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Cieszę się, że co miesiąc się z Państwem spotykam. Że roz-

czwartek wieczór. Siedziałam w redakcji przy przytłu

mionym świetle. Zmęczona, na ostatnim oddechu, czytałam

mawiamy. Dziękuję za wszystkie komentarze, wiadomości,

strony tego wydania. Pomimo setek przeciwności i trudno-

które do mnie wysyłacie, telefony. Jestem za to wdzięczna,

ści,

które napotkałam przygotowując ten nume.r »Sukcesu

podobn ie jak za to, że jesteście. Bez Was ta praca me miałaby

po

poznańsku" pomyślałan1, że jednak mój Anioł

sensu.

nade mną

czuwa. Że nie jestem sa.ma. Udowodniłam też sobie, że mimo
wszystko jestem skuteczna, silna.

Uśmiechnęłam się

Wchodząc

będzie.

Co się zn1ieni. W stałam wcześnie rano. Przez okno

nieśmiało zaglądało słońce. Sąsiadka wciąż wyglądała

do

znad

kubka gorącej kawy, na trawnikach te same psy co wczoraj.

siebie...
Ten rok pokazał mi, że warto wkładać serce w to, w co się
głęboko wierzy.

Warto słuchać intuicji, zamiast ją tłumaczyć.

Warto walczyć o swoje marzenia, choć wydają się tak odle-

Przybyło

przeczytanych kartek książki. Na lodówce widniał

napis: bądź asertywna i naucz się stawiać ludziom granice
- tego wciąż nie potrafilan1. Spojrzałam w lustro. Może przy -

gle. Życie codziennie nas zaskakuje, ale jeśli posługujemy się

była

prawdą, 1.ióra wynika

czasu. I nagle

się czego bać.

w ten 2020 rok, zastanawiałan1 się jak to

z naszych doświadczeń, to nie mamy

To nasza droga. Jak mówi Jacek Walkiewicz:

mi kolej na zmarszczka i siwy włos, ale to raczej efel-.1
stało się coś,

czego się nie spodziewałam. Wy-

prostowana, z głową uniesioną wysoko, szepnęłam do siebie:

.Życie nie jest stabilne, nigdy nie było i zawsze powstanie

jesteś

tajemnicą". Wierzę

bardw wysoką cenę. Ale warto! Bo .każdy przecież początek

w mądrość ludzką, która w obecnych cza-

sach jest na wagę złota.
się ją

ma albo nie.

Mądrości

Mądrzy

nie da się nauczyć - albo

ludzie czasem zbyt wiele analizują

zajebista, robisz doskonalą robotę, chociaż płacisz za to

to tylko ciąg dalszy, a księga zdarze11 zawsze otwarta w poło
wie"

zamiast odpuścić, kiedy głupota puka do drzwi. Szkoda, że

(Wisława Szymborska}.

Tak, to będzie dobry rok - czego

Państwu

i sobie życzę!

tak głośno.
Joanna Małecka
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W OBIEKTYWIE SZYM O NA BRODZ IAKA

PRZENIKLIWA SIŁA SPOJRZENIA

Ten zmysłowy portret autorstwo Szymona
Brodziaka wypełni emocjami

każde wnętrze.

Pochodzi on z sesji do edytońo lu madowego
Idoli Ma gazine w Nowym Jorku. Przenikliwe
spojrzenie tej

pięknej

kobiety, uchwycone

w obiektywie mistrza fotografii czarno-białej,
może rozbić nawet szkło. . . No tym
tajemniczym, monochromatycznym

zdjęciu

udo/o się uwypuklić walory fotografii, ta kie
jak subtelna gro światło i cienia, o także coś
znacznie trudniejszego, czyli
spojrzenia ...

przenikliwą silę

Szymon Brodziak - wizjMer i visuolteller
cromo-białej

fotogrofii, wielokrotnie
nagrodzony no międzynarodowych
konkursach. Pierwszy Polok i najmłodszy
artysto, któtego proce zostały wystawione
w Muzeum Fotogrofii - Fundacji Helmuta Newtona
w Berlinie. W 2019 roku potwierdził swojq pozycję
w absolutnej światowej e2olówce zdobywojqc
1. miejsce w konkursie Wotłd's Top 10 Black&Whtte

Photogrophers, w którym międzynarodowo platformo
One Eyelond wyłoniło 1O najlepszych no świecie
twórców fotogrofi czarno-białej . W 2013, podczos

Festiwalu Filmowego w Cannes, jul'y FoshiOńTV
Photogrophers Awords uznolo go zo najlepszego
no świecie fotografa czomo-biolych kompanii
reklamowych.
T wol'zy wizje cza r no - białego świata,
w ktci<ym gl6wnq rolę odg,ywojq kobiety, piękno i emocje.
Proce Szymona tn0żno no co dzień obejrzeć moino
w Brodziak Gollel'y w Poznaniu i Warsz.owie.
Jego motto brzmi:

,,.Jesteś

tym, co widzisz*.

Plakat #17 „Szkła", fot. Szyman Brodziak

BRODZIAK GALLERY POZNAŃ
SPOT., ul. Dolno Wildo 87
tel. +48 795 770 771

BRODZIAK GALLERY WARSZAWA
Fabryko Koronek, ul. Burakowska 5/7
tel. +48 730 070 999

BRODZIAK GALLERY ONLINE
Piękno

w Twoim wnętl'Zu

www.srymonbroclz.iak.com

Z tym egzemplarzem „ Sukces po poznańsku" przy zakupie plakatów i fotografii autorskich Szymona Brodziaka
w BRODZIAK GALLERY POZNAŃ, BRODZ IAK GALLERY WARSZAWA oroz no szymonbradziok.com
otrzymasz 10% rabat - specjalny kod: S ukcesONE (ważny da końca miesiąca).
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MOIM ZDANIEM

"

NOWOROCZNE SZCZĘSCIE
BUDUJE SIĘ CAŁY ROK
WYOBRAź SOBIE, że przychodzi taki poranek w Twoim życiu, kiedy zaraz po tym jak

wstajesz z łóżka, orientujesz się, że Twoje życie nie zależy od Ciebie, że w Twoją codzienną
rutynę wkrada się czyjaś n arracja.

Orientujesz się, że jesteś bohaterką czy bohaterem czyjej ś

powieści. Słyszysz głos, który opisuje wszystko co

robisz - to głos autorki powieści. Co robisz,

kiedy zdajesz sobie sprawę, że Twoja radość, smutek, nadzieja, plany, każda czynność, zależą od
autorki książki, w której występujesz? Ucieczka z tego świata wydaje się dobrym pomysłem, ale
nie możesz tego zrobić. Dowiadujesz się, że gdziekolwiek się ukryjesz, wątek znajdzie Cię i tak.

AGNIESZKA MARUDA-SPERCZAK
Trenerka Biznesu, mów czyni inspiracyjna
i m otywacyjna, Reiss M otivation Profile (RMP)
Master, mentorka, konsultantka i praktyk
b iznesu, akredytowan a Coach ICF, Master
N LP, promotorka skutecznego motywowa nia
i komunikacji opartej o wartości .

teraz pomyśl, że faktycznie tak jest. Tyle, że tą
sobie piszesz codzienne scenariusze. Jak rozpiszesz swój dzień,
tydzień czy miesiąc, a nawet rok? Czy scenariusz byłby
zgodny z tym, co czuj,e Twoje serce, czy raczej z tym,
co podpowiada Ci umysł? Niektórzy nazywają go też
rozumem czy mózgiem. Ciekawe, że serce to po prostu
serce. Jednoznacznie.

A

autorką (autorem) jesteś Ty i

SERCE CZY UMYSŁ?
To pytanie, które zadają sobie ludzie stojący w obliczu
zmian i ważnych decyzji do podjęcia. Nawet pozorny
brak działania to d ecyzja. Każda wywołuje konkretne

konsekwencje. Zamiast jednoznacznych rozstrzygnięć
podpowiem tylko, że do skutecznego działania potrzebujemy i serca, i rozumu. Ważne jednak, by właściwy
organ wybiera! kierunek i strategię działania, wydawał
,,rozkazy'; a właściwy był wykonawcą i dobiera! odpowiednie narzędzia do realizacji tego czego NAPRAWDĘ
chcemy. Zdarza się, że wszystko opieramy na umyśle.
Być może wtedy boli nas serce.
Minouche Szalik z London School of Economics
jest przekon ana, że „W przeszłości w pracy liczyły się
mięśnie, teraz liczy się umysł, w przyszłości liczyć się
będzie serce'~ Też jestem tego zdania. Będziemy coraz
bardziej skłonni słuchać serca, a u.mysi zaprzęgać d o
planowania i wykonywania. Czasem przydadzą się też
mięśnie. Jednak kolejność się zmieni. A co w życiu poza
pracą? Czyż nie jest podobnie? Coraz bardziej odchodzimy od pracy fizycznej i przesuwamy się do wciskania przycisków dobrze zaprogramowanych urządzeń,
dzięki czemu działają w oczekiwany przez nas sposób
i wspierają nas w codziennych czynnościach. Zarówno
w domu, jak i w pracy. Czy tak samo nie można postąpić
ze swoim własnym sercem i umysłem? Dobrze zaprogramować umysł, by nas wspierał w codziennych działa
niach i realizacji celu. A kierowan.ie pozostawić sercu.
Jak zbudować te przyciski?

KIEDY POSTANOWIENIA STAJĄ Slf
CZASEM PRZYSZŁYM DOKONANYM?
Kiedy rozpoczyna się nowy rok, planujemy zmiany, zaczynamy i. .. polegamy kilka tygodni później.
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»No cóż, znowu się n ie udało" - myślimy i żyjemy
jak dotychczas. Najczęściej do momentu, w którym
to samo życie za nas zdecyduje i niejako zmusi nas
do dokonania niezbędnych zmian. To trochę tak,
jakbyśmy oczekiwali od naszego samochodu, że
bez wymiany opon, oleju, zatankowania właści
wego paliwa, będzie nas dowoził bezpiecznie do
celu. Nierzadko oczekujemy jednak od SEebie, że
bez odpoczynku, zadbania o swoje własne potrzeby
i wzmocnienie siebie, dokonamy wielkich zmian. Nie
dokonamy. Jak jesteśmy osłabieni, to ską<i wziąć na
to siły? Dlatego pierwszym krokiem do dokonania
jakichkolwiek zmian w swoim życiu, jest zadbanie
o siebie. Może trzeba 3 dni poleżeć w łóżku pod
ciepłym kocem i przeczytać zaległe książki? Wziąć
relaksującą kąpiel? Cokolwiek Cię wzmo,cni. Jeśli
nie dbasz o siebie, nie czujesz się na silach. Słusznie.
Co więcej, wpędzasz się w poczucie winy, bo wiesz,
że zmiana jest konieczna, ale prokrastyn ujesz. Nie
robisz, bo nie masz siły, a w dodatku, zamiast się
wzmacniać, wybierasz dobicie się kolejnymi zadaniami na już i na wczoraj. l tak w kółko.
A gdyby tak w scenariuszu dla siebie wpisać momenty
zatrzymania i odpoczynku? Po to, by zyskać przestrzeń
do nieuciekania przed sobą i swoimi »MUSZĘ". Wpisać
tam rzeczy, które nas wzmacniają i wspieraj.ą, i codziennie o nie dbać. Postawić je na pierwszym miejscu przed
wszystkim innym. Czy po kilku tygodniach nie przybyłoby więcej siły?

z wieloma kobietami, często to kobiety
sukcesu, które zapomniały o sobie i swoich potrzebach. Są wydrenowane, a oczekują od siebie siły supermenki. Mówią, że POWINNY wziąć się w garść,
być gotowe na rewolucyjne zmiany, a nie są ... Póź
niej słyszę: »chciałabym, jakby, nie wiem, nie mogę
przecież, nie wypada, nie powinnam, muszę, wtedy
oni wszyscy...".
Z jednej strony więc przemoc słowna wobec siebie
samej, a z drugiej natychmiastowe wycofanie. Nic dziwnego, że między takim miotem a kowadłem faktyczne
zmiany się »nie udają". Zamiast dążyć do czegoś, po
prostu usiłujemy przetrwać. Chwytamy się brzytew, by
nie utonąć. Nie ma więc mowy o rozwoju. Kiedy więc
rozwój i skuteczne zmiany są możliwe?

być może lepszy. Jesteśmy jak

bohater „Truman Show':
tylko niekoniecznie mamy silę i o<iwagę zajrzeć do tego
innego świata.
Kiedy już odpoczniesz i nabierzesz sil, warto sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi w Twoich oczekiwaniach
wobec siebie. Dopiero wtedy Twój umysł nie będzie
ucieka! ze sttrachu przed zmianą.
Załóżmy, że chcesz się zdrowo odżywiać w nowym
roku. Jakie przyciski w umyśle nacisnąć, by zechciał zgodzić się na zmiany? Poniżej kilka WŁAŚCIWYCH pytań,
pełniących rolę przycisków:
- Po Co Ci To (to zdrowe odżywianie)?
- Co Ty będziesz miała z tego, że będziesz zdrowo jeść?
- Od kogo zależy to, czy będziesz się tak odżywiać?
- Z jakiego powodu mogłabyś zdrowo jeść?
- Jak bardzo jesteś na to gotowa?
- W skali od 1-10 na ile jesteś gotowa?
- Dlaczego nie jesteś gotowa mniej?
l wreszcie wyobraź sobie, że już zdrowo jesz:
- Co z tego będziesz miała dla siebie? (Nie dla innych.)
- Dlaczego to COŚ, jest takie ważne?
Dopiero kiedy odpowiesz sobie na te pytania, pomyśl
od czego drobnego zaczniesz zdrowsze odżywianie.
Może od zrobienia pierwszej listy zakupów?
Na czymkolwiek Ci w tym roku zależy, odpowiadaj
sobie na powyższe pytania. l dopiero kiedy znasz na
nie odpowiedzi - działaj. Zamiast skupiać się na często
rozbudowanym krytyku wewnętrznym, skup się na tym,
dlaczego TO czego chcesz, jest takie ważne dla Ciebie?

Pracuję

MÓZG, KTÓRY DOKONUJE ZMIAN
To mózg nieprzestraszony. Dla mózgu przestraszonego,
jedyną zmianą jest stała. Nic to, że ta stała to równia
pochyla, po której się codziennie staczamy. Ważne, że
stale i codziennie odbywa się ten sam spektakl i odgrywamy role, które dobrze znamy. Niby przeczuwamy, że
gdzieś tam, za niewidzialną ścianą, istnieje inny świat,

WIARA I NADZIEJA CZY RACZEJ
WYOBRAŻENIE, ŻYCZLIWOŚĆ
I DOBRY PLAN?
Zamiast wierzyć i mieć nadzieję, że jakoś to będzie
z tym odżywianiem, zacznij od czegoś bardziej namacalnego. Wyobraź sobie dobre efekty jakie osiągniesz,
bądź dla siebie życzliwa i czuła, a dopiero wtedy
buduj plan i go realizuj. Sama nadzieja nie wystarczy
do skutecznego działania, bo nie jest planem. Leonardo Da Vinci powiedział, że „Ruch jest przyczyną
wszelkiego życia". Tak, to ruch i działanie prowadzą
do więcej, a więc do pełniejszego życia. To nie musi
być WIELKI RUCH. Wystarczą codzienne drobne
działania.
Można zacząć od wspierania siebie samej, w miejsce
spierania się ze sobą. Doceniania się, w miejsce oceniania. Pilnowania, by w naszym codziennym scenariuszu
pojawiały się sceny, na 1.'tórych nam zależy. Dobrego
2020 roku. Z własnym scenariuszem. Codziennie. Niezależnie od tego czy będzie to l czy 15 stycznia, czy może
28 lutego lub 1 kwietnia. DROBNYMI i DOBRYMI

KROKAMI DO WIĘKSZYCH ZMIAN. I
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Halo nr 2
Maraton „Rowerowy zawrót głowy" - po raz trzeci z rzędu
Stowarzyszenie Rybczyński Team organizuje wydarzenie
sportowe, podczas którego zawodowcy i amatorzy wystartują
w szczytnym celu. Warto zaznaczyć, że także włodarze miasta
wezmą udział w tym wydarzeniu.
Pokazy ratowników z Uniwersytetu Medycznego praz
OSIP Lusowo i OSP Krzesiny. Będzie można
zobaczyć specjalistyczny sprzęt, nauczyć się resuscytacji
o także zobaczyć niezwykle emocjonujący pokaz ratownictwo
powypadkowego z wraku samochodowego.
strażaków z

Legion SO I - ekipo Gwiezdnych Wojen
rynsztunku.

pokaże się

w

pełnym

Pokazy retro motorów. Wyselekcjonowane i wyszykowane
maszyny, które nacieszą oko każdego wielbiciela motoryzacji.
Siema shop - gadżety WOŚPowe, za wrzutę do puszki.
Poznań

Gromy, bo lubimy!
12 stycznia,

Międzynarodowe

Targi

Poznańskie

28. Finał WOŚP w Pomoniu odbędzie się no terenie
Międzynarodowych

Targów Poznańskich! Grupo MTP jest
wydarzenia. Już 12 stycz:nio mieszkańcy
Poznania spotkają się, oby wspólnie świętować 23. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wysiać Światełko
do Niebo!

Congress Ce nter

Gratko dla konesera: Sztab przy Politechnice Poznańskiej,
który zrzesza największą liczbę wolontariuszy w Poznaniu,
zaprasza no licytacje. Rozpoczęcie aukcji od 12.00, będą
trwały przez cały dzień . Do zdobycie między innymi złote korty
PEKI, spacery z: psiakami ze schronisko dla zwierząt, rejsy
pod pełnymi żaglami i wiele innych wyjątkowych atrakcji.

współorganizatorem

Sceno

Główna

-

zewnętrzna,

godz. 13.00 - 21.00

13.00 Denis HIP HOP

Godz. 10.00

13.30 MY - finalistko Woodstock" 2019

Halo nr 1:

14.00 Ten Numer To

- Strefo Warsztatowo: miejsce, gdzie możecie samodzielnie
drobiazgi z ceramiki, drewno, papieru i materiałów.
Będzie drukowanie, majsterkowanie, szycie, lepienie,
malowanie i wszelkie inne formy aktywności .

14.30 CAMPING HILL - stoli bywalcy sceny naszego

- Strefo Sportowo: ten kto lubi aktywność, nie będzie się
z nami nudził. Lekcje i pokazy hokeja, brazylijskiej piłki,
koszykówki, jazdy no rolkach. Tym razem rozegramy także
turniej szachowy!

l S.2S FAB ULO US AN IMA - rewio

- Strefo Animacyjna: no końcu holi wyznaczyliśmy
teatralno-muzyczną, no licznych leżakach i pufach
mogli wypocząć przy muzyce i animacjach.

l 7.4S LICYTACJA ZŁOTEGO SERDUSZKA

wykonać

przestrzeń
będziecie

sztabu-gorący

Kłopoty -

coverowe rockowonie

rock

1S.00 FABU LOUS AN IMA - rewio
IS . JO MIKA -

najmłodsza

gwiazdo

16.00 GOLDEN LIFE
17.00 SNOWMAN
18.00 WOLF SPIDER - kultowa

poznańska

grupo progressive

trash metol

- Strefo Zdrowia: jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś
więcej o swoim zdrowiu, to tu znajdziecie wiele odpowiedzi.
Zrobicie badania, sprawdzicie aparaty słuchowe
i porozmawiacie o możliwej diagnostyce.

19.00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI

Dla tych, którzy wspierają Orkiestrę także wio.sną krwią Sztab
Wojtusioki przy Fundacji Małych i Dużych Wojtusioki we
współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwo
i Krwiolecznictwo przeprowadzi akcję poboru krwi w trzech
dużych ambulansach, !których z pewnością nie przeoczycie.
Rejestracjo krwiodawców odbędzie się w strefie zdrowia
w Holi nr l. Jak podczos każdej akcji krwiodawstwo, tym
razem również zachęcamy do zarejestrowania się
w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych
Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

20: IS MODESTA PASTICH E
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Finał - wyniki konkursu
,,PUSZKA PRElYDENTA" + ŚWIATEŁKO DO NIEBA TYTKA Z GLANCEM*"

19.SO - 20. 1S Wielki
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CZV DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ STUDENTEM?
Dobre pytanie! Uniwersytet Dzieci to miejsce, w którym najważniejsze są naturalna dziecięca ciekawość
i nauka poprzez doświadczanie. ,,Dlaczego lodowce się roztapiają?': ,,Czy muzykę można narysować?",
„Czy można wydrukować kawałek kolana?" - to tylko jedne z wielu pytań, na które będą starali się
odpowiedzieć wykładowcy

UNIWERSYTET...
Dlaczego Uniwersytet? Wykłady dla studentów organizowane są na uczelniach wyższych, w miejscach kultury i biznesu. Poznańscy studenci najczęściej zapraszani
są m.in. do Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego, na Politechnikę Poznańską, czy do siedziby
Allegro. Wybór miejsca uzależniony jest od tematyki
wykładu.
Młodzi studenci mają szansę poznać

nie tylko naturalne środowisko dotyczące tematyki wykładu, ale także ekspertów i naukowców zajmujących się danym
tematem na co dziei'1.

... DZIECI
Dlaczego Dzieci? Wykłady i warsztaty przeznaczone są
dla dzieci w wieku 6-11 lat. Każde z nich ma szansę
poczuć się jak prawdziwy studen t. Podczas inauguracyjnego wykładu studenci otrzymują indeks, ldóry jest
zarówn o potwierdzeniem przyjęcia n a studia, jak i dokumentem, w którym zapisują wyn iki kształcenia.

Uniwersytetu Dzieci.
szych dzied (6-7 lat) nazywa się „Odkrywanie". Stu denci
uczą się „Jak się robi maść?'; wykonując ją samodzielnie.
Mają szansę posłuchać „Ile jest gwiazd na n iebie?" lub
dowiedzieć się „Jak żyją dzieci w Japonii?''. Starsze dzieci
(8-9 lat) zapraszane są na kierunek „Inspiracje''. Podczas
zajęć pracujlą metodą warsztatową i poszukują odpowiedzi na kreatywne naukowe zagadki m.in. ,,Jakie zwyczaje mają ludzie w Indiach?" lub „Ile płetwal błękitny musi
zjeść i wypić na dobę?''. Najstarsi studenci mają 10-11 lat
i uczęszczają na kierw1ek „Tematy". To oni mają szansę
odpowiedzieć na pytanie „Czy można wydrukować kawałek kolana?''. Dzięki wykładowi z dr h ab. Jak'l.tbem
Rybką zdobywają wiedzę o tym, jak wygląda praca naukowca, który na co dzień zajmuje się opracowaniem
techniki drukowania implantów łękotki.

ZDOBĄDŹ INDEKS NA STUDIA!
Warsztaty i wykłady odbywają si,ę w soboty. Uniwersytet Dzieci daje możliwość dopasowania terminów za.
jęć do

WYKŁADY

indywidualnych potrzeb dziecka. W styczniu
prowadzona jest rekrutacja śródroczna, dzięki której
możesz zapisać swoje dziecko na studia!

Sposób prowadzenia zajęć i ich tematyka dostosowana
jest również do upodobań studentów. To oni sami wybierają, czego chcą się uczyć. Kierunek dla najmłod-

wsobote.unlwersytetdzlecl.pl.

Szczegółowe
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(Nie)dziko kuchnio w Lizawce

sO~u~,o

14 stycznia, restauracjo Uzowko
Nowy rok w kulinariach zacznie się od mocnego wydarzenia.
14 stycznia w restauracji lizawko w Poznaniu odbędzie się
2 konkurs kulinarny Mięso na Karnawał Nie (dzika) kuchnia.
Tematem będzie dziczyzna, ale tym razem impreza
organizowana przez Poznańską Spiżarnię Biesiadników
z partnerami będzie miała zupełnie inny charakter. Będzie to
spotkanie integracyjne ze wspólnym gotowaniem bigosu,
pieczeniem dzika i biesiadowaniem.
Na starcie konkursu stanie natomiast sześciu kucharzy
zaproszonych przez organizatorów do walki w ciemno.
Konkurs będzie rozgrywany według formuły b lack box.
W pudelkach ukryte będą kowalki dziczyzny. Kucharze
z publiczności wybierają sobie pomocnika, którego następnie
wysyłają do sklepu po produkty. Wcześniej nie wiedzą, co jest
w pudelku, ani co jest ,dostępne w sklepiku. Mają dwie
godziny na przygotowanie dania i jedynie pomocnika, którego
wybrali. Jury złożone będzie tym razem z zaproszonych gości,
sponsorów, przyjaciół - wybieranych drogą losowania.
Impreza ma integrować i promować dziczyznę oraz nowo
powstałą Ogólnopolską Ambasadę Dziczyzny z siedzibą
w Lizawce. Na imprezie będą obecni wszyscy czterej honorowi
Ambasadorowie Dziczyzny: Adam Chrząstowski, Teresa
Richter, Mariusz Gachewicz oraz Juliusz Podolski. Partnerem
medialnym tej wyjątkowej imprezy będzie oczywiście Sukces
po poznańsku.

Urodziny w SOFiT Studio
19 stycz.nio, Sofit Studio, ul . Tylne Chwaliszewo 25
Studio SOFiT po raz kolejny zaprasza na wspólne
świętowanie. Z tej okazji przygotowano pokazowe zajęcia
innowacyjnej formy treningu EMS, konsultacje z trenerem
personalnym, dietetykiem i fizjoterapeutą. Podczas eventu
zostanie przedstawiona nowa, szersza oferta studia, W SOFiT
Studio stawiają na rozwój. Dla klubowiiczów i zaproszonych
gości, we współpracy z firmą lnnwell dostawcą nowoczesnych
rozwiązań dla klubów fitness przygotowano warsztaty
na temat treningu EMS. W planie wydarzenia również
prelekcje no temat odżywiania, suplementacji i zdrowego stylu
życia. Wśród zaproszonych gości nie zabraknie gwiazd polskiej
areny sportu. O zdrowy poczęstunek dla uczestników zadba
Fabryka Smaku, która ściśle współpracuje ze studio.
Szczegółowy harmonogram wydarzenia już wkrótce.

Beethoven nasz

współczesny,

cz. I

1O stycz.nio, godz. 19.00,
Filharmonio Poznań ska, Aulo Uniwersyte cka

Centrum Medyczne Synergy Clinic
ul. Albań ska 12/ 1, 60-123 Poznań
Zapraszamy do nowo powstałej kliniki: Centrum Medyczne
Synergy (linie. Ta placówka to coś więcej niż przychodnia.
To miejsce, gdzie pacjent otrzyma fachową pomoc dzięki
świetnie wykształconej kadrze medycznej. To miejsce gdzie
kładziemy nacisk na interdyscyplinarne podejście do pacjenta
i poszukiwanie przyczyny źródłowej choroby czy dolegliwości,
dlatego każdy pacjent będzie obsłużony kompleksowo. Oprócz
lekarzy wielu specjalizocji, od lekarza rodzinnego, internisty,
do chirurga, chirurga naczyniowego, dermatologa, okulisty,
ginekologa, neurologa, endokrynologa, kard iologa, ortopedy
i wielu innych będzie można skorzystać z różnego rodzaju
badań, punktu pobrań czy innych usług medycznych. Dla nas
pacjent jest najważniejszy, dlatego z myślą o nim stworzyliśmy
przyjazne wnętrze, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i świetny
zespól medyczny. Jednocześnie przygotowal iśmy wygodne
narzędzia dla pacjenta w postaci aplikacji dzięki której każdy
będzie mógł mieć szybki dostęp do swojej historii leczenia,
zamówić e-receptę czy sprawdzić zalecenia i dawkowanie
leków oraz umówić się na wizytę lekarską.
Synergy-clinic.pl

Inauguracja cyklu Beethoven nasz współczesny. Martin
HELMCHEN - fortepian, Marek PIJAROWSKI - dyrygent,
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Róża Światczyńsko wprowadzenie słowne do koncertu.
Program: Ludwig van Beethoven - 111 Koncert fortepianowy
c-moll op. 37, Ludwig van Beethoven - 111 Symfonia Es-dur
op. 55 Eroica.
Bilety: 20 - 65

Recital Alony Szostak
11 stycznia 2020 r., godz. 21 .00
12 stycznia 2020 r., godz. 16.30
Teatr Polski_1875, ul. 27 Grudnia 8/1 0, Piwnico pod Sceną
W Nowym Roku Teatr Polski zaprasza ,do Piwnicy pod Sceną
Teatru Polskiego na niezwykły recital Alony Szostak,
absolwentki Insfytutu Teatralnego w Moskwie, która w 2019
roku oficjalnie związała się z Teatrem Polskim. Widzowie
na pewno pamiętają ją z fenomenalnej roli Gertrudy
w „Hamlecie", którą oczarowała publiczność. Jej umiejętności
wokalne sprawiły, że zostało nagrodzo,n a na 13. Teatralnych
Nagrodach Muzycznych im. Jano Kiepury 2019 w kategorii
najlepsza wokalistka musicalowa.
Bilety: 35
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Prelekcje, debaty, spotkania,
konkursy i warsztaty
dedykowane architektom
i projektantom oraz
pasjonatom designu.

