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JAK ZACZĄĆ? ~ G) ~ tti 
PRZEKAŻ NAM CO DALEJ? A TY? 
SWÓJ APARTAMENT Zajmujemy się wszystkim. Ciesz się profitami 
do zarządzania Od przygotowania do naimu, i miej więcej 
hotelowego. ~ po opiekę nad ~ośćmi czasu dla siebie! 

1 stanem technicznym. 



Spotkanie ze Stanisławem Brajerem należało do tych wy

jątkowych. Siedząc obok niego czułam, że naprawdę robię 

coś ważnego, coś, co jest dla kogoś. Człowiek lubi być dla 

drugiego, czuć się potrzebny. Czasem złapanie za rękę, nawet 

delikatne muśnięcie, czy koleżeńskie przytulenie, daje więcej 

niż słowa. Bo same słowa nic nie znaczą - powiedzieć można 

wszystko. Napisać też, chociaż w mojej branży, jednym sło

wem można zniszczyć wszystko, co ktoś budował cale życie. 

Pisanie wymaga odpowiedzialności, rzetelności i prawdy. 

Tego nauczyli mnie znakomici dziennikarze, których spotka

łam na swojej drodze w Gazecie Poznańskiej, potem w radiu, 

dalej w telewizji, na studiach. Niewiarygodne, że robię to już 

szesnaście lat. 

Grudzień to taki miesiąc, kiedy na chwilę zwalnian1y, by dać 

komuś kawałek s iebie, nie oczek."Ując niczego w zamian. Znowu 

jest grudzień. Nawet nie wiem, kiedy zleciał ten rok. Był to dla 

mnie bardzo trudny czas, ale też potrzebny. Ostatnie dwana

ście miesięcy pokazało mi, że można pracować w normalnych 

warunkach, z wartościowymi ludźmi, na poziomie. Cieszę się, 

że los wymyślił dla mnie taką drogę. I chociaż nie jest to łatwa 

praca, to daje ogromną satysfakcję. Ostatnio odebrałam telefon 

od czytelniczki, która chciała zapłacić za nasz magazyn, bo 

lepszego w Poznaniu nie czytała. Jeden z naszych klientów opo

wiadał, że ludzie zabierają z jego salonu gazetę do domu i san1 

nie wie, kiedy to się dzieje. W przychodni lekarskiej co miesiąc 
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ustawia się kolejka, żeby czytać i za każdym razem pędzę do 

nich ze świeżym wydaniem. Czego wi~ej może chcieć redaktor 

naczelny? 

Może tylko ukłonić się z serdecznością wszystkim czytelni

kom, dla których to robi Podziękować z całego serca zespo 

łowi dziennikarzy, grafikom, a raczej graficzkom, fotografowi, 

Pani Hani, 1-.-tóra codziennie czaruje klientów i jest najlepszym 

handlowcem i menadżerem, z jakim kiedykolwiek pracowałant, 

mojej szefowej, codziennie przypominającej mi o wnowach, 

tabelkach, wnioskach i fakturach, bo wie, że w tym ginę. Bez 

tego zespołu nie byłoby sukcesu! Serdecznie dzięlmję naszym 

klientom za zaufanie, wszystkim partn erom, z którymi współ

pracujemy. Wreszcie dziękuję mojej rodzinie i przyjaciołom, 

którzy mnie wspierają i ciągle dzwonią, że nie man1 dla nich 

czasu. Marcin - obiecuję, że zwolnię, ale daj mi jeszcze chwilkę. 

Bardzo Was wszystkich kocham! 

Życzę sobie więcej takich ludzi jak Stanisław Brajer, w któ

rego barwach dziś klanian1 się Wam, drodzy Czytelnicy. Życzę 

Państwu i wszystkim ludziom, którzy są bliżej lub dalej mnie, 

spełnionych, radosnych, szczęśliwych i rodzinnych Swiąt 

Bożego Narodzenia. Odpoczywajcie, korzystajcie ze wspólnych 

chwil, których dziś mamy tak mało. W świątecznym pędzie nie 

zapominajcie o sobie i tym, żeby z kubkien1 gorącej herbaty na 

chwilę usiąść i przemyśleć kolejny rok. Ja za ten dziękuję! 

Joanna Malecka 
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KIM JEST TAJEMNICZA KOBIETA ANIOŁ 
ZE StYNNE,GO PLAKATU SZYMONA BRODZIAKA? 

.,.Kobieto Anioł"/ Plakat #07, tot. SzymonBrodziak.com 

www.szymonbrod:z:iok.com 
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... to jedno z muz Szymona - piękna 

Leonoro Jimenez z Kostaryki. By/a miss 

Panameryki, mo czarny pas w karate, jest 

równie inteligentna jak i piękna. Obecnie 

zakończy/a karierę modelki i stała się 

buisnesswoman. 

Obroz czarnej, zamyślonej Anielicy to kolejna 
interpretacja kobiecego piękno poznańskiego 

fotografa, którą stworzy/ dlo magazynu 

„Soho" z Kostaryki. Co ciekawe, fotografia 

egzotycznej modelki nie z tej ziemi zostało 

zrobiona w Poznaniu. 

Misją Brodziaka jest tworzenie czarno-białych 

światów, opowiadanie historii zapisa nych 

w kardach fotograficznych. Wzbudzanie 

emocji i utrwalanie piękna na zdjęciach, które 

wzbogacą wnętrze Twoje i Twoich bliskich. 

Szymon Brodziak - wizjoner i visuokeller 
czo,no-biolej fotografii, wielokrotnie 
nagradzany no międzynarodowych 

konkursach. Pierwszy Polok i najmłodszy 
artysto, kt6'ego proce :z;ostoły wystawione 
w Muzeum Fot'ogrofii - Fundacji Helmuta 
Newtona w Berlinie. W 2013, podczas Festiwalu 
Filmowego w C.Onnes, jury Foshion TV Photogrophe.r's 
Awords uznało go za najlepszego no świecie fotografa 
czarno-białych kompanii teklamowye:h. Tworz.y wiZ:je 
czarno-białego świata, w którym główną ro lę 

odgrywają kobiety, piękno i emocje. Proce Szymona 
moino no co dzień obejrzeć w Brodziak Gallery 
w Poznaniu i Watszowie. Jego motto br'zmi: ,.Jesteś tym, 
co widzisz". 

BRODZIAK GALLERY Poznań 
SPOT., ul. Dolno Wilda 87 
tel. + 48 795 770 771 

BRODZIAK GALlERY Woruowa 
Fab,ył<o Koronek, ul. Burakowska 5/7 
tel. +48 730 070 999 

Z tym egzemplarzem „Su kces po poznańsku" przy zakupie wybranego dzieła BRODZIAK w BRODZIAK Gellery w Pozna niu 

lub Warszawie a llbo poprzez szymonbrodziak.com otrzymosz: rabat 15% - specjalny kod: Bhappy (ważny do 24.12.2018). 
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CZY W TYM ROKU 
SWIĘTA BĘDĄ BIAŁE? 

Już od kilku lat w Poznaniu można tylko pomarzyć o białych Świętach. 

Dlatego w tym roku Stary Browar postanowił przypomnieć wszystkim, jak wygląda 

prawdziwa, śnieżna zima i... obdarować 1000 klientów pięknymi choinkami! 

TEKST I ZDJĘCIA: STARY BROWAR 
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Obfite śnieżne opady w Starym Browarze wy

czarował duet projektantek z Dodoplanu. 

- Przestrzeń Starego Browaru jest inspirują

ca, ale przede wszystkim bardzo wymagająca. Już piąty 

raz realizujemy ogromny projekt dekoracji zimowych 

dla Starego Browaru i jesteśmy tym niezmiernie pod

ekscytowane. - mówi Iza Brola-Cieśluk, jedna z zało

życielek firmy Dodoplan. 

- Przepis na zimę jest całkiem nieskomplikowany: 

64 tysiące metrów lodowych igiełek, 18 tysięcy puszy

stych śnieżek, jakieś 20 km magii i najważniejsze: 

46 pracowitych dłoni, które pracę zaczęły jeszcze la

tem! - dodaje z przymrużeniem oka Dorota Januszek, 

druga połowa Dodoplanu. 
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Zimowe dekoracje uzupełniają żywe choinki we 

wnętrzach oraz gigantyczna choinka przed wejściem 

od ul. Rataj czaka, białe iluminacje z tysięcy lampek 

i świąteczne neony na zewnątrz budynku. 

ODBIERZ CHOINKĘ ZA ZAKUPY 

W tym roku, robiąc świąteczne zakupy w Starym Bro

warze, można przy okazji zdobyć piękną choinkę! To jo

dła kaukaska - idealne drzewko świąteczne o wysokości 

nawet 2 metrów, niezwykle dekoracyjne i nie zrzucające 

igieł przez dobrych kilka tygodni. Przygotowano ich aż 

1000. Drzewko można odebrać okazując paragony na 

kwotę powyżej 500 zł za zakupy z,e Starego Browaru zro

bione po 6 grudnia. Choinki, do wyczerpania zapasów, 

będą czekać od 14 grudnia w parku od ul. Ratajczaka. 

ŚWIĄTECZNE STOISKA I TARGI 

W przedświątecznym okresie stałą ofertę Starego Browa

ru tradycyjnie uzupełniają dodatkowe stoiska. W Pasażu 

pojawiło się już pierwsze z nich, oferujące ozdoby świą

teczne i dekoracje do domu, kolejne wypełnią Atrium 

3 grudnia i będą to m.in. Dekodom z rustykalnymi 
ozdobami z drewna i szkła, Life&More z wlikatowymi 

bombkami i Drobiny Czasu z ręcznie robionymi zegar

kami Tego samego dnia na Dziedzińcu pojawi się stoisko 

Rudolfik ze świątecznymi wieńcami. Od l grudnia w Pa

sażu będzie można skorzystać z oferty gastronomicznej 

stoisk przygotowanych na tę okazję. Będą czekoladowe 

bałwanki, bombki, choinki i podobizna gwiazdora firmy 

E. Wedel, świąteczne i zimowe herbaty Five oclock, 

włoskie przysmaki Delikatesów Peretti czy tradycyjne 

polskie wędliny, barszcz czerwony i inne Staropolskie 

Przysmaki, których nie może zabraknąć na świątecznym 

stole. Pojawi się też kilka okazji do kupienia wyjątkowego 

prezentu na jednym z kilkudziesięciu stoisk: 6-8 grudnia 

podczas Targów Marnaville, a w runiach 15-16 grudnia na 

uwielbianym przez poznaniaków Wolnym Targu. 

