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Sprawdzona inwestyqa w nadmorski S* condo hotel. Jako Właściciel zarabiasz przez cały rok. niezależnie od obłożenia apartamentu. Zarządca gwarantuje stały 

comiesięczny czynsz. Poza podatkiem od n,eruchomośc,. Inwestor me ponosi zadnych dodatkowych kosztów związanych z meruchomośoą. 
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No i marny wakacje. Lato wszystkim kojarzy się z wypo

czynkiem. Pospiesznie wypisujemy wnioski urlopowe, żeby 

przenieść się w magiczny krajobraz morza, gór czy polskich 

jezior. Przeglądając ostatnio oferty noclegów w naszym 

kraju, doszłam do wniosku, że taniej wychodzi tygodniowy 

wyjazd za granicę. Żeby dopiąć wszystkich formalności trze

ba jednak dobrze czytać umowy i sprawdzać czy dane biuro 

podróży jest wiarygodne, o czym przestrzega Zofia Chołody 

w swoim felietonie. Natalia Kaźmierczak-Nowicka z mężem 

Pawiem zamiast wjechać na urlop, zostaną pewnie w swojej 

pracowni włoskich lodów Gelato, żeby przez całe lato ser

wować je poznaniakom, bo są pyszne. Krzysztof Antkowiak, 

w przer wie pomiędzy serialem a koncertami, p.rzyjedzie do 

Poznania, żeby znów wybrać się na sentymentalny spacer po 

Ratajach, gdzie się wychował. U Julitty Maciejewskiej-Wal

czak w Showroomie Swarzędz Home z pewnością tego lata 

nie zabraknie emocji, bo kolejni klienci zachwycać się będą 

meblami z duszą. W Letnim Kinie Grunwald setki pozna

niaków zasiądą na leżakach, by obejrzeć swoje ukochane 

filmy, a Dominik Duda spędzi godziny w swoim Fl6, bo nic 

nie daje mu takiej adrenaliny, jak prowadzenie »Jast.rzębia''. 

RIDAKCIA: 

Elżbieto Podolska., Anno Skoczelc. 

WSTĘP I 3 

Bloomerki nadal będą czarować swoim niepowtarzalnym 

stylem, a Wojtek Lewandowski zabierze nas w świat Ogólno

polskiego Festiwalu Dobrego Smaku. 

Zanim wybierzemy się na plażę, warto skorzystać z porad 

naszych stylistek - Marty i Kasi z Novamoda.pl które pod

powiadają, co zapakować do wakacyjnej walizki. Jeśli zostaje

cie w Poznaniu, z pewnością musicie udać się na nowy basen 

w Parku Kasp rowicza i skorzystać z miejskich kąpielisk, k'tóre 

czekają wyremontowane i gotowe na przyjęcie plażowiczów. 

Lato ma swój urok Później zachodzi słońce, ludzie jakby 

bardziej się uśmiechają. Częściej siadamy na ławkach czy

tając książki, rozkoszując się piękną pogodą. W mieście jest 

mniej korków, a rowerzyści przemykają przez zatłoczone 

dotąd Rondo Kaponiera. I jest tak jakoś bardziej kolorowo 

i pozytywnie. Życzę Wam udanego wypoczynku, samych 

słonecznych dni, a wypoczywając, pamiętajcie, by zabrać ze 

sobą nasz magazyn - tak po prostu, do poczytania. Życzę 

Wam niezapomnianych chwil i wielu emocj i, żeby było co 

wspominać. Ja już wspominać zaczynam .. . 

Joanna Małecka 
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Runmageddon 
21 lipca, Poznań 
Poznań - miasto błotnych doznań - tok brzmi hasło te
gorocznego Runmogeddonu w Poznaniu. Zawodnicy po
konają przeszkody w postaci poznańskich koziołków, 

zdobędą zachód do Korony Runmogeddonu i przeżyją 
przygodę życia . Trasy: Intro - 3km/1 5 + przeszkód, 
Dzienny i Nocny Rekrut - 6km/30+ przeszkód, Runmo

geddon Biznes Szlachetna Paczko - 3km/ 15+ przeszkód, 
Dodatkowo formulo dllo dzieci w wieku 4 - 1 1 - Kids! 

Edison Festiwal 
21-22 lipca, Baranowo k/Poznania, Hotel Edison 
To muzyczne spotkania w rytmach wysmakowanych 
dźwięków polskich przebojów. Podczas pierwszej edycji 

festiwalu przy Hotelu Edison w Boronowie usłyszymy za
równo najpopularniejszych rodzimych artystów takich jak 
Ania Dąbrowska czy Kortez, jak i wschodzące gwiazdy -
no scenie pojawią się: Bovsko, Kasia Lins, Rosolie. 
Nad Jeziorem Kierskim, słuchając festiwalowej muzyki 
będzie można skosztować różnego rodzaju posiłków 

w formie street food. !Przygotowane z ekologicznych pro
duktów oraz podane w myśl zasady slow food danio to 
świetna alternatywo d.lo tradycyjnego obiadu oraz nieod

łączny element festiwalowego spotkania. Ponadto no te
renie festiwalu znajdzie się też strefo dla dzieci tok oby 

colo rodzino mogla doświadczyć muzycznych emocji. 

Lato na targach 
Lipiec/sieripień, MTP, wejście ud ulicy Bukowskiej 
Międzynarodowe Targi Poznańskie oddają do dyspozycji 
kibiców i gości Lato no Targach ponad 15.000 m. kw. 

Przestrzeni. Pozo pokaźnych rozmiarów telebimem i moż.
liwością śledzenia piłkarskich zmagań no specjalnie za

aranżowanym boisku z nawierzchnią ze sztucznej trawy 

odbywają się turnieje piłkarskie dla szkól podstawowych 
oraz dla dzieci uczestniczących w półkoloniach, a także 

piłkarskie zajęcia z Akademią Reissa. Dobry klimat 

no MTP gwarantuje bogato oferto gastronomiczno, strefo 
wypoczynku gdzie w oczekiwaniu no kolejną porcję spor

towych zmagań milo spędzimy czas czy plażo z leżakami. 

Najmłodsi kibice i uczestnicy Lato no Targach skorzystać 
będą mogli nie tylko z placu zabaw, piaskownicy czy bo
isko, ole także z warsztatów plastycznych i artystycznych, 

spotkań z bajkowymi bohaterami czy gier podwórkowych 
i planszowych. Lato no Targach to moc atrakcji dla każ
dego. Do dyspozycji jest także boisko do siatkówki plażo

wej i strefo aktywności pod dachem, czyli 3600 m.kw. 

dostępne bez względu no pogodę - od jazdy no rolkach, 
przez tenis stołowy oż do strefy sportu DECATHLON, 

gdzie odbywają się będą mecze koszykówki, badminto-
na czy piłki halowej. To także codzienna Strefo Animacji, 
czyli warsztaty i zabawy tematyczne z wykwalifikowanymi 

animatorami: warsztaty plastyczne i artystyczne, gry po
dwórkowe i planszowe, spotkania z bajkowymi bohatera
mi, zajęcia dla miłośników majsterkowania, eksperymenty 

dla najmłodszych i rękodzieło dla początkujących. Anima
cje są prowadzone od godz. 10.00 do 15.00 w ponie
działki, środy i piątki oraz od 15.00 do 20.00 we wtorki 

i czwartki (od 17.00 do 20.00 animatorzy prowadzą go
mes room z plonszówkomi). 

Spacer śladami Jana Baptysty 
Quadro 
14 lipca, 4 i 25 sierpnia, godz. 13.00 

Zbiórka: Muzeum Literackim Henryka 
Sienkiewicza, Stary Rynek 84 
Podczas spaceru przewodnik opowie o miejscach związa

nych z życiem i działal nością Jano Baptysty Quod ro. 
No trasie znajdzie się Ratusz, Wago Miejsko oraz domy 
architekta. Przywołane zostaną nieistniejące budynki, bę

dące jego dziełem. Dowiemy się też więcej o jego prywat
nym życiu oraz wpływie jego procy no rozwój Poznania 
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Cabrio Poland 
4-5 sierpnia, Polana Piknikowa nad Jeziorem 
Maltańskim, Poznań 

Przed nami Ili Międzynarodowy Zlot CABRIO POLAND 2018. 
Po sukcesach dwóch poprzednich edycji wydarzenie zostało 
przeniesione z Gniezna do stolicy Wielkopolski_ Święto Cabrio 

w Polsce to dwa dni niezapomnianej zabawy! Przez cały 
weekend odwiedzający będą mie li okazję podziwiać wyjątko

we kabriolety i to nie tylko z całego kraju ale także z Europy. 
Dla Uczestników Organizator przygotował min. Rajd Pełen 

Tajemnic czyłi 264 km trasy z niespodziankami po malowni
czych terenach województwa oraz ponowne bicie rekordu 
w równoczesnym otwieraniu dachów. Wydarzeniu towarzyszą 

również inne atrakcje takie jak sobotni American Day, dwu
dniowy Festiwal Foodtrucków, spotkanie z poznańską drużyną 

footballu amerykańskiego - Patriotami, kino plenerowe, wy
stępy muzyczne i taneczne, a także strefy dla najmłodszych 
i wiele więcej. Szczegółowy plan wydarzenia dostępny jest 

na stronie www.cabriopoland.com, ostatnie bilety do nabycia 
na WWW. evenea. pl. Wstęp dla odwiedzających przez cafy 
weekend jest darmowy. 

Spragnieni Lato nad Maltą 
11 sierpnia, Jezioro Maltańskie 

Cydr lubelski - Spragnieni lata to cykl letnich koncertów 
plenerowych w największych polskich miastach. W Pozna
niu impreza odbędzie się w dniu l I sierpnia w okolicach 
Jeziora Maltańskiego. 

Podczas cyklu imprez Cydr lubelski - Spragnieni lata, 
no największych scenach zaprezentują się młodzi, obiecują

cy, polscy artyści. Publiczność bawić się będzie przy muzyce: 
Duetu Smolik/l<ev Fox, Marceliny, Kosi lins i Bitaminy. 

Wstęp wolny 

Poznać wystawę 
17 lipca, godz. 18.00, 
Galeria Atanazego, 

Biblioteko Raczyńskich 
Oprowadzanie kuratorskie po wysta
wie pt. ,,Marceli Matty ( l 818- 1898) 
i Poznań jego czasów". 

MirffłU 
Luksus dla kobiety 
18 lipca, godz. 10.00, salon Hostens, 
przy ul. Głogowskiej 265 Al , Poznań 
Przed nami kolejne spotkanie Klubu Kobiet Przedsiębior

czych „luksus dla mnie, kobiety", Temat: ,,Luksus dla 
mnie, kobiety" . Prelegentka: Agnieszka Smektało. 

Agnieszka Smektała to absolwentko CEMS MIM (SGH 
Warszawa, Bocconi Mediolan). Przez 8 lat związana 
z LVMH - Moet Louis Vuitton (lonclyn, Praga, Warszawa)_ 

Obecnie rozwija projekt edukacyjny INZPIREA. COM, 
w ramach którego dzieli się doświadczeniem jak rozwijać 

markę i karierę w sektorze dóbr luksusowych. W ramach 
projektu Am ba soda Inspiracji promuje samorozwój, kre

atywność i przedsiębiorczość. W programie: szkolenie, ne-
tworking z kobietami biznesu, loteria wizytówkowa 
i upominki od Partnerów KKP, poczęstunek, wspaniała at
mosfera i bezcenne nowe relacje. 

DANCING foirPlayce POZNAŃ 
18 - 25 sierpnia, Park Rekreacyjno-Sportowy 
fairPlayce, ul . Bożydara 1 O, Poznań 
Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów tanecznych 

DANCING fairPlayce POZNAŃ. To kontynuacja Między
narodowycn Warsztatów Tańca Współczesnego - projek
tu stworzonego przez prof. Ewę Wycichowskq w 1994 

roku w Polskim Teatrze Tańca. Udział w nich może wziąć 

każdy bez względu no wiek i umiejętności taneczne. Każ
dy też znajdzie coś dla siebie! Przewidziano zajęcia d la 

początkujących, dla dzieci, dla seniorów oraz zajęcia dla 
niepoczątkujących tancerzy. Warsztaty odbędą się 
pod honorowym patronatem władz miasta Poznania. 

W tym roku zajęcia poprowadzą m.in. Jean-Claude Mori
gnale z Francji, Justin Fuentes pochodzący z Wenezueli, 
Abby Aouragh z pochodzenia Marokańczyk, Yesid Samir 
Puello Cha ła z Kolumbii, Natalia Iwaniec certyfikowa-

na nauczycielka GAGA, Paulina Wycichowska, Andrzej 
Adamczak czy Maciej „Gleba" Florek zwycięzca I edycji 
„You can dance". Uczestnicy warsztatów poznają takie 

style taneczne jak, Bungee Dance, Gaga People, Gaga 
Dancers, Tango Argentino, Dancehall, Jazz Rock, Reg

gaeton, Gyrokinesis, Broadway Jazz, Salso, Bachata, 
Hip-Hop Energy, Musical Dance, Techniko Release czy 

Taniec klasyczny. Dla seniorów profesor Ewo Wycichow

ska osobiście poprowadzi Projekt d la Bardzo Dorosłych. 

Warsztaty zakończą się 25 sierpnia o godz. 16: 00 finało
wym pokazem tańca na dziedzińcu urzędu miasta. 

Szczegóły: www.dancingpoznan.pl 
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Animator -=-~ -

Poznań stolicą animacji 
od 6 lipco, Kino Muzo, CK Zamek, Klub 

Festiwalowy, Galerio Oko/Ucho, Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu, Dziedziniec Urzędu 
Miasto Poznania 
6 lipca w Poznaniu rozlPocznie się kwalifikujący do Osca

rów® 11. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych 

ANIMATOR. W konkursie o Grand Prix ANIMATORA 

Złotego Pegaza - będzie rywa lizować 49 filmów, wyselek

cjonowanych spośród tysiąca dziel nadesłanych z 63 kro

jów, w tym z Dominikany, Madagaskaru, Tajwanu, Libanu, 
Urugwaju czy Ekwadoru. Pozo konkursem międzynarodo

wym odbędzie się w tym roku pierwsza edycjo Konkursu 

Polskich Filmów Animowanych ANIMATOR.PL, ukazującą 

najnowsze dokonania rodzimych animatorów. Nagro-

dy - Animusze - przyznawane będą w czterech katego

riach konkursowych: Filmy i Seriole d la Dzieci, Filmy 

Studenckie, Filmy Dypl'omowe oraz Filmy Indywidualne 

i Autorskie. Proce będzie oceniać międzynarodowe jury. 

Głównym bohaterem t·egorocznej edycji Międzynarodowe

go Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR będzie Jon 

Lenico. Pod koniec lot 50. XX wieku Jon Lenico wraz 

z Walerianem Borowczykiem, zrewolucjonizował światową 

kinematografie animowano i wyniósł jo no piedestał sztuki 

równoprawnej pod względem artystycznym z innymi forma

mi audiowizualnymi. W głównym bloku programowym 
ANIMATORA 20 18 Labirynty animowanej rewolucji zapre

zentowano zostanie retrospektywo twórczości Lenicy, o le 

również będzie można przyjrzeć się się dwóm technikom 

animacyjnym najczęściej stosowanym przez Lenice - wyci

nance i kolażowi (Autorsko dekonstrukcjo - wycinanko 

i kolaż). Pokażemy filmy m .in. Normana McLoreno (Kana

do), Stano Vonderbeeko (USA), Michela Ocelota (Francjo), 

Danielo Szczechury, Zofii Oraczewskiej czy Wlodyslowo 

Nehrebeckiego. 

Do Poznania przyjedzie David Sproxton - jeden z założycie

li Studio Aordmon, odznaczony Orderem Imperium Brytyj

skiego a nimator, reżyser, wzięty operator fi lmowy 

i producent fi lmów krótko- i pełnometrażowych, w tym ki

nowych przebojów: Bo ranek Shaun czy tegoroczny Jaski

niowiec. Odwiedzą Animatora Morek Gejowski i Mateusz 

Tokarz (Head of VFX) ze słynnego studio Platige Image, 

które stworzyło efekty specjalne m . in. do filmów Larsa Von 

Triero (Melancholio , Antychryst), o także t akich fi lmowych 

hitów jak Strażnicy Galaktyki czy Wonder Womon. Popro

wadzą warsztaty z compositingu, o no specjalnym Master 

Class opowiedzą o kulisach swojej procy podczas postpro

dukcji fi lmowej. Drugim, niezwykle atrakcyjnym wydarze

niem, będzie oryginalny projekt audiowizualny pt . 
ANIMOWANI BEATLESI. 50. roczn ice powstania kultowej 

Żółtej lodzi podwodnej festiwal uhonoruje specjalnym pro

jektem koordynowanym przez znanego polskiego twórce 

Roberto Turło, który wraz z zespołem młodych animatorów 

przygotowuje animacje, ilustrujące 5 piosenek Beatlesów 

wykonanych no żywo przez grupę THE FRUITCAKES. 

Męskie gronie 
14 lipca, godz. 17.00, Cytadelo 
Już dziewiąty raz w letnią trasę koncertową wyruszy Męskie 

Gronie. Od polowy lipca oż do końca sierpnia odbędzie się 
siedem konoertów w siedmiu różnych miastach. Traso roz

pocznie się 14 lipca w Poznaniu. No Cytodeli od godz. 17.00 

będzie można usłyszeć no scenie głównej: COMA, Dowid 

Podsiadło, FISZ EMADE TWORZYWO, Kortez, POGODNO, 
Zalewski śpiewa Niemena, MĘSKIE GRAN IE ORKIESTRA. 

Natomiast, no Scenie Ż wystąpią: Barbaro Wrońsko, Hubert 

Tas & The Small Circle, UMBOSKI, KRÓL 

Lato w Teatrze Polskim 
9-22 lipco 2018, godz. 9.30-15.30, Teatr Polski 
Teatr Polski zaprasza dzieci no warsztaty: aktorskie, ta

neczne, dra maturgiczne, muzyczne, scenograficzne, reży

serskie, których głównym tematem będzie wolność, 
granice i rodzący się w związku z tym bunt. Wspólnie 

z opiekunami uczestnicy zastanawiać się będą nad wyzna

czaniem i ochroną gronie naszego bezpieczeństwo, stabil

ności i własnego „jo". Spróbują zbadać, w jaki sposób 

normy i zasady społeczne budują nosze widzenie świata, 
co nom doją i jakie stawiają ogron'iczenio. 

Zajęcia poprowadzą: Aneto Cruz-Kąciak, Hanno Łubieńska, 

Barbaro Krasińska, Agnieszko Wielewsko, Mariusz Babicki 

i Maciej Florek. Koszt 50 zł. Informacje o projekcie i zapisy: 
sondro.lewondowsko@teotr-polski.pl, 

tel. (6 1) 852 56 28 (wew. 13). 

Wiek uczestników: 10-1 3 lot 
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Cezary Pazura The best of 
27 sierpnia, godz. 17.00, Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, Mosino 
Urodził się 13 czerwca 1962 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył studia na Wy

dziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoty Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
Jest z Warszawy. I jest aktorem - takim z prawdziwego zdarzenia, który zawodowo gra 

w teatrach i filmach. Debiutował w 1986 roku w filmie Waldemara Podgórskiego „Czar
ne Stopy", a le prawdziwą popularność przyniósł mu „Kroił" Władysława Pasikowskiego. 

Następnie przyszły role w takich obrazach jak „Psy" i „Kiler", po których Cezary Pazura 

został idolem nastolatek. Nie miesza się do [POiityki. Uprawia satyrę obyczajową. Ha
słem przewodnim jego ostatniego programu jest „precz ze smutkiem i szarością". 

REKLAMA 

Dobre 
wakacje 
z Radiem 
Emaus 

-. -... 

Kulturalny Story Rynek 
Lipiec - wrzesień, Story Rynek 
Przez cale wakacje do 9 września trwać bę

dzie w Poznaniu cykl imprez pod wspólnym 
tytułem Kulturalny Stary Rynek. Organiza

torem jest Estrada Poznańska . W weekendy 
będzie można wziąć udział w ponad 70 wy

darzeniach od koncertów, poprzez warszta

ty, spektakle teatralne do spotkań. 

Wstęp no wszystkie wydarzenia jest wolny. 

Www .radfoe~ .,,aus.p/ 
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, 

MAM SWOJ 
ZAKAZANY OWOC 

Po jego ostatnim koncercie w poznańskim Pretekście publiczność biła brawo na stojąco. 

Ma wyjątkowy, charakterystyczny głos i niezwykłą wrażliwość, którą zaraża innych. 

Większość wciąż kojarzy go z piosenką „Zakazany owoc': którą wykonywał w 1988 roku 

w Opolu jako 15-latek. I choć chętnie wraca do tego utworu w trochę innej aranżacji, 

dziś Krzysztof Antkowiak to dojrzały i spełniony muzyk, otwarty na ludzi i na świat, 

któremu rezygnacja z kariery w latach 80-tych uratowała życie. 

ROZMAWIA: JOANNA MAŁECKA I ZDJĘCIA: StAWOMIR BRANDT 

U 
rodził się w P. oznaniu i to na Ratajach spędził 

dzieciństwo. Zresztą do dziś mieści się tam jego 

pracownia Pisze teksty, tworzy muzykę i ciągle 

koncertuje. Rozdarty pomiędzy Poznaniem a Warsza-

wą chętnie tutaj wraca, bo tu jest jego miejsce na ziemi. 

Spotykamy się w poznańskim hotelu Sheraton. Krzysztof 

zamawia kawę i nuci pod nosem. - Kocham muzykę i to 

się nigdy nie zmieni - mówi, a jego oczy nabierają blasku. 

Jedną nogą jesteś w Poznoniu, drugą w Worszo

wie? A sercem? 
Krzysztof Antkowiak: Na autostradzie A2 (śmiech). 

Serce mam w Poznaniu, to tutaj się wychowałem, tu 

spędziłem dzieciństwo. Wciąż mam ogromny sentyment 

do osiedla, na którym mieszkałem, Lecha Poznań, który 

jest moją ukochaną drużyną. Jak tylko mogę czynnie ki

bicuję na poznańskim stadionie. Tak naprawdę Poznań 

jest moim portem i zawsze tu wracam. 

Mieszkoleś no Ratajach, prowda? 

Tak. Moim domem było Osiedle Bohaterów II Wojny 

Światowej. Dużo czasu spędzałem na podwórku, jeździ

liśmy z chłopakami na rowerach, graliśmy w piłkę. Po 

przeprowadzce na Grunwald, jednym z moich sąsiadów 

był Piotr Reiss, z którym się świetnie bawiliśmy. Często 

umawialiśmy się na boisku Szkoły Podstawowej nr 76, 

przy ulicy Sierakowskiej, żeby sobie pograć. 

Jok wspominosz dzieciństwo? 

Fajnie, bo wszyscy byliśmy razem. Dzieci z bloków 

spotykały się po szkole, graliśmy w kapsle, ciągle 

byliśmy w ruchu, mamy zrzucały nam z balkonu 

chleb ze smalcem. Takie beztroskie dzieciństwo. Dziś, 

kiedy patrzę na to jak dzieciaki spędzają czas to łapię 

się za głowę. Widziałaś ostatnio kogoś na podwórku? 

No właśnie. Teraz siedzi się przed komputerem i gra 

w gry. Żeby było jasne: nie mam nic do komputerów, 

ale trzeba p arniętać, że ten sprzęt ma też drugą stronę 

i może stać się tzw. czarną dziurą. Nikt już dziś nie gra 

w gumę, nie szuka skarbów, nie bawi się w szukano. 

Uważam, że my mieliśmy lepsze dzieciństwo. 

Wracasz tam czasami? 

Bywałem tam z sentymentu ale wszystko się zmieniło. To 

osiedle jest zupełnie inne niż to, które ja pamiętam. Jest 

więcej bloków, nie ma przestrzeni, wszystko zabudowane. 

Miałeś takiego prawdziwego przyjaciela 
z podwórka? 

Moje znajomości z podwórka urwały się kiedy w wieku 

dziewięciu lat przeprowadziliśmy się na Grunwald. 
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Największe przyjaźnie zawiązałem w szkole muzycznej, 

a część z nich trwa do dziś. Trzy lata temu mieliśmy 

25-lecie matury. 

I jak było? Poznaliście się? 

No właśnie nie (śmiech). Najlepiej wyglądały dziew

czyny, na które nikt nie stawiał (śmiech). A tak na

prawdę to było całkiem milo. Niektórzy się fajnie roz

winęli i mają ciekawe życie. Muszę powiedzieć, że było 

to bardzo emocjonalne, ciekawe spotkanie po latach. 

Były osoby, które żeby się spotkać z klasą, przyjechały 

z Anglii i Niemiec. 

Masz swoje ulubione miejsca w Poznaniu? 
Lubię Sołacz, Golęcin. Mam taki ulubiony park, który 

jest mało uczęszczany przy Osiedlu Warszawskim, 

gdzie często spaceruję z kawą. To taka moja przerwa 

w pracy, bo niedaleko mam swoją pracownię. Lubię też 

Lasek Marceliński - w młodości zapuszczałem się tam 

na rowerze. Lubię Śródkę, Łazarz, Wildę. 

Wyglądasz na szczęśliwego człowieka. Jesteś 

szczęśliwy? 

Definicja szczęścia jest ogromna. Staram się żyć 

zgodnie ze sobą. Dziś bycie szczęśliwym człowiekiem 

to posiadanie w sobie spokoju. Życie to wieczna sinu

soida i trzeba pilnować, żeby nie było zbyt wielkich 

wzlotów i upadków, tylko żeby zachować w sobie har

monię. I trzeba dążyć do tego, żeby mieć tę harmonię 

w sobie i nawet jeśli dzieje się coś wielkiego nie po

winno wchodzić się w to całym sobą, bo ten stan nie 

będzie trwał wiecznie. Zresztą nic 

litery jak kilka razy upadnie (śmiech). Trzeba wiele 

przejść w życiu, żeby nauczyć się wychodzić z kry
zysów i iść dalej. Nie ma sensu koncentrować się na 

złych rzeczach i w nich tkwić. Dziś cieszę się małymi 

rzeczami a to dużo zmienia w życiu. 

Twoja branża jest trudna. Zastanawia mnie czy 
kiedy jesteś no szczycie to rzeczywiście masz wo

kół siebie tłumy, a potem kiedy przychodzi gorszy 
moment to nagle nie ma nikogo ... 

Może nie aż tak, że nie ma nikogo, ale człowiek, który 

staje się popularny, nieważne czy w mojej branży czy 

w każdej innej, ma wokół siebie wielu ludzi. Moja 

popularność to czasy, kiedy bylem nastolatkiem. 

Stałem się znany prawdopodobnie tylko dlatego, że nie 

było tylu mediów. Kiedy wystąpiło się w pierwszym 

programie telewizji publicznej od razu znała cię cała 

Polska, bo nie było nic innego i każdy to oglądał. Ja też 

doświadczyłem takiej popularności namacalnie, na uli

cy. Ludzie podchodzili do mnie po autografy, krzyczeli, 

chcieli rozmawiać. Nie było czegoś takiego jak hejt 

w Internecie, nikt nie miał ochroniarzy. Sam musiałem 

o siebie zadbać. Z jednej strony miałem fanów, którzy 

mnie uwielbiali, fanki, które przychodziły na koncerty 

i pisały do mnie listy, z drugiej strony doświadczy-

łem dużo zazdrości, pewnego rodzaju nienawiści ze 

strony moich rówieśników, czy nauczycieli. I to wtedy 

bolało. To był dla mnie emocjonalny rollercoaster. 

W ko11eu miałem kilkanaście lat kiedy to wszystko na 

mnie spadło. Dużo pomagali mi rodzice. Dzisiaj mam 

świadomość, że moja muzyka nie wszystkim musi się 

podobać. Zresztą sama wiesz, że nie 

zadowolisz każdego. Robię swoje nie trwa wiecznie, więc we wszyst

kim trzeba mieć umiar i spokój. DZIŚ CIESZĘ SIĘ i zwracam uwagę na te fajne rzeczy 

a reszta .... niech się dzieje poza mną. 

Cieszę się, że mogę dać ludziom na 

koncertach jakąś radość, przeży-

Dziś masz ten spokój? MAŁYMI RZECZAMI 
Wiesz co, pracuję nad tym cały czas. 

To nie jest mi dane na zawsze. Staram 

się mieć dystans do siebie, nie przy-

A TO DUŻO ZMIENIA 
cie. Często przychodzą do mnie po 

wiązywać się do tego co jest dobre, 

ale też szybko przechodzić nad tym 

co jest złe i nie zatrzymywać się na porażkach, które 

spotykają każdego z nas. 

Nie masz wrażenia, że im więcej razy upadamy 
tym potem jesteśm,y silniejsi? 

Oczywiście. Zawsze powtarzam, że co nas nie zabije to 

nas wzmocni. Po drugie człowiek ma twardsze cztery 

WŻYCIU występie wzruszeni i dla mnie jest do 

najlepsza nagroda, bo wiem, że moja 

muzyka do nich dociera. 

Hejt Cię nie rusza? 

Nie zwracam na to uwagi. Pamiętam, że kiedy zde

cydowałem się na udział w programie Twoja Twarz 

Brzmi Znajomo, postanowiłem, że nie będę czytał nic 

na swój temat. Byłem kompletnie odcięty od me

diów społecznościowych i nie interesowało mnie to 
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co ludzie piszą. Gdybym zaczął się w to wgłębiać to 

pewnie bym zwariował. Powiem Ci, że jak widziałem 

uczestników tego programu, którzy czytaHi te wszystkie 

komentarze, bylem przerażony. Stałem się świadkiem 

ludzkich dramatów. To jest coś strasznego. Zauwa

żyłem też, że niektórzy ludzie, którzy są popularni są 

wręcz uzależnieni od tego co ktoś pisze na ich temat. 

I każdy ma prawo napisać co myśli, ale niech to będzie 

merytoryczna krytyka. Taka jest nam potrzebna. 

Zawsze chciałeś śpiewać? 

Wiesz co, zawsze śpiewałem. No i grałem w piłkę. 

I powiedz, że śpiewałeś do lustra ... 
Nie, śpiewałem w wózku, kiedy mama wychodziła ze 

mną na spacery. Jak miałem roczek to już sobie ga

worzyłem - tak przynajmniej twierdzi moja mama. 

Pierwszy utwór, który zaśpiewałem w całości w jakimś 

sklepie, w trakcie zakupów, to był Boney M. Kaleczy

łem strasznie, ale nikomu to nie pneszkadzalo. Ludzie 

widząc śpiewającego trzylatka reagowali raczej śmie

chem. Mój tata i brat są muzykami, więc pochodzę 

z muzycznej rodziny. Dużo słuchaliśmy, dom zawsze był 

pełen dźwięków. Kiedy miałem dziewięć lat wystąpiłem 

w Przeglądzie Piosenlki w Poznaniu, który wygrałem. 

Potem wziąłem udział w konkursie, który kwalifikował 

do dużego festiwalu w Koninie. To było w Domu Kul

tury Nad Wienbakiem. I znowu wygrałem. Zostałem 

delegowany jako przedstawiciel Poznania do Konina, 

gdzie również zająłem pierwsze miejsce. Był 1986 rok. 

Śpiewałem piosenkę nHello" akompaniując na fortepia

nie. Na tym konkursie zauważyli mnie Krzesimir Dębski 

i Jacek Cygan, którzy zaproponowali mi nagranie płyty 

,,Zakazany owoc'. I tak to się zaczęło ... 

A kiedy zacząłeś grać na fortepianie? 

W wieku 7 lat, w szkole muzycznej. Lubiłem fortepian, 

bardzo lubię perkusję. A teraz ja zadam Ci pytanie. Po

wiedz dlaczego kiedyś nasze babcie, prababcie, miały 

w domu pianino? 

Nie wiem ... 

Dlatego, że granie na pianinie powoduje rozruch obu pół

kul mózgu u dziecka. Pamiętaj, że mamy niezależną prawą 

i lewą rękę. To było świetne narzędzie do rozwijania różno

rodności. Podobnie jest w przypadku perkusji - angażujesz 

każdy element ciała, a wszystko jest sterowane mózgiem. 

To mocno rozwija i uwalnia niesamowite emocje. 

Osiągnąłe:ś sukces w wieku 15 lat. Wszyscy śpie

wali "Zakazany owoc", byłeś wszędzie. I nagle 
Krzysztof Antkowiak zniknął z ekranów, z życia 

publicznego. Co się wtedy stało? 
Zniknął, bo musiał skończyć szkołę. Poza tym popular

ność, która wtedy mnie przerosła. Musiałem wycofać 

się z życia publicznego i przestać grać duże koncerty. 

Wszystko po to, żeby normalnie żyć. Pamiętam kiedy 

wycieczki szkolne przyjeżdżały pod mój dom, a mama 

wychodziła do nich z termosem. Początkowo to było 

fajne, ale potem zaczęło męczyć. Musiałem zastano

wić się co jest dla mnie ważniejsze - popularność czy 

edukacja. Wyjeżdżając w trasę nie było mnie w szkole 

półtora miesiąca. Nauczyciele powtarzali, że albo cho

dzę do szkoły i normalnie się uczę, albo nie mam tam 

czego szukać. I musiałem wybierać. Nie żałuję tego, że 

wybrałem naukę i spokój. Dziś wiem, że to uratowało 

mi życie. 

To była Twoja decyzja? 
Moja i rodziców. 

Ale w końcu wróciłeś no scenę. 

Tak. Znowu grałem koncerty, zrobiłem kilka projek

tów. Oczywiście zanim to nastąpiło to długo nie było 

mnie w tym tzw. show - businessie. W między czasie 

z różnymi muzykami pnygotowałem kilka projektów, 

wypełniłem jakąś niszę. Nie pisano o nas w gazetach, 

nie byliśmy w telewizji. Ostatnią neczą, która przy

pomniała większej grupie, że istnieje ktoś taki jak 

Knysztof Antkowiak, był program Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo. Wcześniej zapraszano mnie do innych pro

gramów, ale odmawiałem, bo tego nie czułem. W tym 

show mogłem się sprawdzić jako ktoś kto może wcielać 

się w różne postaci i śpiewać. A to potrafię. 

