot wprowadziło 

program Porsche Approved, czyli sprzedaż 

używanych samochodów Porsche.

Bursztynowa Komnata zaginęła kilka-

dziesiąt lat temu, a w jej poszukiwaniach 

WYSPA 
SKARBÓW

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

uczestniczyły tysiące badaczy i naukow-

ców. Nie zabrakło również pracowników 

tajnych służb i jasnowidzów. Zaginiony 

skarb jest najlepszym synonimem tego, co 

zobaczymy w salonie położonym w Sopocie. 

Z tym, że zamiast drogocennych dzieł sztu-

ki wykonanych z bursztynu zastaniemy tu 

perełki w postaci używanych samochodów 

Porsche. Na czym polega ich wyjątkowość? 

Każdy z egzemplarzy przechodzi suro-

wą kontrolę. Polega ona na sprawdzeniu 

pochodzenia samochodu oraz jego stanu 

technicznego. Ten ostatni jest weryfikowa-

ny na podstawie kontroli aż 111 punk-

tów z listy sporządzonej przez personel 

techniczny Porsche. Samochody, które nie 

mają udokumentowanej historii serwisowej 

w Autoryzowanych Stacjach Obsługi, nie są 

obejmowane tym programem. Jednym sło-

wem zobowiązania związane z programem 

Porsche Approved oznaczają, że używane 

Porsche, które kupujesz, jest tak bliskie 

stanu fabrycznego, jak to tylko możliwe. 

Dodatkowo wszystkie wymieniane elemen-

ty są oryginalne, a każdy samochód jest 

objęty gwarancją do 10 lat lub przebiegu 

200 000 km, która może być jednak prze-

dłużona. Jeżeli zatem poszukujesz Porsche 
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z rynku wtórnego, które spełni wszystkie 

wymagania programu Porsche Approved, 

nie jest łatwym zadaniem. Często poszu-

kiwania takich egzemplarzy odbywają się 

na terenie całej Europy. Następnie należy 

przeprowadzić rozmowy z właścicielem 

samochodu, który często nie spodziewa się 

tak korzystnych warunków, jakie oferują 

mu obydwaj Panowie. A wszystko po to, 

aby spełnić marzenia o własnym Porsche 

każdego kolejnego klienta, który stanie 

w drzwiach ich salonu. W końcu każde 

z nich jest projektowane jako produkt 

bezkompromisowej myśli technicznej i wy-

konane z zachowaniem najwyższej jakości. 

A to jest źródłem wszelkiej radości płynącej 

z prowadzenia tych samochodów. Używane 

Porsche w programie Porsche Approved 

spełnia marzenie o tej radości zgodnie 

z pierwotnym założeniem producenta. 

Szczęście oraz wdzięczność klientów salonu 

są tego najlepszym dowodem. 

SPRZĘT EQUIPMENT

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, sadzał za kierowni-
cą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, a każdy z samo-
chodów darzy wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:  
www.paniewiozapanow.pl.

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA  NAZAROWICZ

Cayenne w idealnym stanie lub Porsche 

Targa z pewnej ręki, to salon w Sopocie jest 

najlepszym punktem na mapie Polski, od 

którego powinieneś zacząć. Podobnie jak 

miłośnicy kolekcjonerskich skarbów. Takim 

rodzynkiem niewątpliwie jest Porsche 930 

Turbo z 1985 roku, które również można 

było obejrzeć na miejscu.

Warto również wspomnieć, że Centrum 

Porsche Sopot jako jedyny dealer w Europie 

posiada oddzielny budynek dedykowa-

ny sprzedaży samochodów używanych 

objętych tym programem. Podczas kiedy 

inne salony jedynie wydzielają kawałek po-

wierzchni dla samochodów z drugiej ręki, 

Centrum Porsche Sopot stworzyło do tego 

celu zupełnie odrębne miejsce. To jeden 

z trzech budynków należących do dealera, 

obok salonu sprzedaży nowych samocho-

dów Porsche oraz sprzedaży innych marek 

z segmentu premium. „Zgodnie z nowym 

trendem otworzyliśmy salon samochodów 

premium innych marek, żeby nasi klienci, 

oglądając np. BMW X5, nie musieli moknąć, 

bo jak wiemy pogoda nas nie rozpiesz-

cza” –  twierdzi Maciej Teske. To właśnie 

on, razem z Maciejem Sołobodowskim, 

tworzy salon używanych samochodów 

Porsche. Od wielu lat związani z branżą 

motoryzacyjną o samochodach Porsche 

wiedzą wszystko. Są odpowiedzialni za 

pozyskiwanie używanych modeli oraz 

prowadzenie salonu. Znalezienie Porsche 

W KOŃCU KAŻDE Z NICH JEST PROJEKTOWANE JAKO 
PRODUKT BEZKOMPROMISOWEJ MYŚLI TECHNICZNEJ 
I WYKONANE Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
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TREASURE ISLAND
IN THE TRICITY CROWN SOPOT IS DEFINITELY 
THE BRIGHTEST SHINING JEWEL. THIS IS 
PROBABLY THANKS TO ITS FASHIONABLE 
CLUBS AND EXPENSIVE HOTELS. BUT NOT 
JUST THEM. THE REAL STARS OF SOPOT ARE 
THE PORSCHE CARS. THIS IS WHERE THE 
TREASURE CAVE IS LOCATED, THE ONE THAT 
CAN PRAISE ITSELF ON THE HIGHEST NUMBER 
OF USED PORSCHE CARS SALES IN POLAND.

There are not many people who could 

resist a Porsche. Most of them quickly give 

in. This is best shown by the increasing 

for what we will find in the dealership in 

Sopot. The only difference is that instead 

of artworks made of amber we will find 

precious used Porsche cars. What is so 

special about them? Each one undergoes 

a strict evaluation. It checks where the 

car has come from as well as its technical 

state. The latter one is verified based on 

a 111 point list composed by technological 

crew of Porsche. The cars without a doc-

umented servicing history in Authorised 

Service Centres do not qualify for the 

program. To put it shortly, requirements 

of the Porsche Approved programme force 

the used Porsche on sale to be as close to 

numbers of sales. The fact that the price is 

still on the higher end does not scare off 

those who are interested. The order can be 

so high that it exceeds the producer’s capa-

bility. So should you give up your dreams? 

No, they are there to come true. This is why 

the Sopot Porsche Centre introduced the 

Porsche Approved programme, which sales 

used cars in Poland.

The Amber Chamber has disappeared 

a few dozen years ago and its search was 

conducted by thousands of scientists 

and researchers. There were also plenty 

of secret service agents and psychics 

involved. The lost treasure is the synonym 



the original state as possible. On top of 

this, all exchanged parts have to be origi-

nal and each car has a guarantee up to 10 

years or 200 000 km mileage. So if you are 

in search of Porsche Cayenne in an ideal 

state or Porsche Targa from a sure place 

then the dealership in Sopot is the best 

place in Poland to begin this search. Just 

like fans of collectible items do. Such piece 

is definitely the Porsche 930 Turbo from 

1985, which was also available on the spot.