PAKOWANIE PREZENTÓW I WIZYTA 
GWIAZDORA 

Tradycyjnie już od l grudnia, w specjalnej strefie 

w Pasażu, wszystkie prezenty zakupione w Starym 

Browarze elfy zapakują bezpłatnie w unikalny papier, 

a w weekendy - 15-16 i 21-23 grudnia - Stary Browar 

odwiedzi Gwiazdor, który jak zwykle wręczy upominki 

najgrzeczniejszym klientom. 

DŁUŻSZE GODZINY OTWARCIA 

Przed Świętami, w piątek 21 grudnia i w sobotę 

22 grudnia, zakupy będzie można robić o godzinę dłu-

żej, do 22:00. W Wigilię sklepy będą otwarte do 13:30, 

a w Sylwestra do 16:00. I 
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ZOSTAC NAJPIĘKNIEJSZĄ 

PANNĄ MŁODĄ 

Ani przez chwilę nie żałowała, że zgłosiła się do konkursu. Zwycięstwo dało Jej pewność 

siebie, odwagę i ogromną radość. Gdyby mogła, wystartowałaby raz jeszcze. 

Sara Banicka przez ostatni rok była Najpiękniej1szą Panną Młodą. 

Już niedługo poznamy kolejne kandydatki do tego tytułu. 

Casting odbędzie się na Targach ślubnych, 13 stycznia 2019 roku. 

ROZMAWIA: JOANNA MAŁECKA I ZDJĘCIA: BOGACZYKI.PL 



Jak się czujesz jako Najpiękniejsza Panno Młodo? 

Sara Banicka: Jest to dla mnie zaszczyt i ogromna ra
dość, że otrzymałam ten tytuł, zwłaszcza, że to werdykt 
jury. Po ogłoszeniu wyników, długo nie dowierzałam, 
że to prawda. Przez chwilę nawet poczułam się jak taka 
mała gwiazdka. Jest to bardzo mile uczucie i na pewno 
podniosło moje poczucie własnej wartości. To jest 
konkurs, w którym każda kobieta ma szansę na wy
graną i zachęcam wszystkie panie, żeby wzięły w nim 
udział, bo to wspaniała przygoda. 

Jak zareagowali bliscy? 
Rodzice się ucieszyli, narzeczony również. Cieszyli się 
razem ze mną i wspierali przez cały czas, aż do Gali Fina
łowej. Wielu moich bliskich było na gali, co było dla nmie 
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biżuterię, fryzurę ślubną, kosmetyki, zaproszenia na zabiegi 
Spa oraz wiele ilmych ce1mych nagród. 

Dlaczego w ogóle zdecydowałaś się wziąć udział 
w konkursie? 
Tak naprawdę to było spontaniczne. Pojechaliśmy 
z mężem na Targi ślubne w Poznaniu, gdzie odbywał 
się casting. Stwierdziliśmy, że nie zaszkodzi spróbować. 
Wypisałam formularz, zrobiono mi zdjęcie. Po kilku 
dniach zadzwonił telefon - to była organizatorka, Roma 
Grzybek. Zadzwoniła z informacją, że dostałam się do 
finałowej 10-tki i czy chciałabym wziąć udział w dalszym 
etapie. Szczerze mówiąc, łezka w oku mi się zakręciła, 

ponieważ nigdy w życiu nie wygrałam czegoś wielkiego. 
Nie dowierzałam, że akurat mnie wybrali z ponad 300 

ogromnym zaskoczeniem i radością. 
Wiem, że mogę na nich zawsze liczyć. 

Długo się przygotowywałaś? 
~IĘKI KONKURSOWI 

dziewczyn. Niesamowite uczucie. 

Czy gdybyś miało raz jeszcze zdecy
dować, wzięłabyś udział w konkursie? 

Tak, wzięłabym udział w konkursie. To 
była bardzo dobra decyzja, której nie 
żałowałam i nie żałuję. To wspaniała, 
trwająca do dziś, przygoda - cały czas 
mam kontakt z Romą Grzybek, organi
zatorką całego Projektu NPM. Staram 
się im pomóc w przygotowaniach do V 
edycji, jak tylko potrafię. 

Tak naprawdę największe przygoto
wania trwały w styczniu, gdzie cala 
ekipa NPM spotkała się z finałową 
10-tką w Hotelu Gold w Poznaniu. 
Tam miałyśmy czas, żeby się bliżej się 
poznać. Było sympatycznie. Czekał 
również na nas poczęstunek, a następ
nie pojechałyśmy do Salonu Sukien 
ślubnych - Amy Love Bridal w Pozna

NABRAŁAM WIĘCEJ 

PEWNOŚCI SIEBIE, 

STAŁAM SIĘ 

BARDZIEJ OTWAR:.J 

niu. To chyba była dla nas największa frajda, ponie
waż przymierzałyśmy suknie ślubne, które miałyśmy 
prezentować na Gali Finałowej NPM. Przymierzały
śmy też suknie koktajlowe, a potem spotkałyśmy się 
z ubiegłoroczną finalistką konkursu. Na drugi dzień 
pojechałyśmy do Instytutu Idea Fit&Spa, gdzie każda 
miała zrobiony makijaż oraz fryzurę, a także sesję zdję
ciową. W lutym odbyła się Gala Finałowa NPM w Ho
telu Blow Up Hall 5050 w Poznaniu. Tam od samego 
rana przygotowywałyśmy się do wielkiego wieczoru: 
make-up, fryzury, przymierzanie sukienek i biżuterii, 

a także miałyśmy próbę wyjścia i wejścia, aby dobrze 
się zaprezentować. St res był. 

Co dol Ci konkurs? 

Konkurs dał mi bardzo wiele. Pienvszy raz brałam udział 
w tego typu castingu. Nigdy bym nie pomyślała, że mogę 

dostać się do finałowej dziesiątki, a co dopiero zająć 
pierwsze miejsce. Dzięki konkursowi nabrałam więcej 
pewności siebie, stałam się bardziej otwarta, ponieważ nie 
należę do osób, które lubią być w centrum uwagi. Oprócz 
niesamowitej przygody i emocji otrzymałam również wiele 
cennych nagród, które odciążyły znaczną część ślubnych 
przygotowrui. Wygrałam suknię ślubną, florystykę osobistą, 

Jak Ci minął ten rok? 

Najważniejsze dla mnie przez ostatni rok były studia oraz 
stopniowe przygotowania do ślubu i wesela. Wraz z narze
czonym chcieliśmy, aby wszystko udało się jak najlepiej, tak 
jak sobie zaplanowaliśmy. I właśnie tak się stało, kiedy 22 
września powiedzieliśmy sobie „tak''. To był najwspanialszy 
dzień w moim życiu. Lepszego ślubu nie mogliśmy sobie 
wymarzyć. Uważam, że jeśli w życiu jest miłość i wsparcie, 
to nic więcej do szczęścia nie potrzeba I 

SESJA DLA PROJEKTU NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MŁODA 

Miejsce: Dworek Separowo 

Organizator: Roma Grzybek 

Kooirdynator i pomoc przy 
organizacji: 
Weronika Mikołajczak 

Pomoc no sesji: 
Anna Kmieciak 

Modelko: Sara Baniek□ 

Suknia ślubna: 
Amy Love Bridal 

Scenografia i florystyko: 
INNA Studio 

Stylizacjo: Twoja PeSa 

Makijaż: Studio Szminka 

Fryzury: 
Zaczarowane warkocze 

Fotograf: Bogaczyki.pl 

Fotograf backstogu: 
Gizela Żak 
Paznokcie: AM Perfect Beauty 
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Betlejem Poznańskie 

do 22 grudnia, Plac Wolności, Story Rynek 

Podobnie jak w zeszłym roku sercem, poznańskiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Story Rynek i Plac 
Wolności. 35-dniowy jarmark obfituje w bogaty progra m 

wydarzeń kultura lnych, m.in. występy artystyczne, 
atrakcyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wydarzenia 
charytatywne. Nie zabraknie też spektakularnej Porody 

Świątecznej i uroczystego rozświetlenia ogromnej choinki. 
Ponownie no pl. Wolności stanęło 33-metrowa 
karuzelo-Młyńskie Kolo. W Betlejem zagości po raz kolejny 

Festiwal Rzeźby Lodowej i odwiedzi go 

słynna świąteczno ciężarówko. 

Program: 
PLAC WOLNOŚCI 
06.12.2018 
godz. 16.30- ,,PRÓSZĄ BAJKI MIKOŁAJKI " - zimowe 

warsztaty w PCŚ - Centrum Inicjatyw Rodzinnych 
godz. 17 .30 - Spotkanie ze Świętym Mikołajem 

07.12.2018 
godz. 12.00 - 20.00 - Dzień z Fundacją Bread of Life 

godz. 17 .00 - 21.00 - Chństmos Silent Disco 

11.12.2018 
godz. 12.00 - 20.00 - Świąteczne Gronie 

z Wózkowiczami - warsztaty, koncert, animacje 

12.12.2018 
godz. 10.30- ,,Czytam i czuję" w PCŚ-Centrum Inicjatyw 

Rodzinnych 

godz. 16.30 - Rodzinne Kolędowanie - muzyczne 
warsztaty dla małych i dużych w PCŚ-Centrum Inicjatyw 
Rodzinnych 
godz. 17.30- Rodzinny koncert kolęd 

14.12.2018 
godz. 10.30 - Dzień z Hospicjum Palium 
godz. 17.00- 21 .00-Chństmos Silent Disco 

15.12.2018 
godz. 10.00 - 14.00 - Choinko pod Choinkę RMF FM 
godz. 18.00 - Świąteczno Porado 