ORGANIZATORZY:

r:-:-1
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Architecture
Budma
Award

Konkurs na najlepszy
projekt architektoniczny
w Polsce

ffi~P

IZBA A RC HIT EK T Ó W
RZBCZ\'POSPOUTl!J POLSKIBJ

• •hfE ;t,: i
Prezentacja
100 biur i pracowni
architektonicznych
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Gwiazdy Światowych Estrad
17 stycz.nio, godz. 19.00,
Filharmonio Poznańska, Aulo Uniwersytecka

Gwiazdy Światowych Estrad. MIDORI - skrzypce, Łukosz
BOROWICZ - dyrygent, prowadzenie koncertu - Orkiestro
Filharmonii Poznańskiej. Program: Girolomo Frescobaldi Tre pezzi (transkrypcjo no orkiestrę Bruno Moderno), Robert
Schumann - Koncert skrzypcowy d-moll WoO 23, Piotr
Czajkowski - 111 Symfonia O-dur op. 29 Polsko.

Koncert trzech tenorów

Bilety: 20 - 65

zł.

13 stycznia, godz. 19.00,
Sceno no Piętrze, ul. Mosztolorsko 8
Fundacjo sceny na pietrze Tespis zaprasza no karnawałowy
wieczór, który tym się różni od innych, że spotkanie z trzema
tenorami może mieć zupełnie nieoczekiwany charakter
i to nie tylko ze względu no udział Bartosza Kuczyka,
Mirosławo Niewiadomskiego i Mariusza Ruty. Każdy z tenorów
ma tok bogaty repertuar, że po wcześniejszym ustaleniu,
można ułożyć bukiet muzyczny, w którym będą dominować
arie (,,Nessun darmo", ,,Wielka słowo to żart", ,, La donno e
mobile") i pieśni neapolitańskie (,,0 sole mio", ,,Granado")
albo piosenki z musica li i przeboje muzyki pop (,,Love me
tender", ,,Podmoskownyje wieczera", ,,Canto y no llores"),
po które tenorzy również bardzo chętnie sięgają. Dodatkową
okrasą będzie udział pięknej tancerki Mariny Ostapei.

Bilety: 75, 60 i 45 zł.

Anioł

i kobiety, czyli spektakl nieziemski!

19 stycz.nio, godz. 16.00, Aulo Artis, ul. Kutrzeby l O
Jeśli myśl isz, że

to kolejny spektakl z płytkim żartem.
w błędzie I One są trzy. Artystki. Wszystkie seksowne;
każda o innym temperamencie, guście i wrażliwości.
W zaświaty trafiają razem z psem, który niespodziewanie
wbiega im pod kolo samochodu, kiedy jadą no kolejną
imprezę. On, Anioł, jest jeden. Czeko na nie w progu
zaświatów. To tutaj, w jego obecności, zapadnie decyzjo, czy
pójdą do niebo, czy zostaną odesłane no ziemię. Czy artystki
zechcą powrócić no ziemię? A piesJ Jak potoczą się jego losyJ
To tylko niektóre z pytań, które stawia przed nami Agnieszko
Worchulska, reżyser spektaklu. Jak no nie odpowiemy)
Jesteś

Speaking Concert - Kankan
15 stycznia, godz. 19.00,
Aulo Uniwe rsytecka, ul. Wieniawskiego l
Speoking Concert jest autorskim cyklem konc.ertów Fundacji
Fabryko Sztuki, wychodzącym naprzeciw nawet najbardziej
wybrednym gustom . Każdy z programów poświęcamy
konkretnemu zagadnieniu, ukazując zarówno omawiane
dzieło, jak i jego kompozytora w kontekście historycznym
i kulturowym. Poprzez fuzję muzyki, multimediów, tradycji
i dobrego humoru tworzymy atrakcyjny i unikalny w skali
europejskiej format. Wykonywanie muzyki łączymy
z błyskotliwymi komentarzami charyzmatycznego dyrygenta,
Marcina Sompolińskiego, oraz autorskimi filmami
i prezentacjami.

Bilet). ,

Bilet, . '
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NIEBIESKA TRA3A
.
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'

WILKI Niebieska Trasa
24 stycznia, godz. 20.00,
Klub Muzyczny 817, ul . Bułgarsko 17
Koncert zespołu W ILKI w Poznaniu: Niebieska Trasa.
Zespól W ilki wraca do korzeni! Agencja Perspektywy zaprasza
na Niebieską Trasę, na której usłyszymy wszystkie utwory

Piotr Rubik -

Najpiękniejsze

Polskie

20 stycznia, godz. 19.00, Teatr Wielki Opero

Kolędy

Poznań

z pierwszej, debiutanckiej płyty zespołu! Już w styczniu
w czeka na was piękna i sentymentalna podróż do początku
lat 90-tych . Zespól postanowi/ przypomnieć swoim

Najpiękniejsze Polskie kolędy w wyjątkowych aranżacjach Piotra

słuchaczom nagrania z kultowej płyty „Wilki", która odcisnęło

Rubika z towarzyszeniem Orkiestry i Chóru. Najpiękniejsze polskie

trwale piętno no polskiej muzyce rockowej i okazała się
bestsellerem, sprzedając ponad 220 tysięcy egzemplarzy.

kolędy to zbiór pieśni, które wszyscy znamy i kochamy,

w niezwykłych i charakterystycznych dla Piotra Rubika
aranżacjach. Z pewnością wszyscy fani twórczośc.i artysty, poczują
się Maj jak w domu i spędzą mile chwile w rodzinnym gronie.

Bilet}. '

Bilet,. '

J:11!,I
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KAYAH / Lokatos / Sąwars / Tanga,
Czardasze i Muzyka Swiata
27 stycznia, godz. 19.00, Solo Ziemi,
Center (wejście od ul. Śniadeckich)

Beethoven nasz

współczesny,

Artyści zapraszają

cz. 11

w

magiczną podróż

Poznań

Congress

do nostalgicznego

świata węgierskiej puszty, poprzecinanej gorącą i namiętną

24 stycznia, godz. 19.00, Aulo Uniwersyte-cko,
Filharmonio Poznońslko

wirtuozeńą skrzypiec oraz w świat orientu, muzyki filmowej,

Beethoven nasz współczesny. T RIO SHAHAM EREZ

Tanga w mistrzowskim i

WALLFISCH, Łukasz BOROWICZ - dyrygent, prowadzenie
koncertu - Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Program:

muzyki

świata,

otwartej improwizacji oraz tanga.
wyjątkowym

wykonaniu

zaśpiewa

Ludwig van Beethoven - Koncert potrójny na skrzypce,

czo/owa Polska artystka - KAYAH. Gościem specjalnym
koncertu będzie Raby Lakatos - postać, która nie poddaje się
jakimkolwiek kwalifikacjom - w tej samej chwili jest szalonym

wiolonczelę i fortepian, C-dur op. 56 - Gyorgy ligeti, lantano

cygańskim skrzypkiem, uduchowionym klezmerem

na orkiestrę symfoniczną - Ludwig van
Beethoven VII I Symfonia F-dur op. 93

i perfekcyjnie doskonałym wirtuozem, a zaraz potem rasowym
jazzmanem i kompozytorem.

Bilety: 20 - 65

zł.

Karnawałowy

Bilet,. '

Koncert Gwiazd

Poznań

J:llijl

; -

2020

24 stycznia, godz. 19.00, Halo nr 2,
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Cleo to jedna z najpopularniejszych artystek w Polsce. Jej
talent doceniony został przez fanów w całym kraju. Wokalistka
jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd. Ilość granych
przez nią koncertów w miesiącu niekiedy przewyższa liczbę
jego dni! Gdzie będzie można zobaczyć Cleo:> Wokalistka
uwielbia swoją pracę i udaje jej się łączyć nagrywanie nowych
numerów z występowaniem na scenie. Szczególnie
zapracowana jest latem, gdy sezon na koncerty plenerowe
trwa w pełni. Niemal każda miejscowość marzy o tym, by
wiośnie taka gwiazda pojawiła się z okazji pikniku lub święta.

Bilet}. ,

i- J:ll!il

Beethoven nasz

cz. 111

31 stycznia, godz. 19.00,
Filharmonio Poznańska, Aulo Uniwersytecka
Beethoven nasz współczesny, Mojca ERDMANN - sopran,
Agnieszka REHLIS - mezzosopran, Andreas POST - tenor, Robert
Gierlach - bas, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, V ioletta
BIELECKA - przygotowanie chóru, Paul McCREESH - dyrygent,
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Ryszard Daniel
Golianek - wprowadzenie słowne do koncertu. Program: Joseph
Haydn - Symfonia D-dur Hab. 1/104 londyńska - Salomon,
Ludwig van Beethoven - Msza C<łur op. 86.

Bilety: 20 - 65
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DAWID WRONA

BUDUJEMY
MIASTA PRZYSZŁOSCI
Wybudowali już prawie 1,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni, mają setki tysięcy
zadowolonych klientów, którzy do nich wracają. W ich poznańskim portfolio znajdują się
takie inwestycje jak: osiedle Małe Naramowice Rynek, Kasztanowa Aleja, luksusowy
budynek apartamentowy Nad Wartą, Park i Wille Sowińskiego, Jackowskiego 47,
Małe

Naramowice Pod Klonami - budynki wielorodzin ne, d omy szeregowe, hotel Ibis oraz

zespół biurowy Malta

Office Park. Właśnie powstają Apartamenty Esencja i Nasze Jeżyce,

które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Poznań przeżywa obecnie bum
mieszkaniowy, ale poznaniacy nie szukają już tylko czterech ścian do spania.
Szukają

miejsca do życia, miejsca, do którego chętnie wrócą. - A my, z przyjemnością,

spełniamy ich

marzenia - mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży jednego z największych

polskich deweloperów - Echo Investment. - Bo nie ma nic ważniejszego w życiu niż
prawdziiwy dom.
RO ZM AW IA: JOANNA MAŁECKA
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potykamy się wyjątkowo w Warszawie, tuż obok
flagowej inwesttycji Echo Investment - Browarów
Warszawskich. To połączenie mieszkań na sprzedaż, na 1,-.rynajem z powierzchnią biurową, rozrywkową
i przestrzenią wspólną dla mieszkańców. Takie miasto
w mieście. Dawid Wrona z dumą oprowadza. nas po budowie. Można podejrzeć pracujący ciężki sprzęt, odpowiednio zabezpieczonych ludzi. Na płocie okalającym
budowę wisi baner z informacją, że przez cały czas jej
trwania nie doszło do :żadnego wypadku, są wskazane
szczegóły inwestycji, wizualizacje i kontakt.

com. Dotykamy takich obszarów jak komfort i bezpieczeństwo. Możemy na odległość sterować oświetleniem,
drzwiami wejściowymi, podejrzeć czy dzieci wróciły
do domu, co robią. To aspekty, które bardzo pomagają
w życiu codziennym. Na terenie inwestycji znajdzie się ła
dowarka do samochodów elektrycznych, przed budynkiem staną prywatne punkty odbioru przesyłek dla
naszych mieszkruków, powstanie Klub Mieszkańca. Tworzymy miejsca, w których można i chce się spędzać czas
i się integrować. Za każdym razem zwracamy uwagę, żeby
było zielono, a jednocześnie komfortowo i żeby to wszystko było spójne. Mamy przestrzeń do spędzenia czasu dla
rodzin. Dzieci mają się gdzie bawić, a rodzice w tym samym czasie mają gdzie usiąść, latem schronić się
przed sł01'1cem i w komfortowych warunkach obsen-.rować
swoje pociechy. Nasza zieleń cieszy oko już na etapie oddania inwestycji.

S

Wasze budowy są otwarte i można na nie zojn:eć,
podc:zos gdy większość otoaona jest mure m.

Dawid Wrona: Takie działanie pokazuje, że nie mamy nic
do ukrycia Pokazujemy, że budujemy bezpiecznie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Po co to wszystko?
Po to, żeby mieszkańcy d1cieli spędzać czas w swoich
mieszkaniach, w częściach wspólnych,
a nie traktowali ich jako miejsca tylko
do spania Taka jest nasza idea.

O eo najbardziej dbacie na budowach?

Najbardziej o pracownika. Najważniejszy
jest dla nas człowiek, który po pracy bezpiecznie wraca do domu, do rodziny. To
przekłada się na funkcjonowanie całej
budowy, budowanie świadomości pracy
i współpracy z innymi. My projektujemy
pod bezpieczeństwo. To sarno dotyczy
sprzedaży, koordynacji budowy.

I NAJWAŻNIEJSZY JEST
DLA NAS

CZŁOWIEK,

KTÓRY PO PRACY

Ile apartame ntów będxie w Ese ncji?

250. Sprzedaż idzie lepiej niż strategia,
którą przyjęliśmy. Ludzie chcą mieszkać
w Poznaniu, zwłaszcza w tym miejscu.

BEZPIECZNIE WRACA
W Poxnaniu Wasze budowy też można

DODOMU

podejrzeć.

I zachęcamy poznaniaków, żeby zagląda
li i patrzyli, jak powstają ich nowe domy.

_J

Drugą Wasxą inwestycją są

Nasm Je-

życe.

To kolejna doskonała lokalizacja, bardzo
rozwojowa. Z roku na rok widać, jak
zmieniają się Jeżyce. Dodatkowo w tym rejonie inwestuje
również miasto - pojawiają się nowe ścieżki rowerowe,
chodniki, tereny zielone. Nasze Jeżyce to świetne miejsce
dla młodych osób, które szukają wygodnej przestrzeni,
z dogodnym dojazdem i w przystępnej cenie.

Gdzie by Pan xamieszkal w Poxnaniu?

Zdecydowanie w Apartamentach Esencja na poznańskich
Garbarach, chociaż Nasze Jeżyce są równie atrakcyjne.
Dlaaego w Esencji?

To miejsce z ogromnym potencjałem, które zmieni się nie
do poznania w ciągu kilku najbliższych lat. Z jednej strony
rozwinie się cała Stara Rzeźnia, z drugiej - od strony rze.
ki - zostanie przywrócone życie na terenie Ostrowa Twnskiego, gdzie powstanie osiedle mieszkaniowe. Ten rejon
będzie żył dzie1i i noc.
Jak tam

Jeżyce stały się ostatnio

bardzo modne.

Tak i widać, że ludzie dobrze się tam czują. Chcą tam
mieszkać i korzystać z udogodnień, jakie daje ta okolica
Dla nas obecność w Poznaniu jest bardzo ważna, dlatego
staran1y się być w każdej części miasta i móc oferować
mieszkania dla każdej grupy wiekowej. Cieszę się, że wpisaliśmy się w poznańskość i jesteśmy znaczącym graczem
na rynku lokalnym.

będxie?

Cudownie. W ogóle to miejsce jest wyjątkowe. Apartamenty Esencja mają bardzo wysoki standard i doskonałą

Jak długo tneba było

lokalizację. Tworząc tę inwestycję, zadbaliśmy także

nioków?

o udogodnienia W mieszkaniach wprowadzamy rozwią
zania smart, które mają ułatwiać życie naszym mieszkai'1-

Prawie dziesięć lat, a konkurencja jest spora. Widzimy, że
wiele nowych deweloperów wchodzi na rynek i próbuje
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pracować

na xaufanie poxna-

zaistnieć. Dziś

nasza marka w Poznaniu jest rozpoznawalna, mamy inwestycje we wszystkich segmentach ceno wych, czyli jesteśmy w stanie dopasować produkt
do klienta

dobrze się tam mieszka Często słyszymy też, że mieszka11cy spodziewali się mniej, niż dostali

Można powiedzieć, że

wszędzie i zawsze. Oczywiście reagujemy

poznaniacy Wos pofobili?
Myślę, że tak. Warto dodać, że jeśli stajemy przed decyzją o zakupie mieszkania, to w pierwszej kolejności myślimy o firmach, które kojarzą się z wiarygodnością
i solidnością. Jesteśmy obecni w Poznaniu już ponad 20
lat. Echo Investment dało się poznać poznaniakom i cieszy nas fakt, że chętnie do nas wracają i polecają nas
swoim rodzinom, znajomym, bliskim. To jest dla nas
bezcenne. Od zawsze stawiamy na jakość. Dziś, kiedy

spojrzymy na Osiedle Perspektywa, Osiedle Jaśmino
we IV na Naramowicach - jesteśmy z nich bardzo dumni. Zresztą to miejsce cieszy się ogromnym
zainteresowaniem, dlatego też wprowadziliśmy
do sprzedaży nową inwestycję - Osiedle Enter. Ludziom

A usterki?
Praktycznie ich nie ma. Są jakieś drobiazgi, ale one są

natychmiast
na pojawiające się sytuacje, które wymagają poprawy.
Dzi.ś

ludzie, którzy kiedyś wyprowadzili

się

zo miasto,

do niego wracają.
Swiat pędzi nieubłaganie. Mamy coraz mniej czasu na ży
cie, dlatego szukamy takich miejsc do zamieszkania, żeby
były blisko miejsca pracy, szkół i sklepów.
Jeszae kilko lot temu było odw11otnie, że ludzie uciekoli z miast.
Tak, to prawda. W Poznaniu ten powrót do miasta zaczął
się w

ostatnim roku. Oczywiście, super jest mieszkać
pod miastem, pod warunkiem, że dojazd do dornu
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nie zajmuje 1,5 godziny rano i 1,5 godziny po południu.
Do tego jeszcze d1cemyzawieźć dziecko na zajęcia dodatkowe i nagle okazuje się, że w samomodzie spędzamy kilka godzin dziennie kosztem naszego życia I to jest
element, który powoduje, że ludzie wracają do miasta.
Dróg dojazdowych przecież nie przybywa

podpisze z nami umowę, ma gwarancję najmu - nikt
po miesiącu nie przyjdzie i nie wypowie mu wnowy.
Umowę można co roku przedłużać. Ta opcja świetnie
funkcjonuje w naszych inwestycjach. Wszystkie lokale
wyposażone są w wysokim standardzie, pod klucz.
Wchodzisz i mieszkasz.

Oprócz standardowej sprzedaży mieszkań proponujecie coś jeszcze.
Obecnie budujemy przestrzenie mix, a więc mieszkaniową, biurową i usługową. W takim obiektach idziemy
o krok dalej: tworzymy rozwiązania temnologiczne, które pozwolą ludziom się komllllikować, przykładowo za.
mówić stolik w restauracji przez aplikację i za mwilę
zejść na dól coś zjeść. Obserwujemy, że młodzi ludzie nie
wiążą się dziś z jednym miejscem pracy i szukają dla siebie biura na wynajem krótkoterminowy. Takie miejsca
też man1y. W ostatnim czasie uruchomiliśmy kolejną odnogę naszego biznesu jaką jest Resi4Rent, czyli mieszkanie na długotrwały wynajem. Wiele firm w ten sposób
zapewnia zakwaterowanie swoim pracownikom, a również wśród osób prywatnych widzimy duże zainteresowanie. Jest to też świetna opcja dla tych, którzy często
migrują i zmieniają m iejsce zamieszkania. Takie rozwią
zania mamy już we Wrocławiu, Łodzi oraz w trakcie realizacji w Poznaniu i Warszawie. Widząc, jak ogromne
jest zapotrzebowanie na tego typu mieszkania, mcemy
w ciągu pięciu lat stworzyć platformę na siedem tysięcy
takim mieszkań. To co nas wyróżnia to fakt, że jeśli ktoś

A cenowo jak to wygląda?
Przyjmujemy ceny rynkowe.
Czyli budujecie takie miasta w mieście?
Wymusza to rynek Kiedyś biura budowało się pod jednego konkretnego najemcę. Dziś jest im wielu, często n ie
na stałe. Tak samo jest z wynajmem samochodów na min uty czy najmem długoterminowym. W krajam zamodnich najem instytucjon alny jest bardzo mocno
rozwinięty i my też do tego dojrzeliśmy. Poza tym, obserwując młodym ludzi wchodzących na rynek pracy, moż
na wywnioskować, że oni właśnie takich rozwiązań
szukają.

Moina powiedzieć, ie budujecie miasta przyszłości.
Trochę tak to wygląda. Na naszych osiedlach tworzymy
przestrzenie pod car sh aring, ale też miejsca dla rowerów
miejskich czy hulajnóg. Mieszkańcy nie muszą im szukać i błądzić. Na etapie projektowania inwestycji musimy przewidzieć, jakie rozwiązania zaproponuje miasto
i próbujemy się do nim dopasować. Myślimy więc kilka
lat do przodu. Mamy tę przewagę, że możemy realizować
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kilka inwestycji jednocześnie. Nasze projekty powstają
stosunkowo szybko, mamy na to pieniądze i nasi klienci
mają pewność, że dana inwestycja powstanie w ciągu
dwóch, tnech lat. To daje nam dużą przewagę na rynku
i unikalność.
Dlaczego Pon to robi?
Sprzedaż zawsze mnie pasjonowała. Podchodzę
do sprzedaży mieszkań jak do realizacji marzeń. Ludzie
muszą gdzieś mieszkać. Dom to nasza ostoja, to miejsce,
które jest azylem. Kupując mieszkanie często trzeba
wziąć kredyt albo wydać oszczędności swojego życia. To
bardzo ważna decyzja. Dlatego trzeba podchodzić do tej
pracy profesjonalnie, z sercem. Traktuję każdego klienta
tak, jakbym kupował tę nieruchomość dla siebie. Chciał
bym, aby każdy czuł się w swoim domu szczęśliwy - to
daje mi największą satysfakcję i radość.
Dlaczego wybrał Pan akurat tę bronię?
Nie wiem, może zbieg okoliczności. Wybierałem pomiędzy branżą finansową

a nieruchomościową. Zacząłem od tej
drugiej i okazało się, że nieruchomości
mają sporo wspólnego z fmansarni. Potem tylko pogłębiałem wiedzę i wniejęt
ności. Dziś na nieruchomości patnę
z innej perspektywy, mając do czynienia
z szerokim wachlanem możliwości, które dajemy naszym klientom. Codziennie
obserwuję, jak zmieniają się miasta, mając świadomość, że miałem w tym swój
mały udział A kiedy słyszę od ludzi, że
im się tam dobrze żyje, to serce rośnie.

I

projekt i najwyższe ceny. Dziś, po

ces i bijemy wszelkie możliwe rekordy.
Poznoń tei zoskoczył?
Mnie osobiście nie. Bylem przekonany, że Poznań ruszy;
bo ma wszystko, co jest potrzebne do życia. Dziś, tak jak
wcześniej wspomniałem, migracja spod Poznania
do miasta jest bardzo duża. Poza tym sporo się tutaj
dzieje. Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy na początku tego bumu. Ostatnie wzrosty cen nieruchomości tylko udowadniają, że w tym mieście jest
ogromny potencjał.
Będą

dalej rosły?
trudno powiedzieć kiedy się zatnymają. Poznań jest najbardziej wymagającym rynkiem pod wzglę
dem wykonawstwa i jest pod tym względem
najdroższy - bije nawet Warszawę. Dlatego ceny sprzedaży mieszkań są relatywnie niskie
w porównaniu do cen wytworzenia
Będą rosły i

ZAPRASZAM
NA GAR BARY, JEŻYCE
I NARAMOWICE.
BĘDZIE SIĘ PAŃSTWU

DOBRZE

dziewięciu miesiącach,

możemy powiedzieć, że odnieśliśmy spektakularny suk-

MIESZKAŁO I

Z czego to wynika?
Z położenia miasta blisko granicy. Wielu fachowców budowlanych wyjeżdża
zarobkowo do Niemiec, a więc firm wykonawczych jest mało. Brakuje specjalistów, dlatego ceny za ich usługi są
bardzo wysokie.
Czyli w Poznaniu brakuje Wam pracowników?

Tak. Jeżeli jest ograniczona liczba firm,
to mogą podnosić ceny i to robią. To się z cz.asem unormuje, Warszawa już sobie z tym poradziła, Poznań też
z tego wybrnie, ale potrzeba czasll!.

Ile marzeń Pan spełnił?
Trudno to policzyć, ale chyba dziesiątki tysięcy.
Czy ktoś Panu szczególnie podziękował?
W tamtym tygodniu zadzwonił znajomy, który polecił
swojej koleżance zakup jednej z naszych nieruchomości.
Okazało się, że jest zaskoczona z jakości obsługi pod każ
dym względem i cieszy się, że może u nas mieszkać. I to
pokazuje, że warto to robić.
Czy jest tako inwestycjo, z której jest Pon szczególnie
dumny?
Na pewno Browary Warszawskie, na pewno Fuzja w Ło
dzi, a w Poznaniu Apartamenty Esencja. W Łódź nikt
nie wierzył, ponieważ to miasto od wielu lat nie cieszy się
dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o zakup mieszkań.
Wszyscy zastanawiali się, czy to wypali. Nawet konkurencja się z nas wyśmiewała, bo mieliśmy największy

Wy jednak 111ie macie żadnych opóinień .
Nie. U nas wszystko idzie zgodnie z projektem.
Czy moiemy zaryzykować stwie·rdze nie, ie Poznań
jest drogi pod kątem zakupu mieszkań?
Nie. Srednia cena z.a metr kwadratowy w Poznaniu to
dziś 7 455 zł. W Gdańsku to 8 491 zł, w Warszawie

metr kwadratowy kosztuje 10 053 zł, we Wrocławiu - 8 082. zł.
Poz.a tym ceny gruntów szaleją, bo wciąż jest ich za mało.
Czy Poznań doczeka się kolejnych inwestycji?
Z naszej strony na pewno. Póki co zapraszam na Garbary, Jeżyce i Naramowice. Będzie się Państwu tutaj dobrze
mieszkało, gwarantuję to! I
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KUPUJESZ I POMAGASZ
Stworzyli pierwszy w Polsce sklep oparty na idei ekonomii dzielenia.
Sprzedają

rzeczy należące do znanych osób, a zysk postanowili przekazywać fundacjom

i stowarzyszeniom. Kierując

się silną chęcią

pomagania, Małgorzata Ciuksza

i Emenuele Di Rosa, otworzyli sklep celebrity2use, który odpowiada na potrzeby
dzisiejszego

świata. Promują

idee odpowiedzialnej mody, obiegu zamkniętego

i szeroko rozumianej filozofii zero waste.
TE KST: DOMINIKA JOB

I

ZDJĘC IA : MARCIN KAŃll'OCH, BARTEK BANASZAK. MAGDALENA BACZYŃSKA
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CEL EB RITY

USE

WARTE POZNANIA

I

BU Y. HEL P. FEE L .