Co Ci dał ten program? 
Na pewno doświadczenie. Poznałem fantastycznych 

ludzi, niezwykłą ekipę od charakteryzacji. Dużo do

wiedziałem się o sobie. Zacząłem się otwierać i dobri.e 

bawić. To jest program zupełnie inny niż pozostałe. 

Wychodzisz na scenę w masce, która ogranicza ruchy 

twarzy, ubrany w dziwne rzeczy. Masz założoną szczękę, 

która powoduje, że ciężko się śpiewa Do tego dochodzi 

publiczność i ich reakcje oraz jury, które przypomina 

czasy szkolne - jakiś trudny egzamin. Ten program 

pozwolił mi pokonać blokady, które miałem w sobie. 

Dzisiaj gram inne koncerty. Jestem bardziej otwarty. 
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Po roz kolejny podjąłeś dobrą decyzję, jak wtedy 
kie dy miołeś 15 lot? 

Tak. 

Będąc no Twoim koncercie w Pretekście w Po

znoniu, o nie słysząc Cię od czasu „Zakozonego 
owocu", przyznom, ie byłam w lekkim szoku. Ten 

koncert był niezwykły, pełen wroiliwości i doj
rzałości. I to trochę otworzyło mi oczy no inne go 

Krzysztofa Antkowioko. 

Ja mam taką publiczność, powiedzmy 30 plus. To są 

ludzie osłuchani z muzyką. Niektórzy pamiętają mnie 

z tamtych czasów i są ciekawi co teraz robię. I spotykam 

się z ludźmi, którzy przeżywają pewien rodzaj szoku 

- podobnie jak Ty i to jest świetne. Uwielbiam dawać 

im to czego się nie spodziewają. Z drugiej strony mam 

fanów, którzy wiedzą co robię od lat i przychodzą po 

prostu mnie posłuchać. To jest tak jak Zbyszek Wodecki 

mówił, że nie znosi „Pszczółki Mai'; która ciągnie się za 

nim od lat i na koncercie ludzie zawsze chcą jej posłu

chać. Tak samo jest ze mną - ludzie zawsze będą mnie 

utożsamiać z „Zakazanym owocem" i trzeba to akcep

tować. Miałem taki moment, że kiedy tworzyłem inną 

muzykę nie mogłem się z tym pogodzić. Potem dopiero 

zrozwniałem, że to bez sensu. I fajnie jest przypomnieć 

ludziom tę piosenkę, może w trochę innej aranżacji. 

Kiedy oni śpiewają z Tobą refren to jest piękne. Wte-

dy bawię się razem z nimi. Zresztą dlaczego nie mam 

dawać ludziom tego, do czego mają sentyment Powinie

nem się raczej z tego cieszyć. 

Wolisz dziś zogroć mniejszy, kome rolny koncert 

czy obcowoć z dużą publicznością? 
Koncert w małym klubie jest zupełnie inny niż plene

rowy. Największa publiczność, przed którą wystąpiłem 

to było 800 tysięcy Judzi (Światowe Dni Młodzieży). 

Wychodzisz na scenę i nie widzisz końca tłumu - to 

jest zupełnie inny rodzaj emocji !lliż w klubie. Nie 

masz kontaktu z każdym, chociaż czujesz ich energię. 

Wejście do miejsca, gdzie widzisz twarze, reakcje ludzi, 

możesz na nich spojrzeć, jest interakcja, to jest nie

zwykłe. Uwielbiam kameralne miejsca i takie koncerty 

sprawiają mi ogromną radość. 

Dziś to Ty decydujesz gdzie występujesz czy ktoś 

Ci doradza? 
Dziś mam bardzo komfortową sytuację, bo robię to co 

kocham i mogę z tego żyć. Chciałbym, żeby to trwało 

jak najdłużej, żebym mógł wychodzić na scenę i dawać 

ludziom radość. Dopóki będę cieszył się tym co robię 

będę to robił. Jeśli kiedyś wstanę i stwierdzę, że już 

dość, że to mnie już nie bawi, to przestanę to robić. 

A co robiłbyś gdybyś nie śpiewoł? 
Ostatnio myślałem o tym, że chciałbym pracować jako 

wolontariusz. Miałem taką ideę, .żeby stworzyć szkołę, 

która będzie uczyć muzyki, fotografii, malarstwa, 

dla dzieci z małych miasteczek, które nie mają szans 

się rozwijać i nie wiedzą, że mają talent. Chciałbym 

stworzyć talkie miejsce gdzie mogliby przyjeżdżać na 

warsztaty. Nawet rozmawiałem n a ten temat z paroma 

osobami. Jeśli kiedyś będzie mnie na to stać albo spo

tkam Judzi, którzy będą chcieli razem ze mną zbudo

wać taką szkołę, to nie zawaham się ani chwili. 

Muszę o to zopytoć: masz swój zokozony owoc? 
Tak, cały czas. Zakazany owoc codziennie staje na 

mojej drodze. Myślę, że każdy z nas to ma, bo jeśli nie 

ma dla Ciebie jakiegoś tabu to przestajesz się rozwijać 

i świat przestaje Cię ciekawić. Mylę się? 

Nie .. . I 
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16 I WARTE POZNANIIA 

Znikanie kolejnych kin studyjnych z mapy Poznania hyło początkiem inicjatywy 

grupy przyjaciół, Doroty i Marcina Kubiaków, Piotra Libickiego oraz Franciszka 

Sterczewskiego. To oni postanowili na Grunwaldzie stworzyć miejsce, w którym 

przy lampce wina czy lemoniadzie, można obejrzeć ciekawy film i spotkać się 

ze znajomymi. Plenerowe kino od lat przyciąga setki widzów. 

TEKST: KLAUDYNA BOGURSKA-MAliYS I ZDJĘC IA : DAWID MAJEWSKI 

W 
pierwszej edycji letniego „Kina Grunwald" 

wyświetlano kroniki filmowe przedstawiają

ce Poznań z różnych okresów. W idz mógł 

zapoznać się z historią przedwojennego Poznania, ale 

także można było zobaczyć materia! poświęcony budo

waniu poznańskich Rataj, czy też przenieść się na plac 

budowy Domów Towarowych „Alfa''. Program kina miał 

na celu pokazanie w ciekawy sposób rozbudowy i prze-

mian zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach w stoli

cy Wielkopolski. W kolejnych latach widz odwiedzający 

,,Kino Grunwald" mógł również obejrzeć filmy fabular

ne, których akcja rozgrywała się w PoznanilL - Po za

mknięciu kina Grunwald przy ulicy Polnej, razem 

z przyjaciółmi poczuliśmy silną potrzebę stworzenia ki

na plenerowego, które wypełni tę [ukę - mówi Franci

szek Sterczewski, kierownik promocji kina. - Były to 
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jedne z pierwszych pokazów na świeżym powietrzu 

w Poznaniu, ale chyba pierwsze tak popularne. 

PO SĄSIEDZKU 

Na placu przed winiarnią Pod Czarnym Kotem u zbiegu 

ulic Wolsztyńskiej i Marcelińskiej, wielbiciele kina letnie

go, architektury czy plenerowych spotkań z ludźmi, 

pnez cały lipiec będą mogli uczestniczyć we wtorkowych 

spotkaniach z filmem. Tegoroczny cykl spotkań fihno

wych na świeżym powietrzu będzie organizowany 

pod hasłem "Sąsiedztwo''. Jednym z filmów będzie „De

sert Coffee" pokazujący mieszkańców dzikiego, kalifor

nijskiego miasteczka Slab City, zamieszkałego pnez 

uciekinierów z "amerykańskiego snu''. Jest to dokumen

talny film, polsko-szwedzkiej produkcji, który zdobył nie 

tylko doskonale recenzje ale także liczne nagrody, w tym 

na „American documentary film festival''. Film ten bę

dzie wprowadzeniem do dyskusji na tematy społeczności 

lokalnej czy budowania relacji międzyludzkich, dobrosą

siedzkich. Z tysiąca małych wspólnot lokalnych, często 

zamkniętych w jedneji kamienicy, czy bloku, zbudowany 

jest cały organizm miejski Dlatego wizyty w kinie plene-

rowym są doskonalą okazją nie tylko do spotkań ze zna

jomymi, ale także do zawiązywania nowych relacji. 

UNIKATOWO I WYJĄTKOWO 

Filmy, które znajdują się w repertuarze „Kina Grunwald" 

nie są dostępne na popularnych platformach czy stro

nach internetowyd1. Współpraca z twórcami festiwalu 

MIASTOmovie gwarantuje dostęp do najlepszych fil. 

mów. - Każdorazowo po projekcji wywiązuje się ciekawa 

dyskusja wśród gości naszego kina. Bardzo dobrze, że 

panuje moda na filmy o architekturze, a my możemy 

wyszukiwać ciekawe filmy, odpowiadające letniemu for

matowi, by je wyświetlać w Poznaniu. Filmy te mają sza

lenie wysoką wartość edukacyjną - zapewnia Franciszek 

Sterczewski. 

Kino letnie jest otwarte dla wszystkich. Dla poznania

ków, którzy Jato spędzają w mieście, ale także dla gości 

przyjeżdżającym do Poznania na wakacje Wstęp jest 

bezpłatny, a liczba miejsc nie jest ograniczona. Choć nie 

dla wszystkim starczy leżaków, to na pewno znajdzie się 

sposób, by wygodnie i milo obejrzeć film i poznać sąsia

da stojącego obok. I 
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18 I WARTE POZNANIA 

BLOOM ERKI 
I ROWER 

Antropolożka kultury, aktywistka 

społeczna, dziennikarka. 

Mama dwóch córek Na ullicach 

Poznania można ją spotkać 

w XIX-wiecznym stroju cyklistki. 

Bloomerki i rower to jej znak 

rozpoznawczy. 

O 100-leciu praw kobiet, pierwszych 

spodniach i rowerze, jako symbolach 

XIX-wiecznej emancypacji, 

rozmawiam z Katarzyną Walą. 

ROZMAWIA: MAŁGORZATA RYBCZYŃSKA 

ZDJĘCIA: EWELINA JAŚKOWIAK 

Nie do wiary, że będziemy rozmawiały 

o spodniach? 
Katarzyna Wala: ... ale taicie o rowerze i XIX-wiecz

nej kulturze pełnej ogranicze11. Będziemy rozmawiały 

o pierwszych kobiecych spodniach - bloomerkach, któ

rych nazwa pochodzi od Ameli Bloomer, emancypantki 

i redaktorki pierwszego czasopisma redagowanego 

przez kobiety dla kobiet w Stanach Zjednoczonych. 

Dotąd sądziłam, że symbolem walki kobiet o nie
zależność były takie akcje, jak publiczne zrzuca
nie gorsetów i pale-nie staników, których podobno 
wcale nie było, choć istnieją w lite raturze. 

Spodn ie odegrały w historii em ancypacji kobiet 

bardzo dużą rolę. Gorsety i staniki to symbole 

XX-wiecznej emancypacji, a my cofamy się do XIX 

wieku, do epoki konwenansów, gdzie kodeksy regu

lowały najdrobniejsze sfery życia, a ubiór wyznaczał 

status społeczny. Kobiety traktowano jak chodzące 

dzieła sztuk i. Powszechnie obowiązujące gorsety 

i suknie specjalnie obciążane dla uzyskania odpo

wiedniego fasonu, deformowały ciała i utrudniały 

poruszanie się. 

Ten strój, zgodny z modą, był tak naprawdę opre
syjny w stosunku do kobiet. 
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Kobiety ulegały presji mody, a z drugiej strony były 

za to karane. W Belle Epoque, na przełomie XIX 

i XX wieku, panowała moda na secesję. Mod-

ne były powłóczyste suknie i strojne kapelusze. 

Kobiety w gorsetach i z turniurą przypominały 

spacerujące kwiaty. Tymczasem powłóczyste suknie 

powodowały, że ciągnący się po ziemi materiał 
wznosił kurz na ulicach. W Poznaniu za nieumie

jętne noszenie tego typu stroju, kobiety karano 

mandatem. A w poznańskich tramwajach, z troski 

o bezpieczeństwo współpasażerów, obowiązywał 

nakaz zakładania nakładek na ozdobne szpile wpi

nane w kapelusze. 

Pojawie nie się spodni u kobiet burzy te n syste m? 

Pierwsze kobiece spodnie wymyśliła Elizabeth 

Smith Miller. Wzorowane były na t radycyjnych 

ubiorach azjatyckich kobiet. Kostium pierwszych 

Bloomerek to długie nogawki zwężane w kostce 

i do tego sukienka sięgająca kolan. Ten strój nosiły 

pierwsze emancypantki w Stanach Zjednoczonych. 

Popularyzatorką nowej mody była Amelia Bloomer, 

która propagowała nowy styl na łamach swojego 

czasopisma The Lilly. Kobiety, które nosiły pierwsze 

spodnie nazywano Bloomers. Stąd wzięła się nazwa 

Bloomerki - grupa rekonstrukcji herstorycznej, 

której jestem inicjatorką. 
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20 I WARTE POZNANIA 

Kiedy na arenę wkracza rower, historio z kobie

cego punktu widzenia nabiera tempa. 
Złota rowerowa rewolucja przypada na ostatnią dekadę 

XIX wieku. A sam rower zmienia obyczajowość ów

czesnego społeczeństwa, stąd uważany jest za maszynę 

wolności i symbol emancypacji kobiet. Pojawienie 

się go budziło sprzeciw, a sam rower nazywany był 

diabelską maszyną. Wśród większości lekarzy pano

wała opinia, że jazda na nim powoduje przesuwanie 

się macicy i bezpłodność. Tymczasem rower wymykał 

się wszelkim konwe11ansom. Po pierwsze, pozwolił 

kobietom samodzielnie się przemieszczać. Po drugie, 

wymusił zmianę postrzegania kobiecego ciiała. Kobieta 

posągowa stała się kobietą w ruchu ... Rozwiane włosy, 

czerwone policzki, zadyszka ... Dla ówczesnego społe

czeństwa taki wizerunek kobiety był szokujący. 

Maria Skłodowska-Curie do jazdy na rowerze 

ubierała się w bermudy i podkolanówki. Pierwsza 

na salonach pojawiła się w spodniach George 
Sand, która uważała, ie to o wiele wygodniejszy 

i tańszy element garderoby. Ale nadal kobieta 
w spodniach to był skandal. 

George Sand nosiła męski strój. A bloomerki były pierw

szymi spodniami stworzonymi tylko dla kobiet. Zresztą 

pierwsza próba reformy stroju się nie powiodła. Ówcze

sne społeczeństwo nie było gotowe na 

Wydaje mi się, że jesteśmy w podobnym momencie 

w historii. Świat przełomu XIX i XX wieku był światem 

pełnym sprzeczności. Z jednej strony - ogranicze11, 

z drugiej - rodzących się ruchów alternatywnych. Świat 

elit przypominał teatr i nie miał nic wspólnego z życiem ro

snących w silę mas, ani potrzebami społecznymi. Niekon-

trolowana gospodarka wolnorynkowa, 

BLOOMERKI BYŁY 
nadmierna konsumpcja, materializm. Czy 

to nie brzmi znajomo? Mam wrażenie, 

takie zmiany. Kobiety noszące kostium 

Bloomerek spotykały się z opresją, były 

wyśmiewane na ulicach, nie wpuszczano 

ich do instytucji publicznych, kryty

kowano w prasie. Amelia Bloomer, po 

kilku latach, sama zrezygnowała z nosze

nia spodni. Swoją decyzję motywowała 

tym, że bloomerki za bardzo odwracają 

uwagę od innych haseł, o które walczyły 

pierwsze emancypantki Czyli o prawo 

PIERWSZYMI że obecnie żyjemy w bardzo podobnych 

realiach. Istotna jest fasada. Kobiety, 

mężczyźni, a nawet dzieci żyją pod silną 

presją wizerunku. Tyle że w XIX wieku 

zmiany były wymuszone przez industria

lizację, a w XX1 wieku - przez rewolucję 

informatyczną. Obie wywarły wpływ na 

SPODNIAMI 

STWORZONYMI 

TYLKO DLA KOBIET 

do edukacji, prawa majątkowe, prawo do wypowiedzi i, 

w końcu, prawa wyborcze. Dlatego, w nieco zmienionej 

formie, bloomerki wracają dopiero pod koniec XIX wie

ku, jako strój cyklistek i strój sportowy. 

Skoro znamy jui historię bloomerek to zapytam, 

skąd wziął się pomysł, aby powołać do życia 

Grupę Rekonstrukcji Herstorycznej i to wszystko 
przypomnieć? 

Okazuje się, że niektóre z haseł emancypacyjnych gło

szonych przez pierwsze sufrażystki, cały czas są aktualne. 

społeczeństwo. Zmianie uległa również 

rola kobiet. Obecnie trzeba ją na nowo zdefiniować. 

W XIX wieku kobiety wywalczyły prawo do edukacji, na 

początku XX wieku prawa wyborcze. Szkoda tylko, że tyd1 

stu lat nie potrafiły dla siebie wykorzystać, nie zadbały o to, 

aby doceniono rolę odgrywaną przez nie w społeczeństwie. 

Nie przesadza Pani? Obie mamy wolne zawody, 

jest Pani a1ktywną działaczką społeczną, realizuje 
Pani swoje pasje ... Chyba tak źle nie jest? 

Kobiety przez lata w polityce funkcjonowały jako 

alter ego kultury patriarchalnej i były nieobecne jako 
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reprezentacja kobiet. W związku z tym nie stworzyły 

takich rozwiązań prawnych, które przewartościowały

by funkcjonowanie społeczeństwa i zapewniły większe 

wsparcie matkom (oraz samotnym rodzicom) i zadba

ły o bezpieczeństwo finansowe dzieci na czas edukacji. 

Wychowywanie kolejnych pokole11 to nie tylko zadanie 

rodziców, lecz odpowiedzialność spoczywająca na ca

łym społeczeństwie. Dlaczego największy ciężar mają 

ponosić kobiety? Systemowo, to one dostają niższe 

emerytury, a obyczajowo, są wiecznie krytykowane 

przez kobiety i mężczyzn. Krytykujemy singielki, mat

ki polki i matki zapracowane. Tymczasem to kobieta 

zalepia dziury w źle działającym systemie według 

schematu: nie ma domów opieki dla seniorów - kobie

ta zajmuje się rodzicami, nie ma przedszkoli - kobieta 

zostaje w domu. Nieustannie gramy w te samą grę, nie 

zwracając uwagi na to, jak zadbać o najsłabsze ogniwo 

tego systemu - tym ogniwem, pomimo że minęło sto 

lat, cały czas są kobiety. A bloomerki i rower to nasz 

wehikuł czasu, łącznik z pierwszymi emancypantka

mi. Chcemy przypomnieć postulaty, o które walczyły 

kobiety sto lat temu, bo okazuje się, że są one zadziwia

jąco aktualne. 

Przypomnieć hasła i co dalej? 
Przypominamy, że kobiety mają swoją historię, często 

nieopowiedzianą, zapomnianą, dlatego nazywamy 

się Grupą Rekronstrukcji Herstorycznej. Chcemy 

przywrócić przekaz międzypokoleniowy, opowiedzieć 

historie kobiet i sprawić, żeby w 100-lecie praw kobiet, 

bloomerki stały się najmodniejszym krojem spodni 

w sezonie. 

Jest Pani feministką! 

Jestem i tym się szczycę, chociaż życie pokazało mi, że 

niełatwo nią być. W Polsce określenie feministka koja

rzone jest pejoratywnie, narosło wokół niego wiele ste

reotypów. Dla mnie feministka to nie ta, która atakuje 

mężczyzn, a ta, która widzi błąd w systemie i chce go 

naprawić. Dlatego może warto wysłuchać feministek? 

Może świat alternatywny proponowany przez kobiety 

mógłby być receptą na bolączki tego świata. 

Czy kiedy zakłada Pani spodnie, czuje się 

wyzwolona? 
Nie, absolutnie nie! Może to mój atawizm, ale czuję 

kobiecą moc, kiedy chodzę w długiej, zamaszystej 

spódnicy. W niej jest ukryta siła pierwszych wyzwo

lonych kobiet - szeptunek, wiedźm, czarownic. Tych 

bezimiennych kobiet, które były pierwszymi ofiaran1i 

pewnego wzoru kulturowego i płonęły na stosach. Nie 

chcę stawiać typowych spodni za symbol kobiet wy

zwolonych. Bloomerki to coś innego, to coś pomiędzy 

spódnicą a spodniami. Systemowo wybieram bloomer

ki, a tak podskórnie czuję, że bliżej mi do szat czarow

nicy (śmiech). I 
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Pierwszy kwartał tego roku .zamknęli z najlepszym wynikiem sprzedaży samochodów 

marki Audi w Polsce. To najnowszy i jeden z najnowocześniejszych salonów Audi 

w kraju. Bryłą przypomina terminal i idealnie wpisuje się w krajobraz sąsiadującego 

z nim lotniska Ławica, przy ulicy Bukowskiej. Do niedawna jeszcze w podpoznańskim 

Przeźmierowie, dziś z tą samą załogą na poznańskiej Ławicy, cały czas w Grupie 

Krotoski-Cichy, ale pod nowym szyldem - Audi Centrum Poznań Ławica. 

TEKST: JOANNA MAlECKA I ZDJĘCIA: SOLUTIONS360.Pl 

• 
Z 

eby dojechać do salonu, jadąc od centrum mia-

sta, należy z ulicy Bukowskiej skręcić w prawo, 

tak samo jak na cargo poznańskiego lotniska 

Ławica. Bryła, przypominająca ogromny terminal, 

prezentuje się niezwyikle okazale, podobnie jak stojące 

w nim samochody. Uwagę od razu przykuwa stojący na 

highlight najnowszy model Audi A6, który swoją pre

mierę ma właśnie w lipcu. Samochody stoją nierówno, 

ale w jasnej koncepcji. - Ustawione są zgodnie z filozo

fią marki, nic tu nie jest przypadkowe - mówi Maciej 

Marciniak, Kierownik Działu Sprzedaży, i prowadzi 

mnie do najnowszych propozycji Audi. - Proszę spoj

rzeć w górę. Rzeczywiście, pod sufitem widać fragment 

pasa jezdni. - I to właśnie jest wycinek toru samochodo-

wego, dlatego wszystkie nasze modele nie stoją prosto, 

a tworzą równoległe łuki. Wszystko dlatego, że marka 

Audi wywodzi się ze sportu i ekspozycja ma wyglądać 

tak jakby samochody ścigały się na torze. 

WZORCOWE MIEJSCE, 
UNIKATOWY SAMOCHÓD 

To jeden z największych salonów marki Audi w Polsce 

zarówno pod kątem ekspozycji, jak i dostępności samo

chodów, o tak unikatowej architekturze. W środku obej

rzeć można osiemnaście modeli. Nazwa Audi Centrwn 

Poznań Ławica oznacza miejsce wzorcowe, a więc jedyne 

w swoim rodzaju. - Chciałabym kupić to Audi - pokazu

ję na niezwykły model, stojący zaraz obok najnowszego 
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A6. - A to jest model unikatowy, widzę że ma Pani gust 

- dodaje Maciej Marciniak. - Jeśli v.,ybrałaby Pani akurat 

ten model RS4, to zyskałaby Pani samochód rodzinny, ale 

też sportowy, a wręcz wyczynowy. Można nim jechać na 

wakacje z rodziną oraz na tor, bo posiada pod maską 450 

KM i w 4, l sekundy p!l'Z)'Spiesza do l 00 km/h. Ponadto 

samochód jest zindywidualizowany, w kolorze Racing 

Blue z palety barw Audi Exdusive. Śmiem h\lierdzić, 

że taki samochód w tej wersji będzie jedyny w Polsce. 

ZAPROJEKTUJ SWOJE AUDI 

Obok stoją pozostałe modele: od wersji A, przez S, 

RS i słynną linię suvów - Q. Za moimi plecami miły 

sprzedawca opowiada o nowym modelu Audi Q5. 

Mężczyzna zainteresowany zakupem od razu umawia 

się na jazdę próbną w dogodnym dla niego terminie. 

Dział handlowy liczy tutaj jedenaście osób, pośród któ

rych są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, sprzedawcy 

detaliczni jak i flotowi. Każdy potrafi fachowo doradzić. 

A jeśli model, stojący na ekspozycji nie do końca nam 

odpowiada, można zaprojektować własny - w pomiesz

czeniu do konfigurowania samoch odów. Co to oznacza? 

- Klient może sam sobie zaprojektować wybrany model 

Audi w możliwych, dostępnych opcjach, czy wariantach 

- wyjaśnia Dorota Zapasińska - Bibak, Specjalista ds. 

Marketingu Audi Centrum Poznań Ławica. - Samochód 

można zbudować od podstaw według swoich własnych 

preferencji i oczekiwań, według swoich upodobań. Na 

końcu w 3D oglądamy zaprojektowany przez siebie 

samochód. Czas oczekiwania na model indywidualny to 

około dwóch, trzech miesięcy. 

PARK&FLY 

Masz Audi? Wylatujesz na wakacje z Ławicy? Zostaw 

samochód na salonowym parkingu zlecając choć jedną 

usługę serwisowi, przykładowo przegląd. Jeśli cokolwiek 

będzie do zrobienia serwisanci usuną usterkę w trak-

cie urlopu, a do domu wyruszymy w pełni sprawnym 

i umytym samochodem . - To rozwiązanie nazywa 

się Park&Fly - dodaje Kierownik Serwisu Grzegorz 

Frąszczak. - Kierujemy ją do wszystkich użytkowników 

samochodów marki Audi. Oczywiście zanim zajmiemy 

się uswlięciem ewentualnych usterek, czy wymianą 

oleju, wszystko skonsultujemy z klientem, bo to on musi 

podjąć decyzję. Akcja potrwa do końca września. 

SALON Z TRADYCJAMI 

W Audi Centrum Poznań Ławica pracuje ponad 50 

osób - większość to pracownicy Krotoski - Cichy 

z Przeźmierowa. - Po wielu latach postanowiliśmy 
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zmienić lokalizację, bo tam już było za mało miejsca -

mówi Dorota Zapasińska - Bibak. - Cieszymy się, że 

klienci przeszli z nami w nowe miejsce. 

Salon został otwarty w lutym 2018 roku. Audi Cen

trum Poznań Ławica jest częścią Grupy Krotoski - Ci

chy. Firma powstała w 1987 roku. W 1993 r. uzyskała 

autoryzację Volkswagena na działalność serwisową 

prowadzoną początkowo w Wysogotowie, później rów

nież w Przeźmierowie oraz Pile. W styczniu 2004 r. 

działalność firmy poszerzono o nową inwestycję jaką 

było otwarcie salonu Audi w Przeźmierowie. Od roku 

2014 Grupa Krotoski-Cichy jest liderem w sprzedaży 

samochodów nowych w Polsce, w zeszłym roku sprze

daliśmy 22 615 nowych samochodów. 

W lutym 2018 roku salon Audi zmienił lokalizację 

oraz nazwę. Od tego czasu działa pod szyldem Audi 

Centrum Poznań Ławica w bardzo atrakcyjnej lokaliza

cji, w sąsiedztwie Portu Lotniczego Poznań Ławica. I 

REKLAMA 

Audi Serwis 

Audi Park&Fly 

WARTE POZNANIA I 25 

AUDI CENTRUM POZNAŃ ŁAWICA 

ul. Bukowska 278 A 
60-189 Poznań 

Tel.: +48 61 640 83 00 

GODZINY OTWARCIA: 

Salon sprzedaży: 

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00, 

sobota: 8:00 - 16:00 

Dział serwisu: 

poniedziałek - piątek: 7:00 - 21 :00, 

sobota: 8:00 - 16:00 

W y l atujesz z Ławi cy? Zost aw swój sa m o chód n a n aszym pa rk in g u 
i odb ierz p o powrocie - sprawdzony , na p rawio ny i p o wizycie w myjni• . 

• usługa bezpłatna przy zleceniu usług serwisowych o wartości min, 800 zł brutto 

A u di Ce ntrum Poznań Ławica 
ul. Bukowska 287 A, Poznań 
tel. + 48 6 1 6 40 83 20, serwis@aud ic ent rumpozn an.pl 
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TARGI 
MIESZKAN , 

I DOMOW 
Szukasz nowego mieszkania? Masz już 

dość swojego starego domu i chcesz 

znaleźć nowy? Koniecznie przyjdź do 

hali nr 3 Międzynarodowych Targów 

Poznańskich 8 i 9 września Swoją ofertę 

:zaprezentuje ponad 140 wystawców. 

TEKST: JOANNA MAŁECKA 

ZDJĘCIA: TA.RGI MIESZKAŃ I DOMÓW 

To już kolejna edycja Targów Mieszkań i Domów. 

Na MTP pojawią się deweloperzy oferujący swo

je nieruchomości w całej Wielkopolsce. Pośród 

nich znajdą się m.in. BPI Real Estate Poland z inwestycją 

Vilda Park, Ataner, Agrobex, Ronson, Nickel Develop

ment, Atal, Agencja Inwestycyjna, Novum Plus, Konim

pex, Monday Development, Constructa Plus. Oprócz 

deweloperów na targach obecni będą przedstawiciele 

banków, instytucji finansowych, pośredników nieru

chomości i doradców kredytowych. Na zwiedzających 

będzie czekać również strefa seminariów, gdzie porad 

będą udzielać eksperci z zakresu finansów oraz najmu 

i zakupu. Organizatorzy zadbali również o dodatkowe 

atrakcje, np. będzie można wziąć udział w konkursie 

i wygrać atrakcyjne nagrody. W czasie gdy rodzice będą 

zajęci poszukiwaniem nowego mieszkania, najmłodsi 

zwiedzający będą mogli ciekawie spędzić czas na placu 

zabaw z malowaniem twarzy, kącikiem plastycznym 

i zawodami sprawnościowymi. Bilety w kasach będą 

kosztowały 15 zł, e-biletyw cenie 7 zlbędą dostępne na 

stronie www.mieszkaniowi.pl od 8 sierpnia. Rodziny 

mogą liczyć na udogodnienia, m.in. bilet rodzinny w ce

nie 20 zł (dla dwóch osób dorosłych, dzieci do 18 r. ż. 

pod opieką doroslycl1 mają wstęp bezpłatny). I 
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NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
DLA FIRMY 

[vl Raiffeisen 
~POLBANK 

WSPÓŁPRACA: RAIFFEISEN POlBANK 

R
aiffeisen Polbank w ramach długofalowej stra

tegii wdraża rozwiązania wspierają,ce prowa

dzenie biznesu , dzięki czemu przedsiębiorcy 

mogą w pełni skupić się na rozwoju firmy. 

WYMARZONE AUTO 

Czy można co roku jeździć nowym samochodem 

prosto z salonu, nie zaciągać na niego wieloletniego 

kredytu, nie wpłacać wkładu własnego, nie martwić 

się ubezpieczeniem i serwisowaniem, ani tym, że być 

może kupowane auto jest kradzione lub niebezpieczne, 

bo po poważnym wypadku? Można, dzięki przygo

towanemu przez Raiffeisen Polbank, we współpracy 

z partnerami leasingowymi, produktowi „Wymarzone 

auto". Dziś wynajem długoterminowy wybiera już co 

piąty przedsiębiorca w Polsce. Jak to działa w praktyce? 

Kierowcy, którzy chcą zmienić samochód ii zastanawia

ją się, czy wybrać nowy (lepszy i z gwarancją, ale drogi 

i szybko tracący na wartości), czy używany (tańszy 

i mniej straci na wartości, ale będzie też bardziej 

awaryjny i bez gwarancji), mogą udać się do placówki 

Raiffeisen Polbanku E wynająć na dłuższy czas dowol

nie wybrany samochód w cenie atrakcyjnej miesięcz

nej raty. 

Można złożyć zamówienie na indywidualnie wy

posażone auto lub wybrać któreś z aktualnie oferowa

nych w katalogu. - Następnie ustalamy, czy będziemy 

jeździć autem dwa Jata czy dłużej, podpisujemy umowę 

i odbieramy z salonu pachnący nowością ,-vymarzony 

samochód - zachęca Marcin Salamon, odpowiedzial

ny za ofertę ,,Wymarzonego auta" w Raiffeisen Polban

ku. - Jedyną opłatą jest atrakcyjny miesięczny „czynsz': 

w którym mamy już ujęte ubezpieczenie auta, pełen 

serwis, assistance, kartę paliwową, gwarantującą bez-

gotówkowe tankowanie i odroczony termin płatności, 

oraz obsługę opon. Za niewielką dopłatą możemy też 

otrzymać w zestawie komplet opon zimowych wraz 

z usługą ich wymiany i przechowalnią. Samocho

dem można przez uzgodniony czas, np. rok czy dwa, 

a następnie wymienić go na nowy model, oddać lub 

odkupić za z góry uzgodnioną w umowie kwotę, po 

ustalonym okresie korzystania. 

To usługa kierowana do klientów indywidualnych 

oraz podmiotów gospodarczych (kancelarii). W ra

mach miesięcznej opłaty klient o trzymuje finasowanie, 

pakiet serwisowy, opony, pełnowartościowe ubezpie

czenie samochodu OC, AC, NNW. W ofercie znajdują 

się rożnego rodzaju typy nadwozia. Można zamówić 

zarówno samochód klasy miejskiiej, jak też crossover 

czy SUV. Ceny są bardzo atrakcyjne. ,,Małym miejskim 

autem można jeździć już za około 700-1000 złotych 

miesięcznie*, samochodem klasy Premium już za 

około 1800-2200 złotych*, a SUVem już za około 1800-

2500 złotych• [•brutto) 

WYMARZONA STRONA 

Raiffeisen Polbank postanowił również wesprzeć firmy 

(w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębior

stwa), które chcą szerzej zaistnieć w Internecie i umoż

liwić potencjalnym klientom znalezienie informacji 

o oferowanych produktach i usługach. Dla takich 

przedsiębiorstw, które chcą wykorzystać potencjał 

globalnej sieci do rozwoju biznesu, bank przygotował 

rozwiązanie w postaci ,,Wymarzonej strony''. 