18.12.2018 
godz. 17.001 - 20.00 - Gwiazdko Morzeń z Fundacją „Lo
borotońum Morzeń"- wspólne kolędowanie, warsztaty pla

styczne, konkursy i animacje 

19.12.2018 
godz. 18.001 - Świąteczno Ciężarówko Coco-Coli 

20.12.2018 
godz. 17 .001 - 21.00 - Chństmos Silent Disco 

STARY RYNEK 
06.12.2018 
godz. 15.301 - 17 .30 - Spotkanie ze Świętym Mikołajem 

07.12.2018 
godz. 15.301 - 17 .30 - Miasteczko lodowe - Stihl lee City 

8-9.12.2018 - lee Festiwal 

13.12.2018 
godz. 15.301-17.30- SILENT NIGHT -wspólne 

śpiewanie kolęd „Chicho Noc" 

15.12.2018 
godz.. 12.00 - 14.00 - ,,Zimowe zabawy"-animacje dla dzieci 
godz. 12.301- Akcjo - MotoGwiozdorze przyjedź 

no motorze 
godz. 14.001 - 16.00 - Animacje z lbohoteromi bojek 
godz. 17.001- Świąteczne Porado 

16.12.2018 
godz. 12.001- Gwiazdor odbiera Listy 
godz. 12.001- 14.00- ,,Zimowe zabawy" - Animacje dla 

dzieci 
godz. 14.001- 16.00 - Animacje z lbohoteromi bojek 
godz. 16.001 - Koncert zespołu wokalnego „Semplice" 

godz. 17 .15 - Betlejemskie Światełko Pokoju 

Goga - regularne zajęcia z Gosią Mielech 

1 O grudnia, godz. 18.00, 
Story Browar Studio Słodownio +3 

Zajęcia „Gogo/people" trwają 60 minut, otwarte są dla 
osób powyżej 16. roku życia, niezależnie od doświadczenia 
tanecznego czy ruchowego. Nauczyciel prowadzi 

uczestników poprzez seńę wskazówek do ruchu, które są 
zaprojektowane jako ciągły proces. Zamiast powtarzać 

czyjś ruch, uczestnik aktywnie eksploruje zadania, 
odkrywając własne interpretacje informacji i wykonania 

ruchu. Zajęcia GoGo/people oferują twórczą strukturę, 

która pozwala nawiązać kontakt z własnym ciałem 
i wyobraźnią, wzmocnić świadomość ciało, poprawić 

elastyczność i pewność siebie, o także doświadczać 
przyjemności ruchu w przyjaznej, inkluzywnej atmosferze. 
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Dni Ceramiki i Herbaty „Czarko" 

16 grudnia, godz. 9.00- 17.00 
(kasa do godz. 16.00), Palmiarnia Poznań.ska 

Międzynarodowy Dzień Herbaty, który przypada 

no 15 grudnia, to święto wytwórców, plantatorów 
i producentów herbaty. To dogłębne przyjrzenie się drodze 

jaką muszą przejść heribocione liście zanim trafią do naszej 

filiżanki, imbryka czy czarki jako codzienny napój. Dni 
Ceramiki i Herbaty „CZARKA", to dwudniowe święto 

zwrócone wiośnie ku tworzeniu i często ciężkiej, pomijanej 

procy - zarówno w obszarze tematu herbaty jak i ceramiki. 
W artystycznej przestrzeni Galerii Miejskiej Arsenal oraz 

pełnej egzotycznych roślin Palmiarni Poznańskiej, przez dwa 

dni podczas prelekcji, warsztatów, opowieści, spotkań, 

degustacji i wystaw, postaramy przekonać uczestników by 

uważnie dokonywali swoich konsumenckich wyborów 

zarówno przy wyborze herbaty jak i ceramiki. Naczynie 
i zawartość, w połączeniu ze świadomym doborem 

odpowiedniej wody, tworzą bowiem swoistą synergię. 

CZARKA, to współpraco pasjonatów herbaty, podróżników, 

artystów, biologów oraz instytucji kulturowych, artystycznych 

i naukowych. Zapraszamy Was wszystkich, którym jest bliski 

zrównoważony rozwój, do czerpania z naszej „czarki" 

wiedzy i doświadczeń, oraz napełnienia jej nowymi 

informacjami, wskazówkami i inspiracjami. 

Talizmany 

14 grudnia, godz. 18.00 - 23.00, 
Galeria YES, ul. Pade rewskiego 7 

Kiedy życie ploto nom figle, cieszy o le i momentami staje się 

trudnym wyzwaniem, naszą tarczą bywają nie tylko 

doświadczenie czy grono bliskich nom osób. Często 
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zaklinamy rzeczywistość ufając w magię drobiazgów, których 

olbrzymią wartością są związane z nimi emocje. Takim 

wiośnie sentymentalnym wędrówkom poświęcony będzie 
ostatni w tym roku wernisaż„ Biżuterio rodzinno: 

TALIZMANY". Wieczór pełen będzie niespodzianek, zarówno 

dla ciało, jak i ducha. Zadbają o to Lidio Leitgeber i jej 

muzyczny projekt Lee Acoustic oraz Agnieszko Kaźmierska, 

autorko bloga Kiss Me Whisky, która wraz ze Squodem 

Whisky poprowadzi niezapomnianą degustację. Kluczowym 

momentem będą jednak wystąpienia właścicielek biżuterii 

utrzymane w charakterze krótkich wywiadów. 

Wstęp no wydarzenie jest bezpłatny! 

Dawid Podsiadło -
Małomiasteczkowo Troso1 Poznań 

6 grudnia, godz. 20.30, Hala Arena Poznań 

Po półtorarocznej przerwie w aktywności artystycznej Dawid 

Podsiadło wraca no scenę. Po publikacji singla 

„Małomiasteczkowy" zapowiadającego trzecią płytę 

artysty - a lbum, którego premierę zaplanowano 

no jesień 2018, wg deklaracji artysty będzie wypełniony 

muzyką do tańca. Utwór został bardzo entuzjastycznie 

przyjęty przez fonów. 

Specjalny Koncert Mikołajkowy: 
Andrzej Poniedzielski, Poznań 

6 grudnia, godz. 20: 30, Blue Note Poznań 

Andrzej Poniedzielski - satyryk, poeto, twórco teatralny, 

autor tekstów piosenek min. d la Grzegorza Turnaua, Anny 

Morii Jopek, Dawido Podsiadło, Edyty Geppert. 
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Moscow City Ballet: Dziadek do orzechów, 
Poznań 

7 grudnia, godz. 19.00, MTP Sala Ziemi 

Dziadek do orzechów nazwany przez The New York Times 

olśniewającym i zapiera_jącym dech w piersiach, to podróż 

do krainy marzeń. Mola dziewczynka dostaje w prezencie 

tytułowego Dziadka do Orzechów, który w jej śnie staje się 

księciem z bajki, a ona księżniczką. W poszczególnych 

scenach balet wykonuje charakterystyczne tańce: Taniec 

Wieszczki Cukrowej, Taniec Hiszpański, Taniec Arabski, Taniec 

Chiński, Trepak, Taniec Pasterski oraz końcowy Walc Kwiatów. 

Piękna muzyka symfoniczna dopełnia całości kunsztu, nie 

dzieli się na fragmenty, jak typowe w większości baletów 

muzyczne divertissement, lecz składa się na wspaniale 

utaneczniony poemat symfoniczny, niezwykle „czytelny" dla 

każdego tancerza, a także - co najważniejsze - dla 

widza-słuchacza. Legendarny rosyjski teatr baletowy w Polsce! 

W ostatnich latach przedstawienia w Polsce obejrzało 

ponad 300 tys. osób! Publiczność wychodzi ze spektakli 

zachwycając się magicznym klimatem przedstawień. 

100-lecie urodzin Leonardo Bernsteina 

7 grudnia, godz. 19.00, Aula Uniwersytecka, Filharmonia 
Poznańska 

Henning Kraggerud - skrzypce, Eiji 0ue - dyrygent, 
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Program: Leonard 

Bernstein - Slavo!, Piotr Czajkowski - Koncert 

skrzypcowy D-dur op. 35, Leonard Bernstein - Uwertura 
do operetki Kandyd, Tańce symfoniczne z West Side Story 

Bilety: 15 zł - 55 zł. 

Tresowany 
męiczyzna 

--
Tresowany mężczyzno - Teatr Kamienico 

8 grudnia, godz. 20.00, Kino Apol Io Teatr 

Kobiety na wysokich stanowiskach i z dobrą pensją to fakt. 

Ale nie każdemu facetowi się to podoba. Tym bardziej, gdy 

awans przychodzi do młodszej koleżanki z pracy, która 

jednocześnie jest partnerką w życiu . .. Se bek (Adam 

Serowaniec), wychowany co prawdo w duchu 

równouprawnienia, ma z tym ewidentny problem. To on 

chciałby być głową rodziny - twardym i stanowczym 

mężczyzną, który sam decyduje, kiedy wyciągnąć 

pierścionek zaręczynowy. Tylko czy przebojowa 
Helena (Marto Chodorowska), jej mama 

(Katarzyna Kwiatkowska) i mama Sebka 

(Justyna Sieńczyllo) pozwolą mu na to? 

Kubo Bodach + MoBoSo - Back to School 

9 grudnia, godz. 19 .00, Aula Artis 

Koncert Kuby Badacha i MaBaSo. Artyści łączą siły 

i ruszają we wspólną trasę koncertową pod hasłem Back to 

School. Kubo Badach - wokalista, instrumentalista, 

kompozytor, aranżer, producent muzyczny; lider zespołu 

Poluzjanci oraz członek grupy The G lobetrotters. 
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Dr Misio, Poznań 

14 grudnia, godz. 19 .00, Klub u Bazyla 

Dr Misio to męsko załogo pod wodzą Arko Jakubika - jednego 

z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów oraz 

scenarzysty i reżysera związanego z ambitnymi projektami 
filmowymi no kulturalnej mopie Polski: znanego m.in. ze 

świetnych ról dramatycznych w filmach Wojtka 

Smarzowskiego (,,Wesele", ,,Dom zły", ,,Drogówko", ,,Wołyń"). 

Dr Misio gro ostrego rock & rolla bez przebaczenia. Solidne 

brzmienie, ciężkie riffy, znakomite, mądre teksty Krzysztofa 

Wargi oraz Marcina Świetlickiego i brok muzycznego 

kompromisu sprawiają, że to nowo i oryginalna propozycjo nie 

tylko dla fonów rocka, ale przede wszystkim ludzi 

poszukujących w sztuce intelektualnych wrażeń i refleksji. 