It is also worth mentioning that Sopot 

Porsche Centre is the only dealership in Eu-

rope that has a separate building dedicated 

to used cars sold on this programme. While 

other dealerships only allocate a piece of 

their show-space for second-hand cars the 

Sopot Porsche Centre created a separate 

place for this. It is one of three buildings 

belonging to the dealer, right next to the 

new Porsche and other premium segment 

dealerships. “In accordance with the new 

trend we have opened a dealership selling 

other cars from the premium segment so 

that our customers do not have to stand 

in the rain when, for example, viewing 

a BMW X5 since we know that weather is 

not being kind to us” says Maciej Teske. He 

and Maciej Sołobodowski are the creators 

of the used Porsche cars dealership. For 

many years now they are connected with 

the automotive brand and they know 

everything about Porsche. They are 

responsible for getting used models and 

managing the dealership. Finding a Porsche 

on the secondary market that will meet all 

the Porsche Approved programme require-

ments is not an easy task. These searches 

are often carried out across Europe. Then 

conversations with the cars’ owners have 

to take place, who are often not expecting 

an offer as good as the one made by these 

gentlemen. And all this is done to make the 

next clients dreams of a Porsche come true. 

After all, each and every one of them is de-

signed as a product of an uncompromising 

technical vision and manufactured while 

keeping the highest quality. And this is the 

source of all happiness that comes from 

driving these cars. A used Porsche on the 

Porsche Approved programme delivers this 

happiness in accordance with the initial 

vision of the producer. The happiness and 

gratitude of the dealership’s clients are the 

best proof of this. 
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LEADER IN THE FIELD OF BEAUTY 
OPENS IN SUBCARPATHIA

IT’S ONE THE MOST DYNAMICALLY DEVELOPING 
CLINICS OFFERING TREATMENTS IN THE AREA 
OF SLIMMING, REJUVENATION, AESTHETIC 
MEDICINE AND PLASTIC SURGERY. UP TO 
THIS POINT, LA PERLA HAD TEN THRIVING 
SUBSIDIARIES IN THE ENTIRE POLAND. NOW IT 
HAS OPENED THE ELEVENTH ONE IN RZESZÓW, 
THE CAPITAL OF SUBCARPATHIA.

La Perla Clinics are a widely recognizable 

brand in the world of beauty. It has 16 years 

of experience, as many as six clinics in 

Warsaw and neighbouring areas, as well as 

facilities in Cracow, Zakopane, Boleslawiec, 

and since not long ago – in answer to many 

signals pointing to the need of such clinic in 

the capital of Subcarpathia – also in Rzeszów.

“I’m really happy that our eleventh Clinic 

has been opened in Rzeszów – it’s a beauti-

ful and flourishing city, and, what is most 

important, inhabited by very open and 

progressive residents,” says the President of 

La Perla Clinics, Kalina Ben Sira.

La Perla Clinic in Rzeszów had its grand 

opening on 15 October in the Millenium 

Hall (shopping and cultural centre), the seat 

of the new facility. The event was attended 

by many famous and popular stars, such 

as actor Andrzej Młynarczyk, television 

presenter Karolina Szostak, stylist Jarek 

Szado, dancer Tomasz Barański and popu-

lar fitness coach Mariola Bojarska-Ferenc. 

The ambassadors of La Perla Clinics talked 

enthusiastically about treatments that are 

performed in the Clinic, as well as conduc-

ted panels and educational workshops. As 

the President of La Perla Clinics stresses, 

the SPA in Rzeszów is a place for everyone. 

“Being recommended by respected and po-

pular people has always been a huge honour 

for us. We really appreciate the fact that we 

have earned trust of people whose appe-

arance plays a very important role in their 

professional careers. As I always underline, 

however, La Perla is a place in which everyone 

will find something for themselves and each 

of our guests is treated like a star,” she said.

La Perla in Rzeszów offers a wide array of 

modern treatments in the areas of rejuvena-

tion, slimming, aesthetic medicine and SPA 

treatments. The facility can be entered also 

from the side of Hotel Hilton Garden Inn. 

TO JEDNA Z NAJPRĘŻNIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ KLINIK, OFERUJĄCYCH 
ZABIEGI Z ZAKRESU ODCHUDZANIA, ODMŁADZANIA, MEDYCYNY 
ESTETYCZNEJ I CHIRURGII PLASTYCZNEJ. LA PERLA TO DOTYCHCZAS 
DZIESIĘĆ ŚWIETNIE PROSPERUJĄCYCH PLACÓWEK W CAŁEJ POLSCE. 
WŁAŚNIE OTWORZYŁA JEDENASTĄ, W STOLICY PODKARPACIA, RZESZOWIE.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Kliniki La Perla to dobrze rozpozna-

walna marka w świecie beauty. To 

16 lat doświadczenia, aż sześć klinik 

w Warszawie i okolicach oraz klinika 

w Krakowie, Zakopanem, Bolesławcu, 

a z powodu licznych sygnałów potrzeby 

tego rodzaju kliniki w stolicy Podkarpacia, 

od niedawna również w Rzeszowie.

– Niezmiernie cieszę się, że naszą 11-stą 

Klinikę otworzyliśmy właśnie w Rzeszowie 

– to piękne i prężnie rozwijające się miasto, 

a co najważniejsze, pełne otwartych i no-

woczesnych mieszkańców – mówi prezes 

Kliniki La Perla, Kalina Ben Sira.

Rzeszowska klinika La Perla miała 

swoje uroczyste otwarcie 15 października 

w Millenium Hall, siedzibie nowej placówki. 

Na uroczystości były obecne znane i lubiane 

gwiazdy: Andrzej Młynarczyk, aktor, Karo-

lina Szostak, prezenterka telewizyjna, Jarek 

Szado, stylista, Tomasz Barański, tancerz oraz 

Mariola Bojarska-Ferenc, znana trenerka 

fitness. Ambasadorzy Kliniki La Perla chętnie 

opowiadali o zabiegach, które wykonują 

w klinice i prowadzili panele i warsztaty edu-

kacyjne. Jak podkreśla prezes Kliniki La Perla, 

Rzeszowskie spa to miejsce dla każdego:

– Rekomendacje gwiazd są dla nas zawsze 

ogromnym zaszczytem, doceniamy, że 

polecają nas i ufają nam osoby, których wy-

gląd w pracy zawodowej jest niezmiernie 

ważny. Zawsze podkreślam jednak, że La 

Perla to miejsce, w którym każdy znajdzie 

coś dla siebie i każdy klient jest traktowany 

jak gwiazda – mówiła.

La Perla w Rzeszowie oferuje najnowo-

cześniejsze zabiegi z zakresu odmładzania, 

odchudzania, medycyny estetycznej, a tak-

że zabiegów SPA. Wejście do niej prowadzi 

także od Hotelu Hilton Garden Inn. 

LIDER W DZIEDZINIE PIĘKNA  
OTWIERA SIĘ NA PODKARPACIE

GUST TASTE
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EUROPA LICZY 46 PAŃSTW. KAŻDE Z NICH MA SWOJĄ SPECJALNOŚĆ, RODZIMY PRODUKT, KTÓRY NAPAWA DUMĄ. W PRZYPADKU 
SZWAJCARII SĄ TO ZEGARKI. NIKT NIE MA WĄTPLIWOŚCI, ŻE SĄ NAJLEPSZE NA ŚWIECIE. DLATEGO TEŻ LIMITOWANA EDYCJA 
ZEGARKÓW AVIATOR SWISS MADE DEDYKOWANA POLAKOM TO SZCZEGÓLNY UKŁON DLA NASZEGO KRAJU.