Rozwiązanie to pozwala na szybkie i atrakcyjne 

cenowo stworzenie w pełni profesjonalnej strony www 

przedsiębiorstwa. Przy tworzeniu strony zwraca się 

uwagę na jak najwygodniejszy układ witryny, estetyczny 
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wygląd i funkcjonalność. Strony pnygotowywane są 

w tzw. technologii RWD - same dopasowują się ekranu 

na jakim są wyświetlane, a zatem pozostają czytelne, 

niezależnie czy konystamy z nich na komputene, 
smartfonie czy tablecie. ,,Wymanona strona" pozwala 

na stworzenie internetowej wizytówki przedsiębiorstwa 

w cenie około 2000 - 3000 złotych. W rama.eh oferty 

firma otnymuje również bezpłatnie kampanię w Go

ogle AdWords, z budżetem do 350 złotych, z czego 

100 złotych pokrywa firma WingsBridge (wykonawca 

strony), a 250 zł (w zależności od aktuah1ej promocji 

Google) to specjalny kupon od Google. Ta promocja, 

zwłaszcza na samym początku istnienia strony www 

firmy jest niezwykle istotna. Nie tylko ze względu na 

możliwość łatwiejszego odnalezienia strony w sieci, ale 

także ze względu na ,vpływ na tzw. pozycję organiczną 

strony w wyszukiwarce. Upraszczając - im więcej osób 

odwiedzi i zostanie dl!użej na stronie, tym Google lepiej 

ją postnega. Klienci Raiffeisen Polbanku, k:tóny zdecy

dują się skorzystać z oferty ,,Wymarzonej strony'; mogą 

liczyć na stale wsparcie w ramach oferowanego serwisu 

i hostingu. 

MONITORING PŁATNOŚCI 

Kolejnym rozwiązaniem, które Raiiffeisen Polbank wdro

ży na początku lipca 2018 r., jest kierowana do klientów 

z segmentu mikroprzedsiębiorstw usługa Monitoring 

Płatności. Umożliwia ona przedsiębiorcom samodzielne 

oraz zautomatyzowane prowadzenie działań windyka

cyjnych i jest odpowiedzią na stale rosnące potneby firm 

w zakresie skutecznego odzyskiwania należności. Usługa 

pozwala na automatyczne generowanie wezwania do 

zapłaty, pozwu o zapłatę, pozwu do e-sądu, a także pisma 

o upublicznieniu danych dłużnika na internetowej gieł

dzie długów Vindicat.pl oraz wpisu dłużnika do rejestru 

BIG InfoMonitor. I 

ODDZIAŁ RAIFFEISEN POLBANK 
ul. Głogowska 68, 60-740 Poznań 

Agata Peruga, Dyrektor Oddziału 

tel. 728 889 612, agata.peruga@raiffeisen.pl 
Daniel Kozłowski, Doradca Klienta ds. Małych Przedsiębiorstw 

tel. 728 889 921, daniel.kozlowski@raiffeisen.pl 
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Gdzie jesteśmy? 

Julitta Maciejewska-Walczak: 
W miejscu, o którym długo myśla

łam, ale przede wszystkim je sobie 

wymarzyłam. Od lat podziwiałam 

podczas zagranicznych podróży 

showroomy czołowych światowych 

marek wnętrzarskich j przyglądałam 

się temu, w jaki sposób można oddać 

w takim miejscu charakter marki, jej 

wizję wuętrza i życia w nim. Kiedy 

zaczęłam planować otwarcie sho

wroomu Swarzędz Home, dokładnie 

wiedziałam jak ma wyglądać. To 

miejsce powstało przede wszystkim 

po to, żeby pokazać co robimy na 

co dzień, kim jesteśmy. Zapraszamy 

tutaj architektów wnętrz, partne-

rów biznesowych, których chcemy 

wprowadzić w nasz świat. W ogóle 

budynek, w którym się znajdujemy 

ma niesamowitą historię, ponieważ 

jest to dawuy zakład stolarski Józefa 

Zeylanda, jednego z najbardziej 

znanych poznańskich rzemieślników, 

którego meble po dziś dzień można podziwiać w po

znańskiej katedrze czy w pałacu w Kórniku. 

Dlaczego akurat w centrum miasta? 

Między innymi dlatego, że chciałam, aby to było miejsce 

wyjątkowe. Miała być to przestrzeń, która archltek

tonicznie będzie piękna, a jednocześnie będzie miała 

jakąś historię. Nie zależało mi na umieszczeniu sho

wroomu tam, gdzie jest duży ruch; nie chciałam, by 

był to kolejny, podobny do innych, salon w centrum 

handlowym. Szukaliśmy takiej lokalizacji półtorej roku 

i kiedy pojawiła się oferta na tę powierzchnię ani razu 

się nie zawahałam, bo wiedziałam, że to jest miejsce dla 

Swarzędz Home. 

,Jak Pani się tutaj czuje ? 

To jest takie miejsce moich marzeń, 
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rozmawiać, poznawać ich potrzeby, 

oczekiwania. Cieszę się, że znajdują 

u nas to, czego chcą, że dowiadując 

się o nas z prasy, mediów społeczno

ściowych czy od architektów uznają, 

że jesteśmy marką, która spełni ich 

niejednokrotnie bardzo wysokie 

wymagania. 

Lubi Pani meble? 

Lubię ładne rzeczy. Staram się, żeby 

te, które oferuję, były ładne i funk

cjonalne. W Polsce mówi się dużo 

o dobrym designie, a my wciąż 

nie do końca wiemy co to jest i co 

oznacza Design wciąż kojarzony jest 

z czymś drogim, dziwnym i najczę

ściej niepotrzebnym. A tak napraw

dę są to dobrze zaprojektowane 

przedrnfoty użytkowe, które łączą 

piękno z funkcjonalnością i wysoką 

jakością. 

I taki jest Swarzędz Home? 

Tak i taki ma być. Stawiamy na zrów

noważone, ponadczasowe formy. Pokazujemy też, że na 

bazie mebli. które projektujemy, ubierając je w różne 

kolory, faktury, materiały można tworzyć rożne style 

wuętrz. Nasz produkt daje wiele możliwości aranżacji. 

Tym samym kluczem kieruję się wybierając inne marki 

dostępne w ofercie naszego showroomu - okazuje się że 

język uniwersalnych wartości: jakości, zamiłowania do 

naturalnych , szlachetnych materiałów, zaangażowania 

w to, co się tworzy, jest taki sam w Polsce, Hiszpanii, 

Belgii, w Czechach. 

Czyli dlo Poni te meble moją duszę? 
Tak, mają duszę od początku ich powstawania. 

W Swarzędz Home za każdym meblem stoi człowiek, 

nie mamy tu taśmy produkcyjnej. Od pierwszej kreskii 

postawionej przez projektanta, przez 

pracę konstrukcyjną, modelowanie, 

z którym mocno się UJtożsamiam i dbam 

o nie. Lubię tu dokonywać zmian, 

pokazywać nasze nowe meble i lubię tu 

zapraszać ludzi. To taki mój drugi dom. 

Naszych klientów - a jest ich coraz •Nię

cej - traktuję jak gości, uwielbiam z nimi 

W SWARZĘDZ HOME dobór materiału - to wszystko wyko

nują rzemieślnicy, którzy znają nawet 

najmniejszy element naszych mebli. ZA KAŻDYM MEBLEM 

STO I CZŁOWIEK 
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Jurka, Darka czy Piotra. Ja też uczest-

niczę w tworzeniu poszczególnych 
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produktów, często sama oglądam je przed spakowa

niem i wysianiem do klienta, chcę by był zadowolony. 

A dalszą historię dopisuje takiemu meblowi miejsce, 

w którym się znajdzie. 

Dlaczego związała się Pani z branżą meblarską? 

Gene ralnie ta branża kojarzy się racze j 
z mężczyznami.. . 

Jest pani kolejną osobą, która o to pyta. Branża meblowa 

kojarzy się z mężczyznami, ponieważ to oni z reguły 

zajmują się produkcją. Ale produkcja to tylko element 

procesu tworzenia. Produkować można różne rzeczy, 

natomiast tworzenie wartości dla klienta to zupełnie inna 

sprawa. Z produkcją musiałam zmierzyć się wielokrot

nie w życiu zawodowym. Ta dziedzina nie ma dla mnie 

tajemnic i dziś, rozmawiając z producentami, stolarzami, 

konstruktorami, projektantami jestem dla ni.eh partnerem 

i to bardzo wymagającym. Czytanie branży wyłącznie 

poprzez pryzmat producenta niekoniecznie jest właściwe, 

zwłaszcza dziś, kiedy marki wnętrzarskie coraz częściej 

proponują całościowe koncepcje wnętrza, wyposażenia, 

stylu życia Wystarczy wyjść trochę dalej, poza Polskę, 

żeby zobaczyć, że za takimi markami często stoją kobiety. 

Skąd Pani czerpie inspiracje? 
Z życia. Lubię obserwować to, co dzieje się na świecie. 

Staram się podążać za trendan1i wnętrzarskimi, jednocze

śnie patrząc na potrzeby ludzi, ich styl i sposób życia, a to 

się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich piętnastu lat. Dużo 

podróżuję. a więc inspiracje czerpię też z innych kultur, 

miejsc, historii Także produkty, które były sprzedawane 

już 100, 50 czy 30 lat temu, a funkcjonują na rynku do 

dziś i wciąż są przez ludzi pożądane, są dla mnie wzorem. 

Dziś na rynku mamy wie le mare k. Czym wyróżnia 

się Swarzędz Home? 

Mam nadzieję. że odwiedzając nasz showroom widać 

to, że nasze meble odpowiadają na potrzeby współcze

snego odbiorcy. Zmieniliśmy bardzo sposób urządzania 

mieszkai1 i domów. Dzisiaj w salonie króluje sofa, stół 

z krzesłami, czasem jakaś komoda lub witryna i to tyle. 

Chcemy żyć w otwartych przestrzeniach i potrzebujemy 

swobody, a nie przedmiotów, które nas będą ograi1iczać. 

Marki, które tego nie dostrzegły w porę i nadal podsu

wały klientom „garnitury" ciężkich mebli, przegrały. My, 

mimo tego, że proponujemy kolekcje, dajemy klientowi 

całe spektrum możliwości, wybór. Jesteśmy też gotowi, 

by zrealizować jego specjalne życzenia: czasem trzeba 

wykonać coś węższego, szerszego, wyższego, niższego. 

Nie uciekamy przed takinli wyzwaniami. To co nas 

wyróżnia na tle konkurencji to wysoka jakość naszych 

wyrobów i dbałość o detale. Może moglibyśmy mieć 

więcej klientów na polskim rynku, gdybyśmy stosowali 

tańsze materiały i inne rozwiązania konstrukcyjne, ale 

to nie byłoby zgodne z tym, co chcemy sobą reprezen

tować w Swarzędz Home. Rewitalizując markę posta

nowiłam zachować to, co było w niej wartościowe czyli 

wysoką jakość. Nie powiem tu nic odkrywczego, ale 

Swarzędzkie Fabryki Mebli do dziś kojarzone są z czymś 

porządnym, trwałym i prestiżowym, a ich meble do dziś 

służą wielu ludziom. 

Ale wyróiniają was też innowacyjne proje kty, 

jak, przykładowo te n me be l, na który patrzę 

i nie potrafię go nazwać, bo wygląda jak spiralo 
z sie dziskiem. 

(śmiech) To Bamp - mebel zupełnie inny niż wszyst

kie. Został zaprojektowany 2 lata temu przez student

kę wzornictwa mebla na Uniwersytecie Artystycz

nym, Kamilę Wolską, a pomysł pokazał nam prof. 

Jacek Mikołajczak, który na co dzień z nami współ

pracuje. Koncepcja siedziska do aktywnego siedzenia, 

które wpływa pozytywnie na nasze przeciążone plecy 

wydała nam się bardzo interesująca i zdecydowaliśmy 

o jego wdrożeniu. Co istotne jego funkcjonalność 

idzie w parze z atrakcyjnym wyglądem - można 

go śmiało ·postawić w salonie w sąsiedztwie innych 

naszych mebli, trafia do nowoczesnych biur, hoteli, 



szkól. Ale czego bym o nim nie powiedziała, nie odda 

to wrażenia jakie ma osoba siedząca na nim - dlatego 

zapraszam do nas, by przetestować go osobiście. Sie

dzenie na Bampie to .nie tylko coś, co warto zrobić dla 

zdrowia, ale także dobra zabawa. 

Swarzędzkie Fabryki Mebli funkcjonowały na ryn
ku wiele lat i były doskonale znane poznoniokom. 

Czy morko Swarzędz Home powstało z senty
mentu do tamtych -fabryk? 

Trochę z sentymentu, bo swoją przygodę z meblami za. 

czynalam właśnie tam w 1996 roku, a trochę z możliwości 

kontynuowania wspanialej, wieloletniej tradycji. Odku

piliśmy od syndyka prawa do znaków towarowych marki 

Swarzędz i postanowil!iśmy ją zrewitalizować. Bo dobre 

polskie marki zasługują na przetrwanie i nowe życie. 

Pomięto Pani pierwszy, wyprodukowany pod no

wym logo mebel? 
Oczywiście. Był to klasyczny fotel "uszak" w nowej, 

eleganckiej odsłonie. Zresztą taki sam fotel stoi u mnie 

w domu od 1996 roku. Znalazłam go w magazynie 

zakładu w Swarzędzu. Produkowany był w latach 

70-tych. Wielokrotnie zmieniałam mu tkaniny. Jest 

bardzo wygodny i przetrwał próbę czasu. I pomyśla

łam, że taki fotel to mogłoby być świetne nawiązanie 

do tego, co było, ale w nowej oprawie. Natomiast dość 

długo nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego pomysłu 

na pierwsze meble skrzyniowe i sypialnie. Dopiero 

kolekcja Drean1, zaprojektowana przez Jacka Mikołaj -

czaka i mocno inspirowana przeze mnie, okazała się 

sukcesem i otworzyła nam drzwi do dalszego rozwoju. 

Zresztą te meble świetnie sprzedają się do dziś. 

Wasze meble można kupić w całej Polsce. 

Tak, współpracujemy z różnymi salonami, firmami, 

również eksportujemy. Stawiamy na sprawdzonych, 

doświadczonych partnerów handlowych, bo żeby ten 

produkt sprzedać potrzebna jest ogromna wiedza 

sprzedawcy i umiejętność przedstawienia klientowi ich 

zalet. Nasze meble nie są tanie, więc nabywca nie

jednokrotnie długo się zastanawia nad ich zakupem, 

odwiedza salon kilka razy, zanim to dobrze przemyśli 

i podejmie ostateczną decyzję. Praca z takimi klienta

mi jest wymagająca. 

Nadal jednak mamy poczucie, że jesteśmy młodą 

firmą i że na rynku nadal jest miejsce na nasze meble. 

Cały czas próbujemy więc pozyskać nowe kanały dys

trybucji, dotrzeć do nowych odbiorców. 

Gdyby dzisiaj miała Pani podj;ąć raz jeszcze 

decyzję o uruchomieniu marki Swarzędz Home 
zdecydowałaby się Pani? 

Oczywiście .. To jest przecież moja pasja i mój świat do 

którego zapraszam. I 

Swarzędz Home Sp. z o.o. 

ul. Wszystkich Świętych 4o, 61 -843 Poznań 

tel. +48 600 497 606 

www.sworzedzhome.pl 6 
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W LODOWYM SWIECIE GELATO, 
Jako jedna z dziewięciu lodziarni na świecie otrzymali włoski tytuł artystów lodowych. 

Nie ma drugiej takiej w Polsce. Każdy smak, który wychodzi z pracowni Natalii Kaźmierczak-Nowickiej 

i Pawła Nowickiego jest wyjątkowy, robiony z naturalnych składników, bez dodatku chemii. 

Tu nikt nie sypie do lodów mleka w proszku, niezdrowych cukrów czy pulp owocowych. 

Wręcz przeciwnie - ich lody jedzą nawet alergicy i osoby z nietolerancją pokarmową. 

Bo w Amore Bio Gelato lody robi się z pasji, a zarabianie pieniędzy to rzecz drll!gorzędna. 

ROZMAWIA: JOANNA MAlECKA I ZDJĘC I A: MAREK KAMIŃSKI, ARCHIWUM PRYWATNE AUTORÓW 

M 
aleńka pracownia na poznańskim Łazarzu. 

Natalia i Paweł pnekładają świeże arbuzy, 

cytryny, otwierają pudła z onechami, które 

właśnie przyjechały z ',,Vłoch. W lodówce piętrzą się na

turalne jogurty ze Sremu, a napneciwko do chłodziarek 

trafiają kolejne smaki. Pachnie truskawką, lukrecją 

i świeżym mlekiem. Uczyli się od włoskich mistrzów ge

lato i nigdy nie myśleli o otwarciu własnej lodziarni. To 

ich nauczyciele uznali, że byłoby wielką stratą, gdyby lo

dy wychodzące spod ich rąk nie trafiły do polskich od

biorców. I trafiły, w Poznaniu. 

Paweł Nowicki: To tutaj, na żony rodzinnym Łazarzu, 

odbywa się produkcja oryginalnych gelato. Korzystamy 

wyłącznie z naturalnych składników i pod tym wzglę

dem jesteśmy jedyni w Poznaniu. Dziś rynek lodowy 

w znacznej mierze oparty jest na gotowych produk

tach - przykładowo, zamiast naturalnego mleka -

używają mleka w proszku. I to od razu da się wyczuć. 

W naszej pracowni nie znajdzie Pani baz lodowych, 

past lodowych czy też innych gotowych komponentów 

i to nie dlatego, że je dobrze ukryliśmy, a dlatego, że ich 

nie stosujemy. 
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Natalia Kaźmierczak-Nowicka: Mąż właśnie otwiera 

paczkę z oryginalnymi, włoskimi orzechami laskowymi 

z certyfikatem najwyższej jakości IGP z Piemontu, które 

kupujemy bezpośrednio we Włoszech. Powstają z nich lo

dy orzechowe, jak również prawdziwa włoska gianduja, 

czyli protoplasta komercyjnej nutelli W swojej pracowni 

mamy także migdały blanszowane, które trafiają do nas 

bezpośrednio z Sycylii czy też włoskie lub irańskie pistacje. 

Dlaczego zamawiacie orzechy akurat .z Włoch? 

To nie jest tanie przedsięwzięcie . 

Paweł: Tylko Włochy, w przypadku orzechów, dają gwa

rancję najwyższej jakości. Ten orzech poddawany jest 

procesowi prażenia, pozbawiany skórki, przez co uzysku

je zupełnie inny smak: i niepowtarzalną słodkość. Nie 

spotkamy go nigdzie na świecie. Na szczęście nie jeste

śmy sami, bo jest jeszcze jeden pasjonat w Polsce, który 

zamawia razem z nami. Dzięki takiej współpracy może

my wymieniać się doświadczeniami i czegoś się od siebie 

nauczyć. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku stoso

wanej przez nas czekolady. Aktualnie pracujemy na tych, 

które pochodzą z Ameryki Południowej - mamy czeko

ladę wenezuelską, peruwiańską. Produkowane są z poje

dynczych gatunków kakaowców, są unikatowe. Cały czas 

poszukujemy nowych, wyjątkowych produktów spełnia

jących najwyższe standardy jakościowe. 

Dlaczego zdecydowaliście się produkować lody? 

Paweł: Od wielu lat fascynowałem się produkcją lodów 

rzemieślniczych. Uwielbiałem lody dobrej jakości, dzie

ciństwo kojarzy mi się ze smakami lodów gałkowych 

Bogdana Brody, produktami wytwarzanymi wówczas 

rzemieślniczo. Na podjęcie decyzji wpływ miały również 

nasze podróże po Włoszech, a w szczególności te do Rzy

mu. Wyszukiwaliśmy tanich lotów, wsiadaliśmy do sa

molotu i lecieliśmy na kilka dni, aby odkryć nowe, 

nieznane do tej pory zakamarki wiecznego miasta i de

lektować się prawdziwą włoską kuchnią i rzemieślniczy

mi gelato, których nie można znaleźć w każdej włoskiej 

lodziarni. Pewnego dnia przyjaciele poprosili nas, żeby

śmy zabrali ich na wspólną wycieczkę do Rzymu. Posta

nowiliśmy uatrakcyjnić zwiedzanie zabytków, 

zaproponowaliśmy im coś innego: do każdej zabytkowej 

atrakcji Rzymu dodaliśmy lokalną lodziarnię. I tak, 

przy każdym z czternastu pomników kultury, jedliśmy 

włoskie gelato. Ostatnią, i jak się później okazało, tą naj

bardziej wyjątkową, była Fior Di Luna znajdująca się 

na rzymskim Zatybrzu - Trasevere. 

GŁOS BIZNESU I 35 

Natalia: Początkowo bardzo trudno było tam trafić. Oka

zało się, że to male1ika lodziarnia, wielkości naszej pracow

ni, prowadzona przez dwóch pasjonatów: braci Fabio 

i Aldo Pasquarella, którzy tworzą prawdziwe włoskie gela

to. Wcześniej rodzinnie zajmowali się produkcją i wyrabia

niem kawy. Kiedy zjedliśmy tamte lody, stwierdziliśmy 

wszyscy, że czegoś takiego jeszcze nigdy nie jedliśmy. 

Od następnego dnia na lody jeździliśmy już tylko do Fior 

di Luna. 

Stąd pomysł na otwarcie lodziarni? 

Paweł: Pomysł na otwarcie lodziarni zrodził się dużo póź

niej. Początkowo po powrocie do Polski wpadliśmy na po

mysł, aby podjąć próbę znalezienia kursu wytwarzania 

włoskich lodów rzemieślniczych, aby nauczyć się tworzyć 

gelato, tak jak to się odbywa w Fior di Luna. Postanowili

śmy napisać liist do jej właścicieli z pytaniem czy istnieje 

możliwość podjęcia nauki w ich lodziarni W odpowiedzi 

zostaliśmy zaproszeni na spotkanie, które miało na celu po

znanie nas bliżej i podjęcie decyzji o ewentualnym kursie. 

I polecieliście? 
Natalia: Polecieliśmy do Włoch. Wzięliśmy kilka dni wol

nego w pracy. Weszliśmy i powiedzieliśmy, że po prostu 

chcemy nauczyć się sztuki włoskich gelato. 

Paweł: A oni chyba uznali, że znaleźli kolejnych świrów 

i postanowili zorganizować dla nas szkolenie. Cały czas 

podkreślali, że lodziarni nie otwiera. się dla pieniędzy tylko 

z pasji, że wszystko powinno wychodzić z serca. Nasza 

część teoretyczna bardzo szybko stała się praktyczną. Wło

si byli zaskoczeni naszym poziomem wiedzy. Warto dodać, 

że gelato ma ponad 200-letnią tradycję, wytwarza się je 

na produktach najwyższej jakości, nie ma tam mleka 

w proszku, które stosują wszystkie lodziarnie, nie ma che

mii, stabilizatorów, aromatów, barwników, czyli tego 

wszystkiego, czego również nie znajdziecie Państwo w na

szej lodziarni. 

No dobra, ale wciąż nie wiem dlaczego otworzyli
ście lodziarnię? 

Natalia: Jeździliśmy na te kursy, wyrabialiśmy lody. I kiedy 

skończyliśmy, nasi mistrzowie powiedzieli nam, że obrażą 

się na nas, jeśli nie otworzymy w Polsce lodziarni Stwier

dzili, że ludzi :z taką pasją i miłością do lodów jeszcze nie 

widzieli. Po powrocie do Polski zaczęliśmy się poważnie 

nad tym zastanawiać. Znależliśmy nawet lokal na świętym 

Marcinie. Udało nam się go wynająć i tan1 otworzyliśmy 

naszą pierwszą pracownię. 
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Kiedy to było? 

Paweł: W 2014 roku. Mieliśmy 3-letnią córeczkę, druga 

córka za chwilę miała się urodzić. Lodziarnię otwierali

śmy już w pełnym składzie - z biegającą 3-latką i nie

spełna miesięcznym szkrabem. 

Natalia: Pamiętam jak modliłam się, żeby jeszcze nie ro

dzić, bo przecież musiałam wymienić okna w lodziarni 

(śmiech). 

I od początku produkowaliście lody na bazie na

turalnych produktów? 

Paweł: Oczywiście. Na tym punkcie jesteśmy przewrażli

wieni. Od lat w domu sami gotujemy, zaopatrujemy się 

na ryneczkach i w dobrych sklepach. Pieczemy chleb, nie 

korzystamy z produktów gotowych. I to wszystko prze

kładamy na naszą pracownię. Jeśli robimy lody ciastecz

kowe, to ciastka samodzielnie wypiekamy. Używamy 

masła, świeżej mąki, którą pozyskujemy bezpośrednio 

z rzemieślniczego młyna. Znaleźliśmy niewielką mle

czarnię w Śremie, gdzie specjalnie dla 

nas wytwarzana jest 36% śmietanka. Są 

Paweł: Współpracujemy m.in. z zespołem Tomka Purola 

z restauracjii Blow Up Hall 5050 w Starym Browarze. Ku

charze są dla nas ogromną inspiracją. Pojawiamy się 

u nich w kuchni i zastanawiamy się, co można wspólnie 

zrobić. I to dla nich robiliśmy lody szparagowe. Robili

śmy też lody pomidorowe z bawolego serca oraz czerwo

ny sorbet wegański - jagodę goi, który uświetnił kolację 

gości restauracji. Naszym hitem jest wegański sorbet cze

koladowy na bazie kakao, które sami importujemy 

od wytwórcy. 

Najdziwniejszy smak, który wyprodukowaliście? 

Paweł: Chyba szparagowe. Ale robimy nawet Jody 

piwne czy też whisky wytwarzane na bazie 12-letniego 

alkoholu. 

Natalia; Proszę spojrzeć, teraz robimy lody dla psów, 

które podlegają całemu procesowi technologicznemu. 

Będą to lody z pieczonej dyni, cheddara i mleczka koko

sowego, z dodatkiem cynamonu. Man1y je w stałej 

w sprzedaży we wszystkich naszych 

puuktach. Jest jeszcze drugi wariant: 

to produkty świeże, nie UHT, o bardzo 

krótkim terminie przydatności do spo

życia. Na bazie tych produktów kompo

nujemy swoje smaki 

NASZVM HITEM JEST 
banan, masło orzechowe, jogurt i cyna

mon. I często właściciele czworonogów 

jedzą te lody razem ze swoimi pupilami. WEGAŃS Kl SORBET 

Natalia: Nie używamy pulp owoco

wych, koncentratów, co bardzo często 

się zdarza. Do klasycznej produkcji lo

dów nie używamy jajek. Stanowią one 

CZEKOLADOWY Skąd pomysł na lody dla psów? 

Paweł: Było mnóstwo klientów, którzy 

przychodzili po lody śmietankowe 
NA BAZIE KAKAO 

wyłącznie element smakowy przy pro-

dukcji wybranych smaków jak zabaione, tiramisu czy też 

crema catalana. 

Pamiętacie pierwsze smaki, które wyprodukowa

liście? 

Paweł: Było ich 18, a to dlatego, że pierwsza Jada mroź

nicza miała właśnie tyle miejsc. Wyprodukowaliśmy 

dziewięć smaków owocowych i dziewięć mlecznych. 

I colą noc siedzieliście w pracowni? 

Natalia: Nie całą. Następnego dnia zorganizowaliśmy 

dzień degustacyjny, na który zaprosiliśmy wszystkich na

szych znajomych. Przygotowaliśmy ankiety i każdy oce

niał poszczególnie smaki. 

Razem wymyślacie smaki? 

Natalia: Ja jestem bardziej od pisania, mąż od kreowa

nia. Szukamy też inspiracji w świecie kulinarnym. 

w kubeczku bez łyżeczki Od razu wie

dzieliśmy, że chodzi o psa. Dlatego po

stanowiliśmy zrobić też coś dla czworonogów. Te lody są 

bez cukru, a więc zdrowe dla psa, a użyte do ich wypro

dukowania składniki są najwyższej jakości, tak jak 

wszystko w naszej pracowni. 

A robicie też lody dla alergików? 

Natalia: Generalnie wszystkie nasze Jody, w zależności 

od posiadanej przez Klienta nietolerancji, mogą być spo

żywane przez alergików. W swojej ofercie mamy szeroką 

gamę produktów bezlaktozowych, do których zaliczyć 

należy wszystkie sorbety, jak również lody powstające 

na bazie mlek roślinnych (migdałowe, pistacjowe, koko

sowe), jak na przykład uwielbiane przez naszych Klien

tów Golden Milk wytwarzane z migdałów, kurkumy 

i cynamonll!. Wielokrotnie zdarza nam się, że osoby 

uczulone na laktozę próbują naszych smaków mlecznych 

i czują się po nich wyśmienicie. Co miłe - zawsze do nas 

wracają. 
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Paweł: Przede wszystkim z szacunku do naszych 

Klientów produkujemy lody na najwyższym 

możliwym poziomie. Każdorazowo produk-

cja lodów wegruiskich. czy też sorbetowych 

odseparowana jest od produkcji lodów 

mlecznych, co daje gwarancję bezpieczeń

stwa alergikom. 

Próbujecie Państwo swoich lodów? 
Paweł: Oczywiście, każdy smak, który wycho

dzi z maszyny, musi być spróbowany. I zawsze 

może się zdarzyć, że popełniliśmy błąd i coś jest nie 

tak. Nie wyobrażam sobie, aby produkt niepełnowarto

ściowy trafił do sprzedaży. 

Zimą też je się lody? 

Paweł: Lody powinniśmy jeść przez cały rok, a zwłasz

cza zimą, kiedy nie ma tak dużej różnicy temperatur. 

Powiem szczerze, że ja np. leczę gardło lodami, serwu

jemy je też naszym dzieciom. 

Macie swoje ulubione smaki? 
Paweł: Nie uwierzy Pani, ale ja uwielbirun śmietankę. 

Poza tym straciatella, tiramisu. A dziś zrobimy straciatel

lę miętową na bazie mięty z naszego ogrodtL 

Natalia: Ja lubię lukrecję, truskawkę. Dlaczego tru

skawkę? Ostatnio jak zamawialiśmy owoce okazało 

się, że nie ma polskiej truskawki, bo się skończyła. 

Chcieliśmy kupić ją w hurtowni na zapas. Została tyl

ko ta egipska, która nie nadaje się do jedzenia. 

A lodziarze ją kupują, bo jest tania, można dorzucić 

trochę cukru i lody gotowe. Chcąc zapewnić ciągłość 

produkcji opartej wyłącznie na polskiej truskawce, 

pozyskaliśmy z zaprzyjaźnionego straganu na Rynku 

Łazarskim 120 kg owoców i pnez 7 godzin obieraliśmy 

szypułki szykując truskawki do kolejnej produkcji lodów. 

Lody owocowe muszą mieć 50 procent owoców, do te

go mieszanka cukrów, błonnik i woda. I to tyle. 

Jak długo trwa produkcja lodów? 
Paweł: Nasza produkcja rozpoczyna się od przyjazdu 

mleczana, czyli zazwyczaj zaczynamy około godziny 

5 rano. Następnie poddajemy mleko procesowi pastery

zacji. Do tego używamy mieszanki cukrów. Pracujemy 

na różnych cukrach: buraczanym, ziemniaczanym, kuku

rydzianym, inulinie z cykorii, z topinamburu. Produkcja 

jednej kuwety gelato trwa - w zależności od smaku -

ok. 16 godzin. W celu uzyskania najlepszych efektów na-

LODZIARNIE AMORE BłO GELATO: 
Poznań, ul. Naramowicka 217 (obok Biedronki) 

Poznań, ul. Wilczak 17 
Dąbrówka, ul. Platanowa 2 (Centrum Handlowe Aurora) 

sze lody, jak dobre wino, poddawane są procesowi dojne

wania i dopiero wówczas są gotowe, aby trafić do naszych 

klientów i cieszyć ich podniebienia 

Natalia: Lody wychodzące bezpośrednio z maszyny nie 

są tak dobre jak te, które poddane zostaną procesowi 

dojrzewania i odpowiedniego schłodzenia. 

Ile smaków obecnie produkujecie? 

Paweł: W stałej ofercie mamy około 60 smaków, które 

zmieniają się w zależności od dostępności produktów. 

Mamy lody z hyćki (kwiat czarnego bzu), którą sarni zry

wamy, nowością jest ru1anas z kwiatem hibiskusa czy też 

wegańska śliwka z czekoladą. Na Klub Starego Browaru 

robiliśmy włoskie Prosecco z truskawkami 

I mimo tego, że to wszystko jest naturalne, 

a więc wyprodukowanie tych lodów jest bardziej 
kosztowne, gałka kosztuje normalnie? 

Paweł: Tak, u nas porcja kosztuje 4 złote. Naszym celem 

jest stworze!llie miejsca dostępnego dla możliwie najszer

szej neszy klientów, w którym mają moiliwość spróbo

wania prawdziwych włoskich gelato bez konieczności 

podróżowania I 
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38 I PORADNIK 

JAKIE PRAWA MA TURYSTA? 
Okres wakacyjny oficjalnie uważamy za otwarty. Rozpoczęło się polowanie na oferty marzeń. 

Kiedy już zdecydujemy, w którą stronę świata udamy się podczas tegorocznych wakacji, 

przed podpisaniem umowy warto przeczytać doręczoną nam ofertę, umowę i ogólne warunki umowy. 

Jak sobie poradzić, aby móc dobrze wspominać lato ... Oto kilka etapów. 

Rodea prawny, członki ni Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Poznaniu, wlaściciellka 

kancelarii Zofia Chotody i Wspólnicy Kan

celaria Prawna, prawnik z ponad I O-letnim 

doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie 

gospodarczym i cywi lnym, jednak nie stroni od 

prawa administracyjnego. Wspiera przedsiębiorców 

w działalności biznesowej, obsługuje również podmioty lecznicze. 

Pomaga kobietom w ich rozwoju biznesowym i osobistym. Preze

ska Klubu Kobiet Przedsiębiorczych. 

A ZOFIA CHOŁODY & WSPÓLNICY 

• KANCELARIA PRAWNA 

ETAP 1 - SPRAWDŹ BIURO PODRÓŻY 

Ustalmy czy biuro występuje w charakterze organi

zatora, pośrednika czy agenta. Zwróćmy uwagę, kto 

jest organizatorem wycieczki - imprezy turystycznej, 

ale najważniejsze - sprawdźmy jego wiarygodność. 