Koncert bożonarodzeniowy 
Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI 

1 S grudnia, godz. 1 B.00, 

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu 

No kilko dni przed Bożym Narodzeniem Chór Dziewczęcy 

SKOWRONKI przeniesie słuchaczy do Betlejem, no pastwisko 

pełne owiec i pasterzy oraz opowie dźwiękami o Bogu, który 
staje się Człowiekiem. SKOWRONKI zośpiewC11ją kolędy znane 

i mniej znane, polskie i zagraniczne - w nowatorskich 

i klasycznych oronżocjC11ch. Nie zabraknie znanych 

i kochanych przez wszystkich kolęd, takich jak: ,, Lulajże 

Jezuniu", ,,Cicho noc" czy „ Przybieżeli do Betlejem". 

Monru Paderewskiego 
1 S grudnia - premiero, godz. 19 .00, Teatr Wielki 

Wszyscy wiedzą o Monru Paderewskiego przynajmniej jedno: 

to jedyna polsko opero, kiedykolwiek wystawiono no scenie 

nowojorskiej MET. Mniej osób wie, że międzynarodowe 

znaczenie Mo nru było itok duże, że jej prapremiero odbyło się 

w języku niemieckim w Dreźnie no ponad tydzień 

przed prezentacją we Lwowie polskiej wersji. Spektakl 

realizowany w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 

Bilety: 50 zł - 75 z/ - rnormolne, 43 zł - 65 z/ ulgowe 

Echo serc serdecznych -
koncert charytatywny 
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17 grudnia, godz. 20.00, Sceno no Piętrze 

Po raz trzeci w grudniu ludzie o otwartych sercach spotkają 

się no Koncercie Charytatywnym z cyklu „Mamy nadzieję", 

z którego dochód przeznaczony jest dla chorego Kubę 

Go/ębowskiego. - ,,Echo serc serdecznych", bo koncert toki 

w tym roku nosi tytuł, to spotkanie przyjaciół no scenie 

i no widownii. Wszystkich tych, którzy chcą pomóc, 

o jednocześnie złożyć sobie życzenia świąteczne i wspólnie 
zaśpiewać kolędę - mówi Romuald Grząślewicz, prezes 

Fundacji Sceny no Piętrze Tespis. - Po raz trzeci spotkamy 

się w Scenie no Piętrze, by zebrać środki no rehabilitację 

chorego Kuby Gołębowskiego, będącego pod opieką 

Fundacji Zdążyć z Pomocą, który cierpi no mózgowe 

porażenie dziecięce. Mo też kłopoty ze wzrokiem. Kiedy 

rozpoczynaliśmy akcję miał sześć łat, teraz to już ośmioletni 

chłopiec, który cały czas wymaga leczenia i opieki. 

Spotkajmy się i pomóżmy - dodaje Krystyno Gwożdzicko, 
prezes Stowarzyszenia Wiedzo Kulturo Pomoc. W tym roku, 

wystąpią: Urszulo Lidwin, Agnieszka Wawrzyniak, Yang Xu 

i Jon Czajo, Krzysztof Antkowiak, Bartosz Kuczyk, Andrzej 

Lojborek. 

Asymilacjo 

21 grudnia - premiero, Teatr Nowy 

W stulecie Powstania Wielkopolskiego za pro.szamy więc 

Państwo no opowieść inspirowaną wydarzeniami 

historycznymi, no które spróbujemy spojrzeć w kontekście 

spraw nom współczesnych. Czy wielkopolski zryw był 

praktyczny, czy może romantyczny~ Jaki wpływ no jego 

sukces miał, przyswojony tutaj przez dekady i wciąż 

wibrujący w lkrwioobiegu poznaniaków, typowo pruski 

„Ord nung" ? A może nasz germański spodek obejmuje 

więcej niż tył ko racjonalizm w podejściu do życia i dlatego 

wciąż bliżej nom do Berlino niż do Warszawy? I co 

wspólnego moją z tym wszystkim ... ziemniaki? 

Bilety: 55 zł - normalny, 35 zł - ulgowy, 

120 zł - spektakl sylwestrowy 
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130. Koncert Targowy 

27 grudnia, godz. 19.00, Aula Uniwersytecka, 
Filharmonia Poznańska 

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie 

Słowiki, Maciej Bolewski - organy, Maciej 
Wieloch - dyrygent, gość specjalny: Hanno Banaszak 
z zespołem. W programie kolędy i pastorałki. 

Bilety: 15 zł - 55 zł 

,,27 grudnia ... " 

28 grudnia, godz. 19.00, 

Teatr Pol.ski, ul. 27 Grudnia 8/ 1 O 

„27 grudnia . . . " nad Poznaniem pojawiły się kłębiaste 

chmury, z których prószyły pierwsze plotki śniegu. Mimo 
mrozu i chłodu no rumianych twarzach mieszkańców 

szczęście, gdyż do Poznania zawitał znany kompozytor 

Ignacy Jon Paderewski wraz z małżonką Heleną 
Paderewską. Myślicie, że znacie te historię? A co jeśli 
zamiast Paderewskiego no balkonie hotelu Bazar 
w Poznaniu pojawi się Wiatr Historii, któremu trudno 

sprostać, o który przeniesie widzów do 1918/19 19 roku, 
poddając w wątpliwość historię Powstania Wielkopolskiego. 

Jako będzie to opowieść, kiedy wysłuchamy ją no nowo 
opowiedzianą przez Sztab Generalny - poznańską 
młodzież. 

Spektakl jest koprodukcją Teatru Animacji w Poznaniu 
i Teatru Polskiego w Poznaniu 

Bilety: I strefo - 50 zł normalny; li strefo 40 zł normalny; 

I strefo 30 zł ulgowy; li strefo 30 zł ulgowy 

Symfonio Wielkopolsko 1918, 
Koncert Marszałkowski w 100. Rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

29 grudnia, godz. 18.00, 

Aula Uniwersytecka, ul. Wieniawskiego l 

Poznański Chór Kameral ny, Bartosz Michałowski -
dyrygent, przygotowanie chóru, Chór Chłopięcy i Męski 
Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki, Maciej 

Wieloch - przygotowanie chóru, Łukosz Borowicz -
dyrygent, Orkiestro Filharmonii Poznańskiej. 

Program: Pieśni Powstania Wielkopolskiego, w aranżacjach 

no chór o cappella - Jano Krutulo, Dominiko Puko, Morko 
Raczyńskiego i Jakuba Szafrańskiego (opracowania 
zamówione przez Filharmonię Poznańską, prawykonanie) 

Morek Sewe, Symfonia Wielkopolsko 19 18 op. 43 
no orkiestrę symfoniczną, chór męski i chór chłopięcy 

(utwór zamówiony przez Filharmonię Poznańską, 

prawykonanie) 

Wieczór Sylwestrowy 

31 grudnia, godz. 19.00. 

Aula Uniwersytecka Filharmonia Poznańska 

Potricio JAN ECKOVA - sopran, Łukosz Borowicz 

dyrygent, Orkiestro Filharmonii Poznańskiej. W programie 

fragmenty słynnych oper, operetek i musicali oraz przeboje 
znad Dunaju. 

Bilety: 280 zł - 350 zł 

Międzynarodowy Festiwal Iluzjonistów 

6 stycznia, godz. 15.00, Teatr Muzyczny 
w Poznaniu 

Artyści z międzynarodowej grupy iluzjonistów „Chompions 
of lllusion" podczas europejskiego toume'e ponownie 

odwiedzą Poznań. Zobaczymy niesamowite, zapierające 

dech w piersiach show gdzie triki i sztuczki znane dotąd 

tylko z ekranu telewizora będą dosłownie no wyciągnięcie 
ręki. W realizacji poszczególnych iluzji często uczestniczą 

osoby zaproszone przez artystów z publiczności. 

Rozrywka: Kabaret Moralnego 
Niepokoj;u - Tego jeszcze nie grali 

7 stycznia, godz. 18.00, 

Teatr Wielki w Poznaniu im. Stanisława Moniuszki 

„Tego jeszcze nie grali" -to najnowszy program Kabaretu 
Moralnego Niepokoju, twórców serialu „Ucho prezesa". Ale 
okurot polityki nie ma tu zbyt wiele, bo no świecie dzieje się 

zbyt dużo, żeby zajmować się tylko 11iq, zresztą ile można? 
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Zgodnie z tytułem wszystkie skecze są premierowe, 

nieznane z internetu cry telewizji, o nawet ciut 
więcej - eksploatujące nowe formy, z których KMN 
wcześniej nie korzystał. Widz spotka się z tematami, które 

dręczą nos wszystkich - jak wyjechać z rodziną 
no zagraniczne wokacje i nie zwońowoć próbując wybrać 

restaurację no obiad, jak za pomocą sąsiada rotować 
syna przed niechybną palą z matematyki, co zrobić z panią, 

która tylko przychodzi sprzątać, ole z czasem przejmuje we 
władanie cały dom razem z domownikami. 

Koncert: 40-lecie Zespołu Pod Budą: 
Poznań 

8 stycznia, godz. 19.00, MTP Sala Zie mi 

Grupo wywodzi się z kabaretu o tej samej nazwie, który 
powstał przy Akademii Rolniczej w Krokowie (m.in. Bohdan 

Smoleń) i funkcjonował tom do polowy lot 70. Przez kilko 

lot działało pod agendą krokowskiego oddziału Polskiego 
Stowarzyszenia Jazzowego w Krakowie. Koncertowało 
w kroju i za granicą, m .in. niemal w całej Europie, o także 

w Kanadzie i USA. Zagrało no największych polskich 

REKLAMA 
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festiwalach, m.in. kilkakrotnie no Krajowym Festiwalu 
Polskiej Piosenki w Opolu (wyróżnienie w 1979) 

i no festiwalu piosenki w Sopocie ( 1989). No jej oryginalny 

i łatwo rozpoznawalny repertuar składają się autorskie 

kompozycje Andrzeja Sikorowskiego (muzyko i teksty) 
i Jano Hnotowiczo (muzyko). Nagrało m.in. 4 analogowe 

single, 4 płyty analogowe, a także kasety i 12 płyt 

kompaktowych. 