#BUYHELPFEEL
asadę zakupów definiują prosto: BUY. HELP.
FEEL. - czyli kupujesz rzeczy, które już istnieją,
wspierając tym samym środowisko, pomagasz
innym, ponieważ każdy zakup zasila konto wybranej
organizacji, i czujesz satysfakcję, bo wiesz, ille dobrego
robisz dla innych, kupując wymarzoną dla siebie rzecz.
Takie zakupy to prz.yjemność, ale też doskonała
lekcja świadomości, zwrócenie uwagi na ważne kwestie.
Ponieważ przemysł odzieżowy jest drugim, po paliwowym, najbardziej szkodliwym dla środowiska, w ramach
swoich działań, celebrity2use edukuje w tym zakresie.
Pokazuje, że można wyglądać modnie i elegancko kupując rzeczy z drugiego obiegu.
We współpracy z Atelier Second Life, celebrity2use organizuje cykliczne warsztaty ze stylistkami i wizażystka
mi. Rozmowom o psychologii mody i odpowiedzialnych
zakupach nie ma końca. Panie mogą przynieść swoją
garderobę, która na takim spotkaniu zostanie poddana
weryfikacji, także pod kątem jakości noszonych materiałów. Tworzy się społeczność świadomych konsumentów, którzy pragną czegoś więcej niż tylko uspokojenia

Z

potrzeby kupowania. Ważny jest także drugi wymiar
takich zakupów i słuszna idea, która za tym stoi. Robiąc
zakupy w takim sklepie, samemu można poczuć się jak
prawdziwa Gwiazda!

CELEBRYCI, KTÓRZY POMAGAJĄ
Sklep celebrity2use to nie jest zwykły second hand.
W spierają go znane i lubiane osoby, które nie tylko
przekazują na cele dobroczynne swoje kreacje, ale także
korzystając :ze swojej popularności, pomagają w docieraniu do coraz szerszego grona odbiorców, dając im dobry
przykład.

Do plejad!y gwiazd, które wspierających celebrity2 use
należą:

Adam Nergal Darski, Agnieszka Mrozińska, Agnieszka Sienkiewicz, Aleksandra Kwaśniewska, Anja Orthodox, Anna Czartoryska-Niemczycka, Architecture
Is A Good Idea, Barbara Pasek, Bastek Czernek, Edyta
Herbuś, Enej, Ewa Cichocka, Ewelina Ruckgaber,
Grażyna

Julia

Wolszczak, Grzegorz Halama, Iwona Cichosz,
Kamila Rowińska, Katarzyna Bonda,

Kamińska,
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Katarzyna Cichopek, Kazimiera Szczuka, Kll"zysztof
Hołowczyc, Małgorzata Cecherz, Marcelina. Zawadzka,
Marcin Możdżonek, Maria Niklińska, Marta Karwacka,
Marzenia Rogalska, Patricia Kazadi, Paulina Holtz, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Tomasz Kammel.
- Jako klientka celeb rity2use dałam drugie życie
rzeczom mojej ulubionej aktorki. Pieniądze z kupna
zostały przekazane na cele charytatywne, wybrane przez
gwiazdę. Ważne jest dla mnie też to, że wspólnie dbamy
o nasze środowisko. Zakupy w celebrity2use pomagają
innym i jednocześnie wspierają ekologię - mówi Marta
Maksymczuk, szczęśliwa posiadaczka rzeczy od swojej
idolki, Eweliny Ruckgaber.

unikatowe, szyte na zamówienie, pochodzące od najlepszych polskich i światowych projektantów. Możemy
nosić je sami lub obdarować kogoś bliskiego, mając przy
tym świadomość, że wydane przez nas pieniądze przekazane zostaną na szczytny cel. W ten sposób celebrity2use
to połączenie mody, troski o środowisko i działalności
charytatywnej. Według mnie to jest właśnie prawdziwie
nowoczesne podejście do biznesll.
PAULINA SMIASZCZ-KURZAJEWSKA

Trenerka autoprezentacji i roz woju osobistego, szkoleniowiec, mentorka, konsultantka biznesu, dziennikarka
i prezenterka telewizyjna.

ANNA CZARTORYSKA-NIEMCZYCKA

Aktorka filmowa, serialowa i teatralna. Na scenie wystę
puje również jako wokalistka.
Idea celebrity2use jest mi bardzo bliska. Pozwala ona poz zakupów! Na
stronie możemy znaleźć ubrania i dodatki, które należały
do znanych osób. Są to rzeczy w świetnym stanie, często
czuć prawdziwą i długotnvałą satysfakcję

\

r

WARTE POZNANIA

Osoby znane publicznie często otrzymują od projektantów rzeczy, które zakładają jedynie raz do zdjęcia. Ja
zawsze od razu pytam, czy mogę przekazać je dalej, żeby
komuś w ten sposób pomóc. Bardzo się cieszę, że mogę
uczestniczyć w takiej inicjatywie. Jest to projekt bardzo
mądry, stworzony z sercem. Jest absolutnie trendem
światowym. Małgosia wprowadziła na polski rynek i do
naszej świadomości myślenie globalne. Powinniśmy
mieć więcej takich osób i takich przedsięwzięć.
Sama bardzo chętnie kupuję w komisach. Często
odwiedzam Atelier Second Life, z którym celebrity2use
łączy showroom, i wypatruję tam nowości. Jestem znana
z tego, że kupuję w second handach, uwielbiam to! Zawsze znajduję tam najciekawsze rzeczy i wiem, że nigdy
nie będę miała na sobie tego, co trzy inne osoby obok.
Chciałabym, żeby celebrity2use wspierały wszystkie
gwiazdy. Marny swoją publiczność, followersów, osoby,
które - jak w moim przypadku - przychodzą na nasze
wykłady czy szkolenia, dlatego mamy również obowią
zek przekazywania im tego, co w świecie jest dobre, co
świadczy o naszym człowieczeństwie. Do czego zobowiązuje nas nasze znane nazwisko.

[wAŻNY JEST TAKŻE DRUGI WYMIAR
TAKICH ZAKUPÓW I SŁUSZNA
IDEA, KTÓRA ZA TYM STOI.
ROBIĄC

ZAKUPY W TAKIM SKLEPIE,

SAMEMU MOŻNA POCZUĆ SIĘ JAK
PRAWDZIWA GWIAZDA!

_J

ale także jest namacalnym wspardem dla podopiecznych
różnych organizacji, którym prywatnie również pomagam. Z przyjemnością biorę w nim udział i przekazuję
swoje ubrania i rzeczy, które jeszcze komuś mogą się
przydać. Jest to także doskonały pomysł na prezent. Obdarowując kogoś rzeczą kupioną z drugiej ręki, wiem że
wspieram piękne idee, które za tym stoją. Takie zakupy są
nie tylko mile, ale także przyjazne dla środowiska Każdy
z nas powinien o nie dbać. My robimy to poprzez dawanie
rzeczom drugiego życia i przekazywanie ich w dalszy
obieg. Ubrania znajdują swoje miejsce w nowych szafach,
a ich właściciele cieszą się z unikatowego zakupu.

AGNIESZKA MROZIŃSKA

Aktorka teatralna, dubbingowa,filmowa. Wokalistka,
tancerka oraz producentka filmowa i telewizyjna. Znana
także z ról w najpopularniejszych polskich serialach.
Koncept celebrity2use opiera się na pomocy drugiemu.
Każdy zakup nie tylko sprawia radość osobie kupującej,

MAŁGORZATA

CIUKSZA

Co-founder oraz CEO solidarnościowego sklepu celebrity2use, który stworzyła wraz z mężem. Z zawodu radczyni
prawna, z wykształcenia również psycholog.
Nie kupujmy na silę niepotrzebnych nikomu rzeczy. Nie
dajmy się bezwiednie ponieść silnej1fali bezcelowego konsumpcjonizmu. Zamiast tego, obdarzajmy się wzajemnie
uwagą, miłością i dobrem. Robiąc zakupy, wybierajmy mą
drą formę, taką jak ta w celebrity2use. Kupując u nas, dbas.z
o Planetę, bo dostajesz coś, co już zostało wyprodukowane.
Dajesz tej rzeczy drugie życie. Jednocześnie Twój zakup
pomaga innym, bo wspiera fundacje i stowarzyszenia, które
z kolei wspierają potrzebujących - osoby z niepełnospraw
nością, wyki.uczone, skrzywdzone, chore dzieci, zwierzęta.
Oni wszyscy potrzebują naszej pomocy. I

j

CELEBRITY2USE
to nie tylko internetowo platforma sprzedaży ubrań i rzeczy, ale także
stacjonarny Showroom w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 53/32.
-

I

www.celebrlty2use.com

~ @ce lebrlty2use

(ł

www.facebook.com/ celebrlty2use
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TAM, GDZIE WAKACJE
TRWAJĄ CAŁY ROK
Kołobrzeg

to najpiękniejsze i największe polskie uzdrowisko, przyciągające mikroklimatem,

wyjątkową. zielenią,

solankami i borowiną. W schodnią jego część stanowi urokliwa

dzielnica Podczele, w której powstają wakacyjne Apartamenty Kołobrzegu propozycja dla miłośników spokoju i życia w rytmie „slow".
TE KST: AGNIESZKA JAWORSKA-GOŹDZIEWSKA
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) ZDJĘCIA: NICKU DEVELOPMENT

MATERIAŁ PROMOCYJNY

NIERUCHOMOŚCI

męczony codziennością, łaknący

przestrzeni,
i ciszy, szukasz miejsca, które spełni
Twoje oczekiwania. Dlatego przygotowaliśmy
dla Ciebie Podczele. Przybywając do tego azylu, poprzez intensywny kontakt z otaczającą to miejsce naturą, szybko odzyskasz równowagę. Blisko położony
Ekopark Wschodni - ekologiczny użytek, chroniący
unikatowe siedliska roślin i zwierząt ekosystemu sło
nawych torfowisk, to ulubione 1niejsce spacerów, pragnących ciszy i relaksu turystów. Odpoczywając
w Apartamentach Koło Brzegu, będziesz mieć 750 metrów w linii prostej do plaży wschodniej, niezwykle
szerokiej i urokliwej, ograniczonej od strony lądu niewysokin1i, dość stromymi wydmami.

Z

świeżości

WAKACJE

ZAMKNIĘTE

W BRYLE

zostaną wykończone

naturalnymi materiałami, inspirowanymi kolorami piasku, morza, traw rosnących
na wydmach i drewna wyrzuconego na brzeg.
W wybranych apartamentach przygotowaliśmy okablowanie pod system ABB- free@home•, który służy
do wygodnego sterowania całym domem za pomocą
przełączników, a także smartfonów, tabletów lub komputera. Użytkownik po wyposażeniu lokalu w system
dotykiem lub gło
sem. System umożliwia sterowanie automatyką domo wą w sposób mobilny, inteligentny, precyzyjny,
z możliwością nieustannego dokonywania zmian
w ustawieniach. Dotyk przycisku lub prosta komenda
głosowa powoduje otwarcie lub zamknięcie żaluzji lub
zmianę barwy oświetlenia. W ten właśnie sposób już
będzie mógł obsługiwać urządzenia

dziś można doświadczyć przyszłości.

Inwestycja to dwa kameralne budynki, do których
wprowadziliśmy autentyczną, bałtycką nutę, gdzie

ide-

alnie współgra ze sobą drewno i piasek, wywołując
zmysłową letnią aurę. Pomiędzy budynkami zaprojektowaliśmy wysypane morskim piaskiem, otoczone
ozdobnymi trawami, miejsca relaksu z tradycyjnymi
dla Bałtyku koszami plażowymi. Nad kameralnym placem zabaw dla dzieci rozwiniemy żagiel, który zapewni odpoczywającym przyjemny cień.

RELAKS NA WYCIĄGNIĘCIE

RĘKI

Apartamenty Koło Brzegu to obiekt całoroczny, za pewniający rozrywki przy każdej pogodzie, dlatego aurę relaksu odczuwa się tutaj już od progu. W lobby
gości będzie witać recepcjonistka, zapraszając do korzystania z zasobów miejsca. Dla wypoczywających
przygotowaliśmy strefę chilloutu, z kominlkiem, sauną,
jacuzzi i łączką solarną. Mniej atrakcyjne pogodowo
dni będzie można spędzać także w strefie FUN z konsolą i gra1ni planszowymi.

WYPOCZYWAJ LUB ZARABIAJ
W czasie, kiedy właściciel nie będzie korzystał z lokalu,
może on zostać wynajęty. Zadba o to operator, więc ewentualny zarobek nie będzie wiązał się z dodatkowymi nakładami pracy ze strony inwestora. Przejrzyste reguły
współpracy oferowane przez Nickel Development w Apartamentach Koło Brzegu, przewidujące prosty podział zysku w ustalonej proporcji dla właściciela i dla operatora, to
ewenement na rynku apartamentów wakacyjnych.
Potwierdzona danymi atrakcyjność lokalizacji i prosty, uczciwy model rozliczeń sprawiają, że inwestorzy
mogą czuć się bezpiecznie lokując swoje pieniądze
w Apartamenty Koło Brzegu. Jeśli dodatkowo sami lubią wypoczynek nad Bałtykiem - z pewnością docenią
możliwość wyjazdu na szybkie wakacje bez konieczności przeczesywania oferty hotelowej. Poza tym, mając
własny apartament, możemy czuć się o wiele swobodniej aniżeli w hotelu, zawsze w jakimś stopniu narzuca-jącym reguły,

które ograniczają swobodę wypoczynku.
Własny apartament daje natomiast pełną wolność.

TWÓJ APARTAMENT
Apartamenty Koło Brzegu to wygodne, jedno- i dwupokojowe mieszkania wykończone "pod klucz" z kom pletnym wyposażeniem. Oprócz standardowych
elementów: płytek, podłóg, drzwi i parapetów, inwestorzy w ramach wykończenia otrzymają także kompletną łazienkę z pralką, kuchnię ze sprzętem AGD,

pokój lub pokoje z meblami ruchomymi. Apartamenty

KUP APARTAMENT
Z oferty 96 apartamentów zostało już tylko 40, z czego
ostatnie 10 w budynku ze SPA. Warto zatem jak najszybciej wybrać najwygodniejsze z możliwych mieszkanie. Zapraszamy do Biura Sprzedaży Nickel
Development w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 110,
T. 506 175 176, sprzedaz@nickeLcom.pl.
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Monika i Tomasz ze swoim oryginalnym pomysłem w głowie chodzili od dłuższego czasu. W końcu

poczuli, że jest odpowiedni moment, by zacząć realizować marzenia,. postawić wszystko na jedną kartę.
Dzisiaj zgodnie przyznają, że było warto. Entuzjazm i zaangażowanie z jakim opowiadają o swoim
„wynalazku" zaraża tak bardz,o, że jeszcze podczas robienia wywiadu musiałam wejść do kabiny
akustycznej i sprawdzić, czy to naprawdę działa. Wszystko, co powiedzieli o swoim produkcie, było
prawdą.

Nie

mogłam uwierzyć, że

niewielka i nowocześnie wyglądająca kabina może sprawić, że

po wejściu do niej, będę odcięta od otaczającego mnie świata. Całkowicie „wyłączony" z,ostał tylko dźwięk.
Duże,

szklane ściany sprawiały, że czułam się bezpiecznie i komfortowo. Kwiaty, które są tam ważnym

elementem, nie tylko upiększają kabinę, ale dodatkowo oczyszczają powietrze i...
ROZMAWIA'. KLAUDYNA BOGURSKA-MATYS

I

ZDJĘCI A: MOONSTERA
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rozbijają

fale

dźwiękowe.

Skąd

w ogóle pomysł na taki biznes? I taki produkt?

Monika Brzó ska, New Business Director, hortiterapeuta: Miłość do roślin zaszczepiła mi babcia. Wiele
moich radosnych wspomnień z czasów dz[eci.J'lstwa
związanych jest właśnie z pracami w ogródku. Na wydzielonej przez babcię małej grządce, mogłam, jak
Ona, sadzić ukochane kwiaty czy ulubione warzywa.
O tym jak wielką moc mają rośliny, przekonuję się także obecnie, kiedy prowadzę dodatkowo warsztaty hortiterapeutyczne dla grup z różnymi problemami.
Za każdym razem zdumiewa mnie fakt, jak skutecznie
kontakt z roślinami usuwa lub bardzo zmniejsza bariery i ograniczenia oraz otwiera uczestników na świat,
niesie im tyle radości.
Tomas z Włodarczyk, Head Engineer: Od wielu lat
działamy w branży meblarskiej i zgłębiamy jej wpływ
na nasze codzienne funkcjonowanie. Mnie także interesują rośliny. Podobnie jak Monika, mam ich w domu
bardzo dużo. Dodatkowo sadzę pestki owoców. Udało
mi się wyhodować papaję, mango, awokad o, figę i wie-

Je innych. To moje prywatne hobby. Tworzenie bardziej przyjaznych i zdrowszych miejsc pracy czy odpoczynku - to nasz cel. Dlatego postanowiliśmy połączyć
zdobyte doświadczenie zawodowe z pasją jaką są rośli 
ny. Tak powstał startup Moonstera, który rozwija swoje skrzydła przy wsparciu Poznańskiego Park.'U
Naukowo-Technologicznego w programie Inqbacja.
Co dokładnie chcieliście zrobić?
TW : Połączyć dwa elementy, czyli akustykę w biurze
i rośliny. W biurach panuje trend otwartych, dużych
przestrzeni,, co zdecydowanie nie wpływa dobrze
na komfort pracy. Dlatego w Moonstera stworzyliśmy
innowacyjne ścianki mobilne, przegrody nabiurkowe,
panele naścienne i kabiny akustyczne, których integralną częścią są rośliny doniczkowe. Jak wiele możliwości
aranżacji dają nasze produkty, można pokazać na przykładzie mobilnej ścianki akustycznej z roślinnością. Jest
to znakomite rozwiązanie dla miejsc, w których nie ma
możliwości kucia w ścianach, aby zawiesić kwietnik
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GŁOS BIZNESU

z roślinami. Dodatkowo, w każdej chwili można taką
ściankę swobodnie pnesunąć w inne miejsce. Należy pamiętać przy tym o komforcie roślin. Jeśli zmienia się natężenie oświetlenia, dostosujmy rośliny na ściance
do nowych warunków. Forma naszych produktów wnosi
do każdej przestrzeni ciekawy motyw wzorniczy, a rośli
ny, dodatkowo oczyszczając powietrze, poprawiają klimat w biune i... rozbijają fale dźwiękowe, polepszając
tym samym akustykę.
Czyli są to meble akustyczne do biur, któ re
kilko funkcji.

spełniają

nego. Stwierdził w swoim raporcie, że rośliny doniczkowe
usuwaniu szkodliwych substancji organicznych z powietna w pomieszczeniach.
Z kolei znakiem naszych czasów jest często pośpiech
i wszechobecny hałas. Z hałasem chyba walczyć najtrudniej. Nie da s.ię bowiem efektywnie pracować, słysząc
wiele słów, fragmentów rozmów czy dźwięków emitowanych przez otaczające sprzęty i infrastrukturę. To nie
tylko osłabia naszą koncentrację, ale też frustruje
i w efekcie zwiększa podatność na stres oraz depresję.
Rozwiązaniem są więc systemy akustyczne jakie oferujemy. Skutecznie oddzielają one użytkowników od źródła
hałasu, zapewniając komfort pracy w ciszy i skupieniu
wśród żywej zieleni.
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odgrywają ważną rolę w

MB: Tak, chronią głównie przed tym, co odbiera nam
siły witalne - czyli hałasem i zanieczyszczonym powietrzem wewnątrz. Obecnie każdego dnia spędzamy w poWasza kabino wygląda trochę jok piękno budko telemieszczeniach zamkniętych ponad 80% naszego czasu.
fonicz.
no.
W pnypadku dzieci i osób starszych czas ten jest jeszcze
dłuższy. Mamy energooszczędne budownictwo, które
MB: I tak naprawdę jest taką właśnie budką, o właściwo 
ma swoje plusy i minusy. Jego głównym zadaniem jest
ściach akustycznych, w której można w spokoju pneprounikanie strat ciepła popnez użycie bardzo szczelnych
wadzić rozmowę telefoniczną. Nie tracimy pny tym
okien i materiałów budowlanych. Tym samym w takich
zasięgu, możemy znaleźć również gniazdko z prądem,
pomieszczeniach tworzy się swoisty,
USB, mały stoliczek i jest tam odponiezdrowy mikroklimat, gdyż otaczawiednia wentylacja. Nie dochodzą
jące nas przedmioty - meble, spnęt
do wewnątn odgłosy z pokoju, a i pozostali nie słyszą rozmowy, którą prokomputerov.ry, drukarki czy wykładzi
CISZY"
wadzimy w kabinie. Konstrukcja budki
ny i farby - emitują szkodliwe subnie
zabiera dużo miejsca w biurze,
stancje, do których zaliczamy
CHRONI PRZED TYM,
formaldehyd, benzen, amoniak i wiele
a naprawdę może ułatwić życie zespołu
innych.
ludzi pracujących w jednym pomieszCO ODBIERA NAM
czeniu. Dodatkowo rośliny, które twoRośliny doniczkowe, zwłaszcza okreSIŁY WITALNE
ślona ich grupa, pomagają znakomicie
rzą pewnego rodzaju wykończenie
oczyścić podtruwające nas powietrze,
całej konstrukcji, mają bardzo dobry
w pomieszczeniach, w których pnebywpływ na powietrze i przez to polepwamy. Już w latach 80. ubiegłego wieku
szają samopoczucie pracowników.
Światowa Organizacja Zdrowia podała, że pracownicy
A czy jest większa wersjo tej kabiny? Byłam w nie j
w energooszczędnych budynkach zwykle cierpią na zbliprzed chwilą i jestem zaskoczono tym, jak wspaniale
żone spektrum problemów zdrowotnych, takich jak: złe
samopoczucie (niekoniecznie związane ze stresem w pradziało . Naprawdę nie słychać iodnych odgłosów
z zewnątrz. Toki pokoik w większej soli równiei mocy), problemy z koncentracją, podrażnienie oczu i dróg
oddechowych, senność, bóle głowy oraz inne objawy
ie być bardzo potrze bny w firmach .
związane z alergią. Co ciekawe, objawy chorobowe znikaMamy 4 i 6 osobowe modele. Jesteśmy jednak gotowi
ją prawie od razu po opuszczeniu takiego pomieszczenia.
do tego, by przygotować dla naszych klientów większe
Zjawisko to nazywa się »syndromem chorego budynku''.
salki konferencyjne, które można wstawić w istniejące
W 1989 r. naukowiec NASA ds. Środowiska B.C. ,,Bili»
pomieszczenia. Ściany zewnętrzne, które są wykończone
Wolverton opublikował raport, w którym spojrzał
doniczkami z kwiatami, wprowadzają pozytywną enerna przyszłość energooszczędnych budynków i zajął się
gię w biurze. Rośliny poprawiają nasz komfort psychiczpotrzebą sposobu usuwania zanieczyszczeń z powietrza
ny. Na koniec dodamy, że naszą kabinę akustyczną
w pomieszczeniach bez zwiększania dopływu świeżego
doceniły także dzieci, które licznie odwiedzają Laboratorium Wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowopowietrza z zewnątn (wynikało to z potneby rozwiąza
nia problemu braku wymiany świeżego powietna nasta-Technologicznym, nazywając ją „kapsułą ciszy".
Pięknie, prawda? Nas to określenie całkowicie urzekło,
cjach kosmicznych). Jego propozycją było dodanie
znacznej ilości roślin domowych do obszaru wewnętnbrzmi trochę jak tytuł nowej, fantastycznej opowieści. I

~KAPSUŁA
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GŁOS

BIZNESU

ZMIANY PODATKOWE NOWE RYZYKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Przedsiębiorcy przez ostatnie

30 lat raczej przyzwyczaili się do działania w nieprzyjaznym

otoczeniu podatkowym i przestali uwzględniać ryzyko podatkowe, jako istotny czynnik
ograniczający prowadzenie

LESZEK LEWANDOWICZ
Sekretarz Zarządu Głównego w Warszawie
i Oddziału W ielkopolskiego w Poznaniu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

statnie miesiące przyniosły kolejne liczne
niekorzystne zmiany w przepisach prawa podatkowego .. Znaczna część dotyczy sposobu
dokonywania płatności.

O

WYKAZ PODATNIKÓW VAT - BIAŁA LISTA
Od 1 września 2019 r. dostępna jest wyszukiwarka
obejmująca przede wszystkim około 1,6 mln podatników zarejestrowanych jako "VAT czynny''. W wykazie
nie znajdziemy podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego, którzy nie mieli obowiązku i nigdy
nie składali zgłoszenia rejestracyjnego VAT. Wśród danych podatnika pojawiły się numery jego rachunków
rozliczeniowych, czyli tzw. firmowych. Nie ma możli
wości, aby w wykazie został ujęty rachunek oszczędno
ściowo rozliczeniowy osoby fizycznej, zwany
potocznie kontem os-obistym. Do ko1ica roku podatnicy otrzymali czas na dokonanie odpowiednich ald:ualizacji swoich danych ujętych w wykazie i dlatego
do tego czasu weryfikacja kontrahenta polegająca
na sprawdzeniu jego danych zawartych w wykazie jest
dobrowolna.
Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzono jednak obowiązek
dokonywania zapłaty na odpowiedni rachunek bankowy podatnika. W przypadku gdy sprzedawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (a taki podatnik
sukce s PO POZNANSKU I

i rozwój

działalności.

jest uwzględniony w białej liście), przy dokonywaniu
płatności za towary lub usługi inne niż objęte wprowadzoną od 1 listopada 2019 r. obowiązkową podzieloną
płatnością, jeśli kwota transakcji przekracza 15000 zł
brutto, nabywca będący podatnikiem ma obowiązek
dokonania zapłaty na rachunek ujęty w wykazie.
Przepisy nie obejmują więc sytuacji, gdyż sprzedawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
(a taki podatnik co do zasady nie jest ujęty w białej liście), ani sytuacji, gdy nabywca jest osobą fizyczną,
która nie prowadzi żadnej działalności.
Niestety, obowiązek dokonania zapłaty na odpowiedni rachunek dotyczy także nabywców, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT, czyli
kilkuset tysięcy drobnych przedsiębiorców.
Przepisy dotyczące białej listy posługują się pojęciem
transakcji, podczas gdy przepisy w zakresie obowiąz
kowej podzielonej płatności odnoszą się do kwoty jednej faktury.
Odmiellille podejście rodzi znaczne problemy dla
podatników, tym bardziej, że pojęcie transakcji przysparza wielu wątpliwości interpretacyjnych.
Dokonanie zapłaty na inny rachunek wiąże się od
1 stycznia 2020 r. z określonymi sankcjami. W przypadku, gdyby sprzedawca nie rozliczył podatku VAT
wykazanego w fakturze, nabywca ponosi wraz z nim
solidarną odpowiedzialność za odpowiednią część zaległości podatkowej. W zakresie podatków dochodowych nabywca nie ma prawa zaliczenia tego wydatku
do kosztów uzyskania przychodów.
Nabywca może uwolnić się od wskazanych konsekwencji, jeżeli w ciągu 3 dni od zlecenia przelewu
na niewłaściwy rachunek, złoży pisemne zawiadomienie do urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy.

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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OBOWIĄZKOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ
OD 1 LISTOPADA 2019 R.
w życie kolejne nowe przepisy
podatku VAT. Zmiany w pewnym stopniu
upraszczają rozliczanie VAT, gdyż likwidują odwrotne
obciążenie w transakcjach krajowych. Jednocześnie
jednak wymuszają stosowanie mechanizmu, który jest
korzystny dla fiskusa, ale nie dla przedsiębiorców.
W

międzyczasie weszły

dotyczące

Zmiany niosą zasadnicze ryzyko dla przedsiębiorców,
związane przede wszystkim z możliwością popeh1ienia
przypadkowych błędów, które będą skutkować poważ
nymi sankcjami finansowymi w obszarze VAT oraz
podatku dochodowego, a także odpowiedzialnością
karną skarbową. Po części jest to efekt niejasnych przepisów.
„Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub
usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2
ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności:'

ii

Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Oddział Wielkopolski
w Poznaniu

Aby przy dokonywaniu platnościi zastosować mechanizm, konieczne jest posiadanie rachunków rozliczeniowych (fumowych) przez sprzedawcę i nabywcę.
Praktyka potwierdza, że wielu podatników - osób fi.
zycznych, d!la celów działalności korzysta z rachunków
osobistych, które nie pozwalają na dokonanie zapłaty
z zastosowaniem tego mechanizmu. W przypadku zakupu towarów lub usług z załącznika nr 15, jeśli kwota
faktury przekracza 15000 zł, taki podatnik będzie
zmuszony do otwarcia nowego rachunku. Dokonanie
płatności w kliku mniejszych częściach (poniżej 15000
zł) niczego nie zmienia, gdyż przepisy nie pozwalają
uniknąć zastosowania mechanizmu poprzez dokonywanie mniejszych płatności.
Błędy związane z zapłatą z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności są dla podatników bardzo
kosztowne.