Dowiedzmy się, jak długo biuro działa na rynku i jaką 

cieszy się opinią. Warto także zadzwonić dlo Polskiej 

Izby Turystyki lub regionalnych izb turystyki, aby 

ustalić czy biuro jest tam zrzeszone. 

ETAP 2- PRZECZYTAJ UWAŻNIE OFERTĘ 

Zanim podpiszemy umowę w wybranym i sprawdzo

nym biurze podróży, należy dokładnie prz.eanalizować 

ofertę, a także informacje zawarte w katalogu. Nie 

wstydźmy się pytać, mówmy jasno o naszych wątpli

wościach, przed podpisaniem umowy. Jednym znaj

częściej pojawiających się roszczeń odszkodowawczych 

jest roszczenie związane z położeniem hotelu. Ustalmy 

więc dokładną jego lokalizację. 

Jeżeli cena jest w walucie obcej, musimy uzyskać 

informację wedtug jakiego kursu przeliczana będzie 

na walutę polską i z jakiego dnia brany jest pod uwagę 

kurs, tj. wpłaty zaliczki czy wpłaty ostatecznej kwoty. 

ETAP 3 - PODPISZ I ZABIERZ ZE SOBĄ 
UMOWĘ 

Kiedy nie mamy wątpliwości, możemy podpisać umo

wę. Umowa o świadczenie usługi turystycznej określa 

podmiot zawierający z nami umowę, czyli organizatora 

i numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych, a także imię, nazwisko 

oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu 

umowę podpisała. Obowiązkowo umowa musi okre

ślać miejsce naszego pobytu lub trasę wycieczki, czas 

trwania imprezy turystycznej, charakter i kategorię 

środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu 

i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategorię 

obiektu hotelarskiego lub opis wyposażenia obiektów, 

liczbę i rodzaj posiłków, program zwiedzania i inne 

usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej. 

Każda umowa musi zawierać cenę imprezy tu

rystycznej. Ponadto, powinna ona obejmować wy

szczególnienie wszystkich dodatkowych należności, 

podatków, opłat itp. Organizator, w wyjątkowych 

przypadkach, może podwyższyć cenę, jeżeli taką 

możliwość przewidział w treści umowy oraz udoku

mentuje wpływ okoliczności na podwyższenie ceny 

(powinien klientowi przedstawić kalkulację podwyż

ki). Mogą to być okoliczności takie jak wzrost kosztów 

transportu, wzrost opiat urzędov.,ych, podatków lub 

opłat należnych za ustugi (lotniskowe, załadunkowe 

lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych), 

wzrost kursów walut. Pamiętajmy, że na 20 dni przed 

datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być 

podwyższona. Jednocześnie nie ma żadnych przeciw

wskazań, aby organizator obniżył cenę. 

Kolejny element to termin na powiadomienie nas na 

piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej 
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z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń oraz termin 

zawiadomienia o zmianie osoby korzystającej z usługi. 

Podpisany egzemplarz umowy zabierz ze sobą. 

Dotyczy to także warunków uczestnictwa, regulaminu, 

programu imprezy. Przydatna może okazać się umowa 

ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w za

granicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego 

z niej powrotu. 

ETAP 4 - GDY COŚ PÓJDZIE NIE 1'AK 

Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy 

turystycznej jest zmu szony, z przyczyn od siebie 

niezależnych, zmienić istotne warunki umowy (np. 

hotel wypowiedział umowę, co powoduje koniecz

ność zakwaterowania w innym miejscu), wówczas 

powinien o tym niezwłocznie nas poinformować. 

A my powinnyśmy niezwłocznie go poinformo

wać, czy wyrażamy zgodę na taką zmianę umowy, 

czy może odstępujemy od umowy 

FIRST MINUTE, LAST MINUTE 

Ustawa o usługach turystycznych nie rozróżnia usług 

turystycznych, nie definiuje pojęć „last minute" ani też 

„first minute" - są to nazwy handlowe. Niestety, ciągle 

dość często można znaleźć warunki uczestnictwa, że 

przez skorzystanie z oferty typu last minute klient nie 

może reklamować niezgodności z ofertą. Taki zapis 

uznać należy za klauzulę niedozwoloną, a nam przysłu

guje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ODSZKODOWAWCZA ORGANIZATORA 

O odpowiedzialności organizatora za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie umow')' możemy mówić na 

podstawie ustawy o usługach turystycznych. Pamię

tajmy, że organizator nie może zwolnić się od odpo

wiedzialności i odesłać konswnenta do osób, którymi 

się posługuje lub wyręcza, ale są wyjątki od tej reguły. 

Istnieją okoliczności, które zwalniają 

i rezygnujemy z wyjazdu na wakacje. 

W takim wypadku organizator jest 

zobowiązany zwrócić wpłacone pienią

dze bez obciążania go karą umowną 

czy odstępnym . Malo tego, możemy 

dodatkowo dochodzić odszkodowania 

KAŻDA UMOWA 

MUSI ZAWIERAĆ 

CENĘ IMPREZY 
za niewykonanie umowy, jeśli udo

wodnimy szkodę. Niestety nie możemy 

TURYSTYCZNEJ 

organizatora z odpowiedzialności: pomy

limy godzinę wylotu czy spóźnimy się, za 

działania osób trzecich nieuczestniczą

cych w wykonywaniu usług przewidzia

nych w umowie, jeżeli tych działań nie 

można było przewidzieć ani uniknąć (np. 

kradzież uczestnikowi wycieczki aparatu 

domagać się odszkodowania, jeżeli 

odwołanie imprezy nastąpiło z powo-

du zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż 

liczba minimalna określona w umowie. 

Organizator, który w czasie trwania danej imprezy 

turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie 

usług stanowiących istotną część programu, jest obo

wiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosz

tami, wykonać odpowiednie świadczenia zastępcze. 

Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od 

jakości usługi określonej w programie imprezy, klient 

może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. 

W zależności od oferty, może się zdarzyć, że wyko

nanie świadczeń zastępczych było niemożliwe albo my 

jako klienci z uzasadnionych powodów nie wyrazimy 

na nie zgody i odstępujemy od umowy. W takim przy

padl,.'U organizator zobowiązany jest zapewnić nam 

powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy lub do innego 

uzgodnionego miejsca na swój koszt, a my możemy 

żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania 

umowy. 

fotograficznego w barze hotelowym przez 

innego klienta baru). Ostatni przypadek, 

gdy odpowiedzialność jest wyłączona, 

to siła wyższa czyli zdarzenie, którego nie można było 

przewidzieć ani uniknąć, np. powódź, huragan. 

REKLAMACJA WCZASÓW 

Jeśli w trakcie wakacji stwierdzimy, że un10wa wykony

wana jest wadliwie, niezwłocznie zawiadamiamy o tym 

wykonawcę usługi oraz organizatora W jaki sposób? 

Natychmiast w trakcie wycieczki. Jeśli to nie poskutkuje, 

po powrocie z wczasów (niezwłocznie) powinnyśmy zło

żyć reklamację do organizatora, to on jest odpowiedzial

ny za wykonanie umowy. Mamy na o 3 lata. W piśmie 

reklamacyjnym musimy wskazać wady v.,ycieczki, a także 

załączyć dowody potwierdzające przedstawiane przez nas 

zarzuty (np. zdjęcia) i określić wysokość odszkodowania. 

Organizator turystyki ma obowiązek odpowiedzieć na 

naszą reklamację na piśmie w terminie 30 dni Warto 

zapamiętać, że niezłożenie reklamacji w wyznaczonym 

przez biuro terminie nie pozbawia konsumenta możliwo

ści dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. I 
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Henyo~nyo Willo no Dziedzińcu Sztuki - COS Pasaż Wysoki 

W tym roku kończy piętnaście lat. Jest najpiękniejszym centrum handlowym na świecie. Rocznie 

odwiedza go dziewięć milionów osób. To zetknięcie kultury, sztuki, wyjątkowych wnętrz, niezwykłych, 

ludzi, wyselekcjonowanych marek i niepowtarzalnego klimatu. Nie ma drugiego tak charakterystycznego 

miejsca. Nie każdy wie, że dzwony na wieży zegarowej nazywają się Jan i Grażyna, butik Niumi mieści się 

w dawnej stróżówce, pod dziedzińcem znajduje się centrum logistyczne, a pod sufitem w nowej części wisi 

wielka krewetka. A to dopiero początek ... Zapraszam na wyjątkowy spacer uliczkami Starego Browaru. 

TEKS T: JOANNAMAlECKA I ZDJĘCIA: JAKUBWIITTCHEN 

U 
lica Półwiejska to dzisiaj ruchliwy deptak. Nie jeżdi.ą 

tędy samochody z piwem, nie ma końskich zaprzęgów 

i dostawców chmielu. Czerwcowe, upalne południe.-

Zobacz, tu za szybą jest kamienica - starszy pan pokazuje 

wnuczce fragment elewacji Starego Browaru. Oryginalne drzwi 

z kamienicy, która niegdyś się tu znajdowała, zamontowane zo. 

stały ponownie w odbudowanej wschodniej fasadzie centrum, 

wpisując się w tradycyjny wygląd słynnej poznańskiej ulicy. 

Przed drzwiami tłum do wejścia. - Muszę Ci to pokazać - Kasia 

kluczy między ludźmi ze Sławkiem, który przyjechał aż z Su

wałk. - Takiego centrum handlowego jeszcze nie widzia-

łeś. - Masz rację. Ale tu pięknie! - odpowiada Sławek. 

OD DZIEl SZTUKI DO GWIEZDNYCH WOJEN 

Od wejścia, krótkim korytarzem sklepów docieram do przy

pominającego paryski dom handlowy Lafayette, wypełnione-• 

go 3 poziomanli :sklepów, restauracji i kawiarni Atrium. Długie, 

lśniące drewniane deski na podłodze, zupełnie nietypowe dla 

centrów handlowych, tworzą niezwykły klimat. Z rogu spoglą

da na mnie kilkumetrowa twarz. To rzeźba Igora Mitoraja 

„Blask księżyca: jeden z najbardziej znanych symboli Starego 

Browaru. ,,Spotkajmy się pod Mitorajem" to określenie, które 

zna każdy prawdziwy poznaniak. Nieco dalej niepozorna rzeź. 

ba, bo ... można na niej usiąść. To „Konflikt między dobrem 

a ziem" poznaniaka - Piotra Kurki Biało-czama ławka, na któ-
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rej przysiada prawdziwych rozmiarów kruk, obrazuje stan nie

kończącej się walki pomiędzy ciemną i jasną stroną doświad

czanej przez nas rzeczywistości. - Ale fajny ptaszek - trzyletni 

Maciej siada na ławeczce i całuje go w dziób. - Tylko trochę 

zimny. - Chodź kochanie, to jest dzieło sztuki, a Ty się do niego 

przytulasz - mama chłopca bezskutecznie próbuje odciągnąć 

go od symbolizującego mądrość ptaka. Spoglądam w górę. 

Ktoś idzie zawieszoną .kilkanaście metrów na.de mną kładką 

do Lux Medu. Słońce przebija się do Atrium przez niezwykły, 

industrialny dach. Miejska legenda głosi, że inspiracją do jego 

projektu był statek kosmiczny z Gwiezdnych Wojen. - Archi

tekci zapytani o to uśmiechają się bardzo tajemniczo - zdradza 

mój wyjątkowy przewodnik- prezes spółki zarządzającej Sta

rym Browarem, Magdalena Kowalak. Filigranowa, długowłosa 

blondynka, doktor ekonomii, przez Jata prawa ręka twórczyni 

Starego Browaru, Grażyny Kulczyk, a od końca 2015 roku jego 

głównodowodząca, czeka na mnie na łączą

cym zabytkowe i nowe skrzydło obiektu 

Dziedzińcu Sztuki 

Docieram tam z Atrium ruchomymi 

schodami wnieszczonymi między kolum

nami w żółto - zielone pasy. To dzieło Le

ona Tarasewicza, które wcześniej 

znajdowało się na kolumnach Teatru Wiel

kiego w PoznanitL Pojawiło się z okazji 750-

lecia lokacji Poznania i wzbudziło niemałe 

kontrowersje. - Kiedy nie wiadomo było co 

z tym dalej zrobić, Pani Grażyna Kulczyk 

postanowiła przenieść dzieło tutaj - wyja

śnia Magdalena Kowalak. 

REPORTAŻ: I 41 

Dziedziniec Sztuki otaczają autorskie restauracje z letnimi 

ogródkami, takie jak: slow-foodowy Projekt Kuchnia, eleganc

ki Piano Bar, japońsko-koreańska Art Sushi, niezmiennie po

pularne i zaskakujące swoich bywalców menu i dekoracjami 

Weranda czy Le Targ Bistro & Bar z przytulnym ogródkiem. 

Odpoczywają tu pracownicy pobliskich biur w przerwie 

na lunch; klienci po udanych zakupach i goście, którzy po pro

stu delektują się wyjątkową atmosferą i widokiem na park, 

którego nie ma żadne inne centrwn handlowe. Słychać śpiew 

ptaków. Wokół nas spacerują ludzie. Niewielu z nich wie, że 

chodzi po dachu centrum dostawczo - logistycznego Starego 

Browaru, gdzie w tej chwili trwa rozładunek. Grupa młodzieży 

właśnie zmierza na leżaki. -Weźmy jeszcze coś do picia - na

radzają się i zatrzymują przy Werandzie. - O, jest moja ulubio

na lemoniada - cieszy się Basia. - Przychodzę tu kilka razy 

w tygodniu, po szkole. Czasem odrabiamy tu lekcje. Niech Pa -

.ni zobaczy jak tu pięknie, spokojnie, zupełnie 

jak za miastem. W parku stoją leżaki, ale i tak 

,część młodzieży wybiera równiutko przy

.strzyżoną trawę. W tygodniu odbywają się tu 

.zajęcia z jogi i kino plenerowe, w weekendy 

przedstawienia teatralne, koncerty - w ubie

głym roku w parku wystąpili m.in. O. S. T. R., 

Kortez i Rosalie. Zdarzają się też wydarzenia 

:zupełnie wyjątkowe, jak projekcja wierszy 

Wisławy Szymborskiej na elewacji Pasażu 

w ramach projektu Jenny Holzer, wio-

sną 2011 roku. 

MIASTO W MIEŚCIE ... Magdaleno Kowala k. Prezes Zarządu 
Starego Browaru 

... A W NIM DOM WŁAŚCICIELA ... 

Na środku Dziedzińca Sztuki stoi okazała wil

la Kiedyś zamieszkiwali ją Huggerowie, któ-

Tu, na Dziedzilicu Sztuki, bije serce tego 

miejsca. Znajdująca się w centralnym punkcie wieża zegaro

wa wielu gościom przypomina ratusz, a brukowany dziedzi

niec otoczony restauracjami - rynek. Dlatego tak wiele osób, 

szczególnie wchodzącyd1 tu z przypominającego handlową 

ulicę Mediolanu skrzydła Pasaż, odnosi wrażenie, jakby zna

leźli się w osobliwym ,centrwn miasta .. . w mieście. - Popatrz, 

jaki piękny zegar - przy wyjściu zatrzymuje się grupa tury· 

stów z Krakowa. - Za chwilę wybije dwunastą. Zabytkowy ze. 

gar z 1912 roku odrestaurował i zamontował w kwietniu 2004 

roku prawdziwy znawca starym zegarów, Roman Pewniak. 

Choć trudno dziś zna!leźć takich jak on pasjonatów zegarmi

strzostwa, w Starym Browarze jeden z nich raz w tygodniu 

wspina się na szczyt wieży, dogląda i nakręca ponad 100-letni 

mechanizm, aby dzwony o imionach Jan i Grażyna zawsze bi

ły na czas. 

rzy wznieśli browar. Następnie mieściły się tu 

biura spółki, która budowała Stary Browar, wraz z biurem jego 

właścicielki i pomysłodawczyni, cenionej na świecie kolekcjo

nerki sztuki Grażyny Kulczyk. Budynek jest zabytkowy, zadlo

wano w nim wiele oryginalnych elementów: Dziś mieści się tu 

salon marki odzieżowej COS, która kiedy wchodziła na rynek 

polski, szukała tzw. lokalizacji ulicznych. Od razu skreśliła z li

sty centra handlowe. - Zaoferowaliśmy im willę i są z nami, 

a sami przenieśliśmy biura do ... zresztą zaraz pokażę- mówi 

Magdalena Kowalak. Tuż za willą skrywa się jeszcze jedna cie

kawostka - kamień węgielny, który można dostrzec stojąc 

przy specjalnej balustradzie. 

... KOTŁOWNIA, SUSZARNIA I STRÓŻ ... 

W Słodowni, za naszymi plecanli, nie dojrzewa już jęczmień 

na piwo. Ze starego browaru zachował się jednak komin, 
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wkomponowany w restaurację Weranda, której część to dawna 

browarniania kotłownia. Idąc obok restauracji w kierwuru uli

cy T. Kościuszki, mijamy dawną suszarnię skiełkowanego jęcz

mienia, tzw. susznię, w której na imponujących, liczących 14 

metrów wysokości ścianach, nadal widać ciemne ślady po ob

róbce zboża. Dziś można napić się tu wybitnych trunków ser

wowanych przez barmanów 5-gwiazdkowego hotelu Blow Up 

Hall 5050, należącego do kom

pleksu Starego Browaru. W tym 

ciągle zaskakującym miejscu na

wet pobliska dawna stróżówka 

przeżywa swoją chwilę blasku 

i świetności: przez szyby widzi

my, że wypełniają ją piękne su

kienki polskiej marki Niwni. 

... MOST NAD PARKIEM ... 

my w stronę foodcourtu, który za chwilę przejdzie lifting. 

Staną tu nowe meble, będzie więcej miejsca, powstaną lubia

ne dziś common tables ale i miejsca dla singli. - Dziś samot

ne jedzenie śniadania czy ltllldm, szczególnie przez 

zapracowanych przedstawicieli pokolenia X i Y nie należą 

przecież do rzadkości. - mówi prezes Magdalena Kowalak. 

Kilka rodzin właśnie weszło na obiad. Siadają na brązowych. 

krzesłach, które niedługo za. 

stąpią nowe, wybrane przez 

poznańskie, nagradzane na ca

łym świecie studio architekto

niczne. Pomiędzy 

restauracjami niesamowita 

przestrzeń, tzw. Pasaż Wysoki. 

Joanna i Piotr siedzą we wnęce. 

Trzymają się za ręce. - Tu jest 

tak magicznie, aż nie chce się 

stąd ruszyć, bo czar pry-Na chwilę wracamy do Atrium. 

Tuż przy dziedziiku, w części 

nazywanej Pasażem Angielskim, 

malowane windy. Na drzwiach 

jednej z nich wtajemniczeni mo

gą dostrzec portret samej Graży

ny Kulczyk. Obok schody 

prowadzące m.in. na parking. 

Na środku jednej z parkingo

wych ścian znajdują się wkom

ponowane w fasadę, 

niewidoczne niemal drzwi. żeby 

je otworzyć trzeba mieć specjal

ną kartę. Ma ją moja przewod

niczka. Wchodzimy na widoczny 

z parku i ulicy Półwiejskiej mo

stek, łącznik pomiędzy centrum 

Mostek, łącznik pomiędzy centrum o biuro mi 

śnie - mówią. Nad ich głowa

mi widnieją oryginalne 

zamknięcia butelek z browaru 

Huggera i wmurowane w ścia.

ny, oryginalne tabliczki, zebra

ne pieczołowicie z terenu 

dawnego zakładu produkują

cego piwo. Na wprost roman

tyczny mostek stylizowany 

STARY BROWAR W LICZBACH: 

- Powierzchnia całkowita: 112 OOO m . kw. 
- Powierzchnia handlowa: 60 OOO m. kw. 
- Data otwarcia centrum: S listopada 2003 roku 

- Całkowita liczba lokali: 210, na zabytkowy z niezwykłą in

stalacją zaprojektowaną - po

dobniej jak cały 

w tym lokali gastronomicznych: 32 

- Liczba zatrudnionych osób: 1 800 
- Liczba budynków: 7 
- Liczba kondygnacji: 7 

a biurami, w tym miejscem codziennej pracy zarządu Starego 

Browaru. Widok jest obłędny: w dole park, zielone liście drzew 

jakby zawieszone w próżni, z drugiej strony gwarna Półwiejska. 

W tle słychać muzykę i śmiech wypoczywającej młodzieży. - To 

nasze małe centrum dowodzenia - śmieje się Magdalena Kowa

lak. - Lubię tu przychodzić z moimi współpracownikami,=· 

gólnie w czasie koncertów i innych wydarzeń w parku. Widok 

dobrze bawiących się ludzi wypełniających nasz park nie

odmiennie nas porusza. Stres i zmęczenie towarzyszące organi

zacji dużych eventów w takich chwilach po prostu znikają. 

..... KAJÓWKA'' ... 

Z upalnego dnia ponownie wracamy do klinnatyzowanego 

wnętrza. Windą zjeżdżamy na drugie piętro Atriwn, zmierza-

foodcourt - przez Ryszarda 

Kaję, wybitnego scenografa te-

atralnego, operowego i filmo

wego. Instalacja ta powstała 

z części maszyn i rowerów pracowników dawnego browaru, 

znalezionych na terenie browaru. - Proszę podnieść gło-

wę - mówi Magdalena Kowalak, kiedy stoimy pod most -

kiem. Nade mną przykryty szkłem, prawdziwy perski 

dywan. - Trudno go zauważyć - mówię. - Dlatego jest taki 

wyjątkowy - mówi z uśmiechem Magdalena Kowalak. 

Zaraz za restauracjami znajduje się taras letni i tam też 

można napić się kawy. Ale jest tu coś jeszcze - .,Kajówka''. 

Przeszklone pomieszczenie, z brązowymi stylowymi mebla-• 

mi i starymi zdjęciami na ścianach. Dlaczego „Kajów-

ka"? - pytani. - Ryszard Kaja, kiedy budowaliśmy Stary 

Browar, palił papierosy. Na budowie panował zakaz palenia, 

w związku z tym stworzył sobie to miejsce, które - choć 

za chwilę przejdzie remont - pozostanie „Kajówką" - wyja-
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śnia Magdalena Kowalak. Dziś nie pali się tutaj papiero

sów, niebawem pojawi się tu ozdobny neon, a dotychcza

sowe zdjęcia zastąpione zostaną pocztóv.-kami 

z projektami Ryszarda Kai z serii Polska. Przez Pa~aż Wy

soki udajemy się na Dziedziniec Sztuki, a stąd dalej, 

do otwartego w 2007 roku skrzydła Pasażu . 

... SZACHOWNICA Z KREWETKĄ ... 

W ściśle nawiązującej do zabytkowej architektury nowej 

części Starego Browaru wszystkie ścieżki wytycza motyw 

szachownicy. W głównej alei, pomiędzy sklepami, kolej 

na rzeźba. - Tato, patrz, jaka wielka lala - ośmioletnia 

Kasia ciągnie tatę za rękę. - Fajna, a jakie ma ubran-

ko - odpowiada Krzysztof - Pani wie może co to 

jest? - To „Henyo - Penyo Myomyonmyo" - dzieło ja

pońskiego artysty, który zasłynął w świecie sztuki współ

czesnej właśnie postaciami z mangi. Ubrana jest 

w prawdziwe, dziecięce ubranie od Moschirno. Bawcie się 

dobrze - macham im na pożegnanie. 

Mijamy mangową dziewczynkę, markowe sklepy i do

chodzimy do wielkiej szachownicy - podobno czasem 

odbywają się tu żywe szachy, a wcielające się w pionki 

osoby doskonale pasują rozmiarem do czarno-białych 

pól. Obok, w Petit Par.is tłoczno - goście jedzą późne 

śniadanie. Pachnie świeżymi bagietkami - to w końcu 

francuska piekarnia prowadzona przez przemiłe polsko

.francuskie małżeńst\vo. Zatrzymujemy się, lbo nad sza

chownicą wisi ogromna ... krewetka. To dzieło 

Koreańczyka U-ram Choe „Opertus Lunula Um-

bra" - ,,Ukryty cień Księżyca''. Księżycowej nazwy jednak 

prawie nikt nie używa. Dla poznaniaków jest to bowiem 

po prostu krewetka. Do tego śpiewająca, bo ... rzeźba 

otwiera się i gra Kiedyś grała, a dla niektórych śpiewała, 

zawsze o pełnej godzinie. Z racji tego, że elementy steru

jące są bardzo delikatne, a ich naprawa odbywa się za gra
nicą, uruchamiana jest od święta. Być może zagra 

w listopadzie, na 15-lecie Starego Browaru. 

.. .I BIZNES, KTÓRY KOCHA STARY BROWAR 
Z WZAJEMNOŚCIĄ ... 

Z dworu słychać śmiech. Stukot obcasów sprawia, że kil

ku mężczyzn z restauracji obraca głowy. Jedni idą na za. 

kupy, inni na umówione spotkanie, jeszcze inni 

zrelaksować się do parku. Stary Browar rocz!llie odwie

dza 9 milionów osób. Czeka tu na nich prawie 200 skle

pów - zarówno marek premium jak i popularnych 

sieciówek oraz ponad 30 lokali gastronomicznych. Tu 

swoją karierę rozpoczęła Anna Orska, tu pierwsze butiki 

Wieżo zegarowa 

- Stworzenie Starego Browaru i możliwość pracy ze wszystkimi 

wyjątkowymi ludźmi, których pasjo i energio złożyły się no jego 
sukces, będę zawsze uważać za wielkie szczęście i przygodę życia . 

Wspólnie pokazaliśmy, że ideo 50/50 działo - można zrealizować 

rentowne przedsięwzięcie biznesowe, które w połowie dedykowane 
jest także sztuce. Można prowadzić biznes, robiąc coś dobrego dla 

innych. Jestem dumna, że zrobiliśmy to tu, w Poznaniu, 
dokładając swoją ceg iełkę do rozwoju miasta" - mówiła 

Graż:yna Kulczyk, sprzedając Stary Browar w listopadzie 2015 roku . 

otwierały Niumi, Loft 37, Bohoboco, Bizuu, a z pop-upów czy

li sklepów na chwilę, rodziły się marki, które dziś mają repre

zentację w wielu miastach. Od lat regul.arnie odbywają się tu 

spotkania środowisk startupowych, a Akademickie Inkubato

ry Przedsiębiorczości przyznały Staremu Browarowi jako jedy

nemu miejscu nie będącemu uczelnią nagrodę Start-Up 

Friendly: Swoje wyróżnienia przyznały temu oryginalnemu 

miejscu także czytelnicy National Geographic Traveller, Twój 

Styl (kilka statuetek Doskonałość Roku), czy Międzynarodowa 

Rada Centrów Handlowych (ICSC), która uznała Stary Bro

war za najlepszego centrum handlowe w Europie i na świecie . 

Oprócz architektury, prestiżowe jury doceniło przede wszyst • 

kim unikatowe połączenie aktywności artystycznej i kultural

nej z działalnością komercyjną. 

Spacer kończę na dachu. Najwyższy poziom parkingu 

w Atrium nie jest zadaszony. Delikatnie ,...,ieje wiatr. W 2011 ro

ku artyści poznańskiej opery wykonali tu „Skrzypka na dachu"'. 

Do dziś słychać ich śpiew. Raz jeszcze się rozglądam. Zamykam 

drzwi samochodu i siadam na masce. Biorę głęboki oddech, 

pomimo gorąca. Spoglądając na miasto, na Poznań, jestem 

dwnna, że tu mieszkam i że mam swój Stary Browar. I 
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NA PLAŻĘ 
Jezioro, morze, las - każdy ma swoje ulubione miejsca, gdzie ładuje baterie i nabiera mocy na kolejne 

życiowe wyzwania. Aby w pełni cieszyć się wypoczynkiem, warto wiedzieć co zabrać z.e sobą na wakacje. 
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Po LEWEJ: 

SUKIENKA: Belette 
JEANSOWE SZORTY'. Novomodo 
OKULARY SŁONECZNE'. Optyk Premium 1242 

Po PRAWEJ'. 

K URTKA JEANSOWA: Novo modo 
SUKIENKA: Belette 
KoszvczEK'. BugsByM 
OKULARY SŁONECZNE: Optyk Premium 1242 
K APHUS:Z: LoDome 



NOVAMODA.Pl 

B
iała, gładka, krótka sukienka to praktyczny po

mysł na codzienne spacery. W chłodniejsze wie

czory można do niej założyć ciepły, otulający sweter 

lub krótką jeansową kurteczkę. Dobrej jakości sweter 

doda szlachetności całej stylizacji. Można go założyć 

także do krótkich szortów. Na romantyczne wieczory 

z partnerem warto zabrać ze sobą kwiecistą sukienkę 

maksi, która towarzyszy nam od kilku sezonów i bar

dzo kojarzy się z wakacyjnym luzem. Gdy biegniemy 

na plażę nie możemy zapomnieć najmodniejszego 

w tym sezonie olbrzymiego kosza wiklinowego - im 

prostszy model tym lepszy. Będzie pasował do wielu 

stylizacji, jest również praktyczny: można do niego 

spakować niezbędne akcesoria typu: olejek do opala

nia, woda, książka. Ciekawe i duże okulary przeciwsło

neczne sprawią, że cały strój nabierze trochę 

elegantszego i tajemniczego stylu. Najmocl!niejsze 

w tym sezonie są oprawki w stylu lat 70-tych. Do pełni 

looku przyda się stylowy, duży kapelusz lub klasyczna 

biała panamka. Wakacyjny wypad nie będzie możliwy 

bez zwiewnej, monokolorowej sukienki maksi, którą 

można zarzucić na plaży na strój kąpielowy, idąc do re

stauracji. Niektóre modele można wykorzystać nawet 

jako spódnice maksi. I 

SUKIEN KA: Novomodo 

KAPELusz: loDome 

OKULARY SŁONECZNE'. 

Optyk. Premium 1242 

KAPEŁIUSZ: loDome SUKIENKA: PiuDiMe 

OKULARY SŁONECZNE: Optyk Premium 1242 OKULARY SŁONECZNE: Optyk Premium 1242 

NASZE STYLISTKI 

Od ponad l O lot z sukcesem prowadzą damski butik w Poznaniu i styli

zują osoby prywatne i publi:czne. Moją wie loletnie doświadczenie w mer

chonidisngu i tworzeniu zestawów ubraniowych. No co dzień 

współpracują z poznańskimi galeriami handlowymi. Styl izowały dziesiąt-

kl reklam telewizyjnych, programów, sesji i filmów reklamowych. Prowa

dzą meta morfozy i indywidualne zakupy ze stylistką, porody zakupowe 

i stylizacyjne. Współpracowa ły m.in. z: Korolem Okrasą, Dorią Łodochq, 

Kingą Paruzel, Dorotą Welmon, Borysem Szycem, Magdaleną Boczor

skq, Szymonem Bobrowskim, Katarzyną Bujakiewicz, Elisabeth Dudą, 

Krzysztofem Ibisze m, Beotq Sadowską, Darkiem Kuźniarem. 

SESJA WYKONANA NA PLAŻY PRZV KASKADA HOTEL&RESTAURAOA, 

Ul. MIĘDZVZDROJSKA 37, 60-453 PozNAŃ 

ZDJĘCIA: Olgo Jędrzejewska 

M AKE UP I FRVZURV: K laudio Klimowcz I STYLIZACJE: Novomodo. pl 

WSZYSTKIE UBRANIA Z SESJI DOSTĘPNE SĄ W BUTIKU NOVAMODA, Ul. KOŚCIELNA 16 

2A WYPOŻYCZENIE OKULARÓW DZIĘKUJEMY OPTYK PREMIUM 1242 STARY BROWAR 

\ 
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0 tUGA. SUKNIA MA.KSI NA ROMANTYCZNE WIECZORY 

Belette: 590 zJ 

0lJŻY KOSZ WIKLINOWY EOBUWIE 

Ka~ Lagerfeld: 609 eł 

OKULARY SŁONECZNE l oltyPop: 800 zl 

STR0J KĄPIELOW'( lejdi: 69 >.ł 

WAKACYJNY 
NIEZBĘDNIK 

Wyjeżdżasz na wakacje? Poniżej kilka rzeczy, których nie może 

zabraknąć w walizce. Przedstawiamy propozycje, które sprawią, 

że będziesz czuła się doskonale przygotowana do letnich wojaży. 

Nie ma nic gorszego niż źle zapakowana walizka, 

z niepotrzebnymi rzeczami. Oto nasza top lista na udany, 

stylowy urlop. 

TEl<ST: MARTA RASCH, KATARZYNA KAROlCZAK/NOVAMODA.Pl 

WvGOONE PŁASKIE KLAPIO EOBUWIE.PI. E>0 M inge: 3 49 zł 
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KAPEI.USZ PrettyOne: 79 zl 

,-=-.~~----, 
~ -~ ---

T-SHIRT ALBO W PASKI ALBO BIAŁY Gt.AOKI - KONIECZNIE OVERSIZE, 

Volcono 49 zł, Mopepino 249 zł 

KRÓTKIE SZORTY Volcono: 89 zl 

WIECZORY EOBUWIE.Pl 

Denley: 149 zł 

PtAżOWA. KRÓTKA SUKIENKA 

Moniko Świde<'Sko: 349 zl 
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CIEPŁY SWITTR lollyPop: 239 z! 



Na rozmowę umówiłyśmy się w kawiarni Czarne Mleko przy ulicy Dąbrowskiego. Bardzo 

lubi ją tegoroczna Mistrzyni Świata Baristów - pierwsza w historii kobieta, która sięgnęła po 

to trofeum - mieszkanka Jeżyc i poznanianka Agnieszka Rojewska. 

ROZMAWIA: ANNA SKOCZEK 

Dlaczego wybrałaś to miejsce? 

Agnieszka Rojewska; Tę kawiarnię lubię i jest ona 

dokładnie w połowie drogi między moim mieszka. 

niem, a miejscem, w którym szkolę, w którym pracuję, 

i w którym mam magazyn. Bywam tu często. Dziew• 

czyny bardzo dobrze robią kawę. 

Twoja opinia jest opinią Mistrza Świat·a Baristów, 

więc to bardzo poważna sprawa. 