Zapiski z. wygnania 

1 O stya.nia, godz. 19 .00 

11 stya.nia, godz. 17 .30 i 20.30, Aula Artis 

„Zapiski z wygnania" to bardzo osobiste wspomnienia 
Sabiny Boral, dwudziestoletniej emigrantki roku 1968, która 

wyjechało razem z rodzicami. Krystyno Jando stoi 
no scenie. W zwykłej, czarnej sukience. Stoi i mówi. Czasem 
sięgnie po popierosa. Czasem zośp[ewo. I znowu mówi. 

Tyle. Nic więcej. Ale tyle wystarczy, żeby wzru.szyć i poruszyć. 

Krystyno Jando zostało uhonorowano indywidualną 
nagrodą aktorską za rolę w spektaklu „Zapiski z wygnania" 

w 24. Ogólnopolskim Konkursie no Wystawienie Polskiej 
Sztuki Wspótczesnej. 
Organizator Poznańskiej Premiery: GRUV ART. 

Bilety: 150 zł - porter, 120 zł - balkon 

(no wprost sceny), 70 zł (miejsca boczne) 

Rezerwacja biletów: rezerwocja@gruv-ort.com.pl 

lub tel. 61 8471115, bilety do kupienia: 

www.focebook.com/GRUV.ART.TEATR, www.bilety24.pl, 
www.kupbilecik.pl, www.ewejsciowk.i.pl 

dobre radio 
dobry dzień 

EMAUS 
89,8 fm 
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SWIEZA CHOINKA NA SWIĘTA 

Każdy z nas chce, aby choinka stała w domu jak najdłużej. Żeby to było możliwe, trzeba 

kupić świeżą. Tylko jak to zrobić, skoro te ze sklepów czy straganów pokonują do nas często 

długą drogę, a z lasu wykopać nie można? Otóż okazuje się, że można - na specjalnej 

plantacji w Nadleśnictwie Babki. Leśnicy dziennie sprzedają nawet 600 choinek, 

po które przyjeżdżają całe rodziny. 

TEKST: JOANNA MAŁECKA ) ZDJĘCIA: NADLEŚNICTWO BABKI 
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N a początku grudnia rozpocznie się wielka 

sprzedaż choinek w Nadleśnictwie Babki. 

Będziemy mieć do wyboru świerk pospolity, 

srebrny, dwie odmiany jodły, sosnę zwyczajną i sosnę 

czarną. Ceny kształtują się od 25 zł do 150 zł. Dlaczego 
akurat tam warto pojechać po choinkę? Bo pochodzi 

ze sprawdzonego źródła - ze specjalnej plantacji, jest 

świeża i można samemu ją wybrać, a potem nawet ... 

wykopać. To doskonały pomysł na rodzinny weekend. 

- Kupując choinkę w Nadleśnictwie Babki mamy pew

ność, że jest świeża, bo do sprzedaży nigdy nie trafiają 
starsze niż trzydniowe. Jeśli klienci wolą sami sobie ją 

wyciąć - też nie ma problemu. Na miejscu jest nasz 

leśniczy, który pomoże wykopać drzewko i zapakować 

do samochodu - mówi Nadleśniczy Paweł Okińczyc. 

- Na wszystkich, którzy do nas przyjadą, czekać będzie 
coś ciepłego do jedzenia i do picia. 

JEDYNA TAKA CHOINKA 

Plantacja zajmuje powierzchnię 5 hektarów. Sprzedaż 

na terenie Nadleśnictwa Babki odbywa się od kilku 

lat. Leśnicy nie chcą na tym zarabiać, a jedynie pokryć 
koszty hodowli. Choinki nie pochodzą prosto z lasu, 

hodowane są na grUI11tach rolnych, w różnych miej

scach, a ich uprawa nie różni się niczym od produkcji 

truskawek. - Sadzimy, czekamy siedem lat, wycina

my i na to miejsce sadzimy kolejne - wyjaśnia Paweł 

Okińczyc. - Najlepiej kupić choinkę tuż przed Świę
tami, wtedy najdłużej postoi. W tym roku będziemy 
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prowadzić sprzedaż także w soboty i ostatnią niedzielę 

przed Wigilią. 

Choinki będzie można kupić także przy wjeździe 

do Nadleśnictwa, za Głuszyną. Będą one tam - świeżo 

wycięte - zwożone ze wszystkich plantacji. - Respektu
jemy też Kartę Dużej Rodziny, z iktórą rodziny otrzy

mują 50 procent zniżki na wybrane drzewko - dodaje 

Paweł Okińczyc. 

POSADŹ SOBIE DRZEWKO 

Nadleśnictwo Babki to nie tylko sprzedaż choinek. 
Oprócz wykopywania drzewek z plantacji, na spe

cjalnie wydzielonej działce można ... zasadzić swoje. 

Nazywa się to Las Nowożeńców. - Kilka razy w roku 

organizujemy sadzenie drzewek okolicznościowych 

- mówi nadleśniczy. - Jeżeli ktoś ma rocznicę ślubu, 

urodzi mu się dziecko albo ma równie ważny powód, 
może do nas przyjechać i upamiętnić tę chwilę. My do

starczymy mu drzewko i tabliczkę pamiątkową, oprawę 

leśnika i wskażemy miejsce. Jak to zrobić? Wystarczy 

zgłosić się do Nadleśnictwa Babki z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. Taka przyjemność kosztuje około 75 
złotych. Las znajduje się w gminie Zaniemyśl. 

EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH 

O rodzajach drzew i o tym, czym zajmuje się nadle

śnictwo, leśnicy tłumaczą już w szkołach podstawo

wych i przedszkolach. - Jeździmy do szkół i uczymy 
dzieci, jak zachować się w lesie, czego nie wolno, a co 

można robić, mówimy o naszej akcji »Świąteczna 

choinka" - dodaje Paweł Okitkzyc. Opowiadamy też 

o tym, skąd wzięła się choinka. Przy okazji, dzieci do

wiadują się, że na terenie Babek znajduje się najwięk

sze skupisko starych dębów w Europie. Mają około 600 
lat. Warto przejść brzegiem Warty, żeby je zobaczyć. 

Poza tym występują tam gniazda ptaków chronionych, 

takich jak: orzeł bielik, bocian czarny, kania ruda, 

kania czarna. I 

Choinki będzie możno kupić no nowopowstalym placu zlokalizo
wanym przy siedzibie Nadleśnictwa Babki (narożnik ul. Babickiej/ 

dojazd do nadleśnictwa) w dniach: 

- od 15 do 23 grudnia, w godzinach 10:00 - 16:00 

- 24 grudnia, w godzinach 10:00 - 12:00 
Szczególnie zapraszamy do zakupu choinek prosto z plantacji 
leśnictwa Rogalin, na której sprzedaż odbędzie się 15 grudnia, w 

godzinach 9 .00 - 14.00. Dodatkową atrakcją będzie możliwość 

zakupu wyrobów z dziczyzny - przysmaków na świąteczny stół. 

Lokalizocjo plontocji: http://goo.gl/lvSI06. b.1-------
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KAMIL SZEWCZYK 

CZARODZIEJ , 

USMIECHU 

Właśnie otworzyli drugi gabinet w Centrum Handlowym Posnania. 

Poza częścią stomatologiczną, swoje miejsce znalazła tu też część 

kosmetyczna. Wszystko po to, by podarować pacjentom uśmiech idealny. 

Agnieszka Kulik i Kamil Szewczyk to właściciele Exclusive Dental Studio. 

Oboje chcieli zostać lekarzami, choć Jemu bardziej zależało 

na biotechnologii. Przypadkiem wybrał stomatologię, bo na wymarzony 

kierunek się nie dostał, ale przyznaje, że był to strzał w dziesiątkę. 

Tam poznał swoją przyszłą żonę i razem stworzyli klinikę 

na miarę XXI wieku, do której przyjeżdżają pacjenci z całej Polski oraz 

z zagranicy. Doskonale uzupełniają się w pracy i w życiu. - Myślę, że 

osobno nigdy tak daleko byśmy n ie zaszli - mówi Kamil Szewczyk, 

a na jego twarzy widać wzruszenie. 

ROZMAWIA: JOANNA MAŁECKA J ZDJĘCIA : SŁAWOMIR BRANDT 
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Jesteście jedną z niewielu klinik, która zdecydowało się 

otworzyć swoją filię w centrum handlowym. To trochę 
szalony pomysł. 

Kamil Szewczyk: Tak, pnyznaję, i trochę ryzykowny, ale 
jednocześnie nowatorski Jakiś czas temu szukaliśmy lokali
zacji, żeby rozwinąć E.xclusive Dental Studio. Początkowo 
chcieliśmy połączyć wszystko w jednym miejscu, ułatwić 
pacjentom dostęp do naszych usług. Długo szukaliśmy, aż 
w końcu trafiliśmy do Posnanii, która pomogła nam za
adaptować pomieszczenia w sposób spełniający nasze ocze
kiwania. Jest to miejsce, gdzie mamy lepszą propozycję dla 
klienta i wygodny, duży parking. Kiedy żona idzie do denty
sty, mąż może zrobić zakupy albo pobawić się z dzieckiem 
na placu zabaw. Zresztą jedna z naszych pacjentek dzwoniła 
niedawno z pytaniem czy już przyjmujemy w galerii, bo ona 
chce pnyjechać pochodzić po sklepach, a mąż ma umówio-

ną wizytę do stomatologa (śmiech). I to pokazuje, że Exclu
sive Dental Studio w takim punkcie jest potrzebne. W Po
snanii zyska.my tny nowe fotele, zatrudniliśmy nowych 
lekarzy. 

Łotwo było pozyskać nowych pracowników? 

Zgłosiło się wiele osób, ale trudno nam było wybrać. I wcale 
nie ze względu na umiejętności. W naszej klinice mamy ze
spół ludzi, którzy muszą się zgrać, a jednocześnie odpo
wiednio zaopie.kować się pacjentem. żeby to zadziałało, 
muszą się zgadzać i mieć podobną filozofię. 

Ale udało się? 

Udało się i bardzo się z tego cieszę. Jeszcze rok temu było 
nas ponad 20, dziś mamy niemalże SO-osobowy zespół. Na
zywamy się w żartach Pimp My Smile (śmiech). Mamy spe-
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cjalistów od stomatologii zachowawczej, endodontów, im

plantologów, którzy zajmują się leczeniem całkowitego bez

zębia, podniesieniem .zgryzu i okluzją u pacjenta. Pracuje 

z nami specjalista od konturowania dziąseł i ich przeszcze

pów. Do naszego zespołu dołączył ostatnio fizjoterapeuta. 