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

PODRÓŻ W CZASIE

GUST TASTE



GUST TASTE
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FUNDAMENTAMI DO BUDOWY MARKI 
ZEGARKOWEJ AVIATOR SWISS MADE 
BYŁO LOTNICTWO, GDYŻ NA POCZĄTKU 
TO WŁAŚNIE POWIETRZNE SIŁY ZBROJNE 
ORAZ WOJSKO WYKAZYWAŁY NAJWIĘKSZE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ZEGARKI.

ściu modelom samolotów, które najmocniej 

zapisały się na kartach historii lotnictwa: 

Aircobra, Douglas, Bristol, MIG, Propeller 

oraz Professional. Chociaż żaden z nich 

nie stanowił całkowicie polskiej konstruk-

cji, to Polacy zaznaczyli swoją obecność 

silnikami gwiazdowymi PZL Asz-62, które 

były montowane właśnie w samolotach 

Douglas. Za ich projektem stał konstruktor 

Andrzej Frydrychewicz. Po II wojnie świa-

towej duża ilość tych samolotów trafiła do 

sprzedaży. Atrakcyjna cena w połączeniu 

z doskonałą oraz niezawodną konstrukcją 

szybko znalazła wielu nabywców w postaci 

pasażerskich linii lotniczych. Przez długie 

lata ludzie podróżowali na ich pokładzie 

po całym świecie. Wiernie służyły m.in. 

w Arabii Saudyjskiej, Argentynie, Australii, 

Japonii, Kanadzie, Hiszpanii, Holandii oraz 

wielu innych krajach. Nie dziwi zatem fakt, 

marka Aviator Swiss Made jedną ze swoich 

linii sygnuje nazwą tej maszyny.

W przeciwieństwie do samolotu Douglas 

zegarek Aviator z linii Douglas Day-Date nie 

trafi na rynek w dużych ilościach. Pro-

ducent zadecydował, że będzie go można 

nabyć jedynie w kilkunastu salonach na 

terenie całego kraju. Zegarek ukaże się 

w dwóch wariantach. Chętni będą mogli 

wybierać pomiędzy stalową kopertą oraz 

pozłacaną różowym złotem. Każdy trafi do 

sprzedaży w skromnej ilości po 100 sztuk, 

ponieważ to specjalna, limitowana edycja. 

Dopełnieniem wyjątkowego designu ma być 

pasek z najwyższej jakości skóry, szafirowe 

szkiełko oraz automatyczny, samonakrę-

cający się mechanizm nazywany sercem 

zegarka. O tym, jak wygląda i pracuje, będzie 

się można przekonać za sprawą dekla, który 

pozostanie przezroczysty. Zresztą ukrywać 

przed ludzkim okiem tak doskonały i pre-

cyzyjnie wykonany mechanizm byłoby 

niewybaczalne. Każdy z nich, jak wszystkie 

zegarki sygnowane znaczkiem Aviator 

Swiss Made, powstanie w tzw. dolinie krze-

mowej zegarmistrzostwa, jaką jest kanton 

Jura. To, co jest jednak w nim najcenniejsze, 

to fakt, że zegarek pokazuje pełne, polskie 

nazwy poszczególnych dni tygodnia. Jest to 

hołd oddany polskiej myśli technicznej, jaką 

były silniki montowane w samolotach Do-

uglas. Nigdy wcześniej nie miał on miejsca. 

I szybko może się nie powtórzyć. Dlatego 

decyzję o zakupie limitowanej edycji zegarka 

Aviator Douglas Day-Date warto podejmo-

wać prędko, zwłaszcza że zegarek właśnie 

trafia do sprzedaży. O tym, jaką wartość 

osiągnie za kilka lat, przekonają się tylko 

jego szczęśliwi posiadacze. 

 IN ENGLISH

TIME TRAVEL

EUROPE HAS 46 COUNTRIES. EACH ONE 
OF THEM HAS THEIR OWN SPECIALITY, 
A NATIONAL PRODUCT THAT THEY CAN TAKE 
PRIDE IN. IN SWEDEN IT IS WATCHES. THERE 
IS NO DOUBT THAT THEY ARE THE BEST ONES 
IN THE WORLD. THIS IS WHY THE AVIATOR 
SWISS MADE LIMITED EDITION LINE OF 
WATCHES DEDICATED TO POLES IS A GREAT 
TRIBUTE TO OUR COUNTRY.

The base of the Aviator Swiss Made brand 

was aviation because at the beginning it 

was the air forces and military that had the 

highest demand for watches. Pilots never 

F
undamentami do budowy marki 

zegarkowej Aviator Swiss Made 

było lotnictwo, gdyż na począt-

ku to właśnie powietrzne siły 

zbrojne oraz wojsko wykazywały 

największe zapotrzebowanie na zegarki. Pi-

loci nigdy nie wzbijali się w powietrze bez 

czasomierza na pokładzie. Za jego pomocą 

mogli w bardzo precyzyjny sposób obliczyć 

ilość przebytych kilometrów oraz zużycie 

paliwa. Noszone na udzie, czasami również 

na przedramieniu wciąż musiały pozo-

stawać w zasięgu wzroku. Aż ostatecznie 

zagościły na nadgarstku. Dziś marka Avia-

tor Swiss Made to sześć linii modelowych 

zegarków. Każda z nich to hołd złożony sze-



took off without having a timekeeper on 

board. With its help they could precisely 

calculate the covered distance and petrol 

use. Worn on the thigh or sometimes arm 

they had to be always visible. And in the 

end they settled in on the wrist. Today 

the Aviator Swiss Made brand is six watch 

model lines. Each one is in honour of one 

of six aircraft models that left a special 

mark on history: Aircobra, Douglas, Bristol, 

MIG, Propeller and Professional. Although 

they were not fully constructed in Poland, 

Poles have marked their presence with star 

engines PZL Asz-62 that were installed in 

Douglas aircrafts. They were designed by 

a Polish constructor Andrzej Frydychewicz. 

After the Second World War many of these 

planes were sold. A low price, perfect and 

reliable construction very quickly tempted 

buyers from commercial airlines. For many 

years people travelled the world on board 

of these planes. They served in Saudi Ara-
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O TYM, JAKĄ WARTOŚĆ OSIĄGNIE  
ZA KILKA LAT, PRZEKONAJĄ SIĘ TYLKO 
JEGO SZCZĘŚLIWI POSIADACZE. 

bia, Argentina, Australia, Japan, Canada, 

Spain, Holland and many other countries. 

Therefore, it should come as no surprise 

that the Aviator Swiss Made uses the name 

of this aircraft for one of its lines.

Unlike the Douglas aircraft the 

Douglas Day-Date watch of the Aviator 

brand will not be sold in high quantities. 