Łączne spełnienie powyższych przesłanek

powoduje,
nabywca przy zapłacie należności jest zobowiązany
zastosować mechanizm podzielonej płatności, czyli
kwota VAT wykazana w fakturze trafi na rachunek
VAT sprzedawcy.
że

Na obszerną

listę towarów i ush1g w załączniku nr 15
co do zasady, dotychczasowe załączniki
nr 11, 13 i 14 oraz dodatkowo kilkanaście gmp towarów uznanych za podatne na oszustwa podatkowe.

składają się,

Drugi warunek dotyczy kwoty faktury. Jeżeli kwota ta
przekracza 15000 zł brutto, a faktura choćby w niewielkiej części dokumentuje sprzedaż towarów lub
usług z załącznika nr 15, to przy płatności za tę fakturę
będzie konieczne zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. W prak-tyce na fakturze mogą znaleźć się
towary lub usrugi z załącznika oraz inne towary lub
usługi. Nabywca powinien zwracać uwagę na nowy
dopisek umieszczany przez sprzedawcę - ,,mechanizm
podzielonej płatności". Jednak brak dopisku nie zwalnia nabywcy z zastosowania mechanizmu.
Ponadto nabywca ma być „podatnikiem" w szerokim
znaczeniu definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT. Może to być także podatnik korzystający z tzw. zwolnienia
podmiotowego przewidzianego w art 113 tl!stawy o VAT.

Sprzedawca, który na wystawionej fakturze nie umieści dopisku „mechanizm podzielonej płatności': zapła-
ci dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości
odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku wykazanego
na tej fakturze. Karze w tej samej wysokości podlega
nabywca, który dokonał płatności z pominięciem podzielonej płatności, chyba że dostawca lub usrugodawca rozliczył calą kwotę podatku wynikającą z faktury,
która została zapłacona z naruszeniem.
Dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala
się w stosunku do osób fizycznych, gdyż podlegają odpowiedzialności

karnej skarbowej.

Ponadto od! 1 stycznia 2020 r. nabywca, który dokona zapłaty z pominięciem mechanizmu podzielonej
płatności, nie zaliczy wydatku do kosztów w zakresie
podatków dochodowych.

PODSUMOWANIE
Przedstawione zmiany oznaczają dla podatników nowe
obowiązki i nowe zagrożenia. Jak zwykle w takich
przypadkach przewagę ma fiskus, który będzie kontrolować prawidłowość rozliczeń za 2 lub 3 lata, podczas
gdy podatnicy muszą
sy od razu. I
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PORADNIK/ PRAWO

NIECHCIANE
PREZENTY
,
OD SWIĘTEGO MIKOŁAJA
Pieniądze najlepiej

wydaje się w okresie świątecznym. Kupujemy prezenty i upominki dla

członków rodziny i przyjaciół. Poświąteczny czas

obfituje zaś w liczne sezonowe wyprzedaże.

My sami często poddajemy się szaleństwu przecen, promocji, wyjątkowych okazji itp.
Zakładamy, że jeśli coś

nam się nie spodoba po powrocie do domu, zakupiony towar będziemy

mogli zwrócić. Powszechnie zn anym uprawnieniem kupujących jest możliwość zwrotu
towaru w ciągu 14 dni. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Na co warto

zwrócić uwagę podczas

zakupów, by nie żałować wydanych pieniędzy? Jakie uprawnienia ma Święty Mikołaj, gdy
zakupiony prezent

okaże się wadliwy?

ZOFIA CHOŁODY
Rodeo prawny, członkini Okręgowej Izby
Rodeów Prawnych w Poznaniu, właścicielko
kancelarii Zofio Chotody i Wspólnicy Kancelario Prawno, prawnik z ponad I O-letnim
doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie
gospodarczym i cywilnym, jednak nie stroni od
prawa administracyjnego. Wspiera przedsiębiorców w działa l ności biznesowej, obsługuje również podmioty lecznicze. Pomaga kobietom w ich rozwoju biznesowym
i osobistym.
Prezesko Klubu Kobiet Przedsiębiorczych.

A
•

ZOFIA

CHOŁODY & WSPÓLNICY

KANCELARIA PRAWNA

nawet będący przedsiębiorcą, ale
towar w celu niezwiązanym
bez pośrednio z jego działalnością gospodarczą, również posiada status konsumenta (np.
księgowa kupująca najnowszą !książkę). Zgodnie
z prawem, jeżeli jako konsument dokonaliśmy
zakupu w stacjonarnym sklepie, sprzedawca nie
ma obowiąizku przyjęcia zwrotu niewadliwego
towaru tylko dlatego, że się rozmyśliliśmy albo
rzecz przestała nam się podobać. Jednakże dość
dużo sklepów, w szczególności tzw. sieciówki, dają
taką możliwość swoim klientom. Sprzedawca może
(ale nie musi) przewidzieć w regulaminie sklepu
stacjonarnego możliwość zwrotu towaru przez
kupującego w określonym terminie (np. 30 dni)
i pod określonymi warunkami (np. tylko z paragonem zakupu i oryginalnymi metkami, w stanie
nienaruszonym). Przyjęcie przez sprzedawcę
zwrotu niewadliwego towaru kupionego w sklepie
stacjonarnym jest tylko i wyłącznie przejawem jego
dobrej woli. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli towar
ma wadę. W takim przypadku, zwrot towaru może
być dokonany pod pewnymi warunkami w ramach
reklamacji złożonej na zasadach rękojmi.

K

upujący,

nabywający

ZAKUPY NA ODLEGŁOŚĆ I W SKLEPIE
INTERNETOWYM
Ustawodawca stwierdził, że skoro dokonując zakupów w sklepie internetowym lub w inny sposób na
odległość, np. telefonicznie, nie mamy możliwości
sukces PO POZNANSKU I STYCZEŃ
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zapoznania się z towarem, jego właściwościami,
środków porozumiewania się na odległość, bezto konieczne jest ustanowienie terminu, w któpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny
i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które
rym będziemy mogli zapoznać się z nim w sposób
nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedanalogiczny jak w sklepie stacjonarnym. W razie
stwierdzenia, że towar nam nie odpowia<la, mamy
siębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności
stron, np. telefonicznie.
możliwość jego zwrotu. To właśnie dlatego nie jest
konieczne wykazywanie jakichkolwiek wad towaru,
REKLAMACJA W RAMACH RĘKOJMI
które miałyby uzasadniać jego zwrot. Jest to nasze
Reklamacja towaru i zwrot towaru to dwa odrębne
uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podapojęcia, bardzo często mylone. Jeśli otrzymana przez
nia przyczyny. Term.in na odstąpienie liczony jest
od momentu otrzymania przesyłki. Oświadczenie
nas rzecz ma wady, jest uszkodzona lub nie odpowiada opisowi sprzedawcy, przysługuje nam zawsze
o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej
formie, przy czym najrozsądniejsza jest forma
uprawnienie do reklamacji towaru. Sprzedawcom
często zdar.za się zamieszczać napis przy kasach „po
pisemna. Bardzo istotne jest, aby sprzedawca mógł
zapoznać się z naszym pismem lub miał taką realną
odejściu od kasy reklamacja nie będzie uwzględnia
możliwość. Termin na odstąpienie w pevmych
na". Należy pamiętać, że takie treści są niezgodne
przypadkach ulega wydłużeniu (art. 29 ustawy), np.
z ustawą i nieważne. Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsię
w sytuacji kiedy sprzedawca nie poinformuje nas
biorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia
o prawie odstąpienia od umowy. Natomiast odesła
nie towaru sprzedawcy jest rzeczą zupełnie niezareklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.
leżną od złożonego oświadczenia o odstąpieniu od
Natomiast, odpowiedzialność za towar dotyczy nie
umowy (art. 30 ust. 2 ustawy). Należy podkreślić,
tylko ukrytych wad fabrycznych (ujawnionych wad
że nie jest konieczne równoczesne odesłanie rzeczy
fizycznych), ale także wad prawnych zakupionego
wraz z oświadczeniem o odstąpieniu. Najlepiej
towaru konsumpcyjnego. Klient może reklamować
jednak zrobić to jak najszybciej.
towar zawsze, gdy nie nadaje się
Konsument ma obowiązek zwrócić
on do tego, do czego powinien
rzecz przedsiębiorcy nie później niż
być używany lub gdy posiada inne
REKLAMACJA
14 dni od dnia, w którym odstąpił
wady. Sprzedawca odpowiada woTOWARU I ZWROT
bec konsumenta za sprzedany tood umowy, chyba że przedsiębiorca
war, jeżeli wada zostanie stwierdzozaproponował, że sam odbierze
TOWARU TO DWA
na w okresie 2 lat od momentu jego
rzecz. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed
wydania.
W takiej sytuacji możemy
ODRĘBNE POJĘCIA,
złożyć do sprzedawcy reklamację
jego upływem. Z czystej przezornoBARDZO CZĘSTO
ści, zawsze warto pamiętać o tym,
z tytułu rękojmi i zażądać jednego
by otworzyć i sprawdzić przesyłkę
z czterech działań: wymiany towaru
MYLONE
przy przewoźniku, kurierze. A jeśli
na nowy, naprawy towaru, obniże
zauważymy wady, warto zrobić kilnia ceny lub odstąpienia od umowy
ka zdjęć otwartej przesyłki i towaru.
- o ile wada jest istotna. Wybór
żądania należy od konsumenta. Przedsiębiorca może
zaproponować inne rozwiązanie. Pod uwagę mogą
ZAKUPY POZA LOKALEM
być brane następujące okoliczności: łatwość i szybPRZEDSIĘBIORSTWA
kość wymiany lub naprawy towaru, charakter wady Prawo do odstąpienia przysługuje również, gdy
istotna czy nieistotna oraz to, czy towar był wcześniej
reklamowany. Sprzedawca ma na odpowiedź 14 dni
umowa zawierana jest co prawda przy bezpośred
nim kontakcie ze sprzedawcą (np. osobiste spotkakalendarzowych (nie roboczych!) i ani dnia dłużej.
nie), ale poza lokalem przedsiębiorstwa. Pojęcie
Jeżeli w tym terminie nie dostaniemy odpowiedzi
zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
na swoją reklamację, uznaje się j ą za zaakceptowazostało zdefiniowane. Z takimi umowami mamy do
ną przez sprzedawcę. Warto również pamiętać, że
czynienia np. podczas wycieczki zorganizowanej
paragon nie jest konieczny do złożenia reklamacji.
Wystarczający jest również wyciąg z historii operacji
przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem
na rachunku bankowym, jeśli za towar płaciliśmy
jest promocja towaru i zawieranie umów z konsumentami. Są to też umowy zawierane za pomocą
kartą płatniczą. I

I
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CZYM JEST WŁASCIWIE
STORYTELLING
I JAK GO WYKORZYSTAC
W WYSTĄPIENIACH?
Jak być bardziej
jak za jej

interesującym

pomocą przekonać

dla słuchacza, jak sprawić by opowieść wzbudziła emocje,

do działania czy dokonania wyboru. Jak wreszcie po prostu

nauczyć się opowiadać pasjonujące

h istorie i stać się ciekawym

TATIANA SOKOŁOWSKA
Trenerka umiejętności interpersonalnych,
ekspertka etykiety, savoir vivre,
profesjonalnego wizerunku oraz wystąpień
publicznych. Dyplomowana trenerka biznesu,
absolwentka historii sztuki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kreuje
profesjonalny wizerunek kadry managerskiej,
kierown iczej oraz pracowników na wszystkich poziomach
organizacji. Przygotowuje przedsiębiorców i polityków do
profesjonalnego występowan ia w mediach. Założycielka i CEO
Firm Business Dress Code oraz Akademii Wystąpień Publicznych.

[I]
AKADEMIA
WYSTĄPI EŃ

l'UBLICZNYCH

BUS INESS D R ESS CODE
TATIAN A SOKOŁOWSKA

oseph Campbell, amerykański pisarz, antropolog,
mitoznawca i religioznawca, jest powszechnie
znany jako twórca przełomowej, szczególnie
dla scenarzystów Hollywood, książki - ,,Bohater
o tysiącu twarzy". Opisał w niej, jak skonstruowane
są archetypowe wzorce bohaterów występujących we
wszystkich mitach, opowieściach i bajkach. Campbell uważa, że niezależnie od tego w jakim kręgu
kulturowym powstaj ą mity czy opowieści, zawsze

J

rozmówcą.

zbudowane są według tej san1ej koncepcji. Na tak
skomponowanym scenariuszu opierają się kultowe
hollywoodzkie produkcje. Najsłynniejszą z nich są
„Gwiezdne Wojny". George Lucas stworzył Luka
Skywalkera, skwapliwie przeprowadził go przez
wszystkie etapy mitycznej historii opisanej przez
Campbella i osiągnął sukces.
Początek mitycznych historii ukazuje zazwyczaj
bohatera w jego codzienności, widzimy ZWYCZAJNY ŚWIAT, który nie jest idealny, ale który bohater
zna i wie, według jakich reguł działa, choć często
są one złe i niesprawiedliwe. Pojawia się ZNAK,
ZAPOWIEDŹ PRZYGODY, mnożą się komplikacje
i problemy, bohater zastanawia się, czy chce zmienić swoje życie i otoczenie, czy to czas by wyruszyć
w nieznane. Przeżywa WAHANIA I ROZTERKI w jednej chwili jest gotów ruszyć, w innej rezygnuje.
W tym momencie opowieści zjawia się DORADCA
LUB WRÓG, który pomaga bohaterowi podjąć
decyzję - wyruszaj! Bohater udaje się więc w podróż
w NOWY ŚWIAT. Trafia na coraz trudniejsze przeszkody. Świat staje się wrogi, niezrozumiały, pojawiają się antagoniści i niebezpieczne sytuacje. Zjawia
się ŻYCZLIWY OPIEKUN, to postać spajająca oba
światy bohatera - zwyczajny i nowy. Potrafi, widząc
rozterki i niebezpiecze11stwa, ale również możliwo
ści i potencjał, wskazać bohaterowi drogę. Opiekuje
się, daje porady, zachęca do działania i dążenia do
celu. NARASTA WIARA W SIEBIE bohatera, który
zaczyna wierzyć w stojącą przed! nin1 misję, przeistacza się w wojownika i z ufnością w zwycięstwo idzie
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na bój o ważną i słuszną sprawę. Bohater ZOSTAJE
Wyobraź sobie, gdzie umieścisz swoją opowieść.
SAM, staje przed sytuacją, w której musi skonfronOpisz świat, w którym ma rozegrać się Twój film.
Skonstruuj swojego bohatera. Możesz nim być Ty lub
tować się ze swoimi największymi obawami, demonami lub wrogami. Często są to jego pierwotne lęki,
ktokolwiek o kim chcesz opowiedzieć. Odkąd pamię
wyniesione ze zwyczajnego świata. Ale nie ma już
tam, zawsze chciałem być zawodowym piłkarzem. Ale
powrotu, jedyne co pozostało to walka. WALCZY, ale
jako chłopiec bylem drobny, niski i bardzo chudy... To
nie odnosi zwycięstwa, jest przerażony, rozbity, bliski
jest Twój bohater. Pamiętaj, słuchacz ma się z nim
totalnej klęski. Będąc na dnie, doznaje olśnienia.
utożsamić, ma być bliski również jego doświadcze
Przewartościowuje swój świat i, korzystaj.ąc z wiedzy
niom. Wskaż bohaterowi wyzwanie i przeszkody.
i siły pozyskanej podczas podróży, zaczyna wierzyć
W szyscy mówili; jesteś za mały, nie uda ci się. Ja
we własne siły. Na tym etapie często spotyka kogoś,
jednak nie miałem zamiaru się podda wać. Przez wiele
kto pomaga i wskazuje drogę. Wzmocniony i wyzbyty
lat dojazdy na treningi zajmowały mi sześć godzin
dziennie. To właśnie ta walka i stawienie czoła przewątpliwości ZWYCIĘŻA w walce z wrogami, ale również z samym sobą, odradza się duchowo. WRACA
ciwnościom jest główną osią, wokół której rozgrywa
do swojego świata, w którym dzięki niemu i odbytej
się Twoja opowieść. Aby bohater mógł skuteczniej
drodze, zapanuje szczęście i nowy sprawiedliwy ład.
walczyć, daj mu wsparcie. W tych ciężkich chwilach
Ta podróż jest opowieścią o nas samych, naszych
moi rodzice zawsze mnie wspierali. Bohater zaczyna
odnosić sukcesy, jego droga wyprzemianach i doświadczeniach,
daje się być prosta i skierowana
jest udziałem zbiorowego mitu.
Wszyscy odnajdziemy w nim
ku celowi. Ale teraz przychodzi
czas na prawdziwą próbę, piętrz
swoje, czasem nieuświadomione
UMIESZCZASZ SWOJĄ
przeżycia i emocje, dłatego są
przeciwności. W wieku 17 lat doone tak nam bliskie. Potrafimy
znałem poważnej kontuzji. Klub
OPOWIEŚĆ W UMYSŁACH
się z nimi utożsamić i chcemy
zrezygnował ze mnie i zostałem
przeżywać drogę razem z jej
bez kontraktu. Bohater nie
SŁUCHACZY I INFEKUJESZ
bohaterem.
poddaje się, walczy, przypomnij
JE JAK WIRUS. CIEKAWA
Jeśli masz przed sobą wystą
mu jego dobrego ducha, opiepienie, możesz przygotować
kuna, na którego zawsze mógł
HISTORIA N IE UTRZYMA
tradycyjną prezentację, opoliczyć. Ale zawsze pamięta/em
wiedzieć o produkcie firmie
słowa mojego ojca: jeśli wygrasz
SIĘ W JEDNYM UMYŚLE,
lub sprawie, zejść ze sceny i...
dziś, wygrasz jutro! Twój bohater
odradza się, odbudowuje morale
zostać zapomnianym. Możesz
OPOWIADANA również wykorzystać mityczi powstaje do walki WiedziaZARAŻA
INNE
ne i filmowe doświadczenia,
łem, że nie mogę się poddać, że
przekazać historię na tyle
zrealizuję to marzenie, sprawię,
interesującą, by pamiętano
że będzie to możliwe! Bohater
o Tobie i Twojej opowieści na długo. Żeby tak się
odnosi sukces, pokonuje siebie i trudności wokół, jest
stało, poczuj się ja bajarz, spraw, by słuchacze chcieli
na szczycie. Twoi słuchacze trzymają za niego kciuki,
wejść do Twojego świata. Nie tylko jako obserwatouruchamiaj ą się u nich neurony lustrzane odpowierzy, ale jako uczestnicy podróży. Spraw, by to co masz
dzialne za współodczuwanie. Odbiorcy identyfikują
do powiedzenia było autentyczne i stało się dla nich
się z Tobą, Twoim bohaterem, historią, produktem
równie ważne, jak jest dla ciebie. Nie musisz kręcić
czy ideą. I teraz najważniejszy moment - skuteczne
zakończenie, pointa, morał, rozwiązanie. Historię,
kilkugodzinnego filmu, możesz zrealizować scenariusz w kilku zdaniach.
którą przytoczyłam, opowiedział w jednej z reklam
Do dzieła!
Robert Lewandowski. Koniec tej opowieści to już nie
Zastanów się, kto jest odbiorcą Twojej opowieści i jasłowa, jedynie obrazy pełnych trybun, zwycięskich
kie wspólne wartości mogą was łączyć. By storytelling
bramek, radości z sukcesu i dojścia do celu drogi
bohatera.
mógł być skuteczny, musi być tak skonstruowany, by
Storytelling to budowanie więzi za pomocą opoodbiorca mógł identyfikować się z jego przesłaniem.
Na początku ... pomyśl o końcu. Już na tym etapie
wieści . Zbll!duj swoją historię, daj się zapamiętać, stań
musisz wiedzieć, dokąd chcesz doprowadzić słuchacza
się swoim bohaterem i stań się bohaterem swoich
i jakim przesłaniem chcesz go obdarować.
słuchaczy. I
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PORADNIK/ PSYCHOLOGIA
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MOJA PRZYJACIOŁKA ANOREKSJA, BULIMIA
W początku każdej znajomości jest coś magicznego. W niej

również.

Mimo że wciąga i daje

poczucie, że jak nikt inny rozumie nasze emocje, to po pewnym czasie okazuje się,
że

zaczyna się

robić

problematyczna - zaborcza i kontrolująca. Następnie izoluje i odciąga

od całego świata. W najgorszych przypadkach doprowadza nawet do śmierci.
Taka jest jej

przyjaźń

-

złudna

i śmiertelnie niebezpieczna.

Od lot związano z prywatnym biznesem,
dyrektor zarządzająca Giont lnvest,
która wiedzę zdobytą no Uniwersytecie
Ekonomicznym oraz doświadczenie

w zakresie zarządzania

łączy

z pasją, jaką

jest psychologio . Znajomość zagadnień
psychologii, którą ukończyło no Uniwersytecie
Humanistyczno-Społecznym SWPS, wyko rzystuje

zarówno w swojej codziennej procy, jak również „po
godzinach", prowadząc własną praktykę psychologiczną.

noreksja i bulimia, bo o tych »przyjaciółkach"
mowa, to jednostki chorobowe charakteryzujące się zabuneniami łaknienia o podłożu
psychicznym. Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny
oraz bulimia rozumiana jako żarłoczność psychiczna,
mimo że leżące teoretycznie na dwóch różnych biegunach, mają ze sobą wiele wspólnego, przez co mogą się
ze sobą przeplatać. Często zdarza się, że osoby chorujące na anoreksję, przymuszane do jedzeniia, wpadają
w bulimię i na odwrót. Chcąc wyjść z bulimii, trzeba
nauczyć się odmawiania posiłków, przez co kontrola
jedzenia staje się jedynym celem chorego, a to z kolei
może prowadzić do anoreksji. Niestety, pomimo sto-

A

sunkowej łatwości rozpoznania i diagnozy, to konkretne, jednoznaczne przyczyny tych chorób nie są do
końca określone. Wiele badań wskazuje, że na rozwój
chorób mają wpływ przede wszystkim czynniki społeczno-kulturowe oraz biologiczne. Nie mniej ważne
pozostają także specyficzne mechanizmy psychologiczne oraz cechy charakteru - co za tym idzie, niesprzyja-jące środowisko działające na dwie różne osobowości,
nie wywoła takich samych skutków.
Na podstawie mojego doświadczenia w pracy
z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania
mogę powiedzieć, że odnajduję wiele cech wspólnych
oraz podobny proces rozwoju tych chorób. Początko 
wo, zarówno anoreksja, jak i bulimia, tworzą złudne
poczucie czegoś wyjątkowego, mogą stanowić swego
rodzaju oparcie, dając to, czego człowiekowi brakuje.
Zwłaszcza w sytuacji, kiedy trudno odnaleźć w życiu
bliską osobę, bądź kiedy nie ma jakiegokolwiek oparcia
w innych - wówczas zaczynamy szukać tego wszystkiego w sobie. Bliskie otoczenie zaczyna zauważać, że coś
się dzieje, jednak początkowo widzi tylko pozytywy
całej sytuacji - utratę wagi, zadowolenie osoby chorej
ze swojej sprawczości i poczucia kontroli nad sytuacją,
osiągania zamierzonego celu. Dopiero po pewnym czasie okazuje się, że kontrola była pozorna, a chory coraz
bardziej wpada w sidła psychicznego uzależnienia,
z którego bardzo trudno wyjść.
Wiele osób uważa, że zaburzenia odżywiania to
przede wszystkim wynik obsesji na punkcie swojego
wyglądu. Nie mogę się jednak z tym do końca zgodzić.
Gdyby tak było, dużo łatwiej byłoby z nich wyjść. Osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania są wyjątkowo
empatyczne i wrażliwe. Co więcej, u większości da się
zauważyć wysoki poziom determinacji oraz dążenie do
perfekcjonizmu. To osoby wyjątkowe, wysokowrażli-
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we, które często nie są przygotowane na to, co oferuje
im (bądź nie) życie - dotyczy to zarówno środowiska
domowego, jak i otoczenia zewnętrznego. Osoby
mocno wrażliwe stają się bardziej podatne na zranienie, biorą wiele do siebie. Mając przysłowiowe serce na
dłoni, trzeba mieć wiele szczęścia, aby ktoś tego serca
nie zranił. Dlatego łatwiej i rozsądniej jest nauczyć się
chronić przede wszystkim swoje dobro, a nie czekać
i liczyć, aż ktoś dostrzeże naszą wrażliwość, miłość czy
oddanie.
„Anoreksja, bulimia - moja przyjaciółka" - często
i dość przewrotnie tak o tym mówię, ponieważ obie
choroby początkowo niosą ze sobą wspaniale emocje,
z których choremu trudno zrezygnować. Sytuacja
podobna do tej, w której nakazano by komuś zerwać
silną więź z drugim człowiekiem. Czasem bywa to
wręcz niewykonalne. Dlatego często okazuje się, że na
początku jedynym wyjściem jest niestety poczekanie
do momentu, kiedy „przyjaźń" stanie się męczarnią.
Dopiero wtedy chory jest w stanie sam zauważyć, że
w tej relacji cierpi, jest samotny i słaby, i dopiero wtedy
może zacząć się droga do zdrowia oraz poszukiwania
przyczyn choroby. Ta droga czasem jest dłuższa, cza-

I

WIELE OSÓB UWAŻA,
ŻE ZABURZENIA ODŻYWIANIA

TO PRZEDE WSlYSTKIM WYNIK
OBSESJI NA PUNKCIE SWOJEGO
WYGLĄDU.