Czym się wyróiniacie wśród innych klinik? 

Wszystkim? (śmiech) Żartuję. Różnimy się podejściem 

do pacjenta, wystrojem wnętrza - u nas wszystko wygląda 

jak w domu, a po zaparzeniu pysznej kawy, pacjenci jeszcze 

bardziej się rozluźniają. Kiedy żona urządzała poczekalnię 

i recepcję w starym stylu, a modne były róże i błękity, wszy

scy pukali się w czoło„ A potem wiele gabinetów nas kopio

wało. U nas jest dużo kwiatów, pachnie wanilią, pacjenci 

mają swoje ulubione higienistki, swoich lekarzy. Wiele po

mysłów przywieźliśmy z żoną z wakacji, ponieważ oboje ko

chamy podróżować. Przekonaliśmy do siebie pacjentów 

wyjątkowym podejściem. Staramy się, może czasem dość 

ryzykownie, nie tylko zmienić styl leczenia, ale wprowadzać 

nowe technologie i zmieniać proces leczenia. Myślę, że mo

gę śmiało powiedzieć, że w tych dziedzinach jesteśmy pio

nierami. Używan1y m.in. komputerowych znieczuleń, które 

są bezbolesne - nie straszymy igłą. U nas można wykonać 

zabiegi w gazie rozweselającym. Pacjent czuje się wtedy jak

by wypił kilka dobrych drinków. Posiadamy najnowocze

śniejszy tomograf cyfrowy w Polsce, skanujący całą twarz 

pacjenta, dzięki czemu mamy bardzo dokładny obraz uzę

bienia. 

Myślę, ie w przypadku stomatologii bardzo waine jest 

zaufanie do lekarza, ieby przełamać strach i wiedzieć, 

ie tutaj nic złego się nie słonie. 

Dokładnie tak. Chcemy, żeby pacjent, siadając na fotel, roz

mawiał ze swoim lekarzem jak z dobrym znajomym. To też 

pozwala nam postawić dokładniejszą diagnozę i jeszcze le

piej pomóc. Zresztą my lubimy naszych pacjentów i każde

go traktujemy jak pnyjaciela. 

Długo procowaliście nad tego typu podejściem do pa
cjenta? 

To chyba jest wrodzone (śmiech). Wspólnie z żoną świetnie 

się uzupeb1iamy w tej dziedzinie, szkolimy się z doskonałej 

obsługi pacjenta, czytamy dużo książek, poradników. Będąc 

lekarzami, nie uważamy się za lepszych od innych. Uważa

my, że wszyscy jesteśmy równi i należy sobie pomagać. Każ

dy kto zostaje lekarzem, dobrze by wykonywał swój zawód 

z pasją, z misją niesienia pomocy innym i nigdy nie powin

niśmy o tym zapominać. 

Jak się pracuje zioną? 

Dobrze, chociaż na początku było ciężko. Ale bywają też 

dni, kiedy w ogóle się nie widujemy w pracy. 

Dlaczego było cięiko? 

Dlatego, że na początku była walka autorytetów, ale i to so

bie poukładaliśmy. Spółka jest jak małżeństwo i trzeba się 

dopasować. Osiągnęliśmy rewelacyjny pwikt, w którym 

wspieramy się, pomagamy sobie i uzupeb1iamy, dzięki cze

mu tak szybko .się rozwijamy. Zawsze powtarzam, że moja 

żona jest kreatorem i wymyśla, a ja te pomysły realizuję. 

Wiadomo, że czasem muszę wyhamować. Wydaje mi się, że 

wielu rzeczy nie moglibyśmy osiągnąć osobno, a razem sta

nowimy zgrany i kochający się zespól, który każdego dnia 

stawia kolejny krok do przodu. I bardzo Jej za to dziękuję. 

Aż boję się pomyśleć, co będzie za rok, bo jeszcze rok temu 

byliśmy daleko w tyle, a dziś druga klinika 

W domu duio rozmawiacie o zębach? 

Tak (śmiech). Na pytanie jak ci minął dzień, odpowiedź za

zwyczaj związana jest z jakin1ś przypadkiem. Ale nie mówi

my stricte o pacjentach, a o tym, co możemy jeszcze 

ulepszyć w klilllice, co wdrożyć nowego. Wymieniamy się 

ideami, pomysłami, konfrontujemy je. Ale nie samą pracą 

człowiek żyje, więc staramy się wyjść z domu, na kolację, 

do kina, na spacer. To jest też nasz czas. 

!U NAS WSlYSTKO WYGLĄDA 
JAK W DOMU, 

A PO ZAPARZENIU PYSZNEJ 

KAWY, PACJENCI JESZCZE 

BARDZIEJ SIĘ ROZLUŹNIAJ~ 

Stomatologio ło jest spełnienie Pana morzeń? 

To chęć i potrzeba pomagania ludziom. Poszedłem na studia 

trochę z przypadk'U, ponieważ był to mój drugi kierunek. Za

wsze bardziej kierunku interesowała mnie genetyka i bio

technologia. W Poznaniu przyjmowali wtedy 30 osób na rok 
Nie dostałem się i nawet nie napisałem odwołania. Postano

wiłem, że przeczekam na tej stomatologii, a potem drugi raz 

spróbuję zdawać na biotechnologię. W trakcie studiów oka

zało się, że mam bardzo dużo zajęć praktycznych i przydat

nej wiedzy. Wyszło na to, że zamiast leżakowania, non stop 

musiałem się uczyć. Proszę sobie wyobrazić, że jednego dnia 

musiałem nauczyć się stu słówek po łacinie. Potem kolejne 

zajęcia coraz bardziej mnie wciągały. Zresztą, zawsze marzy

łem, żeby być lekarzem pracującym w szpitalu. 

ł dlaczego Pam nie jest? 

Dwutygodniowy pobyt w szpitalu n.a obserwacji, skutecz

nie wyleczył mnie z tego pomysłu. Zobaczyłem, jak wy-
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gląda ta praca i jakie jest podejście do pacjenta. I to nie 

jest wina ludzi, którzy chcą pomagać i zawód lekarza mają 

w sercu, a sposobu zarządzania, specyfiki instytucji i jesz

cze kilku innych czynników. Praca w takim miejscu nie 

jest dla mnie. Stomatologia okazała się kierunkiem, który 

daje dużą samodzielność i możliwość rov.vojtL I jest to 

moja pasja, chociaż kilkanaście lat temu bym tego nie po

wiedział (śmiech). 

Pomięto Pon pierwszy gabinet, do którego trafił Pon 

po studiach? 

Tak, bardzo dobrze. Bylem na stażu i tam poznałem swoją 

przyszłą żonę. To był szpital wojskowy. Dużo się wtedy 

nauczyłem. I tak jak nigdy nie lubiłem chirurgii na stu

diach, to tam nasz kierownik chirurg zostawiał nas sa

mych z pacjentem i musieliśmy sobie radzić. To była 

najlepsza nauka zawodu. Jeśli lekarz boi się albo nie chce 

usunąć zęba, to wiadomo, że nigdy nie będzie tego robił. 

Po stażu chciałem wyjechać w podróż, ale dziwnym zbie

giem okoliczności koleżanka zaproponowała mi współ

prowadzenie gabinetu. Długo się nie zastanawiałem 

i otworzyliśmy stomatologię w Gorzowie Wielkopolskim, 

z którego zresztą pochodzę. I chociaż wiele razy chciałem 

już go wygasić, bo zwyczajnie nie mam czasu już tam jeź

dzić, to jakoś nie mam do tego serca 

Kiedy nastąpił ten przełom w stomatologii? 

$wiat pędzi do przodu, a my razem z nim, chociaż nie 

wiadomo dokąd to prowadzi (śmiech). Miejmy nadzieję, 

że z biegiem lat technologia będzie jeszcze bardziej przy

datna w naszej pracy. Dzięki nowoczesnej diagnostyce po

lepszyła się jakość kontroli leczenia, możemy uczyć się 

na własnych doświadczeniach, planować i przygotowywać 

leczenie na bardzo wysokim poziomie. Choćby wypełnie

nia amalgamatowe, czyli popularne niegdyś srebrne 

plomby, nie są już usuwane wiertłem, a przy pomocy spe

cjalnego sprzętu, który je wsysa, bez dostawania się tok

syn do organizmu. 

Projektowanie uśmiechu :zaczyna się od wyboru wyma

rzonych zębów. Dotąd niespotykane bibliote ki uśmie

chu, u Was są dostępne. Jok to mo:iliwe? 

Jest to pomysł zaczerpnięty od Brazylijczyków, którzy moc

no stawiają na estetykę uśmiechu. Dzięki naszym pierw

szym wyjazdom do Brazylii, poznaliśmy jak ważna jest 

estetyka i jak zwiększa się świadomość pacjentów. I kupili

śmy do niej dostęp. 

Na czym polega biblioteko uśmiechu? 

Pacjent wybiera spośród setek tysięcy uśmiechów swój wy-

marzony. Zęby pobieramy z naturalnej 

i nadal przyjmujemy pacjentów. Póź

niej, kiedy już Agnieszka została moją 

narzeczoną i miała swój gabinet w Po

znaniu, postanowiliśmy poprowadzić 

go wspólnie. I tak zaczęła się moja 

przygoda z Exclusive Dental Studio. 

I ZMIENIAMY 

KLIENTÓW, CZĘSTO 

DAJĄC IM NOWE, 

biblioteki, a wykonuje to za nas kompu

ter. Jest to bardzo precyzyjne, a takie li

cówki wyglądają pięknie i naturalnie, 

ponieważ są skopiowane 1: 1 z natura!-· 

nych zębów. 

Jeśli :zamorzy mi się śmiech Angeliny 
Jolie, jest Pon w stanie mi taki :zro-Skąd ta nazwo? 

Wymyśliła ją moja żona. To oznacza 

zabiegi na najwyższym poziomie, 

w oryginalnych wnętrzach, dostępne 

dla każdego. I taka jest nasza filozofia. 

LEPSZE ZYCIE _J bić? 