The producer has decided that it will 

only be available in a few dozen stores 

around the country. The watch will be 

available in two options. Buyers will be 

able to choose between a steel envelope 

and one with pink-gold plating. Only 

100 of each will be sold, because this is 

a special, limited offer. This exquisite 

design will have the highest quality 

leather bracelet, sapphire glass and an 

automatic, self-regulating mechanism 

that is the heart of the watch. You will be 

able to see how it looks and works thanks 

to the lid that will remain see-through. It 

would be a crime to hide such a perfect 

and precisely made mechanism from the 

human eye. Each and every one of them, 

like all the watches of the Aviator Swiss 

Made brand, will be created in the so cal-

led Silicon Valley of watchmaking, in the 

Jura canton. What is most precious about 

it is the fact that it shows full Polish na-

mes for days of the week. It is a tribute to 

the Polish technical vision that realised 

through the engines installed in Douglas 

aircrafts. This has never happened before 

and may not happen again soon. So the 

decision to buy the limited edition Avia-

tor Douglas Day-Date watch should be 

made quickly, especially since the watch 

was just made available. Only its lucky 

owners will know how much it will be 

worth in a few years. 





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”.

FOT. DOROTA CZOCH

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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JACEK DUBOIS
„MORDOWANIE NA EKRANIE”

WYDAWNICTWO C.H.BECK, WARSZAWA 2016

Większość ludzi – co należy uznać za oko-

liczność raczej szczęśliwą - zna salę sądową 

wyłącznie z sali kinowej. Od przeszło stulecia 

filmy najsilniej kształtują nasze wyobrażenie 

o sprawiedliwości lub niesprawiedliwości, 

dziejących się za drzwiami sądu. Sam również 

mam podobne doświadczenia: to nie prawnicy, 

ale właśnie filmowcy byli moimi pierwszymi 

przewodnikami po świecie oskarżonych, 

świadków, ławników, prokuratorów, sędziów 

i adwokatów, a podglądane zza pleców matki 

w telewizorze takie filmy jak „Dwunastu 

gniewnych ludzi” Sidneya Lumeta, „Anatomia 

morderstwa” Otto Premingera czy „Zabić 

drozda” Roberta Mulligana, zbudowały moje 

sądowe imaginarium. Na tyle silnie, że idealny 

obrońca już na zawsze musi mieć dla mnie 

tę samą szlachetność w spojrzeniu, jaką mieli 

Henry Fonda, James Steward czy Gregory Peck.

Jacek Dubois  – jeden z najwybitniejszych 

współczesnych polskich adwokatów – napi-

sał książkę, w której analizuje pod względem 

prawniczym treść dwudziestu filmów, któ-

rych miejscem akcji jest właśnie sąd. Wiem, 

brzmi to może nie nazbyt atrakcyjnie, ale 

wierzcie mi państwo, że „Mordowanie na 

ekranie” to prawdziwie wciągająca lektura. 

Dubois jest bowiem kimś więcej niż jedynie 

uznanym prawnikiem; to przede wszystkim 

niezwykle ciekawy intelektualista, który 

umie analizować i tłumaczyć rzeczywistość 

w sposób prawdziwie odkrywczy i twórczy.

Kino to moje życie. Mam wrażenie, że 

wiem o nim – teoretycznie i praktycznie – 

całkiem sporo, a mimo to „Mordowanie na 

ekranie” pozwoliło mi dotrzeć do sensów 

wielu wspaniałych filmów, które bez 

analizy prawniczej Jacka Dubois na zawsze 

pozostałyby przede mną zakryte. Czytając 

jego książkę miałem wrażenie, jakbym zna-

lazł się na pasjonujących wykładach, w któ-

rych mieszają się filmoznawstwo z etyką, 

prawo z literaturą i historia z filozofią. 

RECENZJE REVIEWS

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

 IN ENGLISH

A LAWYER AND CELLULOID CRIMES

Most people – what should be seen in 

positive terms – know the courtroom 

only from films. For almost a century 

now films are what shapes our beliefs 

about fairness or unfairness that takes 

place behind the closed courtroom 

doors. Personally I have the same 

experience: it was not lawyers but 

filmmakers who were my first guides 

around the world of accused, witnesses, 

juries, prosecutors, judges and attorneys. 

Watching such films as Sidney Lumet’s 

12 Angry Men, Anatomy of a Murder 

by Otto Preminger or Robert Mulligan’s 

To Kill a Mockingbird from behind my 

mother’s back has shaped my court 

imaginarium so significantly that now 

my ideal attorney has to have the same 

gleam in his eye as Henry Fonda, James 

Steward or Gregory Peck had.

Jacek Dubios – one of the most 

outstanding modern Polish lawyers – 

wrote a book analysing the plot of twen-

ty films, in which the action takes place 

in courtrooms, from a law perspective. 

I know that this might not sound very 

interesting but do believe me when I say 

that Mordowanie na ekranie is a book 

that really captures you. This is because 

Dubois is someone who is much more 

than a renowned attorney: he is first 

and foremost a very interesting intellec-

tual, one who can analyse and explain 

the reality in a very explorative and 

creative way.

Cinema is my life. I feel that I know, 

both theoretically and in practice, a lot 

about it. Despite this Mordowanie na 

ekranie allowed me to discover the 

message of many amazing films, which 

would have stayed hidden from me 

were it not for the law analysis of Jacek 

Dubois. Reading his book I felt as if at-

tending a thrilling lecture in which film 

was mixing with ethics, law with litera-

ture and history with philosophy. 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

ADWOKAT I ZBRODNIE 
W CELULOIDZIE
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MODA FASHION

CHLOE
FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER : JIMMY ON THE RUN | THEORLOWSKA AGENCY
MODELKA / MODEL: CHLOE MATANJA
UBRANIA / CLOTHING: TIME MACHINE VINTAGE

FOTOGRAF JEST REPREZENTOWANY PRZEZ AGENCJĘ ARTYSTYCZNĄ THEORLOWSKA.COM.
THE PHOTOGRAPHER IS REPRESENTED BY THEORLOWSKA.COM ARTISTIC AGENCY.
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high street. Paths in the park covered with 

colourful leaves in which you wade with 

delight. You pass the house, where Beethov-

en wrote the Fifth Symphony. St. Stephen’s 

Cathedral with majestic towers and gates, 

a bit gloomy, but still breathtaking. And the 

city centre. Burgtheater – pride of the city, 

the guardian of vague national identity of 

Austrians, a huge national cake. On the 

opposite side, the town hall – a building re-

sembling a Disney fairy tale palace (it’s quite 

the reverse, actually, but nevermind).

The whole city isn’t serious. People 

sleepwalking around the streets, win-

dow-shopping. Bernhard – the greatest 

Austrian writer, hated by the nation. 

It was forbidden to stage his plays in 

Burgtheater some time ago. Not a long 

time ago, when an actor died in Burgth-

eater, the coffin with his body was carried 

around the building three times, and there 

are still death masks in cabinets in the 

theatre halls. Peace and quiet. Tradition. 

Permanence. Wake up, Europe. These are 

all old decorations. They no longer fit, they 

crumble between fingers. The dream of 

stability may soon come to an end. Banks 

won’t accept bankruptcy. It’s better to 

make a little war. 

Wiedeń. Lubię to miasto i jedno-

cześnie go nie znoszę. Kiedy 

ląduję, od razu czuję ten 

podejrzany komfort. Wszystko 

jest odpowiednie, nie za duże, nie za małe. 