Są miejsca, do któryclh chodzę tylko ze względu na 

atmosferę, a z kawą bywa różnie. Poza tym, pijąc kawę 

w kawiarniach, staram się nie oceniać. Nie sprawdzam 

czy jest odpowiednia kwasowość itd. Chociaż oczywi-

ście wiem czy to jest optimum tej kawy, czy mogłoby 

być lepiej, czy gorzej ... ale najgorszą rzeczą, którą moż

na sobie zrobić, to stracić przyjemność z picia kawy. 

Jaką kawę teraz zamówiłaś? 

Kawę z dripa. To metoda przelewowa. Kawy sypie się 

więcej niż d o espresso, daje się większą ilość wody 

i wolniej się ją parzy. Dzięki temu jesteśmy w stanie 

wyciągnąć z niej więcej smaków, a do tego smakuje 

inaczej w zależności od tego jakąi ma temperaturę. Kie

dy jest ciepła ma więcej słodyczy, a kiedy temperatura 

zacznie się obniżać pójdzie w kwasowość i bardziej 

wyczuwalne nuty owocowe. 
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Mistrzyni Świata Baristów. Jak to jest? 

Powiem szczerze, że jeszcze nie wiem jak to jest. To 

się wydarzyło kilka dni temu. Kiedy zdobyłam tytuł 

w ogóle to do mnie nie dotarło. Później cały dzie1i 

prowadziłam samochód, żeby wrócić z Amsterdamu 

do domu. Na pewno jestem super szczęśliwa i nigdy 

nie spodziewałabym się takiego wyniku. 

Z kim walczyłaś o tytuł? 
W zawodach startowało w tym roku 57 narodowych 

mistrzów z całego świata. W tej grupie było maksymalnie 

1 O kobiet. Konkurencja dla mnie była ogromna, bo star

towali ludzie, którzy już wcześniej byli w finale. Ludzie, 

których podziwiam jaiko profesjonalistów. W takim 

towarzystwie myślałam o tym, że jest być może szansa 

na ścisły finał, czyli pierwszą szóstkę. Bardzo chciałam 

poprawić swój ostatni wynik, kiedy byłam na 34 miejscu. 

Jaki jest przepis na mistrzostwo? 

Mistrzostwa Świata Baristów to 15 minutowa prezentacja, 

podczas której muszę przedstawić siebie, jako potencjal

nego ambasadora kawy, wybraną kawę i powody mojego 

wyboru. Oprócz tego muszę szczegółowo opisać smak 

kawy, którą podaję i ostatecznie ją zaparzyć. Konieczne 

jest, żeby te elementy ze sobą współgrały. Mogłoby się 

nawet okazać, że zaserwowałam sędziom najlepszą kawę 

w ich życiu, ale jeśli dokładnie nie opiszę im tego, co będą 

pili, albo opis nie będzie zgadzał się ze stanem faktycz

nym, to przegrywam. W trakcie mistrzostw podaje się 

cztery espresso, cztery cappuccino, cztery drinki mleczne. 

Przy zaparzaniu espresso muszę wybrać sposób, który 

uwypukli wybrane smaki. Przy drinkach dowolnych 

musimy tak użyć różnych składników, żeby podkreślić 

wybrane cechy kawy. Ponieważ moja kawa miała nuty 

owoców tropikalnych, połączyłam ją z przygotowanym 

przeze mnie syropem z marakui, ekstraktem na zimno 

z roibosa i washed milk. Washed milk to mleko pozba

wione protein. żeby to osiągnąć wstrzykujes:z do mleka 

kwas cytrynowy - w moim przypadku był to sok z limon

ki - mleko się wtedy waży. Trzeba oddzielić białe proteiny 

od reszty płynu. Do drinka używasz właśnie tej reszty 

płynu. W ten sposób mamy konsystencję mleka, ale nie 

mamy jego smaku ... 

Brzmi jak chemia . .. 

Generalnie espresso jest trudne do połączenia z czym

kolwiek, bo jest bardzo małe i bardzo wrażliwe, i można 

łatwo je zabić. Dlatego szuka się niewielkich ilości inten-
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sywnych smaków. Więc trzeba być tutaj troszkę apteka

rzem i wiedzieć, jak zachowuje się kawa. A ta naprawdę 

potrafi być n ieprzewidywalna. Bardzo często dodanie 

czegoś słodkiego do kawy podbija jej kwasowość, doda.nie 

czegoś kwaśnego podbija gorycz i tak dalej, i tak dalej. 

Czyli kompletnie nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, ie robiąc rana kawę, możemy robić to 

źle? 

Musimy mieć świadomość, że ten optymalny przepis 

może przypadkiem być gdzieś obok. 

Od kiedy zawodowo zajmujesz się parzeniem 

kawy? 
Od około 10 lat. Zaczęłam między pierwszym, a dru

gim rokiem studiów w kawiarni sieciowej na dworcu. 

Tam trafiła mi się fajna dziewczyna z pasją, która nmie 

pokierowała. Dalej już poszło. Na początku oczywiście 

najbardziej spodobało mi się zarabianie pieniędzy, 

a dopiero później robienie kawy (śmiech). W kawiarni 

już wtedy były osoby, które potrafiły rysować na kawie 

i pomyślałam sobie, że to niezłe cwaniaki. Zaczę-

łam oglądać filmiki na youtubie i próbować to robić. 

W branżę wciągnęłam się na dobre, kiedy rysunki 

zaczęły mi wychodzić. Fajne było to, że jak narysowa

łam komuś misia na kawie, to mogłam poprawić mu 

humor na cały dzień. 

Czyli jesteś samoukiem? 

Kiedy zaczynałam to albo nie było szkoleń, albo były 

bardw drogie i odbywały się w Warszawie. Trzeba też 

pamiętać o tym, że zarabiało się wtedy mniej niż teraz. 

Więc nie było opcji. Musiałan1 albo poradzić sobie 

sama z tematem, albo iść do korpo. W końcu jestem po 

ekonomii. Początki w branży były bardzo trudne, przede 

wszystkim dla moich rodziców. Oni zawsze chcieli dla 

mnie jak najlepiej i martwili się, że z tego nie da się wy

żyć. Tym bardziej, że jak rozpoczynałam swoją przygodę 

z kawą, to chwilę wcześniej plan był taki, że miałam być 

menedżerem sportowym i pracować w dużej firmie. 

Pójść po standardowych szczeblach kariery. Mój brat 

zrobił doktorat, ja też mam otwarty przewód doktorski, 

ale w najbliższym czasie raczej nie napiszę pracy. 

Plany trochę się zmieniły ... 
Zawsze wydawało mi się, że jestem niecierpliwa 

i jestem nerwusem, jak mój tata. Ale okazało się też, 

że jestem zawzięta i jeśli chcę coś osiągnąć, to muszę 
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to zrobić. Kiedyś powiedziałam mojemu pierwszemu 

trenerowi, że wygram mistrzostwa świata. Zajęło mi to 

1 O lat, ale wygrałam. 

Kiedy odniosłaś pierwsze sukcesy? 

Po trzech latach w sieciówce zrezygnowałam z pracy 

i pojechałam na eliminacje do Mistrzostw Polski. Nie

spodziewanie się dostałam. Wystartowaliśmy wtedy 

razem z kolegą. Przygotowywaliśmy się za własne 

pieniądze i szło nam to wszystko opornie. Trzeba 

też przyznać, że rywalizowaliśmy z samymi wygami. 

Pamiętam, że weszłam do finału i skończyłam na 

szóstym miejscu. To był mój pierwszy sukces i wtedy 

byłam w środowisku absolutnie nieznana. Nie miałam 

prawa zajść tak daleko, a w tym samym roku zostałam 

wicemistrzem polski w malowaniu na kawie. 

Co się stało później? 

Przez kolejne trzy Jata nie było żadnych sukcesów. 

Zrobiłam standardowy błąd i stałam się zbyt pewna 

siebie. Przydało mi się to mocne rąbnięcie o ziemię. 

Sukcesy przyszły później, w 2014 roku. W międzycza

sie założyliśmy z kolegą własną kawiarnię przy ulicy 

Mickiewicza. Od kilku lat nie mam z nią jednak nic 

wspólnego. Teraz jestem głównie trenerem. Okazało 

się, że jak zaczęłam odnosić sukcesy, to ludzie chcieli 

się ode mnie uczyć. Więc uczę, cihociaż jest to dla mnie 

spory wysiłek, bo jestem introwertykiem ... 

Nie widać! 

To też jest trochę wyuczone (śmiech). Bycie w du-

żej grupie osób, a zwłaszcza na scenie, jak w trakcie 

zawodów, jest dla mnie strasznie męczące. Wiem, że to 

brzmi trochę nierealnie. Jest to dla mnie wychodzenie 

ze strefy komfortu i walka z samą sobą. Bardzo lubię 

takie zdanie: ,,twoja strefa komfortu kiedyś cię zabije''. 

Dlatego często staram się z niej wychodzić i to też pcha 

mnie do przodu. Codziennie wychodząc do pracy, 

wychodzę ze swojej strefy komfortu, bo najchętniej 

siedziałabym w domu i oglądała Netflixa. Tymczasem 

okazało się. że zdobyłam Mistrza Świata Baristów 2018 

i plan siedzenia w domu jest stracony. Przyznam szcze-

~ rze, że nadal nie man1 pojęcia, co teraz się wydarzy ... 
"' ! 
~ Ale jakiś plan masz? 
~ Jeszcze nie. Jestem Mistrzem Śwfata, ale pytanie, co 
~ 
~ ja teraz z tym zrobię? Oczywiście pojawiają się oferty 

f pracy. Mogłabym wziąć taką ofertę i zniknąć ... 
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Szejk zaproponował Ci porzenie kawy w Emi

ratach Arabskich? 
Dostałam mnóstwo ofert i wszystkie są zagra-

niczne. Jest to bardzo miłe. Nie ukrywam, ~ 
że propozycje są bardzo kuszące. Jest to "' 

i pewien komfort, i stabilizacja, ale ja lubię j 
moje szalone życie. Lubię być codziennie 

gdzie indziej, w innym mieście, w innym kraju. 

Cieszę się, że wygrałam mistrzostwa, bo m oje życie 

będzie jeszcze bardziej szalone. Czuję też sporą odpo

wiedzialność. 

Jesteś mistrzynią, o mam wrażenie, ie nadal 

niewiele osób Cię rozpoznaje. 
I bardzo dobrze! Cate szczęście, że mogę sobie 

przejść spokojnie przez ulicę i nikt m nie n ie roz

poznaje. Po Mistrzostwach Świata w Amsterdamie 

wyjście z targów zajęło mi 3 godziny! To było miejsce 

dla kawoszy i miałam podobno bardzo dobry występ, 

bardzo wielu osobom się podobał. Później mnó-

stwo ludzi chciało ze mną porozmawiać, albo zrobić 

sobie ze mną zdjęcie„ W końcu organizatorzy nawet 

wyprosili wszystkich z targów i zamknęli teren, a ja 

ciągle stałam w jednym m iejscu i robiłam sobie zdję

cia z różnymi ludźmi. Po mistrzostwach zapłonął mi 

też telefon. Zadzwoniłam tylko do rodziców, którzy 

zawsze mnie wspiera li. Chociaż muszę powiedzieć, że 

miałam 600 powiadomień na facebooku, tysiąc osób 

nmie zaprosiło do znajomych, przybyło mi ponad 10 

OOO followersów na Instagramie. Przejście przez Jeży

ce pozwoliło mi wrócić do rzeczywistości. Poczułam 

ogromną ulgę kiedy poszłam do pracy i nikt mnie nie 

rozpoznał. 

Będziesz startowało w kolejnych zawodach? 
Wygrałam w tym roku Mistrzostwa Polski w Latte Art. 

Uprawnia mnie to do startu w Mistrzostwach Świata 

Latte Art, które są w listopadzie. Ten start na pewno 

jest przede nmą. Miałam jeszcze wystartować w in

nych zawodach, ale na razie muszę sobie je odpuścić. 

Przyznaję, że zawsze chciałam być Mistrzem Świata 

w Latte Art. Wydawało się, że te zawody są troszkę 

prostsze. Byłam też przekonana, że tytuł Mistrza Świa

ta dla Polaków w jakichkolwiek zawodach baristów, na 

tym etapie jest jeszcze nieosiągalny ... 

Zdobyłaś szczyt szczytów. Czy malowanie na 
kawie nie jest drugorzędne? 

Z SUKCESEM I 51 

KAWA MISTRZA ŚWIATA BARISTÓW 2018: 
Wybra łam kawę z Etiopii, pochodzącą z wioski 

Mosina. To jest nowy region,. który u prawia 
kawę. Sa ma kawa jest jasnożółta jeśl i chodzi o 

smak. Oznacza to, że ma sporo owoców tropi-

kalnych, n uty śliwki, a w za leżności od sposobu 

parzenia, możesz wydobyć też trochę truska wki. Jest 

poddawana o bróbce w eksperyme ntalny sposób. 

Zawsze chciałam pokazać, że można być baristą 

wszechstronnym. Chciałabym przynajmniej wejść na 

podium w każdej konkurencji, w zawodach organizo

wanych w Polsce. Chciałabym pokazać, że nie ma sensu 

skupiać się na jednej dziedzinie. Chodzi o to, żeby nikt 

nie powiedział mi, że może i potrafię ładnie narysować 

misia, ale czarnej kawy poprawnie nie zaparzę. Poza tym 

zawody same w sobie są dla mnie motorem do rozwoju. 

Najbardziej boję się tego, że przestanę się rozwijać. 

Czeka Cię teraz wycieczka po świecie? 

To nic nowego! Być może będą to teraz bardziej 

egzotyczne m iejsca? Przy wizytach w kawiarniach na 

pewno będę m niej skupiać się na rysowaniu na kawie. 

Już wiem, że pewnie z pół roku spędzę w Azji ... Cho

ciaż na pewno nie rezygnuję ze szkoleń w Polsce i na 

pewno będę wracać do domu. Bo co to za an1basador 

kawy i Mistrz Świata z Polski, którego nie ma w kraju? 

Ludzie po 1akim sukcesie zmieniają miejsce za

mieszkania ... 

Mieszkanie na Jeżycach będzie moją metą, do której 

chętnie będ!ę wracać. Bardzo długo tu mieszkam, znam 

tu miejsca i lubię ten klimat. 

Najlepsza kawa, jaką piłaś? 

Mam nadzieję, że jeszcze tej najlepszej nie piłam, bo 

to byłoby naprawdę smutne w wieku 30 lat mieć tę 

najlepszą już za sobą. 

Ile kaw dziennie pijesz? 

Wypijani 20- 30 kaw dziennie. Mam niskie ciśnienie. 

To też wynika z dnia. Czasami zdarzają się takie, że nie 

piję wcale. Mój organizm nie reaguje na kawę. Reaguje 

jednak na brak magnezu. Ale można to suplemento

wać, albo tabletkami, albo czekoladą ... I 
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W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego służy już osiem lat. Pochodzi z Ryglic (woj. małopolskie). 

Jest instruktorem, jednym z najlepszych pilotów w kraju, ma uprawnienia Mission 

Commander'a, które pozwala na dowodzenie międzynarodową kompanią powietrzną, jest 

liderem F-16 Tiger Demo Team Poland- polskiej grupy demonstracyjnej Fl6, którą można 

zobaczyć na pokazach w całej Polsce i nie tylko. 36-letni major Dominik „Zippity" Duda 

osiągnął już prawie wszystko. Zanim to nastąpiło miał jeden, główny cel - usiąść za sterami 

popularnego „Jastrzębia'' i robić to co kocha, czyli latać. 

ROZMAWIA: JOANNA MAŁECKA I ZDJĘCIA : PIOTR lYSAKOWSKI, MAREK KAMINSKI 
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N 
a płycie lotniska w Krzesinach wita nas kpt. 

KrzysztofNanuś, rzecznik prasowy 31. Bazy 

Lotnictwa Taktycznego. - Poczekajmy jesz-

cze chwilę, Dominik zaraz rozpocznie trening - mówi 

a na końcu pasa startowego stoi już Fl6. Pokaz trwa 

kilka minut, samolot wiruje, wypuszcza flary, schodzi 

w dół, wznosi się w górę, zwalnia. Słychać ryk silnika. 

Na koniec macha skrzydłami, żeby podzięk.ować. My

śliwiec, który rozwija prędkość nawet 2300 km/h po

woli przejeżdża obok nas a Dominik kiwa do nas 

z kabiny. Wysiadając prosi o dziesięć minut przerwy. 

POZIOM WYŻEJ I 53 

Dlaczego nie mogliśmy od razu rozmawiać? 

Dominik Duda: Te dziesięć minut lotu to ogromny wysiłek fizyczny 

i psychiczny. Musiałem złapać trochę powietrza, ale już jestem. 

Jest to kwestia przeciążeń? 

Tak, są to ciągłe przeciążenia, zmiany z minusowych na plusowe, któ

re bombardują układ krążenia. Trzeba się pilnować. Musisz być cały 

czas w pełni skupiony i skoncentrowany. 

Latanie tego typu samolotem wymaga specjalnego przygo,

towania? 

Wszyscy pytają, czy przygotowuję się fizycznie. Tak naprawdę robię 

to co inni: staran1 się regularnie uprawiać sport i dobrze się prowadzić 

(śmiech). I też man1 swoje małe słabości. Przykładowo, kocham jeść. 

Czyli jesz pizzę? 

Pewnie, że tak. Ale dbam o dobrą kondycję. A co do przygotowania, 

na tym etapie pracy dużo daje doświadczenie, wylatane godziny 

i przyzwyczajenie organizmu do tego rodzaju wysiłku. Podejrzewam, 

że gdyby zwykły obywatel wsiadł ze mną na pokaz do F 16, po wyjściu 

z kabiny mógłby mieć kłopot z chodzeniem. 

Czy taki lot można porównać z treningiem na siłowni? 

Ja to zawsze porównuję do treningu crossfitowego. Szybki interwało

wy trening, k-tóry wysysa z człowieka wszystko. Różnica polega 

na tym, że w moim przypadku, przy tym wszystkim musisz jeszcze 

wykonywać złożone ewolucje, które wymagają od ciebie podejmowa.

nia szybkich decyzji. 

Zdarzyło Ci się, ie coś poszło nie tak? 

Zawsze mam mały margines błędtL Nie zdarzyło mi się nic takiego, 

co by mnie przestraszyło czy przeraziło. Czasami mocniej wieje, tak 

jak dzisiaj i trzeba z tym walczyć. Każda figura. którą się wykonuje ma 

jakieś widełki wartości i muszę się w nich zmieścić. 

Co czujesz siedząc w kabinie samolotu? 

Ogromną adrenalinę pomieszaną z ekscytacją. Skupiam się w stu pro

centach na wykonaniu swojego zadania, a nie na publice. Każdy po

kaz daje mi ogromną satysfakcję. 

Dlaczego wybrałeś akurat ten rodzaj lotnictwa, a nie zo

stałeś pilotem boeinga? 

Wiesz, jeszcze wszystko przede mną (śmiech). Zawsze marzyłem, że

by latać Fl6. W lotnictwie zakochałem się, kiedy w szkole podstawo

wej wsiadłem ze znajomym taty do szybowca Mama nawet o tym nie 

wiedziała, bo na pewno by się denerwowała. To było w Krośnie. Lot

nictwo wojskowe przyszło zaraz po tym. Pamiętam, jak kupiłem pi

smo „Skrzydlata Polska'; w której był artykuł o liceum lotniczym 
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w Dęblinie. I powiedziałem mamie: mamo, będę pilotem. 

A ona na to: oszalałeś, synu. Uwziąłem się i dzięki temu dziś je

stem tutaj. 

Czym to liceum różniło się od zwyczajnego ogólniaka? 

Chodziliśmy w mundurach, do których szacunek mam, odkąd 

pamiętam. W wieku 15 lat skakałem ze spadochronem, potem 

latałem na szybowcach i samolotach. Liceum finansowało 

szkolenie lotnicze uczniom. Była to nagroda za dobre oceny. 

Miałeś same piątki? 

Nie zawsze, ale był to dla mnie idealny mobilizator, bo wiedzia

łem, że dzięki temu będę mógł latać. Siedziałem więc i zakuwa

łem. Skończyłem liceu.m i kolejnym naturalnym wyborem dla 

mnie była Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. 

To bardzo elitarna szkoło. Dużo miałeś nauki? 

Szkoła wojskowa ma swoją specyfikę. Tam trzeba uczyć się 

zachowań, przepisów, schematów, musztry. Poza tym je

stem patriotą i miałem poczucie, że jestem tan1 po coś, że 

jest jakiś cel w tym wszystkim. Rok dzielil się na semestr 

nauki i semestr latania. Chodziliśmy na rzęsach, żeby zali

czyć wszystkie egzaminy. A dopiero po tym można było 

wsiąść do samolotu. Pierwsze dwa Jata szkolenia spędziłem 

latając w Radomiu na PZL-130 Orlik. Potem latałem 

na TS-11 Iskra w Dęblinie. Uczyliśmy się zastosowania bo

jowego. I coraz bardziej zdawałem sobie sprawę po co tutaj 

jestem. Miałem świadomość, że nie robimy tego dla zaba

wy, ale jesteśmy szkoleni po to, by bronić ojczyzny i stanąć 

do walki z wrogiem, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Skończyłeś szkolę i..? 
Zostałem skierowany do 7 Eskadry Lotnictwa Taktycznego 

w Powidzu. Spędziłem tam dwa lata. Wykonałem kilka lo

tów na Su-22, a w momencie, kiedy moje szkolenie miało 

ruszyć pełną parą dowiedziałem się, że zostałem skierowa

ny do USA, aby rozpocząć przeszkolenie na Fl6. Miałem 

dwa tygodnie, żeby się spakować. Powiedzieć rodzinie: 

cześć, wracam za dwa i pół roku. 

Jak zareagowali bliscy? 

Mama mocno to przeżywała. Tata również, ale starał się tego 

nie pokazywać. Zanim poleciałem musiałem zaliczyć bardzo 

trudny egzamin z języka angielskiego. Chętnych było wielu 

a miejsc zaledwie kilka. Upór i konsekwencja w nauce pozwoli

ły osiągnąć cel, który sobie wyznaczyłem. 

Nie bałeś się lecieć do obcego kraju? 

Oczywiście, zwłaszcza, że miałem przed sobą znów sporo na

uki Zaczęło się od zaawansowanego kursu języka angielskiego 

w San Antonio. Tam konieczne było osiągnięcie odpowiednie

go poziomu. Stanowiło to dla mnie wyzwanie, bo język angiel

ski, którego nauczyłem się w szkolnej ławce, nie przygotowuje 

do życia w danyni kraju, już samo przebywanie jest swoistą lek

cją języka. Kiedy trafiłem do eskadry w Stanach, wszystko leża -

ło w moich rękach. Załatwienie lokum do spania, zadbanie 

o samochód, jego ubezpieczenie itd Musiałem radzić sobie 

sam. I to dodatkowo mobilizowało mnie do nauki języka. Któ

regoś dnia, na początku szkolenia w Tucson, wróciłem do do

mu zmęczony po lotach, włączyłem wiadomości i myślę sobie: 

ja nie muszę zastanawiać się co oni mówią, ja ich po prostu ro

zumiem. Wspaniałe uczucie. I to był moment, kiedy język an

gielski stal się moim drugim językiem. 

Musiałeś być mocno zdeterminowany, skoro pokona
łeś pozostałych kandydatów. 

Byłem. Niestety nie wszystkim było to dane. Z pozostałymi pi

lotan1i, z którymi wyleciałem na szkolenie bardzo się zżyłem 

i do dziś utrzymuję świetny kontakt. To była dla mnie ogrom

na szansa oraz możliwość spełnienia marzeń. Życie bez celu nie 

ma sensu. A ja pomimo tego, że wspinam się po kolejnych 

szczeblach lotniczej kariery; zawsze staram się znaleźć kolejny 

cel i podnieś sobie poprzeczkę. Tak też robię na co dzień w ży

ciu prywatnym. Nieważne zresztą w jakiej dziedzinie. To, że 

mogę do czegoś dążyć zwyczajnie mnie napędza. 

Kiedy wsiadłeś do F16? 
Zanim to nastąpiło w 2008 roku znalazłem się w Laughlin Air 

Force Base w pobliżu teksańskiej miejscowości Del Rio, leżącej 

nad znaną rzeką Rio Grande. Samo życie w tym zakątku świata 

stawia przed tobą ciekawe wyzwania Musiałem się przyzwy

czaić do skorupiaków, pająków, tarantuli, których tam było 

mnóstwo. Tam też rozpocząłem szkolenie lotnicze wsiadając 
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do samolotu T -38. I to była pierwsza amerykańska szkolno-bo

jowa maszyna, którą latałem. Niesamowite uczucie. W tym 

miejscu spędziłem prawie rok czasu zaliczając kolejne etapy 

treningu. W wolnym czasie często z kolegami jeździliśmy 

do miasteczka Acuna w Meksyku (po drugiej stronie rzeki Rio 

Grande). Mieli tam świetne jedzenie i bardzo lubili Polaków. 

To był jakiś wyjątkowy samolot? 

To był taki skok w inny świat Wcześniej latałem na bardzo wy

srużonych, polskich samolotach szkolno-bojowych. Ten zaś po

siadał nowoczesną awionikę i systemy bojowe, takie jak: 

ciekłokrystaliczne wyświetlacze, RUD (Head Up Display), sys

tem HOTAS (Hands on Throttle and Stick). Czułem się jak 

bym wszedł w świat żywcem ściągnięty z filmu Gwiezdne Woj

ny. Oczywiście jak, się później okazało systemy, które posiada 

T-38 to nic w porównaniu z samolotem F-16. A, że my jeste

śmy pokoleniem gier komputerowych, było mi łatwiej to 

wszystko przyswoić i bardzo szybko zaprzyjaźniłem się z tą 

technologią. Po zakończeniu szkolenia podstawowego na tym 

samolocie, rozpoczęliśmy loty, które były ostatnim elementem 

selekcji przed rozpoczęciem szkolenia na samolocie Fl6. 

Co tzn. prowadzenie walki? 

Są to loty, podczas których samoloty spotykają się w powietrzu 

po to by na ustalony sygnał rozpocząć walkę o wygraną. Proste 

FOT. PIOTR ŁYSAKOWS.KI 

zasady gry. Kto pierwszy zestrzeli drugi samolot wygrywa. To 

trochę wygląda jak sceny z walki powietrznej z filmu TOP GUN, 

na pewno pamiętasz ten film. Amerykanie mają bardzo konkret -

ne podejście do szkolenia pilotów bojowych. Ty, w razie wojny, 

masz umieć zabijać i niszczyć, czyli robić swoją robotę. A jeśli jej 

nie zrobisz, nie zestrzelisz drugiego samolotu, to jest to główny 

punkt do omówienia i największy problem dla szkoleniowca. 

Co Ci dał pobyt w Stanach Zjednoczonych? 
Opanowanie języka. Poza tym ogromne doświadczenie, dużo 

latałem w USA, zobaczyłem, że można nieco inaczej spojrzeć 

na nasz biznes. Kiedy trafiłem do Tucson, latać na Fl6, odby

łem prawdziwy trening przygotowujący pilota wojskowego 

do wojny. Pamiętam, że kiedy pojawiliśmy się w eskadrze byli

śmy dość chłodno przywitani Od razu usłyszeliśmy, że jeste

śmy studentami i jeszcze nic nie umiemy. Zmieniło się to kiedy 

instruktorzy zobaczyli, że sobie całkiem nieźle radzimy. Dobrze 

było przez to wszystko przejść, bo jeżeli się coś zbyt łatwo zdo

bywa, to nie ma z tego ani wielkiej radości, ani satysfakcji 

Ale miołeś podwójne zadanie do wykonania, bo nie 
dość, że musiałeś im udowodnić i pokazać no co Cię 
stać, to jeszcze sobie. 

Tu nałożyło się wszystko: obecność w obcym kraju, dwunasto

godzinny rytm pracy przez sześć dni tygodniu. Siedzisz non 
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stop w książkach, na symulatorach, później latasz i znów wra

casz do książek. Dzień świstaka. Miałem momenty, że padałem 

twarz ze zmęczenia i miałem dość. Wiesz, człowiek jest taką 

bestią, że chęć osiągnięcia wyznaczonego celu pomaga prze

trwać najgorsze. Ponadto, poznałem tan1 fajnych Judzi i mimo 

wszystko trzymaliśmy się razem, to bardzo pomagało. 

Nie tęskniłeś za domem? 
Oczywiście, że tęskniłem, nawet udało mi się dostać wolne 

na dwa tygodnie i poleciałem do Polski, spotkać się z bliskimi, 

trochę odpocząć i dobrze się najeść (śmiech). 

Czyli to nie koniec szkolenia ... 

To dopiero początek. Kiedy fmalnie wróciłem do Polski 

musiałem przejść kolejne szkolenie, zwane „mission qual

Jification trainiing': po którym dopiero otrzymałem status 

„Combat Mission Ready". To znaczyło, że jestem gotowy 

do wykonywania misji bojowych jako skrzydłowy w pol

skiej eskadrze lotnictwa taktycznego na Jastrzębiu. 

Na tym etapie .znów musiałem udowadniać, tym razem 

polskim instruktorom i dowódcom, że nadaję się do eska

dry. Po dwóch latach, zdobyłem uprawnienie do dowo

dzenia dwoma samolotami, a po kolejnym roku 

" do dowodzenia kluczem samolotów. Nie mniej jednak, 

I najważniejszym celem każdego pilota bojowego jest zdo-

~ bycie uprawnienia Mission Commandera, które umożli-,_ 
~ wia dowodzenie lotniczą kompanią międzynarodową. To .., 
e też udało mi się zrealizować. Kolejny krok to zdobycie 

uprawnień instruktora. Nie było łatwo, znów noce spę

dzone w książkach i wiele godzin spędzonych z instrukto

rami, ale przyszła pora, aby przekazać kawałek swojej 

wiedzy innym, jednocześnie wciąż ULcząc się nowych rze

czy. Lotnictwo bojowe rozwija się tak szybko, jak szybko 

rozwijają się nowe technologie. Z nowymi technologiami 

przychodzą nowe rozwiązania taktyczne i operacyjne. 

Dzięki temu my też nie popadamy w marazm pracy i mu

simy szukać nowych rozwiązań. 

Kolejny cel: zostałeś liderem F-16 Tiger Demo Te
am Poland. Cieszyłeś się? 

Bardzo. To jest zupełnie inny 

rodzaj latania, które ma swoje Mama się wzruszyło, kiedy 
Cię zobaczyła? 

Łezki były. Wszyscy bardzo się 

cieszyli. Tak naprawdę wiele się 

nie zmieniło po powrocie z USA. 

Do dziś narzeka, że w dornu ro

dzinnym jestem dwa r.azy w roku 

No cóż, taka praca 

SAMOLOT, KTÓRYM LATAM 

W POKAZACH JEST KOBIETĄ. 

zasady i procedury, których rnUL

siałem się nauczyć. Ponadto, 

wymaga dużego doświadczenia. 

Latanie w Demo to taki łącznik 

pomiędzy światem cywilnym TO ZMIJA, VIPER 

Ale musiałeś wrócić ... 

Tak, aby ukończyć to co zacząłem. Szkolenie na Fl6 w Tucson 

i otrzymanie statusu „combat ready". to ostatni etap bojowego 

treningu podstawowego, który musiałem osiągnąć. Dopiero 

po nim wróciłem do kraju na dobre. 

Co oznacza COMBAT READY? 
Oznacza, że pilot ukończył selekcję na samolocie bojowym ja

ko skrzydłowy i jest gotowy do rozpoczęcia szkolenia zaawan

SO\o\'llllego w eskadrze bojowej zgodnie z jej przeznaczeniem. 

a wojskiem. Chcemy zaprezen

tować naszym rodakom, małą 

cząstkę naszych możliwości jak 

również i samolotu F-16. Dlatego też, w 2015 roku zdecydo

wano o powołaniu do życia F-16 Tiger Demo Team. Pierw

szym pilotem pokazowym tej grupy był mjr pil Robert 

Gałązka, którego przeszkolił grecki pilot. Potem on przeszko

lił mnie. Jednak, bycie pilotem demonstracyjnym to tylko do

datek do mojej pracy. Na co dzień wykonuję swoje obowiązki 

służbowe. Jestem pilotem bojowym i to jest dla mnie priory

tetem. O kunszcie pilota bojowego nie świadczy to jak ładnie 

wykonuje akrobacje, ale czy potrafi być skuteczny na polu 

walki, współpracować w ugrupowaniu, czy też dobrze nim 
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dowodzić, by wykonać powierzone mu zadanie i zadbać 

o to by wszyscy wrócili do bazy. To jest nasz główny ceL 

Ale będąc liderem elitarnej grupy pokazowej 
słynnych „Jastrzębi" F-16 trochę wychodzisz po

za wojsko i stajesz obok zwykłych ludzi. 

No tak. Nie ukrywam, że było to dla mnie nie łatwe zada

nie. Co prawda zdawałem sobie sprawę, że bycie pilotem 

demonstracyjnym to nie tylko latanie, ale również spo

tkania z ludźmi. Wiedziałem, że będę spotykał się z falą 

uznania, jak również z falą hejtu i krytyki. Takie życie. 

Musiałem nauczyć się kontaktu z ludźmi, pe,'/llych zacho

wań, tego co mogę powiedzieć, a czego nie. Muszę przyznać, 

że na początku przygody z Demo, była to dla mnie najtrud

niejsza część pracy w zespole. Kocham latanie, te wszystkie 

akrobacje, ale z drugiej strony przerażali mnie dziennikarze, 

to że wywiady nie zawsze wychodzą tak jak byśmy tego ocze

kiwali, szczególnie te na żywo itd. (śmiech). Dziś wiem, że to 

też da się polubić i cieszyć się z tego, że mogę przekazać lu

dziom to co pilot czuje tam w górze siedząc za sterami samo

lotu bojowego F-16. 

Te wszystkie figury, akrobacje, które wykonujesz, 

wymagają jakiegoś. specjalnego przygotowania? 

To jest trochę im1y świat. Wszystkie te figury wykonujemy 

na co dzień, podczas lotów taktycznych, więc nie są dla nas 

nowością. Różnica polega na tym, że podczas pokazu figury 

pilotażu poukładane są w odpowiednią sekwencję, dbamy 

o to by były wykonane w sposób widowiskowy, jednocześnie 

przestrzegając procedur i przepisów wykonania pokazów lot

niczych, nie zapominając przy tym wszystkim o bezpieczeń

stwie ludzi na dole. Tu wszystkie figury mus~ wykonać 

szybko, ciasno i blisko ziemi. Dlatego też loty tego typu wy

magają dodatkowego przeszkolenia. 