Oczywiście, jeśli tylko zęby Angeliny są 

w bazie. Ponadto, Pani uśmiech zosta• 

Leczymy najlepiej jak potrafuny, na najwyższym możli

wym poziomie, najlepszym sprzęcie, z szacunkiem do na

szych pacjentów. Specjalizujemy się w metamorfozach, 

a więc zęby to nie wszystko. Zmieniamy klientów, często 

dając im nowe, lepsze życie. 

Czyli fundujecie ludziom piękne uśmiechy. Jak to moŻ• 

liwe? 
Jest to możliwe dzięki temu, że możemy wykorzystać do te• 

go nowoczesne technologie i technikę cyfrową, w postaci 

aparatów fotograficznych. W programie komputerowym 

można skalibrować uśmiech, zaplanować go i dopiero wtedy 

pokazać pacjentowi. Kiedyś zakładano licówki i korony, 

a dopiero po wszystkim mogliśmy zobaczyć efekt. Dziś wy

konujemy symulację na oczach pacjenta. 

nie w naszej bazie, dzięki specjalistycz• 

nym skanerom i zawsze będziemy mogli go odtworzyć. 

Proszę sobie wyobrazić, że często przychodzą do mnie pa

cjenci bez zębów. Czasami sami przynoszą zdjęcia z czasów, 

kiedy mieli pełne uzębienie i możemy je odnvorzyć, a często 

korzystamy właśnie z biblioteki. Najpierw jednak należy 

skorygować wady zgryzu, jeśli takie występują, wyleczyć 

ubytki, a potem zabrać się za całość. Już na pierwszej wizy

cie jesteśmy w stanie zaprojektować uśmiech i to jest cel, 

do którego dążymy. Wykonujemy też ortodoncję nakładko

wą. Zęby prostują się przy pomocy niewidzialnych nakła

dek, a nie klasycznego aparatu. Już nie pobieramy wycisków 

do modeli diagnostycznych, tak jak to się robiło kiedyś 

w ortodoncji, tylko skanujemy pacjenta. Powstaje trójwy

miarowy obraz w naszym laboratoriUllll, który wnożliwia 

pracę nad uśmiechem pacjenta nawet kiedy nie ma go z na-
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mi w gabinecie. Możemy bardzo szczegółowo planować za. 

biegi z zakresu chirurgii, implantologii, a zakładanie im

plantów jest komfortowe dla pacjenta, ponieważ trwa krócej 

i jest bardziej precyzyjne. 

Laboratorium Exclusive Dentol Studio otworzyliście 

z ionq dwa lato temu. Po co? 
Ponieważ uruchomiliśmy wtedy poważniejszą stomatologię 

estetyczną. Jest to odpowiedź na nowoczesne technologie. 

Kupiliśmy skaner, pienvszą drukarkę, która pierwotnie mia

ła być na prywatny użytek. Pamiętam, że trzymałem ją 

w domu, żeby się pobawić, potrenować. Było to takie moje 

marzenie. Z jednej drukarki zrobiły się trzy i wszystkie są 

tutaj. To nie tylko nasze wewnętrzne laboratorium, ale dużo 

prac outsorcingujemy - wykonujemy zabiegi na implantach 

i przygotowujemy je dla innych gabinetów. 

Kiedyś mówiło się, ie uśmiech to tylko zęby. Dziś no to 

wpływ ma kilko czynników, bo przecież woino jest opra

wo. Dlatego powstało Exclusive Beouty Studio? 

To odpowiedź na potrzeby naszych klien tów. Oprócz pięk

nych zębów, chcieli zadbać tez o uśmiech, a ·więc usta, 

zmarszczki, zabiegi na twarz. Wiadomo, że z wiekiem tkan • 

ka tłuszczowa zanika. Pojawiają się zmarszczki palacza na

wet u osób, które nigdy nie paliły. I jeśli ktoś ma piękne zęby, 

chciałby żeby jego uśmiech wygląda! idealnie. I tu znów kła

nia się nasze holistyczne podejście do pacjenta. Ten model 

działa od wielu lat w naszym pierwszym gabinecie, przy uli

cy Katowickiej,. teraz będzie można skorzystać z usług w Ga

lerii Posnania. W Exclusive Beauty Studio można wykonać 

inne zabiegi, jest ich caly wachlarz dla kobiet, jak również 

dedykowane mężczyznom. Największą popularnością cieszą 

się manicure czy pedicure oraz relaksujący masaż. Klientki 

regularnie też korzystają z endermologii czy ujędrniających 

zabiegów na ciało. 

Jaki jest Pono przepis no sukces? 
Dziś najważniejsze jest to, aby nadążać za trendami, rozwi

jać się. Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie odpo

wiednia obsługa pacjenta, na co stawiamy ogromny nacisk. 

Staramy się, aby pacjent nie czul u nas zapachu gabinetu 

stomatologicznego, który każdemu źle się kojarzy. Chcemy, 

żeby u nas pacjentom było miło, żeby dobrze się tutaj czuli. 

Dla pacjentów z dentofobią mamy w zespole psychologa. 

Dziś stomatologia nie musi boleć, czego jesteśmy idealnym 

przykładem - moja żona i ja. Życząc Państwu Wesołych 

Swiąt, zapraszamy na fotel, a gwarantujemy, że strach znik

nie szybciej niż się Państwu wydaje. I 

Więcej informacji no: www.exclusivedentalstudio.pl Jl,,.,. 
tel. 570 712 712 V 
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Zespół CYRYLA - od lewej Paweł Michalak, Maciej Męczyński, Magdaleno Grzelak-Grosz, Danuto Książkiewicz-Bartkowiak 

WIRTUALNA HISTORIA 

Ich zbiory liczą ponad 50 tysięcy obiektów. To zdjęcia, rękopisy, dokumenty, pocztówki 

i filmy. Pochodzą z miejskich instytucji i prywatnych kolekcji. Można zobaczyć na nich jak 

wyglądało miasto na początku XX wieku, w okresie międzywojennym czy w czasach PRL. 

Cyfrowe Repozytorium Lokalne CYRYL to prawdziwe Wirtualne Muzeum Historii 

Poznania. A nowych materiałów do oglądania, takich jak pamiątki związane 

z Powstaniem Wielkopolskim, wciąż przybywa. 

TEKST: KRZYSZTOF GRZĄDZIELSKI 
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Budowo wieżowca Akademii Ekonomicznej (obecnie budynek Collegium Altum 

Uniwersytetu Ekonomicznego), 04.10.1981 rok 

W 
budynku Arkadii pny placu Wolności, gdzie 

swoją siedzibę ma CYRYL, pracuje pięć 

osób. Zajmują się digitalizacją, czyli cyfryza

cją, i opisem materiałów ze zbiorów prywatnych oraz 

gromadzonych w poznańskich bibliotekach, muzeach, 

teatrach, galeriach, centrach kultury, szkołach i wielu in

nych instytucjach jak MTP, PAN, PTPN czy Izba Rze

mieślnicza. Efekty ich pracy można oglądać w każdej 

chwili. Wystarczy zajrzeć na portal internetowy repozy

toriunL 

'"' l? _____ .._ __________________ ..;;;....;..; _ _,;;..o 

Prezentacjo i przemarsz grup przebierańców no Starym Rynku w czo.sie 

juwenaliów zorganizowanych pod nazwą Igry Żakowskie, 07-08.05.1966 rok 

Bramo Berlińska (Berliner Thor) no osi ul. Święty Marei n 

i skrzyżowaniu z ul. Wołową (obecnie ul. Kościuszki) około 1900 roku 

ZACZĘŁO SIĘ OD ... WALIZKI 

Pomysł na projekt pojawił się osiem lat temu w Wydaw

nictwie Miejskim Posnania. Wszystko zaczęło się od Sta

nisława Wiktora, kiedyś fotoreportera »Gazety 

Poznańskiej". - Krótko przed swoją śmiercią przyszedł 

do mnie z wielką, tekturową walizką, w której było kilka
naście tysięcy negatywów, głównie z lat 70. XX wieku. To 

był impuls do stworzenia miejsca, w którym można by 

pokazać lud!ziom jego zdjęcia, a potem także inne po-

Fort Rodziwił no Zagórzu w czasie okupacji 
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FOT. SŁAWOMIR BRANDT 
Danuta Książkiewicz-Bankowiak (szefowa projektu) 

znańskie archiwalia Jeśli więc jestem matką CYRYLA, to 

on jest ojcem - wspomina z uśmiechem Danuta Książ

kiewicz-Bartkowiak, kierownik projektu, która wcześniej 

pnez 20 lat prowadziła „Kronikę Miasta Poznania''. 

Oficjalnie Cyfrowe Repozytorium Lokalne rozpoczęło 

działalność w 2012 roku. Wówczas ze środków miejskich 

oraz MKiDN utworzono pracownię digitalizacyjną. 

CYRYL to skrót od długiej nazwy. - Krótki i łatwy do za

pamiętania, jednocześnie nawiązujący do słynnego pre

zydenta Poznania Cyryla Ratajskiego. Obecnie rzadziej 

używamy nazwy Cyfrowe Repozytorium Lokalne, 

a chętniej mówimy o projekcie, jako o wirtualnym mu

zeum historii Poznania. W istocie jesteśmy muzeum, tyle 

że w Internecie. Nasz portal służy nauczycielom, na

ukowcom, uczniom, studentom, poznaniakom i każde

mu, kto chce historię naszego miasta poznać 

bliżej - wyjaśnia szefowa projektu. 

PRL NAJPOPULARNIEJSlY 

Przeglądając bogate zasoby portalu, odnajdziemy zdję

cia, rękopisy, druki, ryswlki, plakaty, książki, plany mia

sta, pocztówki, negatywy, nagrania audio i video. - Choć 

bywają czasem słabej jakości lub zachowane są w złym 

stanie, nie retuszujemy ich, nie poprawiamy. Sensem na

szej pracy jest pokazanie obiektów takimi, jakie są - wy

jaśnia Maciej Męczyński, specjalista 

od digitalizacji. - Przygotowanie obiektu analogowego 

na portal to dość żmudna praca. O ile skanowanie mate

riałów nie trwa długo, to najwięcej czasu zajmuje tworze

nie opisów każdego obiektu - dod aje. Bywają takie, które 

trudno zeskanować. - Dostajemy odznaki, obrazy, ele

menty garderoby czy nawet wystroju wnętrz. Wtedy fo. 
tografujemy je lub skanujemy w technice 3D lub 360 

stopni - tłumaczy Męczyński. Dzięki takim rozwiąza-

1liom, na portalu można oglądać choćby lalki ze spekta

kli Teatru Animacji z lat 60. XX v.iektL 

Kolekcje CYRYLA tworzone są tematycznie. Wyszuki

warka pozwala dowolnie filtrować obiek.'ty pod kątem 

np. daty, miejsca (dzielnicy, ulicy, placu), obiektów archi

tektury czy osoby. Największą popularnością cieszą się 

zdjęcia z czasów PRL, międzywojnia, z różnych dzielnic 

miasta i wykonane z lotu ptaka. Naukowców interesują 

zwłaszcza dokwuenty z wykopalisk archeologicznych 

czy dokumentacja powojennej odbudowy Starego Mia

sta. A w tym miesiącu do kolekcji dołączą pamiątki 

związane z Powstaniem Wielkopolskim. 