NIE

MOGĘ SIĘ

JEDNAK

Z TYM DO KOŃCA ZGODZIĆ _ ]
sem krótsza i zależy przede wszystkim od autorefleksj i
i zaangażowania chorego. Najważniejsze jednak, aby
zdać sobie sprawę, że szukamy wewnętrznej przyczyny,
chorych emocji, tego co boli, bo tylko wtedy będziemy
w stanie zrozumieć dlaczego nasza miłość, wrażliwość
i dobroć obróciła się przeciwko nam. Warto również
pamiętać, że jesteśmy wyjątkowi, poznać siebie i swoją
wrażliwość jak najlepiej, tak aby nigdy nie pozwolić,
żeby ta złudna, toksyczna przyjaźń wróciła i niszczyła
nas dalej. I
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AKTYWNIE
W NOWYM ROKU

NOVAMODA.Pl

to idealny miesiąc na podsumowanie poprzedniego roku. Czas na podjęcie nowych wyzwań i zobowiązań. Warto też zajrzeć do szafy
i sprawdzić co nam służy a co już nie. Na początek roku proponujemy więc stylizacje lekkie i praktyczne, ale
jednocześnie takie, które ogrzeją w chłodne dni. Będą
to miękkie dzianiny dresowe, puchowe maksi kamizelki, które umożliwią aktywny dzień pracy. Tym bardziej, że sportowe dodatki są modne cały czas,
a stylizacje w sportowym duchu :sprawdzają się w naszym zimowym klimacie najlepiej. Zamieniamy
płaszcz na puchówkę, kapelusz na wełnianą czapkę
a na nogi wkładamy wygodne trampki. I
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Dziennikarka podróżnicza, fotografka gwiazd i społecznik w jednej osobie.
Przez czarno-białe zdj ęcia ukazuje emocje zwykłych ludzi, ale też gwiazd polskiego showbiznesu. O kim mowa? O wyjątkowej poznaniance Kat Piweckiej, która od dziesięciu lat
zamyka emocje w niepowtarzalnych kadrach.
ROZMAWIA: MARTA JÓZEFCZAK

To już 10 lat! Gratuluję.
Kat Piwecka: Bardzo Ci dziękuję (uśmiech). To prawda,
dokładnie w listopadzie minęło l O lat od otv.arcia mojego
podpoznańskiego studia. Pamiętam dokładnie ten dzień,
kiedy zaczęłam pracę jako fotograf. Byłam jedną z pierwszych fotografek ciążowych i rodzinnych. Wtedy moda
na sesje rodzinne i ciążowe dopiero wchodziła do Polski,
więc proponowałam coś totalnie nowego. Dziś, jak pewnie wiesz, jest to niezwykle popularne. Te kilka lat temu
na sesje przychodziły naprawdę odważne kobiety, które
świadomie decydowały się wyjść ze swojej strefy komfortu i zapozować w ciąży. Wierz mi, że dla wielu był to krok
milowy. Dopiero po trzech czy czterech latach zajęłam się
fotografią komercyjną i zaczęłam współpracę z agencjami
reklamowymi. Realizowałam też moją kolejną pasję - podróżowanie, które połączyłam z fotografią. Tak powstały
moje pienvsze artykuły z podróży dla znanych portali,
opatrzone oczywiście moimi zdjęciami.
Wspomniałaś

I

ZDJĘC I A: KAT PIWECKA

Pracujesz tteż w Warszawie z polskimi gwiazdami.
ten pomysł?
To ciekawe pytanie. Portugalię świadomie rozkręcałam,
zawsze tam wracam z wielkim sentymentem i staram się
uchwycić najlepsze ujęcia. Warszawa i sesje gwiazd to
trochę przypadek połączony ze szczęściem (uśmiech).
Pojechałam na pierwsze sesje gwiazd, gdzie zrobiłam
kilka ujęć w czerni i bieli. Zdjęcia te były proste, ale ukazywały charakter każdej z fotografowanych osób. l ten
styl bardzo się spodobał. Dlaczego? Otóż gwiazdy mają
mnóstwo kolorowych fotografii wykonanych na okladld
magazynów. Ja zaproponowałam coś całkowicie nowego,
minimalistycznego, przy najprostszym oświetleniu. l to
chwyciło! Myślę, że kolejną rzeczą, która może się podobać, są bliskie kadry, na które wiele gwiazd wcześniej
się nie decydowało. To, że mogę je zrobić, jest rezultatem
relacji, jakie staram się nawiązać z modelami. Zanim
przystąpimy do sesji, często długo rozmawiamy, opowiadamy sobie historię życia, dzielimy się doświadczeniami
To wszystko sprawia, że często zdjęcia schodzą na dalszy
plan, ponieważ to rozmowa jest największą wartością
naszego spotkania.
Skąd

o podróżach. Odwiedziłaś wiele krajów,
ale to chyba Portugalia skradła Twoie serce prawda?
Portugalię pierwszy raz odwiedziłam 7 lat temu, przy okazji
przygotowywania artykułu na temat tego państwa do jedNa zdjęciach widać głównie kobiety, polskie gwiaznego z magazynów. Cale życie szukałam w swoich podródy show-bi:znesu. Jak zapamiętujesz te sesje?
żach drugiego domu dla siebie, więc to było zadanie idealne
Każda kobieta, z którą dotąd pracowałam, ma swój bagaż
dla mnie (uśmiech). Jestem latynoską w duszy, a w moim
doświadczeń. Niesamowite jest to, że podczas naszych
sercu tętnią gorące rytmy i chyba dlatego zawsze chciałam
mieć metę na południu. Znalazłam ją w Portugalii. Zrobispotkań możemy porozmawiać. Ja sesję kojarzę bardziej
z naprawdę ciekawą rozmową i moż
łam tutaj artykuł, ale caly czas czułam
niedosyt. I tak zaczęły się moje powroty
liwością wymiany doświadczeń. Pamiętam jak sarna byłam na życiowym
do Portugalii, też z dziećmi. ZaowocoSESJĘ KOJARZĘ
wały one seńą nowych artykułów; ale to
zakręcie, czytałam wtedy mnóstwo
Z NAPRAWDĘ
wciąż było dla mnie za mało. Szukałam
książek Beaty Pawlikowskiej, a kilka
swojej drogi i wpadłam na pomysł,
tygodni później okazało się, że będę
CIEKAWĄ ROZMOWĄ
aby przygotować album fotograficzny
robić Jej zdjęcia. Uwierz mi, to spotkao Portugalii. Moje mar:zenie spełni się
nie
z Beatą mial:o dla mnie ogromne
I MOŻLIWOŚCIĄ
pod koniec 2020 roku. Na rynku portuznaczenie bardziej w sferze prywatnej
WYMIANY
niż zawodowej. I to jest wspaniale!
galskim, ale też w Polsce, pojawi się mój
autorski album, w którym uwieczniłam
Nie wiem czy wiesz, ale fotografuję
bajkowe zakątki i miejsca, często nieznateż portugalskie gwiazdy i, co ciekawe,
ne samym Portugalczykom.
wśród nich jest więcej facetów. Praca
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z nimi to spora dawka pozytywnej energii, a
rodowy sukces cieszy ogromnie.
Jesteśmy

międzyna

zdjęcia wyglądają naprawdę świetnie.

w ostatniej dekadzie tei fotografią
Twój projekt - zdjęcia Amazonek - pojawił się no1wet w Parlamencie Europejskim.
Tak, to jest jeden z ważniejszych etapów w mojej karierze
fotografa. Amazonki to była moja druga wystawa. Kolejna obejmowała fotografie podróżnicze i była eksponowana na kilku polskich lotniskach, w tym też na Ławicy..
Przyszłoroczna wystawa gwiazd będzie już moją czwartą.
Wracając jednak do zdjęć Amazonek. W 2011 roku
miałam silną potrzebę poruszenia tematu społecznego
i razem z wizażystką Ewą Rzycznfak wpadłyśmy na
pomysł sfotografowania problemu nowotworu piersi.
Byłam jedną z pierwszych fotografek na świecie, która
społeczną.

w Twoim studio. Wiele tutoj zdjęć por,
w tonacji czarno-białej.
Tak, w swojej codziennej pracy robię zdjęcia par, przyjaciół, rodzin. Po prostu ludzi, których łączą emocje.
Uwielbiam pokazywać relacje. Wchodzić głębiej. To są
moje ulubione kadry, choć nie należą do najłatwiejszych
zarówno dla fotografa, jak i modeli. Jednak silą zawsze
jest budowa relacji, rozmowy, które pozwalają się otworzyć i pokonać lęk przed aparatem. Jeśli to się uda, to
oczywiście

Zajmowała1ś się
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zdecydowała się sfotografować

kobiety po mastektomii
i ich blizny. Odezwałam się do poznańskich Amazonek,
do pani prezes Krystyny Wechmann, której mój pomysł bardzo się spodobał. Prawie od razu znalazły się
dziewczyny, chcące p-0kazać się nago ze swoimi bliznami. Dla mnie były to wielkie bohaterki. I znów przez
przystąpieniem do zdjęć, przegadałyśmy mnóstwo
czasu. Nieraz się wzruszyłyśmy. Tak było, ale dzięki dobrym relacjom zrobiłyśmy wspólnie drugą część zdjęć,
które obejmowały fotografie tych kobiet z ich dziećmi.
Starałam się pokazać relację dzieci i chorującej mamy
i myślę, że się udało.
Wystawa najpierw eksponowana była na Starym
Rynku w Poznaniu. Tutaj została zauważona przez
przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i znalazła się
w Sejmie. W Warszawie z kolei została zauważona przez
europoslankę Sidonię Jędrzejewską, która przyczyniła
się do pokazania moich zdjęć Amazonek w Parlamencie
Europejskim. Przygot-0wywania do wystawy w Brukseli
trwały rok, ponieważ należało spełnić wiele wymogów
formalnych. Co więcej, wraz z premierą wystawy, zostałam poproszona o wygłoszenie przemówienia, co było
dla mnie wielkim wyróżnieniem. Odbiór europosłów był
naprawdę pozytywnie zaskakujący, co tylko utwierdziło
mnie w przekonaniu, że to co robię ma sens.
ie wytyczyłaś kolejny roz nową
drogę. Przełamałaś tabu.
Chyba coś w tym jest. Jestem typem społecznika, jak
sobie teraz o tym wszystkim myślę. A potwierdzeniem
tego może być akcja, która pomogła spełnić marzenie
Karolinie chorej na raka. Jednak od początku. Kiedyś na prośbę Drużyny Szpiku realizowałam zdjęcia
do ulotki, której celem było zebranie pieniędzy na
lekarstwo dla chorej Karoliny. Dzięki ulotce i akcji
Drużyny udało się zrealizować cel. Ja zaprzyjaźniłam
się z Karoliną i dowiedziałam się, że Jej najrwiększym
marzeniem było wystąpić w kampanii reklamowej jako
modelka. Wtedy w mojej głowie powstała cudowna
inicjatywa, w której wykorzystałam swój kontakt do
jednego z klientów z branży modowej. Namówiłam
ich na zrealizowanie sesji jesiennej kolekcji z Karoliną
w roli głównej właśnie. I wiesz co, udało się! Sesja wyszła tak fajnie, że rok później powtórzyłyśmy akcję z tą
samą firmą i Karoliną, jako twarzą kampanii. Nawet nie
wiesz jak bardzo się cieszyłam, że mogłam spełnić Jej
marzenie (uśmiech).

Moino

powiedzieć,

W 2020 roku planuiesz hucznie obchodzić swoje
dziesięciolecie?
Oczywiście! Drugiego marca premierę będzie miała
wystawa moich czarno-białych zdjęć z gwiazdami w roli

głównej. Event odbędzie się w Warszawie, a uczestniczyć
w nim będą bohaterki moich portretów, w tym wspaniała Helena Norowicz. Ona zresztą zachęciła mnie do
wydania z tej okazji albumu z najlepszymi zdjęciami.
I taki też się ukaże. W listopadzie chcemy w Poznaniu
zorganizować wernisaż, a później - jak wszystkie moje
prace - zdjęcia zostaną wystawione na licytację Wielkiej
Orkiestry Swiątecznej Pomocy.

Wspanialer Już nie mogę się doczekać, ai wystawa
zawita da Poznania. Tymczasem iyczę Ci sporo siły,
aby wszystkie te plany zrealizować.
Dziękuję i d!o zobaczenia w Poznaniu! I
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SWIĄTECZNE

PRZYTULANIE

Fundacja znana z przytulania. Mała organizacja wspierana przez wielkie serca. Pomagają
potrzebującym,
angażują,

a ich działania zrzeszają kolejnych naśladowców. O projektach, w które się

i o tym jak niewiele potrzeba, by dać

menadżer w firmie

komuś

tak wiele, opowiada Maja Rutkowska -

Amica S. A., działaczka i córka założycielki Fundacji Amicis.
RO ZMAWIA: DOMIN IKA JOB
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umożliwialiśmy wycieczki dla klas. W spieramy też najbardziej potrzebujące rodziny.
W firmie Amica organizujemy wspólne pakowanie
prezentów na święta. Przygotowujemy paczki z suchą
żywnością dla wskazanych przez szkołę rodzin oraz
paczki dla szkół, głównie podstawowych. Są to dosyć
drobne rzeczy, jak piłki, plecaki, piórniki, żele
pod prysznic, czapki, rękawiczki. Rożne rzeczy, które
mogą się przydać, ale są jednocześnie atrakcyjnym
prezentem dla dziecka.
Współpracujemy także z podstawówkami w Niemczech, gdzie uczniowie przygoto„vują paczki świątecz
ne i wysyłają do szkół w Polsce.
Prezenty rozwozimy z naszą firmową Ochotniczą
Strażą Pożarną. Jest to też atrakcja dla rodzin, głównie
dla dzieci, które czekają wypatrując nas przez okno.
Podjeżdża duży wóz, są światełka, przekazujemy im
ładnie zapakowane prezenty. Jest radość.

Komu pomogo Fundacjo Amicis?
Maja Rutkowska: Fundacja Amicis została założo
na przez moją mamę w 2005 roku. Początki były
skromne, skupialiśmy się na wsiach, miast,eczkach
i gminach wokół Poznania. Zaczynaliśmy działalność
od Wronek i okolic, gdzie pomagaliśmy rodzinom
ubogim, wielodzietnym, wspieraliśmy chorujące dzieci, domy dziecka i domy opieki społecznej.
A noxwa fundocji pochodzi od locińskiego słowo
,, przyjaciele"?
Nazwa pochodzi od włoskiego nazwiska. Edmondo de
Amicis był autorem książek dla dzieci. Moja mama
bardzo lubiła nam czytać jego książkę pt. ,,Serce". Pisał
jak ważne jest, żeby się nawzajem szanować i sobie pomagać, gdyż pomagając, dajemy coś od serca. Stąd pomysł na nazwę fundacji od Jego nazwiska.

Kto wspiera Wasze dz.iołonio?
Jesteście też znani z pięknej akcji świątecznego
Od początku działamy wspólnie z firmą Amica, która
przytulania. Skąd pomysł no toki
jest głównym sponsorem i fundatomikołajkowy prezent?
rem m.in. sprzętu AGD, który wyposaża szkoły i rodziny, którym
W ramach naszej działalności poznali~ O JEST
pomagamy. Ogromne wsparcie otrzyśmy ogólnopolską organizację Kwiat
Kobiecości, która ma na celu informomujemy również od KKS Lech Poznań
ZE
TAKIM
MAŁYM
oraz Inteco. Od wielu lat wspiera nas
wać i rozpowszechniać wiedzę na tenasza firmowa Ochotnicza Straż Pomat
raka szyjki macicy i raka jajnika.
GESTEM,
żarna. Każdego roku otrzymujemy
Zorganizowaliśmy razem z nimi kilka
MOŻNA KOMUŚ DAĆ
także coraz większe wsparcie z przekaspotkań w szkołach w obrębie Poznania, we Wronkach. Trzeba na te tematy
zanego na fundację 1% podatku.
TAKWIELE
Osoby, które tu pracują, to wolonrozmawiać. W Polsce ciągle jeszcze
tariusze. Głównie emeryci, którzy
jest to temat tabu, a przecież badania
mają trochę wolnego czasu i chcą dać
mogą uratować kobietom życie.
Zainspirowani ubiegłoroczną mikołajkową akcją
innym coś od siebie. Niek.-tórzy byli związani z firmą
Amica, inni pracowali w szkole. Wielu wolontariuszy
Kwiatu Kobiecości, którą współorganizowaliśmy w Poobecnie pracuje w grupie Amica S.A. Są też osoby,
znaniu, postanowiliśmy kontynuować ją również
które dołączają do nas przy okazji poszcz,ególnych
w tym roku, odwiedzając szpitale onkologiczno-gineakcji.
kologiczne. W mikołajowych czapkach na głowach odwiedziliśmy panie na oddziałach i wręczaliśmy im
W jaki sposób trafiacie do potrzebujących?
drobne upominki, np. mały sprzęt AGD od firmy
Amica. Oprócz prezentu, każdą z pań obdarowujemy...
Dzisiaj już jest tak, że rodziny same do nas piszą. Listy
przychodzą z różnych miejsc. Są to prośby o wsparcie
uściskiem. Ciężko jest być w cho.robie, a zwłaszcza
leczenia dziecka, ułatwienie dostępu do sprzętu, leków.
w czasie świątecznym, kiedy chce się być w domu,
z rodziną. Okazało się, że największym prezentem jest
Głównie jednak współpracujemy ze szkołami. Dyrektorki i nauczycielki mają dobre rozeznanie w sytuacji
to, że przychodzimy, dajemy ciepło, przytulamy. Poświęcamy d!rugiej osobie uwagę, czas.
uczniów i to właśnie szkoły wskazują nam, kto najbardziej potrzebuje pomocy.
Domyślam się, i:e są to bardzo emocjonujące spoJakiego typu wsparcie oferujecie?
tkania .
Angażujemy się w różne akcje. Budowaliśmy ze szkoWiadomo, że są to wzruszające momenty, łezka kręci
łami place zabaw, salę gimnastyczną, stworzyliśmy bisię w oku. Chęć pomocy jest, jednak nie każdy ma siłę
bliotekę w szkole, wyposażaliśmy w komputery,
to udźwignąć, a przecież nie chodzi o to, żebyśmy tam

PIĘKNE,

_J
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wszyscy płakali. Tak naprawdę to, co robimy, nie jest
wielkim wysiłkiem. Każdy może przytulić drugiego
człowieka. Do tego n.ie potrzeba wielkich pieniędzy czy
wiedzy. To jest piękne, że takim małym gestem, moż
na tak wiele komuś dać.

przeglądamy, pierzemy i prasujemy, jeśli jest taka potrzeba. Pakujemy i przekazujemy do domów opieki
społecznej. Ręczniki, książki, gry, ubrania - wszystko
jest potrzebne.

Czego Wam życzyć na nowy rok, żebyście mogli
Dajecie silę w tym trudnym czasie.
Chcemy, żeby tak byto. Dla każdej z pań mamy też
książkę „Kobieta'; napisaną przez kobietę, która w ży
ciu walczyła z różnymi problemami, między innymi
z rakiem. Ale nie poddaje się. Przedstawia również historie innych pa1i i jak sobie poradziły w trudnych sytuacjach. Książka pokazuje, że siła jest w kobietach i że
warto walczyć o siebie.
Brzmi cudownie. Wiem, :ie poza okresem świątecz
nym także prężnie działacie.
To prawda, pomagamy przez cały rok. Zbieramy np.
meble, które przekazujemy potrzebującym rodzinom.
Można się do nas zgłosić, jeśli ktoś ma coś do oddania.
Tak samo jest odzieżą, rzeczami codziennego użytku,
takitni jak garnki, po.ściele, lampy itp. Wszystko, co
jest w dobrym stanie. To jest ważne, żeby rzeczy nie
były zepsute, dziurawe czy brudne. My to wszystko

się

rozwijać?

Na pewno dalej potrzebujemy empatii ludzi i dużej
dawki pokory. Żeby pamiętać, że mamy w życiu bardzo
dobrze i warto pomagać tym, którzy tego potrzebują.
Czasami [udzie zastanawiają się, czy mały gest bę
dzie miał znaczenie, przecież potrzebujących jest wielu
i nie jesteśmy w stanie pomóc każdemu. To prawda,
jednak dla tej jednej osoby, dla której coś robimy, nasze wsparcie znaczy bardzo wiele. Chciałabym, żeby
każdy miał świadomość, że może pomóc. Często nie
wiemy, jak t o zrobić, szukamy wymówek, a wystarczy
się rozejrzeć wokół. Są fundacje takie jak nasza, warto
się zgłosić i dołączyć do którejś akcji. Nie działamy
na większą skalę, ponieważ nie mamy możliwości, jeśli
chodzi o zasoby. Dlatego jesteśmy otwarci na nowych
wolontariuszy, którzy zasilą szeregi Fundacji Atnicis.
Gorąco zachęcamy do wspierania naszych działań
i do pomagania innym. I
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Agata i Katarzyna to siostry, które stworzyły unikalny blog Blingsis

(niegdyś

Pica Pica).

Ich praca została doceniona przez International Jewellery London, a blog zajął drugie
miejsce w rankingu najlepszych blogów biżuteryjnych na świecie! O tym skąd czerpią silę
do działania i jaki jest ich przepis na sukces opowiadają Marcie Józefczak.
ROZMAWIA: MARTA JÓZEFCZAK

I

ZDJĘCIA: KATARZYNA JANKOWIAK

kim poziomie. Spotkanie zaowocowało
wspólnym wyjazdem na pierwszą sesję
do Londynu.

Stworzylyśc.ie bloga, który zojąl drugie miejsce w ogóln,oświatowym rankingu blogów. Pozwólcie, ie
pogratuluję Wam sukcesu.

To oznacza, ie w Poznaniu moino
stworzyć fajny biznes?
AJ: Oczywiście. N ie jest to zależne
od miejsca, ale ludzi, którzy tworzą
projekt. To oni są najważniejsi. Ich pasja, umiejętności oraz zaangażowanie.
Z Poznaniem jesteśmy związane sercem
i duchem ponieważ mamy blisko do rodziny, tu mieszkają nasi przyjaciele. Poznań jest przystanią, do której chętnie
wracamy i w której czujemy się dobrze.

Katarzyna Jankowiak: Dziękujemy
bardzo (uśmiech).
Agata Jankowiak: Dla nas niezwykła
była sama nominacja. Wśród nominowanych blogerek były takie, które podziwiałyśmy, które spotykamy
na międzynarodowych targach i które
są w branży od ośmilll, a nawet dziesię
ciu lat. Teraz my mogłyśmy znaleźć się
w tym zaszczytnym gronie, co jest dla
nas ogromnym wyróżnieniem.
Znalazłyście niszę - biżuterię.

Czy wasze artystyczne
wykształcenie - obie jesteście absolwentkami poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego - pomogło
Wam w wyborze tematu blogowania?
KJ: Pamiętam moment, w którym Agata, po odebraniu
dyplomu z rzeźby, kończyła jeszcze PR i marketing
na SGH, a ja fotografię. Pewnego dnia przyszła do mnie
ze swoim pomysłem. Opowiedziała o koncepcji stworzenia pierwszego polskiego profesjonalnego bloga o biżuterii, o przygotowanej strategii. Zapytała, czy
chciałabym z nią współtworzyć projekt i zająć się wizualną stroną. Oczywiście się zgodziłam.

AJ: I zaczęłyśmy. Nie było drugiej takiej strony w polskiej blogosferze, więc nie miałyśmy się na kim wzorować. Nasza koncepcja była jasna: tworzymy
specjalistyczny blog o biżuterii. Po trzech miesiącach
od premiery bloga wysłałyśmy pierwsze zapytanie ofertowe do dużych firm biżuteryjnych. Nie bałyśmy się.
Odpowiedziała marka Apart. Pojechałyśmy na spotkanie, gdzie bardzo ciepło nas przyjęto. Pamiętam, że pani
z marketingu była zachwycona naszym pomysłem, co
więcej, myślała, że działamy na rynku j uż kilka lat! To
pokazało, że nasz blog od samego początku był na wyso-

Inspiracji szukacie za granicą. Czy to
oznacza, ie polski rynek biżuteryjny nie jest dekowy?
AJ: Oczywiście jest ciekawy. Jednak to świat wyznacza
trendy. Zauważamy, że powoli to my zaczynamy przenosić te trendy na rynek polski. Trzeba podkreślić, że polski
rynek biżuterii jest specyficzny. Kobiety nadal podchodzą do kwestii zakupu biżuterii z rezerwą. Widzimy dwa
źródła tego zjawiska. Po pierwszej est to problem finansowy, a drugi to odwaga. Wolimy częściej zainwestować
w drogie buty, torebkę niż w biżuterię.
KJ: Jeżeli już zdecydujemy się na zakup biżuterii, to czę
sto jest to prosty naszyjnik ze srebra lub złota. Czasem
mamy nieco droższy pierścionek zaręczynowy. W biżute
rii codziennej natomiast króluje skromna klasyka.
AJ: Mamy oczywiście wielu polskich jubilerów tworzą.
cych biżuterię z porządnych materiałów. Dobrym
przykładem jest marka Bytomski jewellery, która uży
wa złota Fairmined wydobywanego w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. Na polskim rynku są
również marki luksusowe, jak np. La Marqueuse, których właścicielki inwestują w dobre kamienie z certyfikatem GIA czy HRD Antwerp. Z kolei projektanci
biżuterii artystycznej ze Stowarzyszenia Twórców
Form Złotniczych robią odjechane prace, doceniane
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za granicą. Biżuteria Marcina Tymińskiego była prezentowana na JOYA Barcelona czy NYC Jewellery
Week. Ostatnio przeprowadziłyśmy też wywiad ze
Sławą Tchórzewską, która potrafi wykonać fantastyczny naszyjnik z rzeczy znalezionych na ulicy. Że
by mieć szersze spojrzenie na branżę, mu.simy cały
czas się edukować, jeździć na eventy i po prostu śle
dzić ogólnoświatowe trendy.

Cxy inwestujecie w swoją wiedzę?
AJ: Tak, nieustannie. Należę do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, gdzie zrobiłam kilka szkoleń. Jestem znawcą pereł, ekspertem od diamentów
szlifowanych. Cały czas inwestujemy w to, aby lepiej
pisać o biżuterii, posiadać ekspercką wiedzę i być utoż
samianymi z kwalifikacjami. Chcemy, aby w momencie, w którym zmieni się moda na blogowanie, nasze
treści pozostały. Były wartościowe i przydatne dla czytelników.
KJ: To co zostanie, to nasze umiejętności. Ja rozwijam
się w zakresie fotografii. Jeśli kiedyś wyczerpie się to,
co jest związane z marketingiem internetowym, bę
dziemy wniały odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
AJ: Dowodem na to, że ludzie czerpią od nas wiedzę
jest fakt, że dwa lata po starcie naszego bloga, zostały
śmy zaproszone do prowadzenia warsztatów na See

Bloggers - największym festiwalu dla twórców internetowych w Polsce. Podzieliłyśmy się tam wiedzą z zakresu fotografii na naszych autorskich warsztatach
i przeprowadziłyśmy wywiady na scenie głównej z prezenterką telewizyjną Urszulą Hincz oraz blogerką podróżniczą Anną Skórą. Natomiast rok temu
prowadziłyśmy na See Bloggers nową, mniejszą scenę
edukacyjno-marketingową, na której, między innymi,
zapowiedziałyśmy wykład Rafała Brzoski, właściciela
InPost, co było dla nas wielkim sukcesem. Nie zwalniamy jednak tempa. Nasze publikacje pojawiają się
nie tylko w Polsce, ale też w międzynarodowych magazynach. Niebawem będzie można nas przeczytać we
włoskim Pr-eziosa Magazin oraz tureckim Gold Book
Magazine. Możliwe, że będziemy mieć również publikację w VO+. Są to znaczące magazyny branżowe!
Blog jest dla Wos sposobem na iycie?
AJ: Tak, zdecydowanie! Po roku prowadzenia blogu,
rzuciłyśmy dotychczasową pracę i utrzymujemy się
z prowadzenia strony.
KJ: Oczywiście prowadzenie bloga to trudny proces,
szczególnie na początku. Wymaga wielu wyrzecze11
i zaangażowania.
AJ: Wszystkiego nauczyłyśmy się same. Wszystkie
kontakty międzynarodowe, które udało się nam pozy-
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dę świetnie.

Naszym głównym przekazem jest to, że biżu
przez biżuterię można
poruszać ważne tematy społeczne. Ostatnio w Warszawie
miała miejsce wystawa „Protezeusze" organizowana
przez Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych. Artyści mieli za zadanie połączyć mit o Prometeuszu z niepeł
nosprawnością i udało im się to genialnie!
KJ: Na blogu pokazujemy też jak robić rozważne zakupy. Chcemy, aby ludzie zaczęli zwracać uwagę nie
tylko na wygląd biżuterii, ale też jej jakość. Na to jalti
kupują diament lub jakiej próby złoto zostało wykorzystane do przygotowania naszyjn ika czy pierścion
ka. To ważne, aby wiedzieli, co wpływa na cenę.
Bardzo często mężczyźni zwracają się do nas z prośbą
o pomoc w wyborze pierścionka zaręczynowego.
Czytelnicy pytają nas o pomysły na biżuteryjny prezent na Walentynki czy Dzień Matki. Często też doradzamy kobietom, jaką biżuterię dopasować do sukni
terią można się bawić. Co więcej,

ślubnej.