Niezbyt głośne, ale też nie za ciche. Żeby 

było widać jakość, ale zarazem nie było to 

w żaden sposób wymagające. Sterylność 

i spokój w przestrzeni oraz pogoda ducha 

i bezwzględna uprzejmość obsługi. Czuć 

starą Europę, gdzie ludzie, którzy usługują, 

są pełni rozpierającej ich dumy i powagi 

z powodu powierzonych im obowiązków. 

Klient powinien być przekonany, że może 

liczyć na najwyższą uwagę i zrozumienie, 

jeśli chodzi o jego potrzeby lub zachcianki.

Strudel jabłkowy z rodzynkami i bitą 

śmietaną, który niemal łamie się z trza-

skiem pod naciskiem ciężkiego, srebrnego 

widelca. Sernik na ciepło, pływający 

w gęstym waniliowym sosie. Weisse-

wein gespritzt. Zupa z dyni z prażonymi 

pestkami i olejem z dyni, podawana z pajdą 

ciemnego, ciężkiego chleba. Sznycel z sałat-

ką ziemniaczaną, najcieńszy i najbardziej 

chrupiący na świecie. W restauracji-oran-

żerii świeże ryby z sałatą i ziołami albo 

krwisty stek. Rotwein. Czarna jak smoła 

kawa, lekko kwaśna, bardzo aromatyczna. 

Hotel w środku starego miasta, na spokoj-

nej, bocznej uliczce. Barokowy budynek, 

rozświetlony przyjemnym złotym świa-

tłem. Grube wykładziny, wykrochmalona 

na sztywno pościel, obszerna łazienka, cała 

w marmurze. Rano do śniadania lampka 

szampana i sączący się z głośników Chopin.

Złota jesień w Wiedniu. Pomarańczowe 

słońce, nisko zawieszone, które oślepia, kiedy 

wędrujesz w górę ulicy handlowej. Park zasy-

pany kolorowymi liśćmi, w których z upodo-

baniem brodzisz. Mijasz kamienicę, w której 

powstała Piąta Symfonia Beethovena. Katedra 

św. Szczepana z majestatycznymi wieżami 

i portalami, trochę ponura, ale jednak zachwy-

cająca. No i wreszcie centrum. Burgtheater 

– chluba miasta, strażnik niejasnej tożsamości 

narodowej Austriaków, wielki narodowy tort. 

A naprzeciwko ratusz, niepoważny budynek 

przypominający pałac Disneya (właściwie jest 

odwrotnie, ale mniejsza z tym).

W ogóle to miasto jest niepoważne. Lu-

dzie zapatrzeni w witryny sklepowe, krążą 

ulicami, jak lunatycy. Bernhard – najwięk-

szy powieściopisarz austriacki, nienawi-

dzony przez swój naród. Jeszcze niedawno 

w Burgtheater nie można było go wysta-

wiać. Jeszcze do niedawna, gdy w Burgthe-

ater zmarł aktor, niesiono trzykrotnie jego 

trumnę dookoła budynku, a w korytarzach 

teatru nadal stoją w gablotach maski po-

śmiertne. Spokój. Tradycja. Niezmienność. 

Obudź się, Europo. To tylko stare dekoracje. 

Już nie pasują, kruszeją w rękach. Sen o sta-

bilności może się przykro skończyć. Banki 

nie pozwolą sobie na bankructwo. Już lepiej 

wywołać jakąś maleńką wojenkę. 

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 10
Vienna. I like this city and I hate it at the 

same time. When I land here, I feel that 

dubious comfort. Everything is proper, 

not too big, not to small. Not too loud but 

not too quiet. To show quality but not to 

make it demanding in any way. Sterility 

and balance of space and positive attitude 

and extreme politeness of the staff. You 

can sense the old Europe atmosphere, 

where people serving others are particu-

larly proud of their roles and treat them 

seriously. Clients should be sure of great 

interest and understanding of the staff 

when it comes to their needs and wishes.

An apple strudel with raisins and 

whipped cream, tumbling down with 

a crack under a heavy silver fork. Warm 

cheesecake in a dense vanilla sauce. 

Weissewein gespritzt. Pumpkin soup with 

pumpkin oil and roasted seeds, served with 

a slice of heavy brown bread. A schnitzel 

with potato salad, the thinnest and the 

most crunchy in the world. In the orangery 

restaurant, fresh fish with salad and herbs 

or a raw steak. Rotwein. Coffee as black 

as pitch, a bit sour, very aromatic. A hotel 

in the centre of the Old Town, in a calm 

side street. A Baroque building, lighted 

with pleasant golden light. Thick carpets, 

starched linens, a spacious marble bath-

room. A glass of champagne to breakfast 

and the music of Chopin.

A gold autumn in Vienna. The low orange 

dazzling sun, when you’re walking up the 

GEORGE

KASIA WARNKE

Aktorka, dramaturg, reżyserka. Ukończyła  
krakowską PWST, została zaangażowana  
do Teatru Starego w Krakowie, później 
dołączyła do zespołu TR Warszawa. 
Pracowała z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, 
Klatą, Korczakowską. Wyreżyserowała 
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrze Nowym 

K. Warlikowskiego. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

MAM NA IMIĘ
ODC. 10

FELIETON COLUMN
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Warto rozważyć wylot z lotniska 

w Jasionce, bowiem od czerwca 

do września z naszego portu 

lotniczego z renomowanym 

touroperatorem TUI będzie można polecieć 

na hiszpańską Majorkę. Loty czarterowe 

odbywać się będą w każdą niedzielę.

– Nowa słoneczna destynacja w naszej 

siatce połączeń to odpowiedź na oczekiwa-

nia mieszkańców Podkarpacia i sąsiednich 

regionów, którzy chcą latać na wakacje 

z naszego lotniska – powiedział Michał 

Tabisz, Prezes Zarządu Portu Lotnicze-

go „Rzeszów-Jasionka”. – W ostatnich 

tygodniach prowadziliśmy intensywne 

rozmowy z touroperatorami i mamy już 

pierwsze efekty. Majorka to obecnie jeden 

z najbardziej popularnych i bezpiecznych 

kierunków, jestem więc przekonany, że 

samoloty z Rzeszowa będą wypełnione do 

ostatniego miejsca – dodał.

Loty na Majorkę to nie jedyny „gorący” 

kierunek z rzeszowskiego lotniska. Oprócz 

lotów do Hiszpanii w sezonie letnim 2017 

podrzeszowskie lotnisko będzie oferować 

połączenia czarterowe na grecką wyspę 

Zakynthos i do Bułgarii (Burgas) Poza tym 

w ramach regularnych połączeń już teraz 

można dotrzeć do Berlina, Monachium, 

Dublina, East Midlands, Bristolu, Londynu 

Stansted i Luton, Manchesteru, Oslo Rygge, 

Paryża oraz Warszawy. 

 IN ENGLISH

HOT HOLIDAYS STRAIGHT FROM 
RZESZÓW!

THE AUTUMN HAS COME, BUT WE CAN PLAN 
OUR NEXT YEAR’S HOLIDAYS ANYWAY. 

It would be worthwhile to choose a flight 

from the airport in Jasionka, because from 

June to September 2017 our passengers will 

MAMY JESIEŃ, ALE NIC NIE STOI NA PRZESZKODZIE,  
ABY ZACZĄĆ PLANOWAĆ PRZYSZŁOROCZNE WAKACJE.

be able to fly to Majorca with an esteemed 

tour operator TUI. Charter flights will take 

place each Sunday.