Ale to nie jest zabawa? 

Nigdy. W czasie pokazu nie miejsca na jakąś brawurę czy po

pisywanie się. 

Rozmawiasz ze swoim samolotem? 
Samolot, którym latam jest kobietą. To żmija, viper. Trzeba 

być dla niej miłym i traktować ją z godnością. Bo jak będzie 

miała focha to jak polecimy? (śmiech) Na razie odwzajemnia 

moje uczucia i daje się prowadzić. 

Jak często trenujesz? 

To wszystko regulują przepisy. Staram się latać raz na dwa ty

godnie - to takie minimwn. Chcemy oszczędzić trochę oko-

licznych mieszkańców, bo Demo nad lotniskiem to ogromny 

hałas. Dopalacz, robi swoje. Dzięki niemu samolot może wyko

nać ciekawe ewolucje, ale efekt uboczny jest też wyraźnie od

czuwalny. Jedni to kochają, ilmym to przeszkadza. Ja osobiście 

kocham ten dźwięk. Codzienne loty taktyczne odbywają się 

poza lotniskiem. Lecimy wtedy do specjalnie wydzielonej dla 

nas przestrzeni powietrznej. 

Kto tworzy zespół? 
W skład F-16 Demo Teant z Krzesi11 wchodzą: lider-pilot oraz 

wspierający go na ziemi safety observer, komentator, kamerzy

sta, Crew Chief oraz kilka osób z grupy obsługi technicznej, któ

re dbają o odpowiednie przygotowanie samolotu do pokazu. 

Słyszałam, że lot pokazowy trwa dziesięć minut. 

Dałoby się krócej (śmiech). Wcześniej wspomniany przeze 

mnie dopalacz spala bagatela 30 ton paliwa na godzinę. Taki 

właśnie urok lotu pokazowego. Szybko, ciasno, głośno. Wyci

skasz z samolotu i z siebie maksimwn. Natomiast jeśli wykonu

jemy misję, w celu utrzymania naszej gotowości bojowej 

spędzamy w powietrzu od jednej do dwóch godzin, a mając 

w powietrzu tankowiec możemy spędzi.ć w kabmie nawet 

sześć, siedem godzin. W czasie pokoju, przemieszczając się 

z punktu A do B, niestety musimy poruszać się zgodnie z prze

pisami cywilnymi Dopiero w naszych strefach wykonujemy 

swoje manewry taktyczne. 

W 2013 roku zostałeś Pilotem Roku. To było dla Cie

bie ważne wyróżnienie? 
Bardzo ważne wyróżnienie, tym bardziej, że ten tytuł przyznają 

ludzie, z którymi latam i pracuję - piloci 

Kolejny cel? 

Na pewno cały czas chciałbym latać, bo to jest moja pasja. Bę

dąc w mundurze mam jeszcze kilka celów, które chcę zrealizo

wać, a później kto wie, może zrzucę mundur i przywitan1 się 

z lotnictwem cywilnym. I 
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Skąd wzięła się Twoja miłość do smakowania 
i gotowania? 

Wojtek Lewandowski: Zacząłem gotować jako nasto

latek. Miałem w swoim życiu etap, kiedy przeszedłem 

na wegetarianizm. Moja mama - niezbyt zadowolona 

z tego faktu uznała, że ona mi tych dziwactw gotować 

nie będzie, w internatowej stołówce też nie zwracali 

uwagi na takie fanaberie, więc zacząłem gotować 

sam. Z początku były to rzeczy bardzo proste, takie 

na jakie mógł sobie pozwolić licealista mieszkający 

w internacie. Chyba właśnie wtedy zaczęło się szuka

nie połączeń smakowych, czytanie o kuchni i w ogóle 

zainteresowanie mieszaniem w garnkach. Natomiast 

tak na poważnie rozwinęło się to w Stanach Zjedno

czonych, gdzie mieszkałem przez pięć lat. Pojechałem 

tam na ostatni rok liceum i studia. Nasze wyobra

żenie o Ameryce, jako o kraju, którego mieszkańcy 

żywią się jedynie fast foodami jest bardzo błędne. To 
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jest ogromny tygiel kulturowy gdzie można w jednej 

miejscowości - i wcale nie musi to być Nowy Jork -

trafić na świetną kuchnię hinduską, meks,ykańską, na 

genialne smaki Azji, cudowne steki. Tam jest duże 

poszanowanie produktu. Jest też bardzo rozwinię-

ty rynek restauracyjny. Zaczęło się od gotowania 

w domu z moim ówczesnym kulinarnym mento

rem, Johnem McMillanem, ojcem rodziny, u której 

gościłem przez pierwszy rok. Nasz niemal codzienny 

rytuał obejmował oglądanie programów kulinarnych, 

szukanie świetnych przepisów, wspólne wyprawy 

do sklepów i wieczory spędzone na gotowaniu. Gdy 

zacząłem studia na amerykańskiej uczelnj, kuchnia 

z domowej pasji przerodziła się w pracę, loo w jej 

poszukiwaniu swoje pierwsze kroki skierowałem do 

restauracji. Przez cztery lata pracowałem w świetnej 

restauracji, która - za sprawą pochodzenia jej właści

ciela Nicoli Gilardiego - specjalizowała się w kuchni 

północnych Wioch. Tam nauczy-
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w rybackich portach kupują autochtoni i staraliśmy się 

czerpać garściami z tego co lokalne. Stąd się wzięło za

interesowanie poszukiwaniem smaków, ale faktycznie 

zawodowo zacząłem się tym zajmować bardzo szybko, 

bo już na studiach, jako 19-latek. Zacząłem wtedy 

gotować w restauracji i zajmować się kelnerstwem, co 

jest niedoceniane w Polsce, natomiast w profesjonalnej 

gastronomii jest bardzo ważnym elementem. Można 

powiedzieć, że wszystkiego czego nauczyłem się o pro

wadzeniu restauracji, nauczyłem się w Stanach. 

Wspomniałeś o tym, że jako nastolatek oglądałeś 
programy Roberta Makłowicza. Wtedy ta był Re
daktor Makłowicz, a dzisiaj to dla Ciebie Robert. 

Pracujecie razem. 

Tak, rzeczywiście. Mam to ogromne szczęście, że 

jestem osobistym sekretarzem Roberta, zajmuję się 

orgaruzacją. wszelkich z jego udziałem - od spotkań 

w bibliotekach po udział w warsztatach 

łem się przyrządzać idealne risotto 

i klasyczne osso buco, tam też miałem 

swój pierwszy kontakt z poważnymi 

winami. Poznawałem też świat restau-

WSlYSTKIEGO 
i licznych imprezach w całej Polsce. 

W ostatnim czasie biorę też aktywny 

udział w przygotowywaniu nowego 

programu telewizyjnego „Makłowicz 
CZEGO NAUCZYŁEM 

racyjny z tej drugiej :strony. A więc -

po raz pierwszy i nie ostatni w moim 

życiu pasja przerodziła się w zawód. 

Pracując bylem w stanie opłacić sobie 

studia, jednocześnie robiąc to co na

prawdę lubiłem. Tak to się zaczęło. 

SIĘ O PROWADZENIU w Polsce, który będzie miał swoją 

premierę jesienią. Pamiętam swoje 

pierwsze spotkanie z redaktorem 

Makłowiczem. Zostałem zatrudniony 

do promocji jego książki „Stół z powy

łamywanymi nogami''. Książki, którą 

RESTAURACJI, 

NAUCZYŁEM SIĘ 

W STANACH 

Czyli pasja wzięła się z potrzeby 

chwili? 
Tak, ale tliła się we mnie od najmłodszych lat. Ja się 

v.rychowałem się na pierwszych polskich programach 

kulinarnych. Jako nastolatek oglądałem Makłowicza, 

czytałem książki podróżniczo- kulinarne. Jeszcze 

wcześniej to właśnie podróże ukształtowały moją 

- także kulinarną ciekawość świata. U nas w domu 

zawsze się podróżowało. To były ciężkie czasy póź

nego komunizmu i wczesnego kapitalizmu, gdzie nie 

było oczywiste, że się jedzie na zagraniczne wakacje. 

A jednak punktem honoru dla mojego ojca było to, że 

raz do roku zapakowanym dużym Fiatem z przyczepą 

Niewiadów wyruszaliśmy w wielogodzinną podróż np. 

do Bułgarii, Jugosławii, Rumunii a potem do Wioch 

czy Hiszpanii. Wszędzie tam szukaliśmy lokalnych 

smaków. Nie stać nas było na chodzenie po restaura

cjach, ale podpatrywaliśmy co też na bazarkach czy 

napisał wspólnie z Piotrem Bikontem. 

Szedłem na to spotkanie drżąc jak 

uczeń przed guru, a dzisiaj mogę powiedzieć, że nie 

tylko intensywnie pracujemy razem, ale nawet się 

przyjaźnimy. To przyjaźń podszyta ogromnym szacun

kiem, bo myślę, że niewiele jest osób w Polsce, które 

tak dużo zrobiły dla promocji kulinariów jako ważne

go elementu tradycji i kultury. 

Wróćmy do wątku podróży z rodzicami pa świe

cie. Czy to wtedy naradziła się Twoja pasja do 
wędrowania i nurkowania? 

Jak już wspominałem • bakcyla podróży zaszczepił we 

mnie ojciec. Jako dziecku wydawało mi się oczywiste, że 

raz do roku,, przejeżdżamy przez granicę. Półki w domu 

uginały się pod ciężarem map, przewodników i książek 

o różnych zakątkach Europy i świata. To było dla mnie 

oczywiste. Kiedy dorosłem, założyłem rodzinę i - zaczą

łem planować nasze wakacyjne wyjazdy moja żona, choć 
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zachwycona, pełna była obaw czy aby na pewno nas na to 

stać. Okazało się, że potneba wojaży nie jest taka oczywi

sta dla wszystkich. Dzisiaj Agnieszka jest równie zapalo 

ną pasjonatką podróży, jak ja. Nie wyobrażam sobie roku 

bez dalekiej wyprawy. Upodobałem sobie Azję. Zacząłem 

ją odkrywać zaledwie pięć lat temu. Najpien<V były Indie, 

potem Tajlandia, Indonezja, Filipiny i kilka innych 

miejsc, a im więcej ich odwiedzam, tym bardziej lista tych 

do zobaczenia rośnie. Jak apetyt rośnie w miarę jedzenia. 

Podróżą, którą wspominam kulinarnie najlepiej nie jest 

wcale powszechnie podziwiana za swą kuchnię Tajlandia 

a południowe Indie. Tej zimy chciałbym do nich wrócić, 

tym razem z dziećmi pokazać im ten zupeh1ie inny świat, 

odmienną i mało zglobalizowaną kulturę oraz niezwykle 

kontrasty społeczne, które na subkontynencie indyjskim 

są tak bardzo widoczne. 

Jak powstał Ogólnopolski Festiwal Dobrego 

Smaku? 

Gdy wróciłem do Polski w 2004 roku, moje drogi 

z gastronomią rozeszły się na mniej więcej rok. Pozna

łem wtedy moją żonę. Stwierdziłem, że zostaję w kraju. 

Zacząłem pracować w branży nieruchomości, wdziewać 

garnitur i zgłębiać tematykę inwestycji zagra!ll.icznych 

w Polsce. Nie była to moja bajka Widział to chyba też 

mój ówczesny pracodawca bowiem szybko zakończył 

ze mną współpracę. W między czasie poznałem mojego 

późniejszego partnera biznesowego - ambitnego poznań

skiego restauratora i animatora kultury Jana Babczyszy

na. To wspólnie z nim wpadliśmy na pomysł imprezy, 

jakiej w Poznaniu jeszcze nie było - kulinarnego targu 

połączonego z dobrymi koncertami, pokazami kucharzy 

i turniejem nalewek. Tak powstał Ogólnopolski Festiwal 

Dobrego Smaku. 

Ale pomysł kiełkował jui 

wcześniej ... 
Chodziło mi to po głowie od czasu 

studiów w Stanach Zjednoczonych. Tam 

trwał już boom na kulinaria - to, co my 

przeżywamy w ciągu ostatnich trzech, 

czterech lat w Polsce. Moda na chodzenie 

do restauracji, kult kucharzy - celebrytów, 

ogromne ilości telewizyjnych programów 

kulinarnych i całe poświęcone im kanały 

tematyczne - wszystko to co obser

wujemy dziś w Polsce - tam już wtedy 

było. Były też festiwale kulinarne i to nie 

tylko takie \"lielkie, jak Aspen Food & Wine, czy Taste of 

Chicago. W każdej większej miejscowości odbywały się 

festiwale, na których lokalni producenci, szefowie kuchni 

pokazywali to, co robią. Przyjeżdżali dystrybutorzy win 

i alkoholi, można było tego wszystkiego skosztować 

w jednym miejscu. W tle grała fajna muzyka, odbywały 

się konkursy, warsztaty. Teraz jak o tym opowiadam, 

wydaje się to oczywiste, bo w Polsce mamy już kilkadzie

siąt tego typu imprez, ale kiedy w 2007 roku przyszliśmy 

z tym pomysłem do miasta Pozna.i, to wszyscy pukali się 

w czoło, bo jak to kiełbasa sprzedawana na Starym Rynku 

i jakieś sery, i jeszcze jakiś jazz będzie grał - to się kupy 

nie trzyma. Okazało się, że się trzyma i trwa już tyle lat. 

Od pierwszej edycji impreza trafiła do ludzi. 

Tak, ale szczególnie organizacja tej pierwszej edycji 

nie była łatwa z kilku względów. Po pierwsze niełatwo 

było przekonać miasto Poznań, że warto oddać nam we 

władanie Stary Rynek. Od początku musieliśmy poka

zać, czym będziemy się różnić od jarmarków z mydłem 

i powidłem, udowadniać, że to będzie typowo kulinarna 

impreza, że to będzie nobilitacja dla producentów, że 

to będzie okazja do promocji dla restauracji i szefów 

kuchni. Po drugie, dzisiaj z perspektywy 12 lat, wydaje 

się to dziwne, ałe na niemały opór trafiliśmy wśród sa

mych potencjalnych wystawców. C i prawdziwie lokalni 

i regionalni byli wówczas jeszcze bardzo mali. Często 

wytwarzali bardzo niewielkie ilości serów, wędlin czy 

przetworów. Niektórzy sprzedawali je wyłącznie znajo

mym, w swojej zagrodzie, często nielegalnie. I nagle pro

pozycja, żeby przyjechać do wielkiego miasta, rozstawić 

kram na rynku, opowiadać o swoich produktach, sprze

dawać i promować ... Oni nigdy tego wcześniej nie robili 

Myślę, że dzięki takiej imprezie jak nasza 

i kolejnym, które powstały w następnych 

latach z drobnych wytwórców powstali 

wielcy producend, którzy dzisiaj zbierają 

nagrody na międzynarodowych targach. 

Pantiętan1 pierwsze edycje festiwalu, na 

których - obok wielkopolskich wy
twórców - pojawiał się choćby Wojtek 

Komperda, już wtedy związany z ruchem 

Slow Food, ale dzisiaj chyba najbardziej 

znany baca w Polsce. Przyjeżdżało też 

małżeństwo początkujących wówczas 

serowarów Rusłan i Sylwia z mazurskie

go Rancza Frontiera ze swoimi owczymi 

serami. Dzisiaj konsU!Ilenci z całej Polski 



znają ich produkty a sery z Frontiery zdobyły wszyst

kie możliwe branżowe nagrody. I takie perełki byliśmy 

w stanie wynajdywać. Dzisiaj wieln z tych wystawców 

nie pojawia się już na festiwalu, osiągnęli ogromny 

sukces i nie muszą promować swoich produktów na 

tego typu jarmarkach, ale wciąż odnajdujemy nowych, 

którym jeszcze cały czas trzeba pomagać. 

Czym zaskoczy odwiedzających nadchodząca, 

sierpniowa edycja Fe stiwalu? 
Są oczywiście elementy stałe, których zmieniać nie może

my, bo każdy oczekuje tego jarmarku na Starym Rynku, 

ale też od lat skupiamy się na wprowadzaniu nowych 

elementów. W tym roku nurt tematyczny festiwalu, na 

który bardzo mocno stawiamy to polskie wina Do tej 

pory pojawiały się u nas sporadycznie, a coraz więcej 

gości o nie pytało. Przynajmniej pięć winnic z zachod

niej Polski będzie promowało i sprzedawało swoje wina. 

Będziemy organizowali ich degustacje. Sect z Gostcho

rza, który w ubiegłym roku osiągnął u nas wielki sukces 

w tym będzie winem festiwalowym. Nie tylko będzie 

miało specjalną festiw:alową etykietę, ale też limitowana 

edycja dwustu ręcznie numerowanych festi\17lllowych bu

telek będzie do kupienia na stoisku i do wygrania w róż

nych konkursach. Drugi temat, nad którym koncepcyjnie 

jeszcze pracujemy dotyczy seniorów. Bardzo intensyw

nie, od wielu lat próbowaliśmy pokazywać, że edukacja 

kulinarna dzieci jest czymś bardzo istotnym. Od drugiej 

edycji organizowaliśmy warsztaty dziecięce. W tym roku 

oprócz zajęć dla najmłodszych, chcemy zrobić także takie 

skierowane bezpośrednio do seniorów. Chcemy pokazać 

ludziom przyzwyczajonym do bardzo tradycyjnej kuchni 

domowej, że można ją troszkę odchudzić, sprawić, żeby 

było odrobinę zdrowsza, wcale nie idąc na kompromis 

ze smakiem. Będzie zatem okazja nauczyć się, jak zrobić 

trochę zdrowszego schabowego, trochę lżejszą zupę czy 

smaczny i stodki, ale przy tym zav.rierający dobre kalorie 

deser. Oprócz tego chcemy przekonywać seniorów, że 

nie warto odpuszczać gotowania. Dzisiaj bardzo łatwo, 

szczególnie, gdy gniazdo pustoszeje, przestać gotować. 

Zamawiamy coś gotowego, jemy na mieście, czy częściej -

kupujemy mrożonki Wiele osób w pewnym wieku mówi, 

że już nie chce im się gotować, że nie mają dla kogo. 

My chcemy im powiedzieć, że jest to ważne nie tylko ze 

względów zdrowotnych, ale też gotowanie w domu jest 

sposobem podtrzymania tradycji. 

Festiwal nie mógłby istnieć, bez bardzo ważnego 
nurtu, czyli nalewki. 

Od konkursu Polska Nalewka Roku wszystko tak 

naprawdę się zaczęło. Wokoło niego został zbudowany 

pomysł na pierwszy festiwal i do tej pory ten konkurs 

jest jednym z najbardziej istotnych elementów festiwalu. 

Trzeba też powiedzieć • jednym z najbardziej malowni

czych, bo wygląda to n iesamowicie gdy przed każdym 

z jurorów stoi tablica z setką różnych nalewek, których 

ma spróbować i ocenić. Staramy się podchodzić do 

tego bardzo profesjonalnie, tym bardziej, że nalewkarze 

domowi, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski, trak

tują wyróżnienie w tym konkursie bardzo prestiżowo. 

Wierzę, że to właśnie ten konkurs i kilka innych które 

odbywają się w Polsce, pozwoliły przywrócić tradycję 

nastawiania domowej nalewki. Początkowo uczestni

kami byli najczęściej leciwi wujowie, nestorowie rodu 

natomiast dziś coraz więcej młodych Judzi przynosi do 

oceny swoje nalewki. I 
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NIE MA CZASU NA NUDĘ 

Nicole Grzybowska - filigranowa dziewczynka, która energią mogła by obdarzyć co 

najmniej kilka innych osób. Niezwykle kreatywna, otwarta i chcąca cały czas poznawać i się 

uczyć. To popchnęło ją do udziału w programie MasterChef Junior. Jej czekoladowa kula 

z musem kasztanowym, sorbetem truskawkowym, polana białą czekoladą., podbiła serca 

wszystkich. Odpadła, ale zamierza walczyć dalej, bo taką ma naturę. 

ROZMAWIA: ELŻBIETA PODOLSKA I ZDJĘCIA: MAREK KAMIŃSKI 

N 
icole jest bardzo samodzielna - mówi Bartek 

Grzybowski, ojciec. - Staramy się ją wspie

rać, ale to on a ma pomysły, to on.a pokazuje, 

w którym kierunku chce się rozwijać. Razem biegamy, 

razem stajemy do gotowania. Może jest jej łatwiej, bo 

może uczyć się od k\]charzy w mojej restauracji „Il 

Padrino~ ale pomysły są jej. - Zawsze lubiła pomagać 

w kuchni - mówi Małgorzata Grzybowska, mama. 

- Jest bardzo opiekuńcza. Lubi zajmować się swoim 

młodszym rodze1istwem. Nie ma czasu na nudę, bo 

stale coś robi, wymyśla, rysuje. 

Skąd pomysł, żeby wystąpić w progromie telewi

zyjnym? 

Nicole Grzybowska: Pomysł zrodził się z tego, że lubię 

gotować, spędzać czas w kuchni w rodzicami, z ro

dzeństwem. Lubię też smakować i eksperymentować. 

Fojne byty te niespodz:ionki ... A gotować uczyłaś 

się sama, czy może ktoś Cię uczył? 

Rodzice mi pomagali, ale lubię eksperymentować, więc 

od początku dodawałam coś swojego. Do spaghetti 

dorzucałam np. owoce morza. Zawsze było coś innego. 

Lubisz zag1łądać do kuchni restauracyjnej? 

Bardzo, bo zawsze się tam coś ciekawego dzieje. Piecze 

się sernik, gotuje się makaron, smażą ryby. Zawsze 

można się pobawić mąką. 

Chciałabyś zajmować się w przyszłości 

gotowaniem? 

Nie wiem, ale myślę, że raczej tak. To jest świetna 

zabawa. 

Jako zabawa to rzeczywiście świetna rzecz:, ale jako 

zawód - bardzo ciężkie zajęcie. 

Tak, wiem. Widzę jak pracują Od dawna to lubisz czy może 

tato zaraził Cię pasją do 
kulinariów? 

Nie, od dawna to lubię. Kiedy by

łam młodsza, robiłam śniadania 

rodzicom, czyli brałam kawałek 

chleba i smarowałam masłem. 

To była taka niespodzianka dla 

nich każdego dnia. Od tego się 

zaczęło. 

FASCYNUJE MNIE 

EKSPERYMENTOWANIE 

Z RÓŻNYMI WARZYWAMI 

Z UŻVCIEM 

SUCHEGO LODU 

kucharze. 

Jak się przygotowywałaś do 
udziału w programie? 

Codziennie przychodziłam do 

kuchni i coś gotowałam. Na przy

kład właśnie makaron z owocami 

morza, albo przygotowywałam 

czekoladową kulę na deser. 
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Ta kula z czekolady ta Twój znak rozpoznawczy. 

Dokładnie tak. Chociaż za każdym razem w kuchni 

przyrządzałam coś innego. Było burrito, sushi i wiele, 

wiele innych potraw. 

Bardzo ambitnie podeszłaś do swojego udziału 

w programie MosterChef Junior. To nie są zwykle 
potrawy, to raczej jest jui wyższy poziom. 

Lubię kuchnię molekularną. Fascynuje mnie eksperymen

towanie z różnymi warzywami z użyciem St1chego lodu. To 

nie tylko fajnie wygląda, ale też bardzo dobrze smakuje. 

Kiedy dostałaś się do programu, to co, 

pomyślałaś? 

Tato zadzwonił do mnie ok. 20 i powiedział, że tele

fonowała do niego Pani z MasterChefa. Natychmiast 

zadzwoniłam do mojej koleżanki, która bardzo chciała 

wiedzieć o tym, że się dostałam. Byłam bardzo zado

wolona. Skakałam z radości. 

Co mówiły koleżanki, kiedy się dowiedziały, ie 

będziesz w MosterChef Junior? 
Cieszyły się. Bardzo m i kibicowały. 
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Którego jurora bałaś się najbardziej? 

Najbardziej obawiałam się Mateusza, bo zawsze koja

rzył mi się z Magdą Gessler, a jak widać w Jej progra

mie - rzuca talerzami. Bałam się, że on będzie robił 

to samo. Potem okazało się, że wszyscy są bardzo 

przyjaźni. Najbardziej chyba polubiłam Anię Star

mach, bo zajmuje się najróżniejszymi deserami, a ja 

też to lubię najbardziej. To jest moja mocna strona. 

Słyszałam, ie masz dalsze plany związane 

z udziałem w programie MasterChef Junior. 

Tak. Chciałabym jeszcze raz spróbować swoich sił za 

rok. Pokazać moje zdolności. Przygotuję się jeszcze 

lepiej, żeby zajść znacznie dalej. 

Przyjaźnie z MasterChefa przetrwały. Słyszałam, 

ie się spotykacie, a zdarza się, ie gotujecie? 
Tak. Wtedy, gdy spotykamy się z moją najlepszą kole

żanką z programu, to gotujemy. Ostatnio zrobiłyśmy 

sernik i panna cottę. 

Gotowanie to nie Twoja jedyna pasjo? 
Nie. Lubię jeździć na rowerze, rysować, spędzać czas 

z rodzican1i i z rodze1istwem. 

A biegi i maratony? 

Bardzo to lubię. Startujemy z tatą. 

Zaczęłaś też projektować stroje. 

To były tylko pierwsze próby, ale kto wie, może się tym 

zajmę. 

Lubisz szkołę? 

Lubię, bo zawsze uczymy się w niej czegoś nowego, cie

kawego. Spędzam czas z koleżankami i kolegami. Cały 

czas się coś dzieje. 

Jaki przedmiot najbardziej lubisz? 

Plastykę, bo tam mogę rysować i wymyślać różne rze

czy. Wykazać się kreatywnością. 

Czekolada, a w zasadzie kula czekoladowa, to 
pierwszy Twój znak rozpoznawczy, a drugim są 

niesamowite kokardy, które nosisz we włosach. 

Skąd taki pomysł? 
W Internecie znalazłam kokardy. Nie mogłam ich ku

pić, bo były tylko dostępne w Stanach Zjednoczonych. 

Zaczęłam robić własne. Poprosiłam manię, żeby w pa-

smanterii kupiła mi wstążki. Potem udało się zamó-wić 

w internecie i sprowadzić kokardy do Polski. I z jednej 

nagle zrobiło się ich pięćdziesiąt. 

To już spora kolekcja. 

Dokładnie. Są przeróżne. Bardzo kolorowe i takie 

mniej. Bardzo lubię pastelową z cekinkami i różową, 

bo lubię ten kolor. 

Stajesz prz:ed szafą czy szufladą, bo nie wiem, gdzie 

masz te kokardy, i codziennie rano je wybierasz. 

Dobierasz je do stroju, nastroju czy jeszcze inaczej? 
Losuję. Każdą lubię, każda mi się podoba i to jest naj

lepsza metoda wyboru. 

Masz też swoje konto na instagramie, gdzie kaidy 

może podziwiać twoje kokardy, stroje, ale też po
trawy, które przygotowujesz, łącznie z przepisami. 

Tak, działam na instagramie. Polecani moje konto 

it_niki. I 
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AKTOR , 

WIELU WIECZOROW 

Wyszkolił już dziesiątki kelnerów w całej Polsce, dla których jest wielkim autorytetem. 

Można go spotkać w restauracji jednego z najlepszych hoteli na świecie - Blow Up Hall 

5050. Marcin Bagrowski, ubrany w garnitur, białą koszulę, z gracją i niezwykłym taktem 

obsługuje gości. Dziś już nie jest kelnerem tylko managerem restauracji, ale wciąż zdarza 

mu się przyjąć zamówienie od gości, bez których zwyczajnie nie mógłby żyć. 

Koledzy z bronży mówiq o Tobie: kelner idealny. 

Jest mi miło, że tak mówią, choć myślę, że nie jestem 

ideałem, ale dążę do doskonałości (śmiech). Cały czas 

mam tą przyjemność i poczucie, że się rozwijam a to 

w tym zawodzie jest bardzo istotne. Poza tym pracuję 

w miejscu, które mi to umożliwia. 

Trudno jest być dobrym kelnerem? 

Zawsze było trudno, ponieważ nie jest to łatwy zawód. 

Dziś może jest nawet trudniej, ponieważ mamy media 

społecznościowe, a te niosą pewne zasadzki, w które 

można łatwo wpaść. Poza tym różnorodność gości, 

którzy dziś są świadomi standardów obsługi, dużo 

podróżują, zwiedzają, zaglądają do polecanych restau

racji i nieustająco porównują, powoduje że musimy się 

jeszcze bardziej starać. 

Jak dziś zaspokoić gościa? 

Mamy bardzo wymagających gości. Dziś będąc kel

nerem należy być także doradcą kulinarnym, a także 

warto być sommelierem, który odpowiednio dobierze 

wino do wybranego dania. Dobry kelner jest ciekawy 

znajomości produktu, który podaje gościom na tale

rzu. Sam zdobywa wiedzę bądź wypytuje o szczegóły 

kucharzy, z którymi pracuje. 
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Czyli nie wystarczy podać komuś talerza. 
Goście oczekują od nas rozmowy, atmosfery, za którą 

jesteśmy odpowiedzialni. Każde miejsce ma swój 

określony styl i klimat, który budują ludzie, więc tym 

bardziej istotne jest kto z nami pracuje i jaki poziom 

prezentuje. Oczywiście to właściciel określa kierunek 

restauracji, a my jesteśmy od tego, żeby spełnić te 

oczekiwania. Finalnie to my dbamy o to, żeby gość nie 

przychodził do nas tylko, żeby zjeść i wyjść, ale żeby 

tutaj się dobrze czuł i spędził milo czas. A jeśli zechce 

wrócić to będziemy mogli powiedzieć, że w pewnym 

sensie osiągnęliśmy sukces. Cieszę się, że do naszej 

restauracji goście wracają. 

Czego dziś oczekuje gość od obsługi restauracji? 

Goście doceniają u nas ciszę, spokój, profesjonalną 

obsługę, dobrą kuchnię i odpowiednią atmosferę. I co 

jest dla mnie najważniejsze, nasi goście nie boją się 

białych obrusów i dobrze nakrytego stołu. 

Jakiś czas temu zdjęliśmy obrusy, aby było u nas 

podobnie jak w innych restauracjach i ten pomysł nie 

przypadł do gustu naszym stałym gościom - ku mojej 

ogromnej radości bo ja jestem zwolennikiem porząd

nie nakrytego stołu. W końcu jesteśmy w Poznaniu. 

Jakie cechy powinien mieć dobry kelner? 

Na pewno poczucie estetyki, które rzutuje na jego wygląd, 

pracę przy stole. Można każdemu człowiekowi nakazać 

pewien standard nakrycia stołu, natomiast na pewno 

będą sytuacje, w których sam musi podjąć decyzję co 

i w jaki sposób ułożyć, ale też jak zachować się przy stole. 

Ma to bardzo duże znaczenie. Poza tym kelner powinien 

być komunikatywny i umieć słuchać. Nie ma nic gorszego 

niż osoba, która narzuca swoje zdanie i nie skupia się na 

tym, co klient ma do powiedzenia. Musimy wiedzieć co 

sprzedajemy, znać produkty, na których pracujemy. Doty

czy to potraw, alkoholi, ale również miejsca, w którym się 

znajdujemy. Powinniśmy być ciekawi ludzi, świata, sma

ków, rozwijać swoje umiejętności ii podążać za trendami. 

Ale kelner to też trochę psycholog, który musi 

wiedzieć jok podejść do klienta. 
Oczywiście. Musimy wyczuć sytuację, to czy klient 

chce z namii rozmawiać, czy nie. Poza tym każda wizyta 

w restauracji wymaga innej oprawy. Czasem są to 

kolacje biznesowe, czasem randkii, spotkania rodzinne 

a także szybki lunch. I w każdej sytuacji należy wiedzieć 

jak się zachować, jak stworzyć atmosferę, jednocześnie 

nie przeszkadzając gościom. Im szybciej sklasyfikujemy 

klienta i będziemy wiedzieli czego oczekuje, tym lepiej 

go obsłużymy. Trzeba pamiętać, aby być zawsze w zasię

gu wzroku naszego gościa, co jakiiś czas sprawdzać, czy 

czegoś od nas nie potrzebuje bo przecież tak naprawdę 

na tym polega nasza praca w restauracji. Pamiętam 

kiedy pomagaliśmy zorganizować z klientką kolację 

z okazji dziesiątej rocznicy jej ślubu. Uzgodniła wszyst

ko z kelnerami, ubrała się w suknię ślubną. Mąż pnyje

chał do restauracji kompletnie nie wiedząc co go czeka. 

Żona tylko wyznaczyła m u godzinę i miejsce spotkania. 

Pan był mocno zdenerwowany. Kelner Mikołaj się nim 

zaopiekował i z tego co pamiętam to chyba nawet dostał 

,,cos' dla rozluźnienia. Jak Pani weszła do restauracji, 

to obsługa szybko zgasiła światła, paliły się świece, 

z głośników dobiegły takty piosenki z pierwszego tańca 

a oni spontaniczne zaczęli tańczyć. To było niesamowite 

pneżycie i dla nich, i dla nas. 

Stałeś się częścią pewnej historii . .. 

Pny każdym stoliku rodzi się jakaś historia a kelner 

jest do niej zapraszany. Jeżeli z tego skorzysta to staje 

się jej częścią, aktorem, który wciela się w sytuację 

i może odegrać swoją rolę najlepiej jak to potrafi z ko-• 

rzyścią dla dwóch stron. 
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Gracie jak aktorzy na scenie? 

Tak, chociaż to trochę inna gra. U nas gość musi wyjść 

dobrze obsłużony i zadowolony. Nie możemy być 

nadęci, niemili, nie mamy prawa przenosić swojego 

życia prywatnego na salę, bo człowiek od razu to wy

czuje. Wszystko co nas męczy zostawiamy za drzwiami 

a w restauracji gramy nasz spektakl. 