Co nojbordziej kochacie w swojej procy?
KJ:Nieprzewidywalność i podróże. W ciągu roku jesteśmy w kilkunastu miejscach, gdzie spotykamy interesują
cych Judzi, ale przede wszystkin1 - poprzez biżuterię poznajemy nowe kultury. Fascynują nas kontrasty w biżuteryjnym designie z różnych krańców świata.
skać, zawdzięczamy wyłącznie swojej

pracy i obecności
na najważniejszych wydarzeniach branżowych. To my
Zapewne wiele osób pyto Wos o sprawę z morką
przecierałyśmy szlaki, ponieważ na większości wydaKruk i walkę o pierwszą nazwę Waszego błogo,
czyli Pico Pico. Wzmocniło Wos to sytuacjo?
rzeń nie było wcześniej polskiej prasy.
KJ: Tu warto podkreślić, że mentalność zagraniczna
AJ: Dużo nas nauczyła. Przeszłyśmy przyspieszony
jest wspaniała. Nie chcę oczywiście marudzić na naszą
kurs biznesu i chyba teraz nic nas nie zaskoczy.
polską, choć wszyscy wiemy, że moKJ: Potrafimy znaleźć w sytuacjach
głoby tu paść wiele anegdot (śmiech).
kryzysowych plusy. Myślę, że była to
Za granicą ludzie wyciągają do nas rę 
lekcja życia, która pól roku później zakę, pomagają w każdej sytuacji. Nie
owocowała drugim miejscem na świe
mają żadnego problemu z tym, aby
cie w kategorii blogów o biżuterii i to
podzielić się ważniejszymi kontaktana dodatek z angielskojęzyczną nazwą
BIŻUTERIĄ, JESTEŚMY
mi. Po prostu czuć od nich sympatię
Blingsis. Może tak miało być?
i dobrą energię. I jest chemia, bo my
W STANIE WYRAZIĆ
też tak pracujemy.
Joki je st Wasz przepis no sukce s?
KJ: Determinacja i pasja. Jeśli robimy
Co chcecie przekazać przez swój
coś, nawet niszowego, z pasją, to zawsze będziemy autentyczni. Autenblog?
KJ: Przede wszystkim zachęcamy
tyczność jest tym, czego czytelnicy
do przełamywania strachu. Pokazujemy, że poprzez
potrzebują. Lepiej czyta się blog osoby, która kreuje
zabawę biżuterią, jesteśmy w stanie wyrazić swój chawartościowe i często emocjonalne treści, niż kogoś kto
rak'ter, osobowość i styl. Biżuteria może być elemenpisze wyłącznie dla zysku. Ludzie poszukują prawdy.
tem fajnego stylu życia.
Jeśli chce się obecnie prowadzić blog to trzeba się wyAJ: Zachęcamy też do łamania stereotypów związanych
różnić.
z biżuterią. Pokazujemy, że naszyjnik z perłami można
AJ: Wyróżnij się albo zgiń, jak mówi Al Ries, a autenubrać do sportowej bluzy z kapturem i wyglądać naprawtyczność wyróżnia! I

lroPRZEZ

ZABAWĘ

SWÓJ CHARAKT:J
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Znana z dziergania na drutach czapek
dla ubogich dzieci w Afganistanie,
81-letnia siostra urszulanka
Cecylia Śmiech została wybrana
Poznanianką

Roku 2019. W plebiscycie

zorganizowanym przez Miasto Poznań,
pokonała dziesięć

innych kobiet. Pasją

do robienia na drutach zaraziła też
innych. To z Jej inicjatywy powstał
pierwszy w Polsce klub Włóczkersów,
którego członkowie wydziergali już
90 tysięcy czapek dla afgańskich dzieci.
ROZMAWIA: KRZYSZTOF
ZDJ ĘC I A:

GRZĄDZIELSKI

StAWOMIR BRANDT

Ciekawe połączenie - Poznanianko Roku 2019
z Krokowo .
Cecylia Śmiech: To prawda, ale d.o Poznania przyjech ałam d awno temu, w 1965 roku. Do Krakowa wracalam
jeszcze dwukrotnie na dłużej, jed.nak od dwudziestu lat
mieszkam już na stale w Poznaniu. W spólsiostry nazywają mnie poznanianką.
dodatkowo zobowiązuje.
Siostry mówią też, że zawsze dużo się śmie
ję, ale mając w końcu na n azwisko „Śmiech" nie może

Teraz to i

tytuł

Oczyv,iście.

być inaczej (śmiech).

Co było większym zaskoczeniem? Nominacjo do
samego ple biscytu „Poznanianko Roku 2019Hczy
zwyc.ięstwo?

Jak tylko dowiedziałam się o nominacji, zupełnie nie
mogłam w to uwierzyć. To było prawdziwe zaskoczenie. Już fakt, że dostałam się do „czołówki" dziesięciu
kobiet wybranych przez kapitułę plebiscytu, był dla mnie
wyróżnieniem. Nie spodziewałam się być obok tylu
wyjątkowych kobiet, zaangażowanych w różne działa
nia. Z samej nominacji niezwykle się ucieszyłam, a już
wyjątkowa radość towarzyszyła m i, kiedy dowiedziałam
się podczas gali, że mieszkańcy miasta wybrali właśnie
mnie.
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W Poznaniu jest siostra znana, jako ta od wełnia
nych czapek i klubu Włóczkersów.
I czasem nawet na ulicy ludzie mnie poznaj.ą (śmiech).
Ostatnio na Moście Teatralnym zaczepiła mnie pewna
pani i pogratulowała wyróżnienia. To bardzo mile.
A kiedy zaczęła się siostry przygoda z dzierganiem?
Już w dzieciństwie, jak miałam osiem lat. Wówczas
wszyscy mieszkańcy mojej rodzinnej miejscowości Tyńca pod Krakowem - robili na drutach dziecięce
czapki, rękawiczki czy sweterki. Następnie je sprzedawaliśmy. Z tego się po prostu żyło, ale z czasem to już mnie
bardzo nudziło. Siedzieć cały dzień i robić na drutach to
nie dla dziecka, którego rozpierała energia. Przestałam
dziergać, kiedy mając siedemnaście lat przyszłam do
klasztoru. Pojawiły się wtedy inne obowiązki
To w jakim momencie po włóczki i druty sięgnęła
siostra ponownie?
Jakieś jedenaście lat temu. Zaczęło się od tego, że nasza
siostra przełożona usłyszała o zbiórce ciepłych ubrań
organizowanej przez polskich żołnierzy stacjonujących
w Afganistanie. Przyszło Jej na myśl, że jedna z sióstr
ma dużo wełny po zmarłej bratowej. Skojarzyła też, że
w przeszłości dziergałam na drutach. Zapytała, czy z.robiłabym coś dla biednych dzieci i zgodziłam się. Dostałam dwa kartony włóczek. Posegregowałam je i zaczęłam
robić czapki. Pierwsze 150 sztuk zaniosłam do Fundacji
Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, która koordynowała zbiórkę. Ależ panie ucieszyły się z tego daru.
Prosiły, aby robić dalej i tak poczułam impuls do tego, by
tworzyć kolejne rzeczy.
Dlaczego zaczęła siostra robić akurat czapki?
Powód jest prosty. Lekarze zawsze powtarzają, że od
głowy traci się najwięcej ciepła. Stwierdziłam więc, że
czapki przydadzą się dzieciom najbardziej. Teraz robię
też rękawiczki, laleczki czy różne inne drobiazgi.
Ile czasu zajmuje zrobienie jednej czopiki?
Wszystko zależy od rodzaju włóczki. Z moheru robi się
wolniej. Liczne wioski przeszkadzają wtedy w pracy.
Jeśli jednak dziergam mniejszą czapkę lub mam grubszą
włóczkę, zajmuje to około godziny.
Czy siostro robi je 00dziennie?
Nie. Czasem uda się zrobić jedną, czasem trzy, a bywają
dni, że nie zrobię nawet żadnej. Wszystko zależy od
możliwości czasowych i innych zajęć.
Ile łącznie udało się siostrze to kich czapek zrobić?
Ponad 3300 sztuk. Do Afganistanu nie można wysyłać

używanych

rzeczy. Takie nowe, cieple czapki są szczegól-

nie cenne.

Czy ma siostra ulubiony wzór, motyw tworzenio?
Lubię tworzyć przede wszystkim czapki w paski. Przeróżne - małe, duże, z kolorowym pomponem. Kolor
tych rzeczy, w tamtych trudnych warunkach, cieszy te
dzieci chyba najbardziej.
Z siostry inicjotywy powstoł pierwszy w Polsce klub
Włóczkersów. Z czosem kluby osób wspólnie robią
cych no drutach zaczęły powstawać w całej Polsce:
w bibliotekach, domoch kultury i prywatnych
mieszkaniach. Wysłaliście do Afganistanu łącznie
90 tysięcy czapek. Ma siostra takie poczucie, że
zaraziła innych posją do dziergania?
Na pewno ta inicjatywa pozwolila przypomnieć wielu
ludziom o tym, że kiedyś dużo rzeczy robiliśmy ręcznie.
Jak w telewizji pojawiły się reportaże o naszej działalno
ści, wiele pań przypomniało sobie, że w przeszłości też
robiły na drutach i mają nawet zaległe włóczki w domach. Telewizja nadała rozgłos. Jedni zaczęli przywozić
do nas same włóczki, inni dziergać rzeczy. W pewnym
momencie włóczka przychodziła do mnie niemal z całej
Polski. Zdarzyło się nawet, że jedna Pani włożyła mi do
włóczki czekolady na wzmocnienie sil. To ludzie motywują mnie do działania i pokładają we mnie nadzieję, że
pomogę.

A skąd ta nazwa klubu?
Na początku nie widzieliśmy jak się nazwać. Syn jednej
z wolontariuszek powiedział, że jak są Beatlesi, to mogą
być i Wlóczkersi (śmiech). Nazwa nam się bardzo
spodobała. Teraz trudno nas nawet zliczyć. Generalnie
dziergają panie, a kiedy mamy swoje zloty, spotykamy się
wszyscy jak starzy znajomi i atmosfera jest wyjątkowa.
Co daje siostrze ta działalność i misja jaką siostro
realizuje?
Dla mnie to jest przede wszystkim radość, że mogę komuś pomóc. Mam przed oczami zdjęcia afgańskich dzieci, które chodzą zimą lekko ubrane, bo ciepłych ubrań
na miejscu po prostu brakuje. Robienie na drutach, dla
wielu męczące i nudne, mnie uspokaja i odpręża, ale
przede wszystkim daje poczucie, że pomagam w pewnym cierpieniu innym ludziom. Wiem, że w Afganistanie mojej pomocy potrzebują. Widziałam zdjęcia dzieci
z moimi czapkami. To było niezwykłe. A teraz, kiedy
zrobiliśmy już tyle tysięcy czapek, pojawiają się apele,
żebyśmy robili sweterki. Zatem nasza misja pomocy
rozszerza się, ale najważniejsze jest to, że daje wciąż taką
samą satysfakcję, bo pomagać innym po prostu warto. I
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Pomaga ludziom, którzy szukają holistycznej alternatywy w drodze do odzyskania
zdrowia. Trafiają do Niej pacjenci z różnymi schorzeniami, z kontuzjami, dzieci, które
chorują na depresję. Wychodzą z nadzieją i nową perspektywą. Dobrosława

Kwiatkowska

jest psychosomatologiem i somatopsychologiem. Ukończyła szereg kursów, uczy się od
najlepszych, głównie za granicą. Prócz psychosomatologii korzysta z pola informacyjnego oraz
częstotliwości, które mobilizują nasz organizm i przywracają mu autoregulację.

ROZMAWIA : JOANNA MAlECICA J ZDJĘCIA : SŁAWOMIR BRANDT

uż 11

stycznia Dobrosława Kwiatkowska wraz
z towarzystwem PTMIE, którego jest prezes.em,
organizuje pierwszą w Polsce Konferencję Medycyny Informacyjnej i Energetycznej, która odbędzie się
w Concordia Design w Poznaniu. Przyjadą specjaliści
tego obszaru z całego świata. I choć dla wielu to, co robi
Dobrosława, brzmi abstrakcyjnie, to z pewnością, jak
powiedział Einstein, jest to medycyna przyszłości.

Medycyno energetyczno i informacyjno dlo wielu
brzmi jok UFO.
Dobrosława Kwiatkowska: (śmiech). To prawda, ludzie
potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby to zrozumieć.
Jesteśmy przyzwyczajeni do farmakologii, natomiast są
jeszcz.e alternatywy. Należy jednak pamiętać, że medycyna energetyczna nie stoi w opozycji do medycyny
akademickiej, tylko stanowi jej uzupełnienie. Obejmuje
ona różne obszary, np. terapię częstotliwościami.
Jok to dziolo?
Przychodzisz do mnie, przykładowo z ...
Mom problemy jelitowe.
Ok. Najpierw muszę zrobić wywiad. Jesteśmy organizmem holistycznym, wszystko jest ze sobą połączone.
Twoje jelita nie mogą funkcjonować w o derwaniu
od głowy i serca. 90 procent impulsów z jelit idzie do
mózgu , więc w dużej mierze jelita rządzą naszą gło
wą. Na podstawie wywiadu oraz po analizie Twojego
pola informacyjnego, która mi bardzo dużo pokazuje,
przechodzę do terapii częstotliwościami. Z tych 200
OOO częstotliwości mierzonych w Hz, którymi operuję,
wyszukuję odpowiednie d o 1\vojego schorzenia, które
z Tobą rezonują, czyli na dziś są dla Ciebie idealne. Muszę jeszcze sprawdzić u Ciebie kilka innych kwestii, np.
pasożyty, które mogą być źródłem problemu.
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W jaki sposób?
Są częstotliwości,

które neutralizują konkretne pasożyty.
W części diagnostycznej, przy Twoim schorzeniu, muszę
wziąć pod uwagę różne patogeny. Robię to przy użyciu
urządzenia TW Frequency, natomiast analizując nasze
pole informacyjne, pracuję z TimeWaver Med. To najnowocześniejsze fizykalne-kwantowe urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne z obszaru medycyny informacyjnej. Jest to terapia postrzegająca człowieka jako całość,
uwzględniająca wszystkie jego płaszczyzny: fizykalną,
biochemiczną, energetyczną, umysłową, emocjonalną

i duchową. Nasze myśli i emocje mogą sprawić, że czujemy się zdrowi i pełni życia, bądź przeciwn ie - chorzy
i wyczerpani. Swiadomość jest kluczowa.

Czyli wszystko jest w głowie.
Tak... i w sercu. To również podstawy psyclhosomatyki,
a mimo tego często medycyna akademicka nie bierze
tej zależności pod uwagę. Tak jak wpływu pasożytów
na nasze zdrowie. Ostatnio przyszło do mnie dziecko,
które kaszle od dwóch lat i jest leczone sterydami. Nikt
nie sprawdził pasożytów. U dziecka, w trakcie badania,
zarezonowaly częstotliwości glisty Judzkiej. Po kilku
terapiach wydalilo pasożyta i przestało kaszleć.
To niesamowite.
Zobacz, na poziomie makro, a więc tym namacalnym
poziomie naszego ciała, jesteśmy rządzeni prawami
fizyki newtonowskiej. Kiedy jednak spojrzymy głębiej, to
mamy molekuły i cząstki subatomowe - tam nie ma już
zasad fizyki klasycznej. Tam zaczynają się zasady fizyki
kwantowej. Co to ma wspólnego z częstotliwościami?
Połączenia między molekularni są możliwe dzięki konkretnym sygnałom elektromagnetycznym. Jeżeli mam
kieliszek, który zrobiony jest z kryształu, to również tutaj
molekuły utrzymują się razem dzięki pewnej często
tliwości. Jeżeli śpiewak operowy zaśpiewa i trafi w tę
częstotliwość, to kieliszek pęknie. To tak jak samochód
otwierany zdalnie pilotem. Częstotliwość jest kluczem
do tych połączeń. Podobnie funkcjonuje człowiek. Czę
stotliwości, z którymi pracuję, zmniejszają dolegliwości,
usuwają patogeny oraz wzmacniają cały organizm,
mobilizując nasze funkcje autoregulacji. Do terapii poza
gabinetem mamy jesz,cze Healy.
Czym jest Healy?
To certyfikowane urządzenie medyczne, które podbija
świat i które można nabyć w moim gabinecie, powstałe
na bazie tego, z którym pracuję. Wybitna technologia na
miarę XXI w. Jego genialność polega na tym, że terapią
częstotliwościami możesz wspierać teraz w domu siebie
i swoja rodzinę, a rezonator kwantowy w niego wbudo-

wany dobierze częstotliwości odpowiednie dla Ciebie
w obrębie gotowego protokołu terapeutycznego.

Czy ta terapia boli?
Nie. To może być uczucie delikatnego mrowienia w rę
kach albo nie jest odczuwalne w ogóle.
Skąd

u Ciebie wzięła się potrzebo pomogonia
ludziom?
Moja babcia Helena była lekarzem, ale wykraczała
daleko poza medycynę akademicką. Sama mówiła, że
choroby przewlekle są wyzwaniem, ponieważ medycyna akademicka nie łączy wszystkich obszarów naszej
egzystencji. A przecież Hipokrates, ojciec medycyny
akademickiej, pisał o tym, że człowieka należy rozpatrywać jako całość, łącznie z wymiarem energetycznym.
Pisał o przepływach energii w naszym ciele - uwzględ
nia! czakry i meridiany. Moja babcia była znana z tego,
że jak nie pomagały metody medycyny klasycznej,
szukała innych rozwiązań. Zapisywała zioła, czerpała
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z medycyny chińskiej, z homeopatii. Ona zaszczepiła
we mnie potrzebę dostrzegania czegoś więcej i szukania
odpowiedzi.
Jesteś

psychosomatykiem, to pewnie pozwala Ci

dogłębnie poznać człowieka?

Będąc

psychosomatykiem pewne rzeczy łatwiej dostrzegam, przydaje mi się też uważność i pokora. Jeśli na podstawie skanu mam dostęp do pola informacyjnego i bazę
danych, to mogę je dokładnie przeanalizować. Zresztą
najwięksi fizycy kwantowi, tacy ja!<: Max Planck, Niels
Bohr, Werner Heisenberg oraz biolog Rupertt Sheldrake
czy też psycholog Carl Gustaw Jung, uznali informację za
podstawę naszej rzeczywistości, a przestrzeń kwantową
nazwali polem informacyjnym czy kolektywną podświa
domością. Bazując na modelu tego fizykalno-kwantowego
pola, które steruje wszystkimi materialnymi, energetycznymi i psychicznymi procesami zachodzącymi w ludzkim
ciele, analizuję możliwe przyczyny dolegliwości oraz
pomagam przywrócić równowagę na
wszystkich płaszczyznach.
Miałaś

I

Z czym naiczęściej przychodzą pacjenci?
Tak naprawdę ze wszystkim. Dużo jest depresji, nietolerancji pokarmowych, dolegliwości jelitowych, które
są skutkiem stresu i nieregularnego odżywiania. Jeśli
chodzi o dzieci, są to dolegliwośd górnych dróg oddechowych, dolegliwości skórne. Przychodzą też ludzie,
którzy chcą zmienić swoje niezdrowe przekonania, żyć
z lekkością. Sporo jest migren wśród dzieci, co często
jest efektem nadużywania telefonu komórkowego.

Telefon moie być tak szkodliwy?
Bardzo. Nie powinniśmy chodzić z telefonem w kieszeni, dlatego że nasze ciało, skła,dające się głównie
z molekuł wody, absorbuje elektrosmog, zgodnie z odkryciami prof. Luca Montagnier, noblisty, którego mam
zaszczyt znać osobiście. Jest to jedno z największych
zagrożeń dla ludzkości. Mówi się o tym na wielu konferencjach naukowych. W sypialni w ogóle nie powinniśmy mieć telefonów, ani korzystać z nich przed snem.
Niebieskie światło fatalnie wpływa
na wydzielanie się melatoniny, która
jest potrzebna do regeneracji oraz na
JESTEM
produkcję DMT. Kupmy sobie buŚWIADKIEM
dzik, a telefon i.dąc spać wprowadźmy
w tryb samolotowy. A najlepiej jeśli
NIESAMOWITYCH
wyniesiemy go z sypialni, a wifi wyłą
czymy na noc.

CZĘSTO

pacjentów, którzy przez
wiele lat szukali pomocy i jej nie
znajdowali, a po terapii u Ciebie
stawali na nogi?
Wielu. Jedna z moich pacjentek, barTRANSFORMACJI,
dzo mądra 19-latka, stosowała dietę,
Pewnie podczas terapii trzeba pić
była aktywna fizycznie, ale nie mogla
DZIĘKI KTÓRYM LUDZIE
schudnąć. Co ciekawe, miała bardzo
duiowody.
ODZVSKUJĄ RADOŚĆ
obniżone samopoczucie. Jak się póź
Bez tego terapia częstotliwościami
niej okazało, było to z:wiązane z wysonie ma sensu. Woda jest konieczna,
ŻYCIA
ko postawioną sobie poprzeczką. Prabo wypłukuje toksyny i wpływa na
cowałam z nią wówczas tylko w polu
ruch jonów. Woda w naszym organizmie Morzy struktury, tzw. 4. stan
informacyjnym. Po dwóch miesiącach
skupienia wody odkryty przez prof. G. Pollacka, którego
dziewczyna przyjechała do kliniki, do swojego lekarza
prowadzącego, który jej nie poznał. Bez zmiany diety,
poznałam na ubiegłorocznej XXIII Międzynarodowej
bez zwiększonej aktywności fizycznej, schudła osiem
Naukowej Konferencji do spraw Wody w Sofii, gdzie
byłam jedyną Polką. Nasze tkanki są półprzewodnikami
kilogramów. Inny pacjent przez wiele lat cierpiał na
ból łydki. Rzecz dotyczyła mięśnia podplaszczkowego.
dla częstotli.wości. Woda jest podstawą naszego życia.
Przeszedł przez różne terapie zanim trafił do mnie, ale
Kiedyś miałam taką pacjentkę, która miała nawroty
dolegliwości. Pytam ją, czy pije wodę, jak prosiłam,
ból wciąż nawraca!. Wcześniej pomogłam jego dzieciom
a ona na to, że nie, bo nie lubi. Wtedy terapia nie ma
i żonie. Po trzeciej terapii częstotliwościami ból ustąpił
całkowicie. Wrócił do biegania, przebiegł maraton, z któsensu. Jeśli chcemy osiągnąć równowagę psychofizyczną,
musimy przejąć odpowiedzialność za nasze postawy,
rego wysłał mi zdjęcie. Wzruszyłam się.
myśli i emocje. Wtedy pojawia się przestrzeń do zmiany.
Uwierzył, ie ta działa?
Moja fascynacja metodami, z którymi pracuję bierze się
Tak, tym bardziej, że ttego doświadczył. W USA terapia
stąd, że jestem w stanie wesprzeć drugiego człowieka na
częstotliwościami jest bardzo doceniana, zwłaszcza przez
wielu płaszczyznach. Jestem często świadkiem niesamosportowców. Moja nauczycielka, dr Carolin McMakin,
witych transformacji, dzięki którym ludzie odzyskują
radość życia, poczucie sensu i lekkość. Czy może być coś
wspiera całą kadrę futbolu amerykańskiego terapią czę
stotliwościami, z którą i ja pracuję.
piękniejszego? I

_J
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ZDROWIE I URODA

PRAWO DO ZDROWIA
Proces leczniczy oparty jest o specyficzną relację polegającą na wzajemnym zaufaniu, które w tym
przypadku osiągać musi najwyższe wartości. Oddajemy bowiem w czyjeś ręce swoje zdrowie
i życie. Pamiętajmy także, że osoba, która bierze na siebie ciężar odpowiedzialno.ści za najwyższe
dobra wierzy, że pacjent powiedział mu całą prawdę, ale także, że w całości zastosuje się do
przedłożonych zaleceń.

Czy zatem zaufanie można zbudować w oparciu o przepisy prawne?
konkretną chorobę, z którą zgłosiła. się dana osoba Według
badań, przyznanie się do chorób jest, z psychologicznego

prawni k, zajmuje się zarządzaniem służbą
zdlrowia i prawem medycznym.
Założyciel Law

& Med zajmującej się

planami rozwoju placówek medycznych
i strategiami prawnymi dla zawodów
medycznych.

stawodawca stara się zapewnić pacjentowi szereg
mechanizmów prawnych, które spowodują, że
proces udzielania świadczeń zdrowotnych będzie
nie tylko bezpieczny, ale i komfortowy. Przede wszystkim
prawo do ochrony zdrowia zostało podniesione do rangi
konstytucyjnej, a zatem każdy obywatel ma zapewnioną
opiekę medy=1ą, gdy zajdzie taka konieczność. Bardzo
ważnym prawem pacjenta jest prawo do informacji pamiętajmy, że personel medyczny ma obowiązek udzielić
wszystkich informacji nie tylko w sposób wyczerpujący,
ale co najważniejsze - czytelny i zrozumiały dla pacjenta,
tak aby podejmowana decyzja dotycząca postępowania
medycznego była w pełni świadoma. Istotne jest, aby osoba
udzielająca świadczeń zdrowotnych mogla wykazać, że
poinformowała pacjenta o planowanym leczeniu. Dlatego
tak ważna jest prawidłowo prowadzona dokumentacja
medyczna (zgody na zahiegi, karta pacjenta), ponieważ
jest to - w sytuacjach spornych - jedyny element, którym
personel medyczny może udowodnić postępowanie zgodnie z prawem i obowiązującą wiedzą medyczną. Bardzo
istotne, z punktu widzenia komfortu leczenia,. jest prawo
pacjenta do tajemnicy informacji Pamiętajmy, że dotyczy
to wszelkich danych, jakie pozyskano w procesie leczenia.
Tajemnica dotyczyć może nawet sytuacji, gdy nie doszło
jeszcze do bezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem
- np. w poczekalni, gdy lekarz konkretnej specjalizacji wywoła pacjenta po nazwisku. Może to przecież zasugerować

U

punktu widzenia, jednym z trudniejszych aspektów życia
prawo do tajemnicy znalazło się w aletach rangi ustawowej. Fundamentem procesu leczniczego
jest fakt, że pacjent wyraził na to świadomą zgodę. Niedopuszczalne jest, aby dokonywać procedur medycznych bez
jasno wyrażonej aprobaty. Musi ona być nie tylko czytelna,
ale i skonkretyzowana, tzn. dotyczyć nazwanej procedury.
Lekarz nie może san10dzielnie, bez konsultacji z pacjentem,
zmieniać sposobu leczenia Oczywiście istnieją sytuacje,
gdy uzyskanie zgody nie jest możliwe, np. bezpośrednie
zagrożenie ż:ycia pacjenta nieprzytomnego, ale i w tym
przypadku konieczne jest odpowiednie przygotowanie
dokunlentacji medycznej. W każdym przypadku, nawet
gdy mamy do czynienia z niewielką procedurą medyczną,
dochodzi do wytworzenia dokunlentacji. Zarówno gabinet
dentystyczny, jale i szpital, mają obowiązek nie tylko ją
przechowywać, ale i udostępniać na wniosek pacjenta
lub osób przez niego upoważnionych. W dokunlentacji
przechowywane są informacje nie tylko dotyczące przeprowadzonych procedur medycznych, ale i o stanie zdrowia
Pamiętajmy, że pacjent może w każdej chwili poprosić
o wydanie dokunlentów, za które podmiot leczniczy może
pobrać opłatę regulowaną ustawowo. Istotnym elementem
calego procesu leczniczego jest pewność, że personel medyczny, jale i placówka, zapewniają pacjentom dostęp do metod,
które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
W sytuacjach, gdy podjęta decyzja o sposobie leczenia
lub postawionej diagnozie budzi nasze wątpliwości, pacjent
ma prawo nie tylko do zgłoszenia sprzeciwu, ale talcże do
kolejnej opinii Prawo do poszanowania godności i intymności stanowi fundament tego, aby proces leczniczy
przebiegał komfortowo dla pacjenta - tutaj istotna jest
organizacja pracy jednostki.
Pamiętajmy, że każdy z nas może wymagać, aby jego
prawa były przestrzegane, ale pamiętajmy talcże, że cza.sami
proces leczniczy wymaga kompromisów. I
człowieka, stąd też
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Agata i Michał Kuter przed dziesięciu laty otworzyli restaurację „A nóż widelec'~

Wszyscy mówili: to się nie może udać w takiej lokalizacji. A jednak nie tylko się udało,
ale restauracja odniosła sukces, jest

mekką

dla prawdziwych smakoszy w Poznaniu.