“A new sunny destination in our route 

network is a response to expectations 

of people living in Subcarpathia and 

neighbouring areas, who want start 

their holidays at our airport,” said Michał 

Tabisz, Director of the Board of the Rze-

szów-Jasionka Airport.” For the past few 

weeks we have participated in intensive 

talks with tour operators and now it’s 

beginning to bear fruit. Majorca is cur-

rently one of the most popular and safest 

directions, and that’s why I’m convinced 

that airplanes from Rzeszów will be filled 

to capacity,” he added.

Majorca is not the only “hot” direction 

from the Rzeszów-Jasionka Airport. Apart 

from flights to Spain, in the summer season 

2017 the airport will offer charter flights to 

the Greek island Zakynthos and to Bulgaria 

(Burgas). What is more, the airport offers 

regular connections to Berlin, Munich, 

Dublin, East Midlands, Bristol, London 

Stansted and Luton, Manchester, Oslo 

Rygge, Paris and Warsaw. 

PROSTO Z RZESZOWA!
GORĄCY URLOP
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W siatce połączeń czarterowych 

dostępnych bezpośrednio 

z Portu Lotniczego „Rzeszów-

-Jasionka” pojawił się kolejny 

gorący kierunek. Od czerwca 2017 roku 

turyści z Podkarpacia i sąsiednich regionów 

będą mogli polecieć na malowniczą grecką 

wyspę Zakynthos. Pakiety wakacyjne 

DLA WSZYSTKICH, KTÓRYCH JESIENNA AURA SKŁANIA 
DO MYŚLENIA O PRZYSZŁOROCZNYM URLOPIE RZESZOWSKIE 
LOTNISKO PRZYGOTOWAŁO NOWĄ PROPOZYCJĘ.

WAKACJE

w biurach podróży Itaka i Rainbow Tours 

oraz na stronach internetowych touropera-

torów można rezerwować już dziś.

– Nowe wakacyjne połączenie to odpo-

wiedź na rosnące oczekiwania naszych 

pasażerów, którzy chcą odkrywać nowe 

miejsca i spędzać urlop w maksymalnie 

komfortowych warunkach – powiedział 

Michał Tabisz, Prezes Zarządu Portu 

Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. – Wyspy 

Jońskie od lat przodują w rankingach popu-

larności wśród turystów, również z Polski 

południowo-wschodniej. Jestem przeko-

nany, że Zakynthos będzie jednym z hitów 

przyszłorocznych wakacji – dodał.

Oprócz lotów do Grecji w sezonie letnim 

2017 podrzeszowskie lotnisko będzie ofe-

rować połączenia czarterowe na Majorkę 

i do Bułgarii (Burgas). Poza tym w ramach 

regularnych połączeń już teraz można 

dotrzeć do Berlina, Monachium, Dublina, 

East Midlands, Bristolu, Londynu Stansted 

i Luton, Manchesteru, Oslo Rygge, Paryża 

oraz Warszawy. 

 IN ENGLISH

BIG FAT GREEK HOLIDAYS  
WITH JASIONKA

FOR EVERYONE WHO FEELS INDUCED BY 
THE AUTUMN AURA TO THINK ABOUT NEXT 
YEAR’S VACATION, THE RZESZÓW-JASIONKA 
AIRPORT HAS PREPARED A NEW OFFER.

A new hot connection appeared in the 

charter connections network, and it will be 

available directly from the Rzeszów-Jasion-

ka Airport. From June 2017, tourists from 

Subcarpathia and neighbouring regions will 

be able to fly to Zakynthos, a picturesque 

Greek island. You can book your holiday 

packages even today, and you can do it in 

Itaka or Rainbow Tours travel agencies, as 

well as at the tour operators’ websites.

“The new holiday connection is our 

answer to growing expectations of our 

passengers who want to discover new 

places and spend their holidays in best 

possible conditions,” said Michał Tabisz, the 

President of the Board of the Rzeszów-Ja-

sionka Airport. “Ionian Islands have long 

been one of the most popular directions 

among tourists, including those from the 

South-East of Poland. I’m convinced that 

Zakynthos will be one of the hits of the 

oncoming summer season,” he added.

Apart from flights to Greece, in the 

summer season 2017 the airport will offer 

charter connections to Majorca and Bulga-

ria (Burgas). Moreover, the airport offers 

regular connections to Berlin, Munich, 

Dublin, East Midlands, Bristol, London 

Stansted and Luton, Manchester, Oslo 

Rygge, Paris and Warsaw. 

WIELKIE GRECKIE

Z JASIONKĄ
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Izrael większości z nas kojarzy się zapewne 

z kolebką chrześcijaństwa, to właśnie tutaj 

odnajdziemy jego pierwsze i chyba najważ-

niejsze ślady. Ale jest to nie tylko ta jedna 

religia – to ojczyzna wielu wierzeń, żywa, 

namacalna historia, a także przepiękna archi-

tektura i zapierające dech w piersiach widoki.

CEL NUMER 1: JEROZOLIMA
Święte miasto trzech głównych religii 

monoteistycznych świata: judaizmu, 

islamu i chrześcijaństwa. Co roku do stolicy 

Izraela przyjeżdża, głównie na pielgrzymki, 

ponad milion turystów. Szczególnie warte 

uwagi jest tu Stare Miasto, położone we 

wschodniej części Jerozolimy. Otoczone 

jest ono murami obronnymi, wewnątrz 

których, tylko w Dzielnicy Chrześcijańskiej 

znajduje się około czterdziestu czczonych 

przez chrześcijan miejsc. Najważniejsze 

z nich to znajdująca się w samym sercu 

okręgu Bazylika Grobu Świętego – miejsce 

domniemanego ukrzyżowania, złożenia 

do grobu i zmartwychwstania Chrystu-

sa. Warto zagłębić się także do Dzielnicy 

Muzułmańskiej i zagubić się w labiryncie 

ciasnych uliczek przepełnionych stragana-

mi typowymi dla Bliskiego Wschodu. Przez 

jej środek przebiega Via Dolorosa – Droga 

Krzyżowa (z dziewięcioma stacjami), którą 

dojdziemy od Bazyliki Grobu Świętego do 

Wzgórza Świątynnego ze słynną Kopu-

łą na Skale, jednym z najważniejszych 

sanktuariów muzułmańskich. Ostatnia jest 

Dzielnica Muzułmańska – obszar kościołów 

i klasztorów odizolowanych od pozostałych 

części miasta.

Obowiązkowym punktem na mapie Jero-

zolimy jest oczywiście słynna Ściana Płaczu 

– najświętsze miejsce judaizmu. Są to pozo-

stałości zniszczonej przez Rzymian Świątyni 

Jerozolimskiej na wzgórzu Moria, a do-

kładnie zachodnia część muru dziedzińca. 