Jak długo pracowałeś jako kelner? 
W branży pracuję już 21 lat. Zacząłem w liceum gastro

nomicznym, gdzie obsługiwałem bankiety i uczyłem 

się od starszych kolegów. Pamiętam kiedy jeden gość 

próbował udowodnić mi, że na niczym się nie znam, nic 

nie wiem, nie mani pojęcia o winach, o jedzeniu. Byłem 

zdenerwowany, ale nie dałem tego po sobie poznać. 

Obsłużyłem pana z uśmiechem na ustach. 'fa sytuacja 

spowodowała, że chciałem wiedzieć więcej. Takie zda

rzenia uczą pokory, cierpliwości i pewnego wyczucia, 

które kelner powinien w sobie mieć. Dziś podpowiadani 

młodszym kolegom, aby sarni zdobywali wiedzę i do

świadczenie własną pracą. Każdy jest odpowiedzialny za 

siebie i swoje przygotowanie - a jeśli jest dobre to może 

to jedynie procentować. 

A dlaczego wybrałeś akurat ten zawód? 
Zawsze lubiłem chodzić do restauracji. Zabierali mnie 

tam rodzice. Mama opowiadała mi, że jak miałem 

zjeść w domu obiad to natychmiast uciekałem. Idąc 

do restauracji robiłem się strasznie głodny i zjadałem 

wszystko. Przy okazji obserwowałem kelnerów w jaki 

sposób nas obsługują, jak krążą z talerzami pomiędzy 

stolikami. Podobała mi się atmosfera i białe obrusy. 

Podpatrywałem co dzieje się w kuchni. Pod koniec 

szkoły podstawowej zamarzyłem o szkole muzycznej, 

ale nie miałem predyspozycji. I wtedy ktoś mi pod

powiedział, że przecież lubię jeść, lubię klimat restau

racji i może ciekawym kierunkiem jest praca kelnera. 

Spróbowałem i ten zawód porwał mnie bez reszty. 

Nawet mam zdjęcie z pierwszego bankietu, który ob

sługiwałem - było to otwarcie centrum ogrodniczego 

na Franowie. 

Ile talerzy stłukłeś? 
Chyba żadnego. W szkole gastronomicznej, podczas 

nauki obsługi konsumenta, płaciliśmy tzw. ,,stłuczko . 

we'. Pamiętam, że w czwartej klasie byłem strasznie 

zły, że wpłacałem te pieniądze a n ic nie zbiłem i nic 

z tego nie mam. 

Podobna doskonale szablujesz szampana. 
Chyba nieź[e mi to wychodzi (śmiech). Nauczyłem się 

tego na szkoleniach sommelierskich. Gościom bardzo 

się podoba ten sposób otwierania szampana. Chciał

bym, żeby wszyscy moi kelnerzy potrafili to zrobić. 

Potrzebna jest odrobina odwagi i już szampan otwarty. 

Ilu kelnerów wyszkoliłeś? 

Setki. 

Co była najtrudniejsze? 

Przekonanie człowieka do tego, żeby chciał się na

uczyć. Jeśli dostaję pod swoje skrzydła kelnera, który 

chce się rozwijać to jest 70 procent sukcesu. Technicz

nych rzeczy można nauczyć się zawsze, chęci w nikogo 

nie wpoimy. 

Musiałeś wstydzić się za swojego ucznia? 

Tak i to była wielka nauka także dla mnie. Wyciągną

łem z tego wnioski. I 
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DREAM TEAM 
Czteroosobowa grupa studentów Politechniki Poznańskiej, jako pierwszy zespół 

w Polsce, właśnie wróciła z Akkuschrauberrennen - wyścigu pojazdów napędzanych 

wkrętarkami marki BOSCH. Zajęli II miejsce w kategorii KNIFF - najlepsza 

konstrukcja oraz III miejsc,e w kategorii VERWANDLUNG - najszybsze rozłożenie 

pojazdu. Założyciel poznańskiego teamu MOTH2 - Sylwester Szymański włożył w to 

całe swoje serce, zrezygnował z pracy i zajęć na studiach. I chociaż były momenty, 

kiedy konto świeciło pustkami, nie poddał się i dotarł do celu. 

ROZMAWIA: KLAUDYNA BOGURSKA-MATYS I ZDJĘCIA: MARCIN ORSZULAK, HAWK 
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Kiedy postanowiłeś zostać inżynierem? 

To było jak skończyłem Uniwersytet Artystyczny. Zaczą

łem praktyki w Niemczech, ale ciągle siedziało we mnie 

marzenie o byciu inżynierem. Zrezygnowałem z praktyk 

i wróciłem do Polski, aby przygotowywać się do studiów. 

Musiałem jeszcze raz napisać maturę. To wszystko nie 

było łatwe, a decyzja była bardzo odważna. Dziś postą

piłbym tak samo. Studia na Politechnice Poznańskiej 

kosztowały mnie bardzo wiele, ale dały mi dużo więcej 

niż tytuł inżyniera. 

Od razu wiedziałeś jaki kierunek będzie dla Ciebie 

najlepszy? 

Szukałem czegoś co łączyłoby różne technologie produk

cji i konstrukcję - to dla mnie jako projektanta jest naj-

ważniejsze - i zarządzanie. Idealnym połączeniem oka

zało się właśnie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 

Studiowałeś kiedyś za granicą ... 

Studiowałem dwa semestry na Hochschule Hanno

ver - Fakulat fur Gestaltung. Tam każdy pracował 

nad swoim projektem indywidualnie, ale mógł jednocze

śnie liczyć na pomoc innych. Po studiach na UAP, PP 

i HH wydaje mi się, że właśnie takie podejście jest wła

ściwe. Model "pracy grupowej'; której uczą nas tu działa 

tylko w pewnych przypadkach - kiedy wszyscy są bardzo 

dobrze wykwalifikowani w swoich zakresach, mają wy• 

raźnie określone zadania, wspólny cel itd Mi odpowiada 

bardziej ten model, gdzie każdy pracuje nad swoim pro

jektem indywidualnie, ale pomaga innym i może liczyć 
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równocześnie na ich wsparcie. Doświadczenie ze stu

diów na Politechnice Poznańskiej pokazuje również, że 

nakazywanie tworzenia projektów w kilkuosobowych 

grupach skutkuje konkurowaniem między ni.mi i zatar

ciem poczucia wspólnoty wewnątrz całego roku, bądź 

specjalności. Najczęściej współpraca i wsparcie pomię

dzy grupami nie istnieje, a przecież o to chodzi w każ. 

dym dużym przedsięwzięciu. To musi zostać poprawione 

jeśli w przyszłości chcemy naprawdę pracować w zdro

wych zespołach projektowych. 

Kiedy z.rodził się pomysł na stworzenie MOTH? 

Na studiach w Hannowerze dowiedziałem po raz pierw

szy o Akkuschrauberrennen - wyścigu pojazdów napę

dzanych wkrętarkami marki BOSCH. Chłopaki 

z Hochschule przygotowywali wtedy coś z pozycją półle

żącą. Myślę, że to właśnie ta inspiracja nadała charakter 

MOTHl. Zacząłem studia na ZiIP cały czas będąc ak

tywnym członkiem Kola Naukowego Inżynierii Wirtual

nej Projektowania. Opiekunowie rzucili wtedy temat, 

abyśmy stworzyli „Pojazd Promocyjny IW'P''. Długo nic 

MOTH2 TO KONSTRUKCJA 

STWORZONA OD ZE RA, 

OD SZKICU KONCEPCYJNEGO 

nie powstawało, aż wreszcie zaproponowałem udział 

w Akkuschrauberrennen. Zostałem liderem zespołu 

i głównym projektantem - wtedy jeszcze bardziej „desi

gnerem''. Okazało się, że zrobiliśmy to jako pierwsi 

w Polsce. Wielu wydaje się, że chodzi w takim projekcie 

tylko o pojazd, ale nikt nie widzi pracy jaka jest wykony

wana w zakresie pozyskiwania środków, promocji, orga

nizacji wyjazdu, transportu, rozliczania środków, 

zamówień, pilnowania terminów, tworzenia raportów, 

prototypowania itp. Dla mnie to róvmież było pierwsze 

duże doświadczenie pracy w niemałym, ośmioosobo

wym zespole. Zależało mi aby każdy dostał jedną, kon

kretną część do zaprojektowania Olek zajął się 

mechanizmem kierownicy, Krzysztof - wspornikiem, 

a Bartek podnóżkami. Oni pomagali mi w projektowa-

niu reszty, a ja pomagałem im zaprojektować i dopieścić 

ich części najlepiej jak się da. Zamawiałem podzespoły 

i wydruki, a oni pomagali w pasowaniu i montażu. Bar

tek jest na BM i to on najwięcej pomagał w toczeniu 

i frezowaniu. Na zawodach, kiedy miałem kolizję 

i uszkodzona została kolumna kierownicza, już wszyscy 

wiedzieliśmy co należy zrobić. Rozumieliśmy się bez 

słów. To był prawdziwy „Racing TEAM''. 

Ktoś Wam pomagał? 

MOTH2 to konstrukcja stworzona od zera, od szkicu 

koncepcyjnego. Stworzenie ergonomicznego, poprawnie 

jeżdżącego, trójkołowego pojazdu - regulamin konkursu 

nie dopuszcza jednośladów - było chyba najtrudniejsze. 

Oczywiście koncepcje były najróżniejsze - miałem nawet 

pomysł, żeby składanie pojazdu zastąpić dmuchaniem 

odpowiednio skonstruowanej ramy. To byłby dopiero 

szok wśród konkurencji. Postawiłem jednak na nieza

wodność i poszliśmy w kierunku bardzo dobrze przemy

ślanej ramy składanej. Zwróciłem się do firmy KIPP 

o przesianie próbek swoich produktów, które miałem 

okazję podziwiać na targach ITM 2017. KIPP został jed

nym z głównych sponsorów. 

Największe finansowe wsparcie otrzymaliśmy 

od uczelni. Dziękuję Prorektorowi i Rektorowi za finan-
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sowanie, wiarę w projekt i doping. Cały czas też projekt 

wspierali swoją wiedzą i doświadczeniem prof. Marek 

Morzyński i prof. Michał Nowak. W optymalizacji ramy 

„Hyperlight" pomagał mi kolega Konrad Łyduch, który 

obecnie robi doktorat w naszej Katedne Inżynierii 

Wirtualnej Projektowania, na Politechnice Poznańskiej. 

Jak wypadł wyścig w tym roku? Poprawiliście 

wyniki? 

Dla każdego z członków zespołu MOTH2: Bartosza Zło 

tego, Aleksandra Deski i Krzysztofa Plewy był to pierw-

szy udział w takim projekcie, dlatego starałem się ogar

nąć cały projekt, wyjazd i udział w zawodach wykorzy

stując doświadczenie z poprzedniej edycji. 

Wyniki zostały znacznie poprawione MOTH2 jest 

o 12 km/h s.zybszy od starszego brata, 4 kg lżejszy 

(9,8 kg) i ma znacznie większy zasięg dzięki odpowied

niemu chłodzeniu i poprawie sztywności konstrukcji 

i przełożenia. Sam udział w zawodach był ogromnym 

sukcesem - zdobyliśmy II miejsce w kategorii KNIFF -

najlepsza konstrukcja oraz III miejsce w kategorii 

VERWANDLUNG - najszybsze rozłożenie pojazdu -

32 sek./ średni czas l minuta/ zwycięzcy: 22 sek .. 

Rozczarowaniem było tylko to, .że choć wszyscy pozo

stali uczestnicy podchodzili do nas i gratulowali tak 

przemyślanej i dopracowanej konstrukcji oraz designu 

to I miejsce zdobyli niespodziewanie organizatorzy. 

Smieję się że porównanie MOTHl do MOTH2 to jak 

Golf2 do Golf7. Najbardziej jestem chyba dumny też 

z tego, że wreszcie optymalizacja topologiczna, o której 

uczę się od czterech lat poddana z.ostała fizycznej próbie 

i udowodniłem, że to faktycznie działa Jeszcze raz dzię

kuję Konradowi Łyduchowi i prof Michałowi Nowako

wi, bo to oni pomogli mi zaprojektować tę konstrukcję 

i zespołowi MOTH2, bo sporo było pracy nad wprowa

dzaniem tego w życie. 

Ca poradziłbyś studentom, którzy mają podobne 
morzenia? 

Mogę tylko powiedzieć - nie poddawajcie się. Tworząc 

MOTH2 codziennie było do rozwiązania kilka, kilkana

ście problemów różnej natury- pirojektowej, organiza

cyjnej, personalnej, finansowej. To bardzo trudna droga, 

ale każdy rozwiązany problem daje radość. Było kilka 

momentów, kiedy miałem dość. Zrezygnowałem z zajęć 

i pracy zarobkowej żeby w stu procentach poświęcić się 

temu projektowi. Nie miałem momentami nic na koncie, 

ale wierzyłem, że będzie warto. Dziś coraz mniej studen

tów decyduje się na takie poświęcenie, wolontariat. 

Większość woli robić praktyki, staże, bądź po prostu do

rabiać na studiach. Kilkoro członków początkowych 

MOTH2 nie mogło połączyć spotkań projektowych 

z pracą i musieli opuścić team. Pozostali mieli na głowie 

też inne projekty w kole naukowym. Również nie zostali 

do końca Nie da się robić tego „dodatkowo''. Trzeba się 

skupić na jednym projekcie, włożyć w niego całe serce 

i co najważniejsze - DOPROWADZIĆ DO KOŃCA, bo

wiem tylko 2 zakończonych projektów jesteśmy w stanie 

się prawdziwie czegoś nauczyć. I 
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BŁĘKITNE UKOJENIE 
Naładowanie akunlltlatorów w tydzień jest możliwe! Idealnie sprawdzi się w tym 

przypadku wypoczynek na greckiej wyspie Zakynthos. Z Poznania dolecimy tam 

czarterem. O popularności tego kierunku świadczy fakt, że w tym roku loty 

na tą urokliwą grecką wyspę zorganizowało aż osiem biur podróży. 

~ --~ .... -· 
~ 
~-[_ 

f~. 

TEKST I ZDJĘCIA : ANNA SKOCZEK 
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Z 
aky:nthos to kierunek dla ludzi, którzy marzą 

o wypoczynku. Wyspa jest niewielka, nie ma 

na niej też zbyt wielu atrakcji turystycznych. 

Dlaczego? Częściowo jest to spowodowane trzęsie

niem ziemi, do którego doszło w sierpniu 1953 roku. 

Wówczas zniszczonych zostało niemal 90 procent bu

dynków na wyspie. Od tego czasu spora część miesz

kańców uciekła z Zakythos, a ci którzy pozostali 

odbudowali ją właściwie od podstaw. Mimo tej tragicz

nej historii Grecy stworzyli tam idealne warunki dla 

turystów. Na wyspie nie brakuje punktów widoko

wych, z których rozpościerają się zapierające wręcz 

dech w piersi, widoki. 

MIĘKKIE LĄDOWANIE 

Lot z Poznania nie jest męczący, bo trwa około 

dwie i pół godziny. Spod lotniska w Zan te regularnie 

i w miarę plll1ktualnie odjeżdżają autobusy komuni

kacji publicznej. Jadąc do wybranej miejscowości 

warto też zapytać o cenę dowozu taksówkarza. Ceny 

nie zwalają z nóg, bo wyspa jest niewielka, a podróż 

samochodem na pewno będzie szybsza i bardziej 

komfortowa. Po dotarciu na miejsce docelowe, warto 

od razu zarezerwować sobie auto. W sezonie tury

stycznym ruch w wypożyczalniach jest spory, 

a po kilku dnia leżenia na plaży warto przejechać się 

po okolicach i zwiedzić Zakynthos od tej trochę 

mniej turystycznej strony. Wynajem małego samo

chodu to koszt ok. 50 euro za dobę. Niestety w pełni 

sezonu negocjacje nie mają szansy powodzenia, ale 

już w trakcie wakacji we wrześniu można spróbować 

zejść z ceny. Nie bez znaczenia jest tutaj jednak fakt, 

że jeśli dobrze zaplanujemy sobie wycieczkę, to wyspę 

i jej najważniejsze atrakcje można zwiedzić w ciągu 

jednego dnia. 

CENY DLA POZNANIAKÓW 

Rozglądając się za noclegiem nie musimy obawiać się 

zabójczych cen. Nawet w środku sezonu można znaleź,ć 

dwuosobO\vy pokój, za który zapłacimy ok. 220 złotyclh 

za dobę. Obiady i napoje w tawernach też nie zrujnują 

budżetu, a śniadania czy kolacje można zorganizować 

sobie indywidualnie robiąc zakupy w marketacl1, czy też 

kupując lokalne produkty na straganach. Koszt, na któ

ry trzeba się przygotować, to opłata za leżaki. W zależ

ności od lokalizacji trzeba za nie .zapłacić od 1 do 3 

euro. Ale na takim wykupionym .miejscu nad kryształo

wą wodą i przy piaszczystej plaży można spędzić cały 
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dzień. Sącząc kawę lub zimne napoje w zacienionym 

miejscu, z doskonałym widokiem wszystkie problemy 

wydają się mniej ważne. Do tego dochodzą jeszcze 

przyjemne podmuchy wiatru, który jest nieodłącznym 

elementem urlopu na każdej wyspie. Woda w Morzu 

Jońskim okalającym wyspę ma przyjemną temperatu-

rę, a jej kolor jest przejrzyście lazurowy. Czy to nie są 

idealne warunki do wypoczynku? 

ATRAKCJE I WIDOKI 

Ale nawet najbardziej leniwy turysta w końcu znudzi się 

błogim wypoczynkiem. Wówczas można skorzystać 
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z wielu dostępnych na wyspie atrakcji. Warto zapłacić 

ok. 20 euro za wycieczkę statkiem do Błękitnych Grot. 

Na północnym wybrzeżu ciągną się jaskinie wypełnione 

krystalicznie czystą wodą. Jaskinie zostały wydrążone 

przez fale i z większością grot wiążą się legendy. Błękitne 

Groty razem z Zatoką Wraku są głównymi atrakcjami 

wyspy i będąc na Zakynthos po prostu trzeba je zaoba

czyć. Wspomniana wcześniej zatoka wraku jest również 

bardzo interesującym miejscem, chociaż w sezonie trze

ba przygotować się na to, że jest oblężona przez turystów. 

Shipwreck, czy też zatoka przemytników, to atrakcja sto

sunkowo młoda Jej historia zaczyna się dopiero w 1982 

roku, kiedy to w trakcie ucieczki przed grecką marynar

ką wojenną, rozbił się tam statek z kontrabandą. Podob

no przemycano nim głównie papierosy. Po katastrofie 

statek przeleżał tam kilka lat, a z przemycanego towaru 

korzystali w tym czasie mieszkańcy wyspy. Po latach sta

tek zardzewiał i dziś oglądają go turyści z całego świata. 

Do plaży, na której się znajduje nie ma dojścia z lądu, 

więc z bliska można obejrzeć ją jedynie dopływając 

od strony morza. Zatokę można obejrzeć również z plat

fom1y widokowej, która znajduje się na szczycie klifu. To 

jeden z kilku punktów widokowych rozmieszczonych 

na wyspie. Warto odwiedzić je wszystkie, chociaż należy 

liczyć się z tym, że część z nich to tawerny, do których 

wejdziemy dopiero po rozmowie z obsługą, w której za

gwarantujemy złożenie zamówienia. 

ŻÓŁWIE POD OBSERWACJĄ 

Część plaż w południowej części wyspy objęta jest 

ochroną ze względu na występowanie tam żółwi karet

ta. To jedne największych na świecie żółwi morskich. 

Długość ich pancerza, wynosi zazwyczaj około 1 me

tra, a waga to ponad 100 kilogramów. I tak Gerakas, 

Dafni, a także plaże Kalamaki, Laganas, Sekania i cała 

ZAKYMTHOS to wyspo o powierzchni 402 m2 i zamieszkuje jq 

niewiele ponad 40 tysięcy mieszkańców - to mniej, niż zamiesz

kuje obecnie podpoznońskq gminę Swarzędz. Historio wyspy się

ga 1500 roku p.n .e. kiedy to Zokynthos - syn króla Dordonoso -

wyruszy/ wraz ze swoimi wojownikami no niezomieszkolq wyspę 

i założy/ tom gród. Pomimo długiej historii ze wzg lędu no trzęsie

nia ziemi, nie zachowa/o się tom zbyt wiele zabytków. Najtragicz

niejsze było trzęsienie z 1953 roku. 

wyspa Marathonisi (nazywana też wyspą żółwi) to te

reny, na które samice żółwi wychodzą po zmroku 

i składają jaja w wykopanych wcześniej gniazdach. Se

zon składania jaj trwa od wcześniej wiosny do końca 

sierpnia. W tych miejscach należy liczyć się z ograni

czeniami. Warta uwagi jest też wycieczka na wyspę 

żółwi. W ofercie turystycznej są rejsy statkami z prze

szklonym dnem i podobno są na świecie turyści, który 

w trakcie takiego wypadu widzieli żółwia ... I 
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W Poznaniu przybywa miejsc. w których podczas letnich upałów można się ochłodzić, popływać 

albo spędzić przyjemnie czas nad wodą. Od lipca poznaniacy mogą się cieszyć pływalnią letnią w Parku 

im. Jana Kasprowicza - obiekt wystartował po gruntownej modernizacji. Poza tym skorzystać można 

z kąpielisk w Strzeszynku, Krzyżownikach, nad Rusałką czy nad Maltą. 

T EKST: JOANNA MAŁECKA I ZDJĘC IA: POSIR 

--------
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B 
ardzo nam zależało, by pływalnia była gotowa 

na wakacje i jesteśmy szczęśliwi, że to się uda

ło. To był obiekt, na który czekali wszyscy po-

znaniacy, a szczególnie mieszkańcy Łazarza. W tej 

dzielnicy praktycznie nie było pływalni - mówi 

Tomasz Lewandowski, Zastępca Prezydenta Poznania. 

W zmodernizowanej pływalni w Parku Kasprowicza 

miłośnicy kąpieli mają do dyspozycji SO-metrowy ba

sen sportowy, osobny basen ze zjeżdżalnią oraz bro

dzik z masą atrakcji dla dzieci. Można powiedzieć, że 

to taki wodny, kolorowy plac zabaw. 

Oprócz basenów, można skorzystać z toru do street 

workoutu oraz boiska do siatkówki plażowej i miejsca 

do gry w bule. Coś d]a siebie znajdą też osoby, które 

od aktywnego spędzania czasu wolą wypoczynek 

na leżaku. Pny dużym basenie wyłożona została trawa. 

Można na niej położyć koc lub ręcznik i obserwować 

kąpiących. 

WAKACJE NA CHWIAŁCE 

Atrakcje podobne do tych właśnie uruchomionych 

w Parku Kasprowicza, mieszkaricy Poznania znajdą 

także na drugim z zarządzanych przez POSiR basenów 

odkrytych. Chwiałka, czyli pływalnia letnia przy ul. 

Spychalskiego, to dla wielu poznaniaków miejsce kul

towe. W upalne dni z basenu sportowego, rekreacyjne-
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go oraz brodzika korzystają setki gości. Chwiałka jest 

też areną zmagań dzieci w Junior Poznań Triathlon 

oraz siatkarskiego turnieju Chwiałka Cup. 

LUB NAD JEZIOREM 

Warto pamiętać, że latem w Poznaniu można popływać 

nie tylko w basenach. Wszystkich amatorów kąpieli 

w akwenach naturalnych POSiR zaprasza na swoje ką

pieliska. W tym roku jest ich aż pięć: po jednym na Mal -

cie, Rusałce j Strzeszynku i dwa na Jezione Kierskim. 

- Każdy, kto zagląda na nasze kąpieliska, może się 

przekonać, że z1nieniają się one n.a plus - zaznacza Łu

kasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków 

Sportu i Rekreacji. - Co roku przybywa na nich infra

struktury sportowo-rekreacyjnej. Spędzanie czasu 

nad wodą w Poznaniu już dawno przestało polegać 

na opalaniu się i kąpielach. Teraz dochodzi do tego ak

tywne uprawianie sportu, a dla dzieci - szalei'1stwa 

na bogato wyposażonych placach zabaw. W ostatnim 

czasie metamorfozę przeszły kąpieliska w Strzeszynku 

i Krzyżownikach (Jezioro Kierskie). Dzięki projektowi 

„Plażojada" pojawiły się tam nowe pomosty, siłownie 

zewnętrzne i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Pracownicy 

POSiR zapewniają, że unowocześnianie poznańskich 

kąpielisk jeszcze się nie zakończyło i czeka nas jeszcze 

wiele niespodzianek. I 
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POZNANSKI SOPRAN 

Została Najlepszą Śpiewaczką sezonu 201 1/2012. Jej głos wywołuj e dreszcz i otwiera 

serca nawet najbardziej wymagającej publiczności, a taka - jej zdaniem - jest właśnie 

poznańska widownia. Obrzucana kwiatami za swoje występy, pojawia się na scenach 

całego świata w największych operowych kreacjach. Katarzyna Hołysz, 

poznanianka, pomimo międzynarodowej kariery i częstych wyjazdów odpoczywa 

właśnie w Poznaniu, ale i w Gdańsku, gdzie znalazła miłość swojego życia. 

ROZMAWIA: JOANNA MAŁECKA 

M 
iała zaszczyt współpracować z wieloma wy

bitnymi dyrygentami, takimi jak m.in.: An

toni Wit, Tadeusz Kozłowski, Jose Maria 

Florencio Junior, Tadeusz Wojciechowski, Andrzej Stra
szyński, Tadeusz Strugała, Rolf Reuter, Łukasz Borowicz. 

Szczególnym wydarzeniem był występ artystki w roli 

Madame w operze Francisa Poulenca „La voix humaine" 

we własnym, autorskim przekładzie na język polski, wy

stawionej w kompozytorskiej wersji z fortepianem 

w 2003 r. w Poznaniu, po raz pierwszy i jak dotąd jedyny 

w Polsce. W dorobku ma 9 płyt CD repertuaru pieśnio

wego, muzyki dawnej, muzyki sakralnej i największych 

dziel operowych. 

Dlaczego śpiewasz? 

Katarzyna Hołysz: Myślę, że to było moje powołanie, bo 

żadna formalna droga nie wiodła do muzyki. Początko

wo, ani nie uczyłam siłę specjalnie w tym kierunku, ani 

też nie mam żadnych muzycznych tradycji w rodzinie, 

z wyjątkiem mojego dziadka, który był multiinstrumen

talistą. Grai na fortepianie, akordeonie, gitarze, skrzyp

cach, a kiedy grai to srę bardzo wzruszał. I ja mam 

dokładnie tak samo, chociaż muszę się czasami po

wstrzymywać. Dzieła operowe są tak naszpikowane 

emocjami, że gdybym do tego dołożyła jeszcze moje 

wzruszenie, byłaby katastrofa (śmiech). 

Podglądałaś jak dziadek grał? 

Niestety nie pamiętam tych czasów. Poznałam je słucha

jąc opowieści mojej mamy, która opowiadała jak na róż-

nych spotkaniach rodzinnych dziadek siadał i grai. Kiedy 

przyszłam na świat, dziadek w całości poświęcił się swo

jej pasji ogrodniczej. Ale wiem, że zabierał mamę i ciocię 

do opery, na wystawy. Uwielbiał muzykę i wciągał w nią. 

całą rodzinę. Moja mama w domu śpiewała gotując, czy 

sprzątając, więc ta muzykalność pewnie gdzieś we mnie 

siedzi. I może nie będę oryginalna, ale stawałam 

przed lustrem z dezodorantem i śpiewałam. Zawsze był 

to repertuar rozrywkowy. Jakoś tak się złożyło, że po
szłam w innym kierunk.'U, dziś wiem, że właściwym. 

Skończyłaś Uniwersytet Ekonomiczny, czyli znów 
poszłaś inną drogą . 

Tak, ale nie .żałuję. Poznałam wspaniałych ludzi, bardzo 

dużo się nauczyłam. I choć dzisiaj śpiewam, to kto wie 

czy jeszcze kiedyś nie zwiążę swych losów z ekonomią. 

To ciekawe zestawienie: artystka w świecie cyfe
rek. Nie nudziłaś się tam? 

Nie wiem czy powinnam to mówić, ale to troszkę moje 

przekleństwo, że ja nigdy nie miałam problemów z na

uką. Jakoś wszystko łatwo mi przychodziło. Miałam 

czerwony pasek i tarczę wzorowego ucznia, ale pewnie 

nie pamiętasz tych czasów. 

Zaskoczę Cię, bo doskonale pamiętam tę tarczę, 

którą z dumą nosiłam przypiętą do fartuszka . 
No proszę (śmiech). Nauka szła mi bardzo dobrze, dużo 

wynosiłam z lekcji i nad niczym nie musiałam specjalnie 

pracować, więc nie wygenerowałam w sobie konkret-
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nych zainteresowań. Kiedy kończyłam liceum nie wie

działam dokąd pójść. Stanęłam na rozdrożu i pomyśla

łam: co ja mam teraz zrobić?. Wiedziałam, że jak pójdę 

na medycynę czy na prawo będę musiała usiąść i uczyć 

się miesiącami a nie bardw mi to odpowiadało. Wybra

łam ekonomię. Studiowałam myśląc, że chyba jednak 

chciałabym być lekarzem. Nawet kilka dni temu się 

nad tym zastanawiałam (śmiech), ale chyba już jest 

za późno. 

Kiedy odkryłaś w sobie talent do śpiewania? 
No właśnie na ekonomii Szłam ulicą Głogowską, obok 

szkoły muzycznej. Wisiał tam szyld: studium piosenkar

skie. Zatrzymałam się i pomyślałam: jedni w wolnym 

czasie chodzą na ryby, im1i jeżdżą na rowerze, to może ja 

bym pośpiewała. Weszłam do środka i zapytałam w por

tierni kto tu uczy śpiewać. Pani woźna, która miała dyżur 

skierowała mnie do klasy Pani kierownik sekcji wokal

nej, profesor Ewy Bernat - Trafankowskiej. I zaczęłam 

śpiewać. Po drugiej czy trzeciej lekcji doszłam do wnio

sku, że ja nie będę chyba jak Maryla Rodowicz, czy Kay

ałl, bo to zupełnie inny kierunek. I okazało się, że man1 

talent. Potem Pani Bernat - Trafankowska namówiła 

mnie, żebym podeszła do egzaminów. I tak zrobiłam. 

Dostałam się do klasy mojej ukochanej Pani Profesor 

Krystyny Pakulskiej, której zawdzięczam wszystko co 

dziś umiem i mam. To ona cierpliwie mnie uczyła. Cho

ciaż kilka razy wyprowadziłam ją z równowagi. Pamię

tam kiedy walnęła ręką w fortepian i mówi: cholera 

jasna, ja tu padnę trupem przy tym fortepianie a ty śpie

wać będziesz! Trzeba podkreślić, że jest to wielka dama, 

która nigdy nie używała brzydkich słów. No i dopięła 

swego. Bardzo ją kocham, zresztą ona bywa na moich 

koncertach i mocno mnie wspiera. 

Rzadko koncertujesz w Pozna niu. Dlaczego? 
Wiesz, ja nie należę do osób, które wysiadują pod gabi

netami dyrektorów instytucji i proszą się o występ. Uwa

żam, że jeżeli idę do jakiejś instytucji to jestem tan1 

gościem. Każdy wie jak wygląda śrndowisko muzyczne, 

przykładowo w PoznanitL I każdy wie kogo gdzie chce 

zaprosić. Dla mnie byłoby nieelegancko zadzwonić 

do dyrektor.a i zapytać czy mogę przyjść zaśpiewać. To 

byłaby niezręczna sytuacja dla obu stron. 
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Pamiętasz swój pierwszy, po

ważny występ? 

Pamiętam mój debiut w Teatrze 

Wielkim w Poznaniu. Byłam 

na czwartym roku studiów, na Aka

demii Muzycznej, bo nie wiem czy 

Ci wspominałam, ale po przygodzie 

w szkole muzycznej, zdawałam wła

śnie tam. 

TO BYŁO MOJE 

POWOŁANIE, BO ŻADNA 

FORMALNA DROGA 

NIE WIODŁA DO MUZYKI 

W ciżemkach chodziłam po kamlo

tach. A potem, kiedy wszystko się 

udało, byłam przeszczęśliwa. Wie

działam, że to co robię ma sens i że 

obrałam właściwą dla siebie dro

gę. I cieszyłam się, że ludzie byli za

dowoleni. 

No nie wspomniałaś ... 

A to przepraszam (śmiech). Wtedy, w teatrze, zaśpiewa

łam Nabucco, do którego zaprosił mnie dyrektor Pietras 

i to było dla mnie ogromne przeżycie. Wskoczyłam 

w przedstawienie, które było już grane w repertuarze. 

Przygotowywałam się do tego występu, ale mimo tego 

był to ogromny stres. Bez próby kompletnej - w dekora

cjach, kostiumach i z orkiestrą miałan1 wejść w spektakl, 

co dJa zawodowców jest trudne a już na pewno dla ko

goś, kto dopiero zaczyna. Pan Wiesław Bednarek, który 

był asystentem reżysera, powiedział do mnie dziesięć mi

nut przed spektaklem: nie miałaś próby w pełnej dekora

cji, a na scenie jest trochę pochyło, to może idź tam sobie 

pochodź, żebyś potem się nie przewróciła. Zamarłam. 

A zdarzyło Ci się wyjść no sce

nę, gdzie było garstko publicz

ności? 

Tak. I wyobraź sobie, że tu wcale nie chodziło o spektakl, 

a o warunki pogodowe. Występowałam wtedy w Łodzi. 

Chwilę przed spektaklem była śnieżyca, ulice pokrył lód 

Miasto w kilka minut stało się kompletnie nieprzejezdne. 

Ludzie stali w ogromnych korkach. Na widowni była 

garstka osób a my daliśmy z siebie wszystko. Po tamtym 

występie wiem, że inaczej śpiewa się dla pełnej widowni, 

a inaczej do pustych miejsc. A ja uwielbiam patrzeć 

na ludzi kiedy śpiewam, widzieć ich reakcje. 

Wypatrujesz no widowni znajomych? 

Bardzo często, nawet potem mówię im w co byli ubrani 

(śmiech). Albo kiedy ziewali. 
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Jak długo występowałaś w Poznaniu? 

Nigdy nie byłam tu zaangażowana na stałe, dlatego że 

ja z żadnym miejscem nie chciałam na stałe się wiązać. 