Jest miejscem, którym można się chwalić, gdzie warto zabrać gości z kraju, jak i z zagranicy.
To prawdziwa świątynia p olskiej kuchni, bez ściemy, tylko z tradycją babci i mamy.
O tym wszystkim opowiada Michał Kuter i to wszystko znajdzie się też w książce,
która lada moment trafi na półki w księgarniach .
ZDJĘCIA:

ROZMAWIA: JULIUSZ PODOLSKI

Miałem

bardzo dobrych nauczycieli. To od nich wyciągną
wiele. Budując restaurację, nasz biznes z Agatą, było
dla mnie oczywiste, że musi ona być jakaś, to znaczy jednoznacznie określona, ale nie byle jaka, czyli bez wyrazistego
kształtu. Zawsze ciągnęło mnie do kuchni polskiej. Posta-

Zacznijmy od tego, co przewija się stale w rozmowac h z Tobą, od słowo konse kwe ncjo, które jest
se nsem tego, co robisz w gastronomii. Mówisz czę
sto, że jesteś w tych dz.iałoniach osamotniony.
to konsekwe ncja, kto Cię jej nauczył?

łem

Skąd
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SMACZNEGO

nowiłem iść tą drogą

konsekwentnie, tworząc moją kuchnię
tradycje babci, mamy. W tych poszul<iwaniach doszedłem do punktu zwrotnego, czyli do słynnej, niektórzy mówią legendarnej, zupy szczawiowej. Od tego dania
wszystko poszło już zdecydowanie, ta dekonstrukcja pokazała, że jestem na właściwych torach. Powstało to, co zawsze
określan1 jednym zdaniem: polska kuchnia domowa na talerzach restauracyjnych. Szczawiowa otworzyła mnie na takie dania jak barszcz, galart flaki, pyra z gzikiem. Wszystko
to było w mojej głowie, jak chociażby autorska wersja pomidorowej z ryżem, k-tóra pojawiła się latem. Tym daniom moglem dać nowe życie, oparte o jakość dań restauracji
o określonej renomie. To one budują „A nóż widelec•;
a „A nóż widelec" nadaje im restauracyjnego blasku. To było
moje marzenie kulinarne, żeby one zabłysły, wyszły z ukrycia
i cieszyły swoim drugiim życiem i robiły wrażenie na gościach mojej restauracji.
polską, opartą o

Zol'O%, zorm. Pomidorowo z ryżem może zrobić wrażenie?
Może i to jakie!

Latem zaproponowałem swoim gościom coś
niesamowitego. Zimne consomme pomidorowe i gorący ryż
arancini chrupiący - w upalny dzień było czymś idealnym,
na tu i teraz i w tym miejscu, czyli w mojej restauracji. Ale
zaskakiwać może pyra z gzikiem z tnema rodzajami sera lokalnego czy galarcik ze świni złotnickiej z żelem octowym,
baba ziemniaczana, gołąbek z kaszanką. To są dania, którymi
można się pochwalić, ikiedy wleje się w nie nowego ducha,
ducha restauracyjnego.
Zapewne wiele pri:episów siedzi Ci w głowie, ole - jak
wiem - często mijojq lato, zanim zdecydujesi: się je uwolnić.

Wiesz, bo to jest też kwestia produktów. Pnez lata nie miałem śledzia. Mam go dopiero od dwóch lat, bo nie natrafiłem
na rynku na takiego, który byłby tak dobry, żebym mógł go
wykorzystać do swojego dania Znalezienie w Poznaniu dobrego śledzia bałtyckiego graniczy z cudem. Nawet jesli się
uda, jest to, co najwyżej, jednorazowy stnal Poznałem
świetnego człowieka, Piotra znad mona, który ma, jak sam
określa, Pana śledzia i zapewnia mi ciągłość dostaw.

Tak, to będzie pionierskie wydawnictwo, przetłumaczone
również na język angielski. Ma to być książka, którą bę
dzie mogła się pochwalić Polonia i sprezentować czy to
swoim znajomym, czy najbliższym Chociażby w Anglii
jest bardzo wiele rodzin mieszanych, ale nie tylko tam.
Będzie to zatem fantastyczny prezent, dla męża czy żony,
pokazujący kawałek ojczyzny, ten smaczny kawałek.
Będziemy mieli alternatywę no podarki dla naszych
znajomych z zagranicy. Zamiast kupować książkę
z ratuszem, kupimy książkę o polskiej kuchni by Michał Kuter.

Nie ukrywam, że byłoby mi bardzo miło. Mam nadzieję,
tej książce, pokaże światu trochę, że klasyczna polska kuchnia, wciąż istnieje i ma się bardzo dobne. Na pewno tak jest w „A nóż widelec''.
że to, co jest w

Stereotypowo opinio o polskiej kuchni mówi, że jest
ono tłusto i niei:drowo.

U Ciebie w korcie

są

danio, o których moino długo opo•

wiodoć.

Tak, każde z nich ma swoją historię. Aby zaistniało, musi
spiąć się wiele elementów, ale najważniejszym z nich jest produkt.
Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o

Twojej książce, która będzie wyjątkowo. To opowieści o Twoich mękach
twóraych, o Twoich poszukiwaniach. To także jedno
z pierwsi:ych, jeśli nie jedyna w Polsce, monografio re•
stourocji, co z kolei j,est bardzo popularne no Zachodzie.

Wszystko zależy od przyrządzenia. Czasami oczywiście
jest tłusta, bo to było nawet dobrze postrzegane, ale także,
co ważne, był to wymóg naszego klimatu, który wymagał
bardziej kalorycznego jedzenia niż to, które spożywano
np. w słonecznej Italii. Patrząc przez tyle lat na polską
kuchnię, przychodzi mi do głowy taka definicja, że jest
ona taka, jakby każdy chciał, żeby ona była. Każdy bowiem ma swój wzór, ma swoje przepisy na schabowego
i pomidorową. Powiem więcej, każdy miał babcię, która
zaszczepiła smaki, bo jak czytania, smaków trzeba się nauczyć.
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Czasami z tą

babcią

to jest problem ...

Tak znam ten klasyczny tekst, który wiele razy u siebie
w restauracji słyszałem - moja babcia to robiła inaczej, to
inaczej smakowało. I dlatego kuchnia polska jest bardzo
trudna do sprzedania gościom. Każdy bowiem może ją
ocenić konstruktywnie, bo ją zna Podkreślam - konstruktywnie. Tak można ocenić schabowego, a ramen to
już tylko z wyobrażenia albo krótkiego wypadu kulinarnego do Japonii.

Co sprawiło,

że podjąłeś się

wyzwania napisania

książki?

Moja własna h istoria albo właściwie jej brak. Kiedy się
głębiej zastanowiłem, to w tym, co robię, nie miałem
tak naprawdę nikogo, kogo mogłem podpatrywać.
Nikt przede mną, 10- 15 lat temu, nie robił w taki sposób kuchni polskiej. To suma wiedzy, doświadczenia,
podglądania, zdobywania techniki gotowan ia w Anglii.
To wszystko złożyło się na historię kuchni polskiej
w restauracyjnym wydaniu. W tym, co robię, niezwykle istotne jest tworzenie, poszukiwanie. Bo pyra z gzikiem nie musi być pyrą w mundurku przeciętą na pól
i zalaną lejącym się gzikiem. Może stać się czymś, co
zachwyci. Mam nadzieję, że moja taka jest, bo choć ma
klasyczny smak, to w wyglądzie jest bardzo odległa
od swojego pierwowzoru. Był jeden ważny moment
stworzenia historii poszukiwania nowej drogi
do kuchni polskiej - zbiegł się z jubileuszem, bo
,,A nóż widelec" ma lO lat. Dekada to już nie jest przypadek w gastronomi, już nie można powiedzieć, że „się
udało''. To musiało być zrobione dobrze, żeby wytrzymać na rynku polskim tak długi czas.

I chcesz się dzielić swoimi doświadczeniami?
Tak mnie moi mistrzowie nauczyli w Anglii: dziel się
tym, co sam otrzymałeś. Tam jest trochę inaczej niż
w Polsce, nikt nie zatrzymuje wiedzy dla siebie. Jak wspomniałem, nie miałem możliwości czerpania ·wiedzy o polskiej kuchni od innych szefów, więc postanowiłem
podzielić się tym, co sam gdzieś odkryłem, wydrapałem
ciężką pracą.

Zatem dla kogo będzie Twoja książka?
Jest to książka, która ma inspirować młodszych szefów
kuchni, trochę mniej doświadczonych, by znaleźli swoją
kulinarną tożsamość. Ma być dokumentacją mojej pracy.
Robię to także, by nasza polska kuchnia została mocno
odświeżona.

Czyli na półce w domu obok słynnej ksiqż[ki Kuchnia
Polska, powinna stomąć Twoja, która pokazuje naszą
kuchnię, ale z powiewem nowoczesności?

To, co mówisz, dotyczy kolejnego adresata mojej książki.
Powstaje ona bov.riem także z myślą o gościach mojej restauracji. Każde danie będzie rozłożone na części pierwsze. Starałem się tak napisać przepisy, żeby były łatwe
do odtworzenia w domu. I mam nadzieję, że ta książka
będzie upaćkana sosem, opalcowana, wytłuszczona, z podopisywanymi notatkanli. Mam nadzieję, że będzie żyć,
a nie tylko stać na półce. Proszę zatem, otwórzcie ją i razem ze mną upieczcie szarlotkę, zróbcie kopiec kreta, czy
ugotujcie szczawiową. W książce też będą porady Agaty
na temat serwisu i moje na temat kuchni. Takie przykaza11ia, które narodziły się z doświadcze11ia prowadzenia
,,A nóż widelec, np. zawsze wypłacaj pieniądze terminowo czy - jak się uniawiasz, to dotrzymuj słowa
Powiedziałeś jedną ważną rzecz o tym, że w Anglii
mistrzowie dzielą się tym, co dostali od swoich mistrzów. Czy polscy młodzi kucharze są przygotowani,
do tego, by sięgać po wiedzę bardziej doświadczo

nych kucharzy?
Wydaje mi się, że problem dotyczy obu stron. Jedni się
boją dzielić, ale też irytujące jest, kiedy widzisz swoje danie u kogoś w restauracji, a on twierdzi, że to jego. Młodsi
nie mają często śmiałości, by poprosić o naukę, a starsi
boją się nią dzielić, czasami bez jakiegoś konkretnego po wodu. I tu rodzi się to podbieranie przepisów; kopiowanie
ich i przypisywanie sobie. Bo nawet jeśli ktoś chce zrobić
moją szczawiową, niech ją zrobi, ale niech napisze w menu, że jest moja, że inspiracją była moja szczawiowa. To
jest naturalne i jak świat światem mistrz chwalil się swoimi uczniami, a uczniowie byli dumni, że mieli wspaniałego mistrza. Bardzo znany cukiernik Tomasz Dekert
wysiał mi zdjęcie tablicy, na której było wielkopolskie men u na 11 listopada. Miał tam czerninę, pieczoną gęś,
a na deser była szarlotka ala Michał Kuter. Wcześniej
oczywiście zapytał, czy może ją wrzucić do menu. To pokazuje tę relację, o której mówiliśmy. Bierz i dziel się dalej,
ale zachowaj kindersztubę.
W swojej kuchni często jesteś tei bardzo poznański,
choć nie jesteś rodowitym poznaniakiem.
No nie, ale ostatnio po śmierci dziadka okazało się, że
jednak jest we mnie też krew pomańska. Tydzień
przed śmiercią obiecałem mu, że zapalę znicz w Gromadnie, w jego domu rodzinnym, na grobie prababci i pradziadka, którzy zmarli przed moim urodzeniem.
Pojechałem tam, poznałem wujostwo. Okazało się, że
mój pradziadek, ojciec mojego dziadka, był Powstańcem
Wielkopolskim. Czuję się zatem jeszcze bardziej zobowiązany do tego, żeby czerpać z tradycji kuchni poznań
skiej, która się stale przewija w moich kolejnych
propozycjach dla gości. I
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ofit Studio na poznańskim Chwaliszewie
to miejsce, w którym mięśnie buduj.ą
się w przyspieszonym tempie. Mam porównanie, bo jak tylko czas mi pozwala, staram
się korzystać z tradycyjnej siłowni. Zdaję sobie sprawę
z tego, że trening, który ma przynieść spodziewany efekt,
powinien być regularny i trwać minimum d wie godziny.
I tu pojawia się pierwszy, ogromny problem. Chodzi
o deficyt czasu. Do momentu wizyty w Sofitt Studio

S
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wydawało

mi się, że to coś, czego nie d a się
przeskoczyć. A jednak. Przeszłam półgodzinny
trening z trenerem, a następnego dnia czułam
mięśnie, których do tej pory nie udawało mi się
pobudzić nawet ciężkimi ćwiczeniami.

WYWIAD NA START
Moim przewodnikiem w trakcie wykonywania zadania
była Amelia Chmielewska. Trenerka, instruktorka,
PROM OCYJNY
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sportsmenka. Zanim zaczęłyśmy ćwiczyć, zamieniłyśmy się na chwilę rolami i to Amelia Chmielewska
zrobiła krótki wywiad ze mną na temat dotychczasowej aktywności fizycznej, sposobu życia i odżywia
nia. - Przy pierwszej wizycie zbieramy informacje
dotyczące wagi, wzrostu, a także robimy analizę
składu ciała - tłumaczy Amelia Chmielewska z Sofit
Studio. - Po krótkich badaniach i rozmowie, wspólnie
z klientem określamy cel.
W moim przypadku była to redukcja tkanki tłusz
czowej i wzmocnienie mięśni pleców. Okazuje się,
że wybierając taki kierunek, nie stanowię wyjątku.
- Dużo osób, z którymi rozpoczynamy ćwiczenia,
skarży się na ból kręgosłupa - mówi trenerka Amelia
Chmielewska. - Dzieje się tak ze względu na siedzący
tryb pracy. Oczywiście spora grupa chce też zrzucić
wagę, a część po prostu chce poprawić sylwetkę i wy-

Dodatkowo ta forma treningu odciąża stawy i krę
w przypadku osób
bardzo otyłych oraz w rehabilitacji.
gosłup co ma ogromne znaczenie

ELEKTRO ROZGRZEWKA

Po założeniu kamizelki, na panelu sterowania trener
ustawia częstotliwość i moc impulsów pod pierwsze
ćwiczenia. - O intensywności impulsów działających
na poszczególne partie mięśni decydujemy sami.
Zazwyczaj jest tak, że podczas pierwszego spotkania
ludzie nie chcą zbyt mocnej elektrostymulacji. Ale tak
jest tylko na początku - mówi Amelia Chmielewska.
Nie odbiegam od normy, bo dopiero zapoznaję się ze
sprzętem i możliwościami swojego ciała. Wystarczy
mi delikatne łaskotanie.
Trening zaczynamy od tego, co zawsze sama robię
na tradycyjnej siłowni, czyli od 5-minutowej rozrzeźbić mięśnie.
grzewki na bieżni. - Na zwykłej siłowni często robimy
Po wyznaczeniu celu możemy zaczynać. Wszyscy
właśnie ćwiczenia kardio, takie jak bieganie. Biegnąc
na siłowni wyglądają tak samo.
w kamizelce, mamy zwiększone
Mają na sobie czarną bieliznę trespalanie tkanki tłuszczowej. Wszystningową EMS - spodenki i koszul ko dzięki impulsom, które w trakcie
lwszYSCY NA
kę. - To strój specjalnie przystoćwiczeń działają intensywnie. Nadal
WYGLĄDAJĄ TAK
są jednak delikatne i nawet w trakcie
sowany do kamizelki, która jest
wyposażona w elektrody - tłumaczy
pracy nie powodują żadnego uczucia
SAMO.
MAJĄ
NA
trenerka - Przychodząc do nas na
dyskomfortu, a to dla mnie ważne.
zajęcia, nie trzeba zastanawiać się
Niezależnie od wszystkiego, ćwicze
SOBIE CZARNĄ
nad strojem. Nie ma nawet moż
nia muszą sprawiać mi przyjemność.
liwości, żeby zabłysnąć tu wyjąt
Po chwili na bieżni, ruszamy na
BIELIZNĘ TRENINGOWĄ
kowymi stylizacjami - dodaje ze
dalszą część treningu. Tu po kolei
EMS-SPODENKI
śmiechem Amelia.
robimy przysiady, ćwiczymy ramioNa bieliznę treningową zakładamy
na - bicepsy i tricepsy - robimy
I
specjalną kamizelkę. W całym stroju
deskę, pompki i brzuszki. Większość
można poczuć się jak komandos.
ćwiczeń wykonuję z obciążeniem
Warto dodać, że strój nie jest ciężki
własnego ciała, z wykorzystaniem
i zapewnia swobodę ruchu. To bardzo drogi, profesjotaśm TRX do treningu funkcjon.alnego. Ćwiczenia
wykonujemy seriami, a do każdej czynności dostosonalny sprzęt. Zupełnie inna technologia niż wszystkie
elektrostymulatory domowego użytku. - Ustawiając
wane są impulsy.
sprzęt, możemy wybrać trzy tryby treningowe: spaNad poprawnością wykonywa:nych ćwiczeń cały
czas czuwa trener, który na bieżąco wyłapuje nalanie tkanki tłuszczowej, wzmacnianie, czyli typowy
trening siłowy i interwal.
sze błędy. - Wykonując nieprawidłowo ćwiczenia,
możemy doprowadzić do kontuzji i zaszkodzić sobie
Na końcu zawsze jest masaż - tłumaczy Amelia
Chmielewska. Jeśli jednak komuś wydaje się, że po
- mówi Amelia Chmielewska.
założeniu na siebie stroju, można leżeć, a impulsy
Podczas treningu funkcjonalnego oczywiście czuję
delikatne zmęczenie, ale ... 20 minut mija błyskawicz
elektryczne wykonają za nas całą pracę, bardzo się
myli. - Niezależnie od tego, jaki trening wybierzenie. To czas, w którym na pewno nie zdążymy się
znudzić, co czasem doskwiera mi na siłowni, kiedy
my, na pewno się zmęczymy - mówi trenerka. Jest to
powtarzam ćwiczenia dla wybranej partii ciała. Po 5
jednak zupełnie inne zmęczenie, niż na tradycyjnej
siłowni. Ćwiczenie z kilkunastokilogramowymi hanminutach rozgrzewki i 20 minutach ćwiczeń dobranych
tlami na zwykłej siłowni, zastąpić można ćwiczeniem
przez trenera do wykonania wcześniej obranego celu,
z małymi obciążeniami. Wystarczy do tego odpowiedprzyszedł czas na 5 minutowy masaż. Koniec treningu
nio ustawić impuls e[ektryczny.
wygląda tak, że kładziemy się na macie, trener ustawia

SIŁOWNI
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impulsy na odpowiedni tryb i nasze ciało powoli się
rozluźnia. Kończymy zajęcia i czas na prysznic.

CHCE

SIĘ WIĘCEJ

Po takim treningu pozostaje przyjemne uczucie niedosytu i pozytywnego zmęczenia. Następnego dnia po
wysiłku nie miałam bolesnych zakwasów. Czułam natomiast takie mięśnie, których nawet po bardzo wysiłko
wym treningu na siłowni nie byłam w stanie pobudzić
do działania. Co ważne, optymalne efekty możemy
osiągnąć ćwicząc dwa razy w tygodniu. Dwa razy
w tygodniu po pół godziny! Czy cierpiąc na chroniczny
brak czasu, istnieje lepsze rozwiązanie? Na. pewno nie.
Ważne jest też to, że w Sofit Studio na poznań
skim Chwaliszewie możemy otrzymać kompleksową
pomoc. Wszystko dzięki obecności dietetyka, który
wspólnie z trenerem może ułożyć dla nas plan żywie
nia. Jeśli coś nam dolega, na miejscu jest też fizjoterapeuta, który doradzi, jak pozbyć się uciążliwych
kontuzji i również skonsultuje nasze ograniczenia
z trenerem. Tu, poza treningiem, można zafundować

sobie też

trochę

relaksu podczas. aromatycznego malub ciepłą czekoladąi, a w strefie Sofit Cafe
wypić koktajl białkowy po treningu lub odpocząć przy
filiżance aromatycznej herbaty.
Dając sobie rozsądny czas na zmiany, możemy być
pewni, że do wakacji eksperci z Sofit Studio mogą
poprawić nasze samopoczucie i wygląd. - Na początku
doradzamy treningi indywidualne EMS z trenerem, ale
w ofercie mamy też treningi EMS w małych grupach mówi trenerka Amelia Chmielewska. - Każdy ćwiczy
oczywiście w specjalnym stroju a impulsy dostosowane
są do indywidualnych potrzeb. To doskonale rozwiąza
nie dostępne dla każdego. Z oferty Sofit Studio korzystają też firmy. Trenerzy przyjeżdżają do pracowników,
z którymi wykonują kilkunastominutowe ćwiczenia,
tak zwana aktywna przerwa. Można też zamówić usłu
gę trenera mobilnego, który przyjedzie ze sprzętem do
domu, co idealnie sprawdza się w przypadku osób zapracowanych, ceniących oszczędność czasu czy kobiet
z małymi dziećmi, dla których wyprawa na siłownię
jest utrudnfona. Na pewno tu wrócę! I
sażu świecą
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potkaliśmy się z nim w tym samym miejscu.
Czekał na nas przed salonem Volvo Firma Karlik
na poznańskiej Malcie.

Łukasz Wołonkiewicz,

Początkowo wydawało

dyrektor Poznań Motor Show:

mi się, że się do niego nie
zmieszczę (śmiech). Po prostu nie wyglądał jak typowy
SUV. Był znacznie mniejszy z zewnątrz. Dopiero kiedy
wsiadłem, przekonałem się, jaką kryje przestrzeń.
Joanna Małecka, redaktor naczelna „Sukcesu po
poznańsku": A ja zwyczajnie się w nim zakochałam.
Gdybym mogla, zostałabym z nim na zawsze. Ma piękną
linię nadwozia i wszędzie się mieści. Kiedy wsiadłam do
środka, to nawet mnie przywitał. Wyświetlacz rozbły
snął, wysyłając mi informację, jakie systemy bezpieczeń
stwa nade mną czuwają.
Łukasz: Wiedziałem, że Ci się spodoba. Rzeczywiście,
samochód płynie po drodze. Jeździ się nim doskonale. Powiem nawet, że nie spodziewałem się, aż takiego
komfortu jazdy, dawno nie jechałem tak wygodnym
samochodem. Zaczynając od sterowanych elektronicznie,
wyprofilowanych foteli, przez czytelny, duży wyświetlacz,
po poręczną kierownicę. SUV do tej pory kojarzy! mi się
z samochodem niekoniecznie do miasta. XC40 pod tym
kątem zaskakuje, ponieważ parkuje się nim bardzo dobrze, bez żadnego wysiłku, w zakręty wchodzi płynnie, nie
mówiąc o dynamice jazdy. A Tobie jak się parkowało?
Joanna: Powiem Ci, że ma mały promień skrętu, więc
udało mi się o nic nie zahaczyć (śmiech). Żadnych
kłopotów z parkowaniem w mieście. Ogólnie miałam
wrażenie, że z jednej strony g,.varantuje mi bezpieczeń
stwo, z drugiej - jedzie za mnie. Przyznam Ci się nawet,
że dojeżdżając do przejścia dla pieszych, un.iknęlam

zdarzenia. Nagle, na czerwonym świetle, na jezdnię
wtargną! człowiek. Samochód wyhamował sam.
Łukasz: Wszystko dzięki systemom, w które ten model jest
wyposażony. System City Safety ostrzega przed kolizją - nie
próbowałem (śmiech). Driver Alert Control poinformuje Cię
o pogorszeniu stylu jazdy, a Road Sign Information wyświetli
informację na kokpicie o znakach drogowych i obowiązują
cych ograniczeniach. A tak w ogóle to mało pa!L
Joanna: Też to zauważyłam. Zrobiłam ponad sto kilometrów, a wskazówka ilości paliwa tylko lekko drgnęła.
Łukasz: No właśnie. W silniku 1.5, przy ISO KM spalanie wynosi około 6 I/ 100 km. To naprawdę niewiele.
Joanna: Jechałeś nad morze, w trasie też tyle palii?
Łukasz: Generalnie jechałem spokojnie, ale nie ukrywam, że kilka razy mocno przyspieszałem. W końcu
musiałem sprawdzić pracę silnika. Przy tym połączeniu
spalił 71/100 km.
Joanna: Wolno jechałeś (śmiech). Ja jeździłam głównie
po mieście. Co prawda nie robiłam crashtestów, ale
wszystkie systemy wspomagające jazdę współpracowały
ze mną. Samochód mocno trzyma się drogi, a kiedy nie
włączysz kierunkowskazu przy wyprzedzaniu, daje znak
o nagiej zmianie pasa. Kierownica wibruje i świecą się
kontrolki ostrzegawcze.
Łukasz: Wiem o czym mówisz. System nazywa się Lane
Keeping Aid i kieruje samochód z powrotem na pas, jeśli
nie zareaguj esz. Poza tym, dopókii n ie miniesz pojazdu
podczas wyprzedzania, w lusterku cały czas świeci się
kontrolka martwego pola. Po calk:owitym wyminięciu
innego samochodu gaśnie, dając sygnał, że możesz wrócić na swój pas ruchu.
Joanna: A ja sobie zmieniłam wyświetlacz według wła
snych upodobań.
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Łukasz:

Tak? Też się tym bawiłem. Sama widzisz, że
w samochodzie nie musi być nudno, grunt to nie bawić
się w to podczas jazdy.
Joanna: No i jest jeszcze jedna rzecz. Skrzynia biegów.
Nigdy takiej nie widziałam. Trzeba wspomnieć Czytelnikom, że nasze Volvo XC40 miało silnik 1.5 w benzynie
i automatyczną skrzynię biegów, która działała jak...
dżojstik. Bez wysiłku, delikatnie wrzucało się biegL
Łukasz: No i można było wybrać kilka trybów jazdy. Ty
pewnie jeździłaś na Eco, bo po mieście. Ja muszę zwrócić
uwagę jeszcze na nagłośnienie. W rtym samochodzie zamontowano, system Harman Kardon. Niezwykle wrażenia
dźwiękowe zapewnia tutaj aż

14 głośników! Można też
było sterować dźwiękiem i wycelować nim w konkretne
miejsce w samochodzie. Dla mnie to strzał· w dziesiątkę.

Joanna: A nawigacja pomogła Ci dotrzeć nad morze?
Łukasz:

Jasne. Fajne jest to, że oprócz wyświetlacza
na kokpicie, co ułatwiało jazdę. Powiem
tak - jestem zadowolony.

pojawiała się też

Joanna: Brałbyś?
Łukasz: Brałbym!

Joanna: Najpierw ja, jestem kobietą, mam
pierwszeństwo.

Łukasz: Niech Ci będzie.

I

SYSTEM CITY SAFETY
OSTRZEGA PRZED
KOLIZJĄ

_J
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ołożony na pohudnie od Dubaju, na Półwyspie Arabskim Sułtanat Omanu to kraj pełen białych piaszczystych plaż, rozległych wydm i majestatycznych pasm
górskich. Oman jest też domem legendarnego Sindbada
żeglarza i Królowej Saby, ale przede wszystkim. to miejsce,
które rzuca na turystę urok już od pierwszej minuty.
Będąc w Omanie na pewno warto wybrać się na
wycieczkę do stolicy. Jest ona pełna zabytków i można
odbyć tutaj podróż nie tylko w czasie, ale przede wszystkim poczuć egzotyczny klimat miejsca. Stolicą kraju
jest Muskat - miejsce przypominające bajkową powieść
pełna ciepłych, przyjaznych ludzi, historycznych fortec
oraz kolorowych pałaców. Miasto otoczone jest górską
scenerią, co sprawia, że każdy, kto odwiedzi to miejsce poczuje się naprawdę magicznie. Na pewno warto
odwiedzić tutaj trzeci co do wielkości meczet na świecie
zwany Wielkim oraz Pałac Sułtana w Starym Muskacie.
Stolica oferuje zakwaterowanie w elegancikich
hotelach, ale tuż obok znajdują się piękne kurorty jak
Shangru-la i AJ Pustan Pałace, ośrodek zarządzany
przez Ritza. Muskat to miasto bardzo zadbane, czyste,
z bielonymi budynkami otoczonymi często .zielonymi
drzewami, a wypoczynek pod palmami to normalka.
To, co zachwyca w Muskacie najbardziej to śródmiejskie
nabrzeże, do którego przycumowane jest wiele jachtów
i większych statków.