Pierwsze wzmianki na temat pielgrzymek 

Żydów do Ściany Płaczu pochodzą już z IV 

wieku. W ciągu wieków, zwłaszcza każdego 

dziesiątego dnia miesiąca Av – w rocznicę 

zniszczenia Świątyni, Żydzi tłumnie groma-

dzą się w tym miejscu i opłakują utratę tego, 

co było im najdroższe. Wkładają wówczas 

w szczeliny Ściany Płaczu karteczki z oso-

bistymi modlitwami i prośbami (zwyczaj 

ten przejęli także wyznawcy innych religii). 

W dni świąteczne plac przed murem jest 

miejscem oficjalnych modlitw, spontanicz-

nych śpiewów i tańców żydowskich.

CEL NUMER 2: NAZARET
Na północy Izraela leży kolejne święte 

miasto chrześcijan, cel pielgrzymek skryty 

we wzgórzach Galilei. Ponownie najważ-

niejsze zabytki znajdują się w obrębie 

Starego Miasta, zrenowowanego na Wielki 

Jubileusz Roku 2000. W samym jego 

centrum położony jest XVII-wieczny rynek 

miejski, otoczony przez liczne kościoły 

i meczety. Spośród obiektów chrześcijań-

skich najważniejszy jest franciszkański 

zespół klasztorny, w którego podziemiach 

znajduje się niewielkie muzeum historycz-

ne. W jego południowej części leży Bazylika 

Zwiastowania Pańskiego – według tradycji 

biblijnej to w tym miejscu Archanioł Gabriel 

zwiastował Maryi, że urodzi Syna Bożego. 

Na terenie kompleksu mieści się natomiast 

Kościół św. Józefa Żywiciela z podziem-

ną grotą – warsztatem ciesielskim św. 

Józefa, do którego przylegał dom, w któ-

rym wychował się Jezus. Według tradycji 

prawosławnej do zwiastowania doszło przy 

źródle, które znajduje się w krypcie Cerkwi 

Archanioła Gabriela. W jej pobliżu znajduje 

się Fontanna Świętej Dziewicy, posiada-

jąca podobno właściwości uzdrawiające. 

Najważniejszy dla muzułmanów, a jedno-

cześnie najstarszy na Starym Mieście jest 

Biały Meczet, wzniesiony w 1812 roku – 

symbol pokoju między religiami.

CEL NUMER 3: KANA GALILEJSKA
6 kilometrów od Nazaretu znajduje się 

miejscowość Kafar Kanna, szerzej znana jako 

Kana Galilejska, gdzie według Ewangelii św. 

Jana Jezus Chrystus dokonał pierwszego 

cudu – przemiany wody w wino – w central-

nej części miasta stoi dzisiaj franciszkański 

Kościół Wesela i prawosławna cerkiew 

upamiętniające to wydarzenie. W północnej 

części miasta franciszkanie wybudowali 

także kaplicę św. Bartłomieja, apostoła, który 

pochodził z Kany Galilejskiej. Warte uwagi 

są także trzy meczety – Utmana, Abu Bakr 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ ZAWSZE JEST CENNYM 
DOŚWIADCZENIEM, NIE TYLKO DLA OSÓB GŁĘBOKO 
WIERZĄCYCH. W STYCZNIU 2017 ROKU OKAZJĘ DO TAKIEJ 
WYPRAWY BĘDĄ MIELI PODRÓŻUJĄCY Z LOTNISKA W JASIONCE.

Z RZESZOWA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”  

i al-Umar. Kana jest również miejscem piel-

grzymek Żydów. Na obrzeżach miasta leży 

grób rabina Szymona ben Gamliela – w 50 

roku n.e. przewodniczącego Sanhedrynu, 

najwyższej instytucji religijnej, którego mogi-

ła jest miejscem żydowskich pielgrzymek.

Warto zaznaczyć, że tradycja chrześci-

jańska utożsamia Kefar Kannę z biblijną 

Kaną, jednak do tego ewangelicznego mia-

na pretenduje współcześnie wiele innych 

miejscowości, mniej lub bardziej związa-

nych z religią chrześcijańską.

NA PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  
Z WYLOTEM Z PORTU LOTNICZEGO  
„RZESZÓW-JASIONKA” MOŻNA UDAĆ SIĘ 
Z BIUREM PODRÓŻY TRINITY-PL W DNIACH 
14-21 STYCZNIA ORAZ 21-28 STYCZNIA  
2017 ROKU. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZY-
SKAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ TOUROPE-
RATORA: WWW.TRINITYTOUR.COM.PL ORAZ 
POD NUMEREM TELEFONU +48 17 867 47 82. 

 IN ENGLISH

FROM RZESZÓW TO THE HOLY LAND
A PILGRIMAGE TO THE HOLY LAND IS INVAL-
UABLE EXPERIENCE, NOT ONLY FOR DEEPLY 
RELIGIOUS PEOPLE. IN JANUARY 2017, 
PASSENGERS WILL HAVE THE OPPORTUNITY 
TO VENTURE ON SUCH A TRIP FROM THE 
AIRPORT IN JASIONKA.

Most of us probably associate Israel with 

the birthplace of Christianity, and it is 

there that we’ll find its first and probably 

most important traces. But by no means 

is it a place of one single religion – it’s the 

motherland of many diverse beliefs, the 
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place of a living, tangible history, as well 

as the land of exquisite architecture and 

breathtaking landscapes.

DESTINATION NO 1: JERUSALEM
Jerusalem is the holy city of three main 

monotheistic religions of the world: Judaism, 

Islam and Christianity. Each year, over 

million tourists come to the capital of Israel, 

chiefly on pilgrimages. What is especially 

worth seeing is the Old City, located in the 

eastern part of Jerusalem. It’s surrounded 

by defensive walls, within which there are 

about forty places sacred for Christians, and 

that’s only in the Christian District. The most 

important of those places is the Church of 

the Holy Sepulchre, located in the very heart 

of the district – it’s believed to be the place of 

Jesus’ Crucifixion, Burial and Resurrection. 

It’s also worthwhile to go to the Muslim 

District and get lost in the labyrinth of nar-

row streets full of stalls typical for the Mid-

dle East. What runs through its middle is 

Via Dolorosa – the Way of the Cross (with 

nine stations) that leads from the Church 

of the Holy Sepulchre to the Temple Mount 

with the famous Dome of the Rock, one of 

the most important Muslim sanctuaries. 

The last one is Muslim District – a place of 

churches and monasteries separated from 

the rest of the city.

Another mandatory point on the map of 

Jerusalem is, obviously, the famous Western 

Wall – the most sacred place of Judaism. 

Those are the remains of the Holy Temple 

on the Temple Mount that was destroyed 

by the Romans, and more precisely, the 

western part of the wall. First mentions of 

Jews’ pilgrimages to the Western Wall date 

back to the 4th century. As the years go by, 

and especially on the 10th day of each Av 

month that marks the anniversary of the 

destruction of the temple, Jews still gather 

in this place and mourn the loss of what was 

dearest to them. On this occasion, they put 

sheets of paper with personal prayers and 

intentions into cracks in the Western Wall 

(this custom was later adopted by followers 

of other religions). On holidays, the square in 

front of the wall is a place of official prayers, 

spontaneous singing and Jewish dances.