Chciałam jeździć, zwiedzać świat. Potem, macierzyń

stwo trochę mi to ograniczyło. Dyrektor Pietras był tak 

miły, że zaprosił mnie do kill..'U produkcji, gdzie śpie

wałam głosem mezo sopranowym. Bardzo dobrze mi 

się tu śpiewało. Trochę żałuję, że nasze drogi z poznań

skim teatrem się rozeszły, bo to jest jednak mój teatr. 

Za każdy razem, jeszcze w szkole, kiedy zamykałam 

oczy i wyobraża.lam sobie swoje występy stałam wła

śnie na tej scenie, na żadnej innej. 

Dzisiaj chciałabyś na stale śpiewać w poznań

skiej Operze? 

Na pewno chciałabym tutaj występować. 

Śpiewałaś w najrói:niejszych zakątkach świata. 
Gdzie się najlepiej czułaś? 

Największy entuzjazm publiczności płynie z krajów 

południowych, ale tam jest niebezpiecznie. 

Dlaczego? 

Bo jeśli im się podoba to wiwatują i czekają na ciebie 

po spektaklu z gratulacjami, a jeśli nie to potrafią na

wet rzucić w artystów pomidorami i wyjść. Na szczę

ście mnie się to nigdy nie przytrafiło. A jeśli chodzi 

o organizację pracy w teatrze to zdecydov.ranie nie

mieckie instytucje. Tam wszystko jest przemyślane, 

od próby do samego występu. Każdy wchodzi o swojej 

godzinie, nie ma żadnych obsunięć czasowych. Zawsze 

zastanawiałam się jak oni to robią. We Włoszech, dla 

odmiany, jeśli koncert ma zacząć się o 19:00 to zazwy

czaj rozpoczyna się godzinę, nawet dwie później. 

Zawsze dajesz z siebie wszystko? 

Zawsze. Nieważne gdzie śpiewam i jaka jest publiczność. 

Uważam, że jeśli już ktoś kupił bilet na spektakl, to należy 

mu zapewnić występ na najwyższym poziomie. 

Twoja rola jest dosyć trudna, bo oprócz tego, ie mu

sisz zaśpiewać jeszcze trzeba to zagrać. 

Powiedzmy sobie szczerze, że skończyły się czasy śpiewa

ków, którzy jeśli śpiewali to nie grali Dziś mamy trudniej. 

Śpiewaczki muszą wyglądać jak gwiazdy filmowe i śpie

wać jak anioły. Zawsze powtarzam, że opera jest dla mnie 

sztuką trudniejszą niż teatr. Aktor jak zapomni tekstu ma 

czas, zastanowi się, ogra pomyłkę. W operze jak przega-

pisz swoje wejście to już po wszystkim, już za późno. Mu

zyka płynie dalej, partnerzy czekają na Ciebie, reżyser 

oczekuje, że precyzyjnie zrealizujesz jego wskazówki. Każ

da wpadka może zakończyć się katastrofą dla spektaklu. 

W ilu językach śpiewasz? 

Włoski, niemiecki, polski, francuski, ale zdarzyło mi się 

śpiewać IX Symfonię Beethovena w esperanto. Bardzo 

piękny język. Nawet mam gdzieś nuty. 

Jak długo przygotowujesz się do występu? 

Nowa partia w operze, która trwa około czterech godzin, 

wymaga zdecydowanie więcej czasu. Na koncertach sięga 

się często do czegoś co już wcześniej się wykonywało, 

a i zakres materiału jest nie tak spory, więc szybciej. 

Wybrałaś sobie trudny zawód, bo muzyka klasyczna 

wciąż postrzegana jest jako ta dla wyższych sfer, czy 

inteligencji. Co o tym sądzisz? 

Jeżeli młodzież przychodzi na koncerty to jest to kwestia 

rozwiniętego procesu edukacji Wszystko zaszczepia się 

dzieciom w :szkole. Młode pokolenie trzeba edukować: 
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wychodzić na koncerty, do teatru. I wtedy oni mogą do

tknąć muzyki klasycznej i albo ją pokochać albo nie. 

W Polsce nawet gdyby Judzie chcieli to nie zawsze mają 

możliwość obcowania z operą od najmłodszych lat. Mam 

nadzieję, że to się zmieni i zmienia. 

To jest jedno, ale słyszałam, że dziś, żeby przy

ciągnąć widza przerabia się opery w sposób nie 

do końca właściwy ... 
Masz rację. Nie popieram skandalizujących pnedstawień, 

a dziś takie się sprzedaje. One znacznie odbiegają od ory

ginału, a często nie mają z nim wiele wspólnego. Jeśli ktoś 

pragnie wystawiać takie dzieła, to nic nie stoi na przeszko

dzie, aby je sobie zamówił lub napisał. Klejnotów muzyki 

operowej nie powinno się odzierać z ich charmu, charak

teru i koncepcji samego kompozytora A już na pewno nie 

należy kalać w ten sposób oper polskich, których mamy 

przecież tak niewiele. To jest po prostu nieeleganckie. 

Za swoją pracę otl"Z)'małaś też wiele nagród. 
Tak, bardzo sobie je cenię. Zaczęło się od Medalu Młodej 

Sztuki, który otrzymałam od Głosu Wielkopolskiego. Le

dwo go mogłam unieść. Śmieję się, że jestem kolekcjo

nerką nagród honorowych. One są dla mnie szczególnie 

ZA SWOJE KREACJE WOKALNE OTRZYMAŁA NAGRODY: 

styczeń 2003 rok - Medal Młodej Sztuki za debiut sceniczny 

i kreację woka lną (partia Adalgisy w operze Norma V Belliniego 

w Teatrze Wielkim w Poznaniu) 

czerwiec 2009 rok - Złotą Maskę za najlepszą kreację wokalną 

sezonu 2008/2009 {partia Agaty w operze Wolny Strzelec 

C. M . von Webera w Teatrze Wielkim w Łodzi) 

marzec 201 O rok - nominację do nagrody Splendor Gedanensis 

za „wybitną kreację w operze Ariadna n a Naxos R. Straussa 

w Operze Bałtyckiej w Gdańsku 

luty 2011 rok - nagrodę krytyków i melomanów Trójmiasto 

Storm Roku 2010 za role Halki i Lady Makbet kreowane 

w Operze Bałtyckiej 

maj 2012 rok - Teatralną Nagrodę Muzyczną im. Jana Kiepury 

d la Najlepszej Śpiewaczki sezonu 2011/2012. 

cenne, ponieważ pochodzą od publiczności. Po wystę

pach w Operze Bałtyckiej, z którą byłam bardzo długo 

związana, otrzymałam nagrodę "Sztorm Roku'; która łą

czy w sobie uznanie krytyków z głosem publiczności. 

Bardzo ważna jest dla mnie też nagroda Jana Kiepury dla 

„Najlepszej śpiewaczki sezonu''. Wszystkie stoją u mnie 

w domu na pianinie, obok porteru Marii Callas. 

Ale mogłaś mieć jeszcze więcej nagród, gdybyś 
zdecydowała się rozpocząć długofalową karierę 

w Niemczech, prawda? 

Być może. Tak się trochę 1.apowiadało. Pamiętam kiedy 

zaśpiewałam operę „Der Rosenkavalier''. Po tym wystę

pie otrzymałam mnóstwo propozycji z różnych miejsc. 

Agenci sami dzwonili. I już miałam podpisywać długo

terminowy kontrakt w Monachium, ale musiałam się 

wycofać, bo okazało się, że jestem w ciąży a nie wiedzia

łam, jak będę się czuła, nie chciałam nikogo oszukiwać 

i 1.a chwilę odchodzić z pracy. 

Uczciwie, wiele osób by się na to nie zdobyło. 

Tego właśnie nauczyła mnie moja babcia, która zawsze 

powtarzała: jeśli nie będziesz szła w życiu po trupach, to 

będziesz miała szczęście do żywych ludzi. I to praw-

da. I bardzo, jej za to dziękuję. 

Twój syn Vincent też będzie śpiewał? 

Nie wiem, ale dziś woli grać w koszykówkę i play sta

tion. Zreszt)l on chyba pamięta, że jak był mały, musia

łam zostawiać go z moją mamą, żeby wywiązać się 

z podpisanych kontraktów. Sporo jeździłam i bywały 

takie momenty, kiedy zamiast się przepakować miałam 

gotowe trzy walizki. Stały w korytarzu i tylko je zamie

niałam. Któregoś dnia wyjeżdżał.am na następny kon

cert. Vincent podszedł do mnie, przytulił się do mojej 

nogi i mówi: mamusiu, ja już będę grzeczny, proszę 

Cię, nie wyjeżdżaj. I wtedy powiedziałam stop. 

Dziś mieszkasz w Poznaniu. Często spacerujesz 

po mieście? 
Żeby sprecyzować: mieszkam pod Poznaniem i bardzo 

sobie to cenię. Uwielbiam nasze miasto i chętnie przy

jeżdżan1 do centrum. Wciąż wyjeżdżam na koncerty, 

przykładowo do Gdańska, gdzie znalazłam miłość. 

I tam często spędzamy weekendy. Wyobraź sobie, że 

pomiędzy występami siadam sobie na plaży i odpoczy

wam. To jest piękny czas. Lubię ten czas. Mam piękne 

życie. Jestem szczęściarą! I 
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WAKACJE Z DUCHAMI 

Lubicie się bać? Tak choć odrobinę? To świetnie, bo zapraszamy na wyprawę śladami 

poznańskich duchów, a naszym przewodnikiem będzie Jerzy Sobczak - krajoznawca, 

historyk, pasjonat i poszukiwacz historycznych ciekawostek, autor wielu książek, 

także przewodników po naszym mieście i regionie. 

TEKST: ELŻBIETA PODOLSKA I ZDJĘCIA: SŁAWOMIR BRANDT 

W 
ycieczkę zaczynamy od Zamku na 

Wzgórzu Przemysła w samym centrum 

miasta. Wielu z nas nie ma pojęcia o jego 

historii, burzliwych dziejach, znakomitych mieszkrui

cach i życiu codziennym, jakie toczyło się tutaj przez 

wieki A jest co opowiadać o krwawych morderstwach, 

romansach, duchad1, ale też i pierwszym lekarzu 

królewskim Mikołaju i Józefie Wybickim, godle 

i hymnie. Kto ciekawy, powinien sięgnąć po książkę 

»Zamek Królewski na Wzgórzu 

sięgałem do źródeł historycznych, szukając ludzi, ich 

motywacji, ale też i ... dudiów, bo duchy, w większości, 

to postaci historyczne. 

DUCHY NA ZAMKU 

Zamek Przemysła to idealna sceneria dla duchów, 

bowiem to właśnie w tym miejscu składali wizyty 

wybitni, ale też i czasem bardzo egzotyczni goście. -

W 1623 roku przybył do zamku poseł szacha perskiego 

i rozmawiał z Adamem Sędzi

Przemysła" autorstwa Jerzego 

Sobczaka. - Zawsze interesowały 

mnie rzeczy sięgające głębiej niż 

zwykle opowieści - mó-wi Jerzy 

Sobczak. - Przez lata uczyłem 

SIĘGAŁEM DO ŹRÓDEŁ 
wojem Czarnkowskim. Wracał 

wtedy z wizyty w Hiszpanii 

HISTORYCZNYCH, SZUKAJĄC 
- mówi Jerzy Sobczak. - Był h1 

także przedstawiciel chana ka

za11skiego i porty ottomruiskiej. 

Odwiedzali nas też władcy, jak 

choćby Eryk I, król Norwegii, 

w szkole geografii. I to uczniowie 

pokazali mi, co ich interesuje, a ja 

zacząłem szukać sposobów, żeby 

LUDZI, ICH MOTYWACJI, 

ALE TEŻ !...DUCHÓW 

przekazać im to w ciekawej for-

mie. Były wyprawy, pikniki, szukanie coraz to nowych 

wiadomości. Na lekcjach nie miało być nu.dno i chyba 

nie było, bo uczniowie, którzy skończyli szkołę nawet 

50 lat temu, nadal chcą się ze mną spotykać i pamiętają 

materiał ze szkoły. Naturalnie od geografii zacząłem 

też sięgać po historię. To się uzupełniało. Tym bardziej, 

że zacząłem realizować filniy dokumentalne dla telewi

zji polskiej. Powstało ich ponad 300, opartych o wy

prawy krajoznawcze szlakami historii. Coraz głębiej 

Danii i Szwecji. Jadąc na ślub 

Zofii (Sonki) Holszańskiej 

w 1424 roku, zatrzymał się na rozmowy w Poznaniu. 

- Żródła wspominają, że specjalnie z tej okazji, 

zespół teatralny Kolegium Jezuickiego wystawił spek

takl „Zaślubiny Baltazara" nieznmego autora. Było to 

w roku 1580, podczas ślubu Zofii Opalińskiej - mówi 

Jerzy Sobczak - Tutaj także odbywał się w 1433 roku 

ślub siostrzenicy Jagiełły - Marii. Jej narzeczony, Bogu

sław IX, obawiając się zemsty Krzyżaków, przybył do 

miasta w przebraniu. W zamkowych murach mieszkali 
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władcy i książęta, byli także uczeni i artyści. 

To tutaj przebywał pierwszy królewski 

lekarz magister Mikołaj. 

Co ciekawe, przez dziesiątki 

lat pamięć o zamku królewskim 

w samym Poznaniu została zatarta. 

Cały czas pamiętali jednak o jego 

historii Czesi i Niemcy. W Hra

dec Kralove, co roku, odbywa się 

wielka impreza - Festiwal królowej 

Ryksy Elżbiety, córki Przemysła II, 

która była żoną Wacława II. Natomiast 

w bawarskim Landshut odbyły się zaślubiny 

Jagiellonki. Od stu lat świętowane jest tam wesele 

Jadwigi Jagiellonki z Jerzym Bogatym, najbardziej 

zamożnym księciem. Jerzy Sobczak został specjalnie 

zaproszony na to wydarzenie przez władze miasta. -

Bardzo mało osób wie, dlaczego w korowodzie widać 

także polskie flagi i proporce - mówi Jerzy Sobczak, 

który uczestniczył w tym święcie. - Otóż pożegnanie 

Jadwigi przed wyjazdem na zaślubiny odbywało się na 

zamku w PoznanitL Oni pamiętają o historii, my za. 

pominamy, a szkoda. Bo na te imprezy ściągają tłumy 

turystów z całej Europy. 

RYCERZ POD MURAMI 

Takich historii jest wiele, ale ta najbardziej frapująca 

dotyczy nieszczęśliwej księżniczki Ludgardy, żony 

Przemysła II. Do dzisiaj ludzie opowiadają, jak krąży 

po zamkowych murach ... Postać Ludgardy widywano 

najczęściej ubraną w białe powłóczyste szatty. Podążała 

przed siebie z wyciągniętymi dłońmi i na wpół uchylo

nymi ustami, w których zamarła ostatnia, niewypowie

dziana już skarga. Czasem zdarzało się, że z szumem 

wiatru niósł się jej żałosny lament... Opowiadano też, 

że pod murami zamku ukazywał się również cień 

rycerza w czarnej zbroi, na czarnym jak kruk koniu. 

Zjawiał się późną nocą i przed świtaniem znikał wśród 

mroku. Jeszcze inni twierdzili, że widzieli tego rycerza 

w czasie żałobnego nabożeństwa w katedrze poznań

skiej , jak skryty za filarem wpatrywał się posępnym 

wzrokiem w trumnę Ludgardy ustawioną n a katafal

ku ... (Jerzy Sobczak „Duchy w polskich zabytkach") 

Przygoda z duchami miała swój początek. - Naj

pierw napisałem przewodnik o duchach i zjawach 

wielkopolskich, a potem przyszła propozycja z wy

dawnictwa, żeby napisać książkę o duchach w Polsce. 

Odwiedzałem te miejsca, słuchałem historii, a potem 

szukałem w archiwach, żeby odnaleźć 

postaci historyczne, sprawdzić, kim byli 

i jakie były ich historie - mówi Jerzy 

Sobczak. - Przeszukiwanie historii 

to bardzo ciekawa praca, niemal 

detektywistyczna. Żmudna, ale 

odkrycia wart e są tych godzin 

poszukiwań. 

DUCH W KATEDRZE 

Z Zamku Przemysła wyruszamy do 

katedry, bo to właś.nie tam pojawiał 

się duch Wawrzyńca Powodowskiego, co 

w księgach zapisali też historycy. To rycerz, 

kawaler maltański. 

... Po śmierci przez cały rok ( dziwny pobożnemi 

i tajemniczemi zjawieniami) z grobu wychodził i pod

czas mszy ruoczystych śpiewanycl1 u wielkiego ołtarza, 

z dobytym mieczem podczas ewangelii świętej, mię

dzy stallami prałatów i kanoników a stallami niższego 

duchowieństwa widocznie stawał. Po ukończeniu mszy 

niknął... (Jerzy Sobczak „Duchy w polskich zabytkach"). 

- A dlaczego musiał straszyć jako kawaler maltański 

z dobytym mieczem? - śmieje się Jerzy Sobczak - Bo 

X. Dziekan skarżył wielebnych kawalerów maltańskich 

o upór i o to, że zaniedbują wypełniać obowiązki, nie 

stając na chórze i nie zajmują miejsca na stellach zaraz po 

Przewielebnym KanclerztL Stąd pojawianie się kawalera 

podczas mszy. Inne źródła podają, że musiał odpokuto

wać to, że naśmiewał się, ze zwyczaju dobywania miecza 

i wymachiwania nim przed ołtarzem przez kawalerów 

maltańskich. Ciekawe, czy ktoś jeszcze teraz widział du

cha rycerza, krążącego podczas mszy po katedrze. 

STARUSZKA PRZY ORGANACH 

A może wybierzecie się do Fary, gdzie pojawia się ta

jemnicza postać staruszki, prawdopodobnie fundatorki 

organów? Co ciekawe widziano ją już w XXI wieku, kie

dy to podczas remontu organów Ladegasta sprawdzała 

postęp prac, a tak ją opisywano: .. . nagle, jakby znikąd, 

pojawiła się starsza, ubrana na czarno kobieta. Była 

bardzo stara. Przygarbiona, trzęsąca się, wspierała się na 

lasce - pisaJt Jerzy Sobczak. Pojawiała się ok. 1 w nocy. 

Kiedy chciano ją odprowadzać do domu, nie chciała, 

mówiła, że mieszka niedaleko i potem nagle znikała. 

Prawie nie mogła chodzić, a jednak po schodach wspi

nała się do organów. Być może przychodziła sprawdzać, 

czy nie niszczą jej daru, albo cieszyć nim oko. I 
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W
yjątkowy sprzęt w eleganckiej aran

żacji, na powierzchni prawie 500 

metrów kwadratowych. Ponadto 

przestronna przestrzeń warsztatowa i konferen

cyjna. Tak wygląda pierwszy showroom, który 

został otwarty przy siedzibie spółki Amica Handel 

i Marketing, na Inea Stadionie w Poznaniu. - Bę

dziemy tu zapraszać naszych partnerów handlowych, 

dostawców i gości korporacyjnych, ale będzie to 

także miejsce, w którym prowadzone będą szkolenia 

z wdrażanych produktów i funkcjonalności - mówi 

Piotr Skubel, wiceprezes zarządu Grupy Amica oraz 

prezes zarządu Amica Handel i Marketing. - Myśli

my też o tym, żeby był to punkt na mapie Poznania, 

który odwiedzać będą osoby niezwiązane biznesowo 

z naszą firmą, a zainteresowane jej tradycjami i osią

gnięciami - na przykład grupy szkolne. Marzy nam 

się, żeby showroom był miejscem wydarzeń .kulinar

nych czy warsztatów dla młodzieży, która miałaby 

okazję w praktyczny i ciekawy sposób dowiedzieć się 

więcej na temat zdrowego gotowania i technologii, 

jakie mogą w tym pomóc. 

Budowa nowoczesnego showroomu w Poznaniu 

ma także przyczynić :się do realizacji ambitnych 

założeń sprzedażowych, do których zaliczyć 

można znaczne zwiększenie obecności produktów 

Grupy Amica w wymagającym kanale SMK. I 
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Od lewej: Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasto 
Poznania, Jacek Rutkowski, Prezes Grupy Amico oraz 
Jon Grabkowski, Starosto Powiatu Poznańskiego 

Maciej Ścieżyński i Katarzyno 
Cięciero-Czornolewsko, rynkowi 
menedżerowie produktu 



P
iaf po polsku" w wykonaniu po

znanianki - Doroty Lulki zwień

czył 39. sezon w Scenie na Piętrze. 

Jej wyjątkowy głos i niezwykła chary

zma wprov.radziła widzów w niezwykły 

nastrój. Gości, jak zwykle zresztą, powitał 

Romuald Grząślewicz, który po spektaklu 

zaprosił na spotkanie z artystką. I 

POKAZ 
BIELIZNY CHABUR 

TEKST: KATARZYNA Z!IOMEK I ZDJĘCIA: IWONA PARADIUK-KOT 

Z 
a nami pokaz bielizny i strojów 

kąpielowych salonów Anny Ru

bach-Hamela, która kolejny raz 

zaskoczyła swoją publiczność widowiskiem 

jakiego można pozazdrościć. Nowoczesne 

wnętrza hotelu Almarco w Środzie Wiel-

kopolskiej zamieniły się tego wieczoru 

w wakacyjny wybieg. Ponad 200 kobiet 

zebrało się na ostatnim w tym roku 

show salonów Chabur. Modelki pre

zentowały bieliznę seksowną, dzienną 

oraz stroje kąpielowe z dodatkami. 

Wieczór uświetniła wspaniała opra

wa muzyczno-świetlna, była również 

możliwość konsultacji, degustacji 

oraz skorzystaniu z wielu atrakcji 

lokalnych przedstawicieli firm. I 
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PODEJMOWANIE DECYZJI 

Z 
a nami kolejny, wyjątkowy 

wieczór w towarzystwie pań 

z Klubu Kobiet Przedsiębior

czych. Spotkanie odbyło się w Republice 

Słonecznej, gdzie rozmawiano o tym 

jak kobiety podejmujią decyzję i jak 

profesjonalnie występować publicznie. 

Podczas spotkania Wiesława Grabar

czyk - Kostka opowiedziała o książce 

autorstwa Therese Huston „Jak kobiety 

podejmują decyzje. Co jest prawdą, a co 

mitem:' W drugiej części spotkania, 

Tatiana Sokołowska z Business Dress 

Code - Tatiana Sokołowska - Szkolenia 

mówiła o tym jak nie popełnić błędu 

podczas wystąpie11 publicznych. I 



ZDJĘCIA: ARCHWIUM MTP 

] 

edna z największych stref kibica 

w Polsce stanęła na Placu Marka 

na Międzynarodowych Targach 

Poznańskich. Kibice, na wielkim 

telebimie o powierzchni 112 metrów 

kwadratowych, codziennie oglądali 

zmagania swoich ulubionych drużyn. 

Meczom towarzyszyła cała gama 

wydarzeń kulturafuo - edukacyjnych 

skierowanych do całych rodzin. I 

Z 
nakomite jedzenie, wino i muzyka na żywo, tak 

swoje piąte urodziny świętowała Restauracja 

FIGA w gronie najbliższych przyjaciół i Gości 

Szef kuchni Figi Dawid Klimaniec zaprosił do wspólnego 

gotowania wybitnych kucharzy z całej Polski: Adam Adam

czak Oskoma, Poznań, Dominik Dwraj Villa Gardena, Ka

towice, Rafał Koziorzemski Biały Królik, Gdynia, Grzegorz 

Miśta Hotel Natura Residence, Siewierz, Maciej Rosiński, 

ambasador Callebaut, Łódź. Podczas wieczoru 

zaprezentowano zachwycające 6-daniowe 

menu, które goście nagrodzili owacjamE 

na stojąco, doceniając kunszt szefów 

kuchni. Figa w przeciągu 5 lat zdo

była już sobie dużą renomę, a Goście 

dostrzegają nie tylko znakomite menu, 

ale również atmosferę, ogromne serce 

i zaangażowanie, jakie w prowadzenie re-

stauracj i wkładają właściciele oraz załoga lokalu. 

Partnerzy wydarzenia: Firma Klapp Cosmetics, Fusion 

Gusto, Dom Wina, Sukces po poznańsku I 
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JUBILEUSZ KLUBU KAPITAŁU 
ZDJĘCIA: MONIKA GlABISZEWSKA 

W 
Novotel Poznań Malta odbyła się uroczysta gala 

z okazji dwudziestej piątej rocznicy Wielkopol

skiego Klubu Kapitału, w której uczestniczyło 

ponad 200 osób. 

Odznakami honorowymi za zasługi dla rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego, wręczonymi przez Marka Woźniaka - Mar

szałka Województwa Wielkopolskiego wyróżnieni zostali: Alek-

'I sandra Wysoczyńska - Prezes Zarządu Med Polonia Sp. z o. o., 

Łukasz Rychlicki - Prezes Zarządu Alba Thyment Sp. z o.o., Jacek 

Wojciechowski - Prezes Zarządu UTAL Sp. z o.o. oraz Paweł 

Bugajny - Prezes Zanądu Trust S.A. 

Przedsiębiorcy zasłużeni dla rozwoju Miasta Poznania 

wyróżnieni zostali przez Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Miasta 

Poznania, w którego imieniu gratulacje przekazał Tomasz 

Lewandowski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Wy

różnieni: Marcin Charlampowicz-Jabloński - Prezes Zarządu 

oraz Marcin Sałata - Architekt Trigony, Robert Grek - Dyrektor 

HOCHTIEF Polska S.A. Oddział w Poznaniu oraz Marcin 

Woźniak - Business Development Director, Andersia Hotel. 

Przedsiębiorcą zasłużonym dla rozwoju Powiatu Poznań

skiego został Dariusz Stasik - Prezes Zarządu, Właściciel 

WP.I.P. Sp. z o.o. Sp. k., którego wyróżnił Jan Grabkowski -

Starosta Poznański 

Podczas jubileuszowej Gali tradycyjnie już przyznane zostały 

Wielkopolskie Filary Biznesu 2018 za szczególne zasługi dla 

rozwoju gospodarczego, które otrzymali: Andrzej Ankudo-Jan

kowski - Dyrektor Projekt Parking Service Sp. z o.o., Roman 

Blaszak - Prezes Zarządu Fabryki Mebli Biurowych Maro, 

Krzysztof Cieślak - Właściciel CO MER CI O Krzysztof Cieślak, 

Janusz Mieloszyk - Prezes Exide Technologies SA, Ireneusz 

Szpot - Prezes Zarządu SZPOT Sp. o.o., dr inż. Grzegorz Szysz

ka - Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Adam 

Trrybusz - Prezes Zarządu Andersia Property Sp. z o.o. 

Gratulujemy! I 
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2 8. edycja Malta Festival Po

znań dobiegła końca. Prze-z 

10 dni. uczestniczyliśmy 

w ponad 200 spektaklach, koncertach, de

batach i działaniach miejskich. Na festiwalu 

swoje projekty zaprezentowało ponad 350 

twórców z 17 krajów. W tym roku razem 

z belgijskim kolektywem Needcompany 

skakaliśmy w wiarę - sprawdzaliśmy, jak 

sztuka może łączyć pomimo podziałów 

i różnic, jak może budować dialog i py

taliśmy o rolę artysty we współczesnym 

świecie. I 

PUNKTY W DOBREJ ATMOSFERZE 
ZDJĘCIA: SŁAWOMIR BRANDT 

Z 
awody na Hipodromie Wola w Poznaniu 

w konkursach czterogwiazdkowych (na 

poziomie od 140-160 cm) zgromadziły na 

starcie 60 zawodników na 140 koniach. Stawkę 

uzupełniło ponad 80 par startujących w CSII * i CSI 

dla młodych koni. W najważniejszym konkursie 

zawodów, Grand Prix wygrała urodzona we Francji 

Czeszka, Emma Augier De Moussac, dla której 

było to pierwsze w karierze zwycięstwo na 

zawodach tak wysokiej rangi. Najwięk

szą radość poznańskim kibicom spra

wił Andrzej Opłatek na co dzień za

wodnik wielkopolskiego klubu HEAA 

Turek, który zajął drugie miejsce. Pięć 

tysięcy kibiców mogło zobaczyć także 

pokaz Pierra Fleury. I 
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
Oddział Wielkopolski w Poznaniu 

-... ..........,. 

" WSPOLNY BIZNES 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu należy do grona najprężniej 

działających organizacji pozarządowych w województwie. W czerwcu w jego poznańskiej siedzibie 

odbyły się dwie konferencje, będące owocem coraz ściślejszej współpracy wielkopolskich księgowych 

z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców. 

TEKST I ZDJĘCIA: SKWP 

P 
ierwsza z nich, pt. ,,Głos Biznesu 2018': 

zorganizowana wspólnie z Konfederacją 

Lewiatan, jest efektem ponad IO-letniej 

relacji SKwP z Wielkopolskim Związkiem Pra

codawców Lewiatan. Gośdem specjalnym był 

Jeremi Mordasewicz, doradca w konfederacji 

pracodawców. Po swoim wystąpieniu, popro

wadził panel poświęcony perspektywom biz

nesu w obecnych uwarunkowaniach gospodar

czych. Wziął w niej udział m.in. Prezes Zarządu 

SKwP Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, 

prof. Wiktor Gabrusewicz. Drugie wydarzenie 

pt. ,,Sukcesja i jej alternatywy" dedykowano 

rodzinnej przedsiębiorczości, a jego centralnym 

pun!ktem była debata ekspercka. Udział w niej 

wzięli przedstawiciele organizacji społecznych 

działających na rzecz firm rodzinnych współ

pracujących z SKwP. I 
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WIZJONERKI 

ZDJĘCIA: EMILIA STASZICÓW, EWA OKULARCIYK 

W Family Cafe Kasia Jóźwiak i Paulina Szul

czyńska z Berry Mouse przybliżyły były 

gośćmi kolejnego spotkania z cyklu »Ko

bieta Warta Poznania''. Dziewczyny stworzyły firmę 

w 2017 roku, z pasji do piękna i unikatowych rzeczy, 

marzeń, determinacji i wiary w swoje możliwości. Ich 

pomysły są odzwierciedleniem własnych gustów i za

miłowania do wyjątkowych wnętrz i rzeczy. Rozwijają 

się stopniowo, realizując każdy z zamierzonych celów. 

Pomysły zamieniają w działania. Kasia i Paulina aktu

alnie mają 4 produkty w swoim asortymencie. Flower 

Boxy ze sztucznych kwiatów, Pin Boardy, plannery 

oraz t-shirty, ale cały czas myślą nad kolejnymi. I 



POZIOMO: 
1) stopniowy rozwój 
8) zdobi nogawkę spodni 

9) oczko w głowie rodziców 

10) strefo międzyzwrotnikowa 

11) czeka no rozwiązanie 

12) renesansowy no poznońsknm Starym Rynku 

16) mieszkanko stolicy Grecji 
20) przepisowy ubiór 

21) Story przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu 

22) obramowanie, obwódko 
23) pracuje no giełdzie 

24) kolczaste drzewo liściaste 

ROZRYWKA I 97 

JAK Koe,nv 
I PODEJMUJĄ 
, DECYZJE 

Specjalnie dla Państwo, 

przygotowaliśmy 

wakacyjną krzyżówkę 

5 pierwszych osób, 
które nadeślą rozwiązanie 
na adres redakcja@mtp.pl 
ot rzyma książki 
pt. ,,Jak kobiety podejmują 
decyzje" 

6 

PIONOWO: 
2) Junikowo lub Rataje w Poznaniu 
3) specjalisto ze średnim wykształceniem 

4) komputerowe urządzenie kreślące 

5) przywóz towarów z zagranicy 
6) matematyczno klamro 

7) opel do społeczeństwo 
13) sąsiaduje z Kalifornią i Nevadą 
14) obfity plon, zbiór 

15) projekt do zreolrzowonio 

17) muzułmańskie nakrycie głowy 
18) krótki utwór pisany prozą 

19) rzymsko bogini świtu 

Regulamin krzyżówki dostępny no st ronie www.sukcespopoznonsku.pl 

sukces PO POZNANSK'lJ I UPIEC/SIERPIEŃ 201& 
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SEZON NA MINIWYPADY TRWA. 
WYKONAJ PRZEGLĄD ZA 99 ZŁ I CIESZ SIĘ POGODĄ. 

OBUDOWY DO LUSTEREK 
ZEWNĘTRZNYCH. 

Wyraź si eble poprzez wybór jednego 
z wielu ,-norów lusterek. Zaprojektowane 
w brytyjskim s tylu MlNl idealnie wkomponowują 
siQ w stylistykę Twojego auta, nadając mu 
unikatowy design. 

Od 667 zł 
Cena za komplet (2 szt.) 

MINI Smorawiński 
ul. Obornicka 235, 60-650 Pozna1\ 
tel.: +48 61 84 SS 100 
www.smorawinski.mini.com.pl 

RYGLE DO ZAMYKANIA DRZWI. 

Nadaj swojemu samochodowi niepowtarzalny 
charakter poprzez wymianę standardowych 
nakładek w swoim MINI na j edną ze stylowych 
wersj i. Indywidualizm tkwli w szczegółach. 

Od 283 zł 
Cena za komplet (2 s:1.t.) 

DODATKOWE CHROMOWANE 
REFLEKTORY. 
Dopełnij wyrafinowany design Twojego samochodu 
poprzez wybór dodatkowych, białych reflektorów. 
N ie tylko wpłym1 na lepsze oświetlenie drogi. 
ale również przyczynią się do wyrażenia 
wlasneeo stylu Mll\11. 

Od 1 463 zł 
Cena za komplet 12 szt.) 

Możliwość doposażenia i ceny zależą od modelu. wyposażenia standardowego i roku produkcji danego pojazdu. Podane ceny mogą się róż.n ić w zależności od kursu "''Ymiany waluc Wszystkie 
ceny obejmują VAT. jednak nie obejmują kosztów montażu. IJlotki :1.awierają ,.djęcia nmboliczne. Wszystkie oferty obowiązują do wyc,.erpania zapasów. Ofercy dostępne ''o/łącznie II dealerów 
MINI uczestniczących w programle. Btędy w publikacji I zmiany zastrzeżone. 