P

NADMORSKI RELAKS
Oman jest państwem, który odwiedza coraz więcej turystów, ale wciąż jest ich na tyle mało, że naprawdę można
tutaj odpocząć. Ja uwielbiam morze, piaszczyste plaże i relaks w cieniu palm. Wszystko to znalazłam w Omanie. Na
malowniczym wybrzeżu spotkać można żółwie morskie,
urocze wioski i wykąpać się w krystalicznie błękitnej wodzie. Dlatego, jeśli zastanawiacie się czy wybrać
urlop w nadmorskiej miejscowości Salalah to
zdecydowanie go polecam! Pogoda jest tutaj
gwarantowana, nawet zimą, ludzie są bardzo
przyjaźni, a kuchnia naprawdę wyśmienita.
Spędzając urlop w Salalah można wybrać się
na wycieczkę na pustynię Rub AJ. Khali. Jest to największa
piaszczysta pustynia świata, a dzięki off roadowej wyciecr.ce
można poczuć na własnej skórze bezkres pustyni
W mieście Salalah warto odwiedzić bazar, gdzie tubylcy sprzedają aromatyczne kadzidło. Jeśli z kolei będzie
cie chcieli dowiedzieć się więcej na jego temat to warto
odwiedzić muzeum kadzidła. Dowiecie się skąd się
wziął, a co za tym idzie, jaka jest geneza samego Omanu.

Poznań

,A

Muzeum składa się dwóch sal, gdzie w jednej
z nich poznajemy historię kadzidła, a w drugiej historię tego zakątku świata.
Nad miastem góruje pałac sułtana. Choć
jest on niedostępny dla zwiedzających i tak
robi ogromne wrażenie z zewnątr.z. Niesamowity jest
kontrakt między niską i skromną zabudową miasta,
a przepychem sułtańskiej architektury. Jeśli zauważy
cie przed pałacem zmieniającą się wartę to oznacza, że
w pałacu przebywa sułtan i może będziecie mieć szczę
ście go zobaczyć. Ja tego wszystkim wam życzę!
Wakacje w Salalah zapewni wam biuro podróży TUI,
a wyloty z Poznania odbywają się w poniedziałki.

alRPORT ~~
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Z KULTURĄ

Dlaczego po 16 lotach w samorządzie zdecydowol
się Pon no procę w kulturze i powrót do historii?
Tomasz Łęcki: Najprościej mówiąc dlatego, że przegrałem wybory na burmistrza Murowanej Gośliny.
Mógł

Pon wybrać dalszą karierę w polityce.
takie propozycje, ale się nie zdecydowałem. Jako
burmistrz nie bylem daleko od kultury. Wszystkie na sze działania w Murowanej Goślinie miały specyficzny rys. Korzystaliśmy z pomysłu, który Włosi nazwali
cittaslow, czyli miasta spokojnego i czerpiącego z wła
snej tradycji. Nie robiliśmy wielkich Dni Murowanej
Gośliny z gwiazdami, tylko mieliśmy Jarmark św. Jakuba, Wianki nad Wartą, Festiwal Musica Sacra MuByły

sica Profana w Długiej Goślinie, Targ Wiejski
w Boduszewie powoli wchodzące widowiska histo ryczne od Dziejów św. Jakuba po Dzieje Murowanej
Gośliny. Mamy też znakomite Festiwale Chóralne
z udziałem chórów z różnych kontynentów, między
narodowe plenery rzeźbiarskie w Kamińsku. Miałem
to szczęście, że spotkałem bardzo ciekawych ludzi,
którzy potrafili zaraż.ać swoinli pomysłami. Sam bylem inicjatorem widowisk. Współtworzyliśmy też
Pracownię Badań Archeologicznych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wydaliśmy monografię
Murowanej Gośliny. Sporo się działo w kulturze. A ze
swojego wykształcenia nigdy nie zrezygnowałem.
Moim mistrzem jest prof. Witold Molik, u którego pisałem pracę magisterką o Zygmuncie Chłapowskim.
Recenzentem był prof. Trzeciakowski. Bardzo mnie
namawiał, żeby pozostać na uczelni i pisać doktorat.
Z różnych względów życiowych i może też z powodu
temperamentu nie bardzo tego chciałem i nie wiedziałem, jak mam Mu to powiedzieć, bo prof. Molik
jest zasadniczym człowiekiem. Ale w końcu profesor
sam powiedział: rozumiem, o pie1liądze chodzi.
Do dzisiaj pozostaliśmy dobrych kontaktach.

Cz:yli kulturo było naturalnym wyborem?
\i\Tlaśnie nie do końca. Po okresie pracy samorządo
wej, szukałem zajęcia zupełnie gdzie indziej, nie
w kulturze. Wyspecjalizowałem się w zarządzaniu dużymi projektanli i to związanymi np. z gos.rodarką
wodno-ściekową, czyli z obszarem ochrony środowi
ska. Miałem pewne propozycje i nawet aplikowałem.
Nagle okazało się, że w Poznaniu - pewnie też bym
się o tym nie dowiedział, gdyby nie odbiło się to gło
śnym echem - doszło do sporu pomiędzy moim znakomitym poprzednikiem Lechem Dymarskim
a prezydentem miasta Jackiem Jaśkowiakiem. Z dużym hukiem pan Lech Dymarski skończył swoją pracę. Miasto ogłosiło konkurs, na który - gdyby nie ten

hałas - nie zwróciłbym uwagi. W pewnym momencie ktoś mi podpowiedział, żebym spróbował. Długo
wszystko trwało, od września po rozstrzygnięcie
w grudniu. Odbyła się bardzo poważna rozmowa
z Panem Prezydentem i rozpocząłem działalność jako dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległo
ści. To były bardzo dobre cztery lata
i niezaplanowana kariera. Wszystkie decyzje zawodowe, które podjąłem, nie były planowane na długo
wcześniej . Gdzie indziej aplikowałem, o czymś innym myślałem i nagle pojawial się impuls, który kierował mnie w inną stronę. To by! naprawdę świetny
okres pracy dla mnie.

Nadoi słychać w Pono glosie ogromną miłość
do Murowanej Gośliny.
Ja tam mieszkam, tam są groby moich rodziców. Pochodzę jednak z Poznania. Tu się urodziłem i właści-
wie do ko1ka studiów mieszkałem, a potem trochę
za pracą i za mieszkaniem poszedłem na Zielone
Wzgórza. Po ośmiu latach zostałem wybrany burmistrzem, jako 32-letni młody człowiek. Mieszkałem
w Poznaniu - na Dębcu, Osiedlu Kopernika, na Wildzie - i nie wyobrażałem sobie mieszkania gdzie indziej. A teraz nie wyobrażam sobie mieszkania
poza Murowaną Gośliną. To jest bardzo kompletne
miasto. Murowana jest moją miłością.
Jak pytolo m o Pono ludzi, którz:y Pana znoją
i pracowali z Panem, to najczęściej podało jedno
stwierdzenie w odniesieniu do Pana: nie odpuszcza. To prawda?
Chyba tak trochę jest, że wyciskam soki z ludzi, ale
staram się, żeby to było poprzedzone określeniem
wspólnych celów. Nigdy nie udawało mi się robić
przerwy na obiad i osiem godzin też mi na pracę nie
wystarczało.

Znajomi mówili to trochę w innym znaczeniu.
Chodziło o to, ie gdy ma Pon jakiś plan, jak chociażby nowa siedzibo dla muzeum, to nie odpuszcza Pon np. wlodz:y, by cel z.realizować.
Coś w tym jest, ale to inni mogą o tym powiedzieć.
Śmiał się !kiedyś marszałek Marek Woźniak, kiedy
w 2010 roku była oddawana obwodnica. To nie było
łatwe. l O kilometrów drogi przechodzi przez zabagnioną dolinę i słupy, na których stoi wiadukt, musiały być osadzane 20 metrów pod powierzchnią
ziemi. Kiedy zaprosiłem po raz pierwszy do Murowanej Gośliny przedstawicieli. Zarządu Dróg, to chyba tylko ze względu na mój młody wiek, nie chcieli
mi wtedy powiedzieć, że jest to projekt nierealny.
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Z KULTURĄ

Ja też o tym nie wiedziałem i dlatego, krok po kroku,
dążyłem do celu. Po 4 latach okazało się, że przystępu
jemy do Unii i potrzebujemy projektów, a my mieliśmy
już gotowy. Marszałek Woźniak powiedział wtedy, że
trudno było się od tego Łęckiego opędzić, bo jak nie
drzwiami, to oknem wd10dził.

Muzeum to w pewnym sensie instytucja trwania. Nie
oczekujmy, że to event, który można błyskawicznie
przeprogramować. Muzeum jest skarbem narodowym.
Jestem pewien i z takim nastawieniem tutaj przyszedłem, że nie jestem od pouczania ludzi. Tu jest ogromny potencjał. Może rozczaruję, ale nie zakładam
rewolucji. Potrzebne są usprawnienia organizacyjne
i to nawet podpowiadał mi to prof. Suchocki. Jestem
w sztafecie i chciałbym bardzo dynamicznie podejść
do pozyskiwania środków wzmacniających nasz budżet, bo jest niewystarczający.
O muzeum można powiedzieć, że jest to piękny
ogromny transatlantyk o długim promieniu skrętu
i tak naprawdę inicjatywy, które ja wprowadzę, mogą
przynieść widoczny skutek za trzy lata. Nie jest moim
zadaniem, żeby wywrócić wszystko go góry nogami.
Przecież jest już gotowy program i trzeba go zrealizować. Trzeba tylko pozbierać na to środki, bo brak pieniędzy nie może skutkować np. brakiem
odpowiedniego katalogu.

Pana największe osiągnięcie w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości?
Z rzeczy konkretnych - stworzyliśmy markę. Mało
osób wiedziało, co to jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ale za to wszyscy wiedzieli, co to jest Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Czerwca 56" czy Muzeum
Powstania Wielkopolskiego. Nie chodziło o to, by te
oddziały straciły znaczenie, a wręcz przeciwnie, by
stworzyć markę parasolową, która będzie coś znaczyła.
Zbudowaliśmy stronę wizualną, staliśmy się komentatorami czy też ekspertami dla mediów. Dzięki temu
mogliśmy rozmawiać jako partnerzy z innymi podmiotami, także spoza Poznania.
Realizowany jest również projekt
Nie ma Pan na nic czasu. Czy jest
w Forcie VII za 20 mln złotych. Będzie
coś takiego, na co zawsze go Pan
najlepiej odrestaurowaną i największą
I MUZEUM TO
znajduje?
tego typu budowlą fortyfikacyjną
OGROMNY
w Polsce.
Nie odpuszczam, ale żona też
Projekt budowy siedziby Muzeum Ponie - muszę się też wykazywać w do TRANSATLANTYK
wstania Wielkopolskiego. Nie było ła
mu. Mamy piękną dużą rodzinę. Pytatwo, ale się udało. To j uż się toczy.
ła Pani o sukcesy w pracy, ale moim
O DŁUGIM
Świetny konkurs architektoniczny.
sukcesem życiowym jest moja rodzina.
PROMIENIU
I Mam mądrą żonę, sześcioro dzieci
Odkrycie willi i schronu w Krzyżow
nikach. A z wydarzeń, to chyba kon( dorosłe, ale też w ósmej i szóstej klacert 28 grudnia „Wielkopolanie
sie szkoły podstawowej). Mam bardzo
śpiewają Niepodległej': który będzie też w tym ro mądrą najmłodszą córeczkę. Bardzo dobrze się uczy,
ku. I może stanie się tradycją.
ale przychodzi też do mnie, żeby Ją odpytać, czy podpowiedzieć. To są moje zobowiązania, z których staMiał Pan ciężki okres, bo w jednym muzeum się
ram się wywiązywać. Zawsze tonąłem w pracy, ale jak
zostałem burmistrzem, to żona powiedziała, że teraz
Pan iegnal, a w drugim witał.
musi być tak, że co roku będą wakacje zimowe i to miTo nie było pożegnanie, tylko zakończenie pewnego
etapu. Nie znikam z Poznania. Jestem zwo.lennikiem
nimum tydzień. Wszyscy jeździmy na nartach. Czwórwspólnych działa1i i Łączenia, budowania koalicji.
ka moich starszych dzieci to instruktorzy jazdy
Z Muzeum Narodowym chcemy jeszcze ściślej współ
na nartach. Latem musi być to dwa- trzy tygodnie. Mupracować z innymi Muzeami Narodowymi, bo Poznań
szę na to znaleźć czas. Jestem osobą wierzącą i moja
to czołówka, jeżeli chodzi o kolekcje, wystawy, inicjapraca nie może kolidować z tą sferą życia.
tywy, środowisko historyków sztuki. Chcemy być silGram w widowiskach jako wolontariusz. Chodzę nornym partnerem dla Warszawy i Krakowa. Z drugiej
malnie na próby. Nie gram żadnych pierwszoplanostrony, chcemy tworzyć koalicje miejskie. Jesteśmy tuwych ról. Nadal chciałbym w tym uczestniczyć
taj największym i najsilniejszym muzeum, ale będzie
i zapytałem. pana premiera, czy nie widzi w tym nic
my współpracować ze wszystkimi. To ma swoje plusy,
złego. Tak samo, jak Mu powiedziałem, że przychodząc
też fmansowe, dla wszystkich.
do Muzeum Narodowego, nadal będę walczyć o Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Jakie będz.ie Muzeum Narodowe w Poznaniu
Trochę na sumieniu mam, ale staram się nie tylko prapod Pana kierownictwem?
cować, ale też uczestniczyć w życiu rodzinnym. I

PIĘKNY,

SKRĘTU
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JESTEŚ TYM,
CO WIDZISZ
ZDJĘCIA: SŁAWOMIR BRANDT

to tak naprawdę stoi za powstaniem albumu „Jesteś tym, co
widzisz"? Szymon Brodziak jest sadystą czy perfekcjonistą?
Czeg-o w albumie nie ma a powinno w nim być? Na te i inne pytania
odpowiadał sam artysta, a także osoby zaangażowane w powstanie albumu. Spotkanie odbyło się w Concordia Design. Setki Judzi przyszły
by spotkać się z Szymonem Brodziakiem i kupić Jego najnowsze dzieło. Album zachwyca i skłania do refleksji. A już w marcu odbędzie się
otwarcie galerii Szymona Brodziaka na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich. I

K
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OBIEKTYWIE

O MARZENIACH
ZDJĘCIA: EMILIASTASZKÓW

,

S

wiąteczne Spotkanie Klubu Kobiet Przedsiębiorczych za nami. 11 grudnia spotkałyśmy

się w klimatycznych wnętrzach restauracji Za Murem, aby wysłuchać prelekcji znakomitej
Doroty Nowocień o marzeniach, tych biznesowych i osobistych.. Sprawdziłyśmy co zrobić, aby
nasze marzenia urzeczywistniły się i aby wszystkie życzenia wypowiedziane w Święta spełniły
się, ale przede wszystkim jak pomóc naszym marzeniom i życzeniom, skąd i jak czerpać energię do zmiany. I

sukces PO POZNANSKU I STYCZE Ń

2020

SZCZEGÓŁY.

-

.,

ŚWIĄTECZNY
CZAS
ZDJĘCIA:

OlGA JĘDRZEJEWSKA

leż to był piękny kiermasz. Cafe Mlyń
ska&Ohhmattyatelier zaprosili na targ
~riąteczny „Xmas Shopping''. Były dekoracje,
śnieg, grzane wino, zapach pierników, rękodzie
ło, kolekcje top marek fashion. Nie zabrakło
win do świątecznych potraw i pod choinkę od
samego Macieja Sokołowskiego. I

A
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DEWELOPERZY DZIECIOM
Rekordowa liczba darczyńców - 40 wspierających deweloperów. Ponad 80 dzieci z 9 publicznych, rodzinnych
domów dzieclka i zawodowej rodziny zastępczej. Dziesiątki uśmiechów i setki wzruszeń. To napawający
optymizmem bilans VIII edycji akcjii Deweloperzy Dzieciom, której finał odbył się w Laboratorium Wyobraźnii.
ZDJĘCIA: ORGANIZATOR

ielkimi krokami zbliżają się upragnio ne święta. Czas błogiego odpoczynku
w otoczeniu najbliższych, z dala od codzienności, stresu i obowiązków. O takim Bożym Naro dzeniu marzy wiele dzieci, którym częstokroć
n.ie dane było poczuć świątecznej magii. O kim
mowa? O podopiecznych domów dziecka.
Właśnie dlatego rok rocznie poznańscy i wielkopolscy deweloperzy łączą siły i pod szyldem
akcji Deweloperzy Dzieciom, organizowanej
przez Mission Public Relations, pomagają
potrzebującym. W śród darczyńców znaleźli się:
Agrobex, Archicom, Ataner, Bouygues Immobilier Polska, Budimex, Constructa Plus, Dombud Development, Dom-Eko, Domy Oszczęd
ne, EBF Development, Echo Investment,
Enklawa Winogrady, F[udra Development, GN
Group, Gravis Developer, Greenbud Development, Grupa Inwest, Inwestycje Hryniewicz.
pl, Inwestycje Wielkopolski, Jakon, KDM
Deweloper, KM Building, Konirnpex-lnvest,
Kos-Dom, Lepiko Developer, Linea, Mak Dom,
Monday Development, Nickel Development,
NovaForm, Planetbud Development, Proxin
Investment, Quadro Development, Robyg,
Skaland, Sky Investments, SSS Invest, Staneck
Development, Swój Dom, Villa Developer. I

W
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URODZINY
SU SHI & AS IAN FOOD

ZDJĘC I A: KARINA SIYMAŃSKA

a początku grudnia, restauracja
Sushi Shimai obchodziła swoje
pierwsze urodziny. To klimatyczne miejsce, prowadzone przez dwie \·..,yjątkowe
siostry - Joannę oraz Natalię, wypełniło
się tego wieczoru serdecznością i śmie
chem zaproszonych. gości. Zaproszeni
goście mieli możliwość skosztowania
mistrzowskiego sushi oraz dań kuchni
azjatyckiej, które wychodziły spod rąk
samych właścicielek. Wieczór ubogacił
pokaz fajerwerków, który był wisienką
na torcie tego wydarzenia. I

N

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Z D JĘCIA:

ORGANIZATOR

potkanie przedświąteczne wielkopolskich przedsiębiorców to ważna tradycja
wspólnych spotkań przedstawicieli biznesu i znakomita okazja do podsumowań, refleksji oraz złożenia świątecznych życzeń. Na tegoroczne spotkanie, organizowane przez czołowe organizacje gospodarcze, przybyło 200 właścicieli i reprezentantów wielkopolskiego biznesu, jak również najważniejsi reprezentanci samorządu.
- Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa dba o interesy wielkopolskich
środowisk biznesowych i rozwój przedsiębiorstw skupionych wokół niej już od ponad 30 lat. Z przyjemnością będziemy wspólnie kontynuować
te działania i brać czynny udział w rozwoj u gospodarczym
naszego regionu w przyszłym 2020 roku, jak również
w następnych Jatach - zaznacza Wojciech Kruk. I

S

WOKÓŁ
BIŻUTERII STOŁU
ZDJĘCIA : ALICJA IWAŃSKA

J cykl wystaw skupionych na
uż od wielu lat

Galeria YES w grudniu prezentuje
biżuterii rodzinnej, która ma szczególnie sentymentalne znaczenie dla jej wła
ścicieli Pamiątki rodzinne, przekazywane z pokolenia
na pokolenie, opowiadają ludzkie historie. Tym razem
wystawa skoncentrowała się wokół tematyki stołu. Tak
jak w domu gromadzimy się z rodziną wokół potraw
i świątecznych kulinariów, tak tym razem w Galerii
YES spotkaliśmy się przy obiektach, które o stole i biżuterii opowiadały osobliwie. Spotkanie z biżuterią
stołu to opowieść o twórcach, sztuce, wzornictwie,
obyczajach, historii i kolekcjonowaniu. Inspiracją dla
tego tematu stał się nie tylko wyjątkowy świąteczny
czas, w którym celebrujemy kulinarne specjały w gronie bliskich, ale oczywiście przede wszystkim artyści
i ich prace oraz zbiory Współczesnej Polskiej Sztuki
Złotniczej Marii Magdaleny Kwiatkiewicz i Galerii
Sztuki w Legnicy. I
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PSS MA 100 LAT

ZDJĘCIA: SŁAWOMIR

BRANDT

niejsze fakty historyczne z życia Spółdzielni i jej teraź
niejszości przedstawiła misję jaką Spółdzielnia realizuje
i trudności .z jakimi musi się mierzyć uprawiając spół
dzielczą formę gospodarowania. Podkreśliła, że Spół
dzielnia to związek ludzi, a nie kapitałów. Wojewoda
Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wręczył podczas gali
odznaczenia państwowe nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Złotym Krzyżem
Zasługi odznaczona została Grażyna Raniewicz- Lis,
natomiast Srebrnym Krzyżem Zasługi Wojewoda odznaczył Danutę Rybczyiiską - Przewodniczącą Rady
Nadzorczej Spółdzielni. Pracownjkom i działaczom samorządowym Spółdzielni wręczono

U

roczystości

100-lecia "Społem"

rozpoczęto Mszą

św. w Farze Poznaiiskiej, której pnewodniczył Je-

go Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Następnie odbyła się uroczysta Gala
Jubileuszowa w Sali Białej Bazaru Poznańskiego
z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, kościelnych i spółdzielczych, przedstawicieli spółdzielni
spożywców z całego kraju, partnerów biznesowych oraz
pracowników, działaczy społecznych, członków i sympatyków Spółdzielni. Uroczystość prowadził Zbigniew
Grochal. Na wstępnie został odegrany i odśpiewany
Hymn Spółdzielców. W swoim przemówieniu Grażyna
Raniewicz - Lis, Prezes Zarządu przytoczyła najważ-

Medale Złote
i Srebrne za długoletnią służbę, Odznaki Zasłużony
Działacz Ruchu Spółdzielczego oraz Zasłużony dla
Społem. Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Danuta
Rybczyńska została uhonorowana wyjątkową statuetką
Wzorowy Spółdzielca.
Uroczystość uświetnili swoim występem muzycy
z Wind Camera! Orchestra pod batutą Pawia Jaksa,
którzy zabrali gości w muzyczną podróż przez ostatnie
stulecie zwieńczoną toastem i urodzinowym tortem,
na którym wisienką stał się spektakl „Dobry wieczór
z Pakosi1iską''.
Dziękujemy

Wszystkim, którzy wspólnie z nami
świętowali Jubileusz 100-lecia „Społem" Poznańskiej
Spółdzielni Spożywców w Poznaniu. I
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POWAŻNIE
O WAŻNYCH
SPRAWACH
ZDJĘCIA:

C

ORGANIZATOR

złonkowie Oddziału Poznańskiego

Polskiego
Firm Deweloperskich, przedstawiciele
urzędów i instytucji miejskich oraz deweloperzy niezrzeszeni spotkali się 6 grudnia na Młyńskiej 12, żeby
porozmawiać o bardzo różnych, ale istotnych nie tylko
dla branży deweloperskiej sprawach, m.in. o tym czy
Poznań może stać się zielonym miastem do 2030 roku.
Organizatorem spotkania był Oddział Poznański Polskiego Związku Firm Deweloperskich. I
Związku

TEKST: KRZYSZTOF WODNI CZAK
ZDJĘCIA:

HIERONIM DYMAlSKI

odczas dwugodzinnego koncertu „Poznańska Muzyka Wolności" na estradzie pojawiło się dziewięt
nastu artystów. Wydarzenie dedykowane było
potomkom powstańców wielkopolskich i poznaniakom, a główną ideą było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz bohaterów
Powstania Wielkopolskiego. I

P
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CZEKOLADOWE WARSZTATY
ZDJĘCIA: MATERIAŁY

PRASOWE COLIAN S.A.

asze warsztaty to nauka przez zabawę. Zapewniamy dzieciom nie tylko atrakcyjną formę spędze
nia czasu poza szkołą, ale przede wszystkim możliwość
poznawania, doświadczania i przeżywania. Goplana,
która od ponad stu lat nieodłącznie kojarzy się z tym
miastem, ma bardzo bogatą historię. Warsztaty to najlepszy sposób na przekazanie wiedzy o cennym kulturowym dziedzictwie, jakim w Poznaniu jest
niewątpliwie tradycja produkcji czekolady - mówi
Magdalena Bartczak z Manufaktury Goplana, pomysło
dawczyni czekoladowych lekcji. W warsztatach mogą
wziąć udział zorganizowane grupy ze szkól i sześciolat•
ki z przedszkoli. Na uczestników czekają dwa programy
warsztatowe, dostosowane pod względem trudności
do dzieci w wieku 6 -9 lat oraz 10-15 lat. W trakcie słod

N

kich lekcji, uczniowie m.in. spotkają Czekoladowego
Mistna, zwiedzą dawną fabrykę, poznają odpowiedź
na pytanie skąd się wzięła czekolada i spróbują różnych
jej rodzajów, stworzą i udekorują własną tabliczkę. I
www.goplonoworsztoty.pl.
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WIELKA WYPRZEDAZ FIATA PROFESSIONAL!
FIAT DUCATO ZKLIMATYZACJĄ WLEASINGU
OD 872 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE.
~ KOMFORT, OSZCZ(0NOŚĆ PALJWA ORAZ JESZCZE LEPSZA ŁĄCZNOŚĆ I ROZRYWKA, ClYLI:

--=:I •

NIEZAWODNY SILNIK• 9-ST0PNIOWAAUT0MATYCZNASKRZYNIABIEGÓW • 7-CALOWANAWIGAOA

Leasingodawca: Leasys Polska Sp. z o.o. Oferta leasingu Jest skierowana tylko do przedsięb i orców I dotyczy wybranych wersji samochodów Fiat
Professional. Szczegóły promocji są dostępne u autoryzowanych dealerów Fiata Professional Kalkulacja warunków leasingu dla pojazdu Fiat

Ducato Business w cenie ó9 990 zł netto: okres leasingu 48 miesięcy, czynn inicjalny 30'Ho ceny samochodu, 41 rat netto w wysokości 812 zt.
wykup 20% ceny. Podane waru n ki obowlęzuję przy skorzystaniu z ubnpieczenia GAP lub Bezpieczny Leasing - oferowanego przez Leasys Polska
Sp. z o.o, (składka będzie doliuana do rat leasingowych~ Szcz:ególowe warunki leasingu okrdlone są w umowie. Zawarcie umowy jest uzaletnione od
oceny zdolności leasingoweJ Klienla. Niniejs1y materiał nie s tanowi oferty w rozumienit1 przepisów Kodeksu cywilnego I ma charakter wyłącz nie

PROFESJONALNY JAK TY

informacyjny. Rzeczywisty wygl od i cechy pojazdu mog4 się różnić od prezentowany.eh w maleri ate reklamowym. Fiat Oucalo Furgon Business
L1 H1 2.3 MJ 11120 KM z 2019 r.: emisja CO, 192 g/ km, zuiycie paUwa w cyklu mieszanym 7,31/100 km, Szczegółowe Informacje o odzysku I recyklingu
pojazdów. p ostę p ie dokonanym w tej dziedzinie. konstrukcji pojazdów zgodnej z przepisami o recyklingu

zbie_rania pojazdów wycofanych z eksploatacji

znajdują się

i lista punktów

na stronie http://www.fiatprofossional.pl/pl/ uslugi/recykling.
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