DESTINATION NO 2: NAZARETH
To the north of Israel, there lies another sacred 

Christian city, the place of many pilgrimages 

that is hidden in the hills of Galilee. Again, the 

most important historical buildings are located 

in the Old City that was renovated for the 

Great Jubilee in 2000. In its very centre we 

can find a city square from the 17th century, 

surrounded with numerous churches and 

mosques. Amongst Christian buildings, the 

most important one is Franciscan monastic 

complex – in its basements there is a small 

historical museum. In its southern part there 

is the Church of Annunciation – according 

to the Bible, it was in this place that the 

Archangel Gabriel told the Virgin Mary that 

she would give birth to the Son of God. On the 

area of the complex, on the other hand, there 

is St. Joseph’s Church with an underground 

cave – St. Joseph’s carpenter’s workshop that 

was adjacent to the house in which Jesus grew 

up. According to the Orthodox tradition, the 

Annunciation took place near a spring located 

in the crypt of the Church of St. Gabriel. In its 

vicinity there is the Fountain of the Virgin 

which is believed to possess healing powers. 

The most important for Muslims, and at the 

same time the oldest in the Old City, is the 

White Mosque, built in 1812 as a symbol of 

peace between religions.

DESTINATION NO 3: CANA OF GALILEE
6 kilometres away from Nazareth there 

is a city of Kafar Kanna, better known as 

Cana of Galilee, where – according to the 

Gospel of John – Jesus Christ performed 

His first miracle – transforming water into 

wine. In the centre of the city there is the 

Franciscan Wedding Church and a Greek 

Orthodox church commemorating this 

event. In the northern part of the city, 

Franciscans built a chapel dedicated to St. 

Bartholomew, an apostle who was born in 

Cana of Galilee.

Other historical buildings that are 

definitely worth seeing are three mosques 

– Uthman’s Mosque, Abu Bakr Mosque 

and al-Umar Mosque. Cana of Galilee is 

also the place of pilgrimages for Jews. On 

the outskirts of the city there is the grave 

of rabbi Simon ben Gailiel – in 50 AD he 

was the leader of Sanhedrin, the highest 

religious institution. His grave is the place 

of Jewish pilgrimages.

It’s worth stressing that Christian 

tradition identifies Kefar Kanna with the 

biblical Cana, but there are many cities – 

connected with Christianity to a smaller or 

greater extent – that pretend to this title. 

YOU CAN GO ON A PILGRIMAGE TO THE HOLY 
LAND FROM THE RZESZÓW-JESIONKA AIRPORT 
WITH TRINITY-PL TRAVEL AGENCY IN THE 
PERIOD FROM 14 TO 21 JANUARY 2017 OR FROM 
21 TO 28 JANUARY 2017. MORE INFORMATION AT 
THE TOUROPERATOR’S WEBPAGE:  
WWW.TRINITYTOUR.COM.PL  
OR AT THE PHONE NUMBER 00 48 17 867 42 82. 
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Pracownicy Portu Lotniczego 

„Rzeszów-Jasionka” mieli okazje 

skorzystać z oferty biura podróży 

Trinity-PL i udać się na ośmiodniową 

pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Widzieli 

miejsca ważne dla chrześcijan, muzułma-

nów i żydów, poznali tamtejszą mieszan-

kę kulturową, mogli też delektować się 

zapierającymi dech w piersiach widokami. 

A specjalnie dla Was przygotowali małą 

galerię zdjęć z tej wyprawy! 

NASI KOLEDZY 
JUŻ TAM BYLI!

 ZDJĘCIA: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”  
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 IN ENGLISH

OUR COLLEAGUES HAVE 
ALREADY BEEN THERE!

Employees of the Rzeszów-Ja-

sionka Airport had the oppor-

tunity to take advantage of the 

offer of the Trinity-PL travel 

agency and go for an eight-day-

long pilgrimage to the Holy Land. 

They visited places important for 

Christians, Muslims and Jews, 

experienced local cultural mix-

ture, and admired breathtaking 

sceneries. Specially for you, they 

have prepared a small gallery of 

pictures from the excursion! 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 06:25 10:10 FR8224 738

Berlin Schonefeld | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... (Godziny z  wyszukiwarki 
połączeń) 08:30 09:50 FR1574 738

....5.. 08:20 09:40 FR1574 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... (Rejs 01.11.2016) 15:15 18:50 FR7622 738

...4...  15:15 18:50 FR7622 738

.2.....  16:30 20:05 FR7622 738

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.11.2016 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. 
Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin lotów. 
/ Information included in the schedule presents data from 05.11.2016 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact 
a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 06:15 10:15 FR862 738

.....6. 13:45 17:45 FR862 738

Londyn Luton | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.2.4.6. 17:40 21:15 FR3472 738

Paryż I Adria
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.2...6. 14:40 16:50 JP325 CRJ7

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (Rejs 02.11.2016) 07:05 10:40 FR2134 738

.....6. 07:50 11:20 FR2136 738

.2..... (Rejs 01.11.2016) 11:20 14:55 FR2136 738

1.3.5.7 17:45 21:15 FR2136 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
DNI TYGODNIA

week days
PRZYLOT 

arrival
ODLOT

departure
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

1234567 (Brak rejsów 
01,07.11.2016)

07:40 08:35 LO3805
DH4/E175/

E195

1234567 (Brak rejsu 
01.11.2016)

13:35 14:30 LO3801
DH4/E175/

E195

1234567 (Brak rejsu 
01,07.11.2016)

16:35 17:30 LO3807
DH4/E175/

E195 Boeing 
737-400

12345.7 22:40 23:35 LO3803
DH4/E170/
E175/E195

Manchester | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

......7 06:30 10:10 FR3202 738

..3.... 06:40 10:20 FR3202 738

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 11:05 12:40 LH1618 CR9

ROZKŁAD LOTÓW
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 10:40 12:30 FR8225 738

Berlin Schonefeld | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 10:05 11:25 FR1575 738

....5.. 10:15 11:35 FR1575 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... (Rejs 01.11.2016) 19:15 21:05 FR7623 738

...4...  19:15 21:05 FR7623 738

.2..... 20:30 22:20 FR7623 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 10:45 13:00 FR863 738

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

Londyn Luton | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.2.4.6. 17:40 21:15 FR3472 738

Paryż I Adria
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.2...6. 17:20 19:35 JP326 CRJ7

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (Rejs 02.11.2016) 11:05 12:40 FR2135 738

.....6. 11:55 13:35 FR2137 738

.2..... (Rejs 01.11.2016) 15:20 16:55 FR2137 738

1.3.5.7 21:40 23:20 FR2137 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
DNI TYGODNIA

week days
PRZYLOT 

arrival
ODLOT

departure
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

1234567 (Brak rejsu 
01.11.2016)

05:55 06:45 LO3804
DH4/E170/
E175/E195

1234567 (Brak rejsów 
01,07.11.2016)

09:05 09:55 LO3806
DH4/E170/
E175/E195

1234567 (Brak rejsu 
01.11.2016)

15:00 15:50 LO3802
DH4/E175/

E195

12345.7 (Brak rejsu 
01,07.11.2016)

18:00 18:50 LO3808

DH4/E175/
E195/

Boeing 737-
400

Manchester | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

......7 10:35 12:30 FR3203 738

..3.... 10:45 12:40 FR3203 738

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 (Od 30.10.2016) 13:15 22:20 LH1619 CR9

O
D

LO
T

Y

PORT LOTNICZY AIRPORT 





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car






