AKCJA: POWSTANIE 

Setna rocznica Powstania Wielkopolskiego stała się in

spiracją, by :zebrać nieznane wcześniej materiały z nim 

związane. Idea przyszła z góry - CYRYL realizuje po

mysł wiceprezydenta Jędneja Solarskiego. - To była jed-
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Plon Posen, plon Poznania, 1910-1911 

na z ostatnich okazji, by osoby posiadające niepubliko

wane wcześniej pamiątki z tych czasów podzieliły się ni

mi z nami - wyjaśnia Magdalena Grzelak-Grosz, 

archiwistka. Od marca do końca maja, w Poznaniu i je

denastu miastach Wielkopolski, trwała akcja ich groma

dzenia. - Zebraliśmy niemal 500 obiektów, a przy tym 

odkryliśmy też kilka nazwisk powstańców, których do tej 

pory nie było na żadnych listach - podkreśla. 

Wśród zgromadzonych pamiątek są ni.in. medale, od

znaczenia, fotografie, legitymacje czy listy. Wszystkie zo

stały zeskanowane, sfotografowane i opisane, a oryginały 

wróciły już do właścicieli W tym miesiącu zebrane 

obiekty będzie można zobaczyć na portalu CYRYL, 

a najciekawsze trafią na wielkoformatową wystawę 

przed Teatrem Polskim. - To będzie największa z na

szych dotychczasowych wystaw. Dwadzieścia dwustron

nych plansz podzielonyd1 tematycznie, każda będzie 

traktowała o jednym powstańcu. Biogram jest krótki, 

ponieważ modzi o to,, by to prezentowane zdjęcia i do

kumenty opowiadały historię - zdradza Danuta Książ

kiewicz-Bartkowiak. A od stycznia przyszłego roku 

wystawa zagości we wszystkich miastam biorących 

udział w akcji zbierania pamiątek, w każdym na miesiąc. 

ŻYCIA NAM NIE WYSTARCZY 

W swojej codziennej pracy pracownicy CYRYLA mierzą 

się z gigantycznym wyzwaniem. Dziesiątki tysięcy obiek -

tów związanych z historią miasta wciąż czeka na digitali

zację. - Zawsze wiedziałam, że poznaniacy mają 

mnóstwo zdjęć i pamiątek. Sztuką jest je od nich wydo

być - mówi Danuta Książkiewicz-Bartkowiak i doda-

je: - Ani mojego życia, ani moim młodych pracowników 

nie wystarczy, by zdigitalizować wszystko to, co w histo

rii wytworzono o Poznaniu. Nie zdajemy sobie nawet 

sprawy z ilości tym rzeczy. I 

WARTE POZNANIA I 27 

Plon miasto Poznania z 1888 roku 

Wewnętrzna zabudowo Starego Rynku od strony ul. Paderewskiego 
po zniszczeniach wojennych, 1945 rok 

Złoto Niedzielo w Domach Towarowych Alfo przy ul. Czerwon.ej Armii 
(obecnie ul. Święty Marcin), 19.03.1978 rok 
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, 

OD 20 LAT BUDUJĘ POZNAN 
W podziemiach kościoła o.o. franciszkanów na Wzgórzu Przemysła zapada ciemność. 

Rozlegają się pierwsze dźwięki „Bogurodzicy'~ Po kilku sekundach wschodzące słońce 

rozświetla miniaturowy Gród Pierwszych Piastów. Oczom widzów ukazuje się wyspa 

utworzona przez Wartę i Cybinę, a na niej niewielka osada z katedrą na środku. 

To XI-wieczny Poznań - siedziba biskupstwa. Z głośników płynie opowieść o początkach 

państwa polskiego, a widzowie zachwycają się takimi detalami jak tafla wody Warty, 

po której rozchodzą się kręgi od wioseł. 

ROZMAWIA: MAlGORZATA RYBCZYŃSKA J ZDJĘCIA : ARCHIWUM PRYWATNE BOHATERA 
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T
wórcą tej makiety wczesnośredniowiecznego Po
znania jest artysta rzeźbiarz i wielki miłośnik mia

sta Krzysztof Przybyła. Stworzył także 

makietę XVII-wiecznego Poznania, a od 10 lat buduje 

makietę XIX-wiecznej stolicy Wielkopolski w skali 1: 150. 

Będzie to kolo o średnicy 25 metrów! Dziś autor jeszcze 

nie chce zdradzić gdzie stanie, ale jak zapewnia, rozmowy 
trwają i są już na finiszu. 

Ile to jui lat tak Pan buduje modele? 
To już prawie 20 lat ... Mogę powiedzieć, że od tylu lat bu
duję Poznań. Choć ja od zawsze coś budowałem. Kiedy by

łem małym chłopcem - latawce, samoloty, statki Potem 

zacząłem budować siedemnastowieczne poznańskie budyn

ki, z tym że wybierałem takie, których już w rzeczywistości 

nie ma, np. kolegiata Marii Magdaleny, pruski Ratusz czy 

Zamek Królewski. Co ciekawe, ten ostatni stworzony przeze 
mnie wiele lat temu, nie różni się mocno od tego, który 

ostatecznie stanął na Wzgórzu Przemysła. Przez wiele lat 

było to moje hobby, prowadziłem warsztat rzeźbiarski, 

a w wolnym czasie budowałem modele budynków. W pew

nym momencie wpadłem na pomysł, aby z tych pojedyn

czych budynków stworzyć makietę, i tak zaczęła się moja 
wieloletnia przygoda z Poznaniem. 

Makieta 
• 

A dlaczego akurat XVII wiek? 
Bo rok 1600 jest przełomowy w historii Poznania, wszyst

kie osady wokół miasta są już ukształtowane i można mó
wić o wizerunku miasta. 

To była pierwsz:a makieta, potem powstał wczesnośre
dniowiecz.ny Poz:nań. 

Pierwszą budowlą na tej makiecie była katedra, ale to nie 

jest ta, którą teraz można oglądać na makiecie w podzie

miach kościoła o.o. franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. 

Tę pierwszą zbudowałem z tworzywa sztucznego. Potem za -

brałem się za tworzenie walów z kamienia. Powstawało też 
mnóstwo postaci, drzewa i inne elementy tworzone z natu

ralnych materiałów. Kiedy to wszystko zacząłem montować, 

okazało się, że plastikowa katedra zupeblie mi nie pasuje 
do kantiennych i drewnianych elementów. Trzeba było za. 

tern wymurować nową katedrę z prawdziwego kantie-

nia. I właśnie taką można teraz podziwiać na makiecie. 

W tym wczesnośredniowiecznym grodzie tętni iycie, 
makieta pokazuje nie tylko budowle, ale takie co
dz:ienność mieszkańców. Pływają lodzie, kowal podku
wa konia, trwa budowa walów, a po jednej 
z drewnianych konstrukcji budowanego domku wspina 
się moly, biały kotek. 
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Tworząc makiety wychodzę z założenia, że nie są one tylko 

do oglądania. Chodzi o coś więcej, o to, aby widz coś z tego 

pobytu przy makiecie wyniósł. W przypadku makiety Gro

du Pierwszych Piastów chciałem zaszczepić widzowi pod

stawową wiedzę historyczną, że to tu się wszystko zaczęło. 

Umówmy się, że przy makiecie chcę widza sprowokować 
do sięgnięcia po książkę, bo wiadomo, że w 27 minut ( tyle 

trwa pokaz) historii się nie nauczy: Poza tynn, nie wiedzia

łem, kto przyjdzie oglądać makietę, ale chciałem, by każdy 

znalazł tam coś dla siebie. I stąd kotek jest dla dzieci, a dla 

starszych, znających historię, jest np. łódź św. Wojciecha. 

Makietę Dawnego Poznania budował Pan 6 lat, makietę 

Gradu Pierwszych Piastów 3 lata, teraz jui 1 O lat po

święcił Pan budowie makie ty XIX-wiecznego Poznania. 
Nie z.nudz.iło się Panu? 

Powiem szczerze, powoli man1 dosyć, ale przyrzekłem sobie, 

że jeśli zdrowie mi pozwoli, to skończę. Widzę już światełko 
w tunelu, szkoda by było zmarnować tyle lat pracy przy jed

nym projekcie. Poza tym, chciałbym sam zobaczyć to, co 

powstanie (śmiech). Na razie przygotowuję około 100 

do 200 budynków na jeden kwartał, potem biorę karton, 

wkładam te budynki, drzewa, ulice, dokumentację, wszystko 
foliuję i. .. odkładani do magazynu. Proszę sobie wyobrazić, 

że jednym tirem tego nie da się już przewieźć. 

To będzie prawdopodobnie największa m.akieto na świe

cie w skali 1: 1 SO. Zostanie odwzarowanJ na niej XIX

wiecz.ny Poznań, miasto-twierdza. 
Niektórzy mieszkańcy znajdą na niej swoje balkony i zdzi

wią się, że ich kamienica powstała tak dawno. Makieta 

obejmie tereny od Bramy Berlińskiej, czyli Kaponiery, 

do terenów za Sródką i od Królowej Jadwigi do terenów 

za Cytadelą. Będzie pociąg, pierwsze linie tramwajo-

we, 60-centymetrowy komin na Grobli. Pokażę, jak Pru
sacy zmienili to miasto, a zwłaszcza Stary Rynek. 

Czyli? 

Miasto było lokowane na prawie magdeburskim, co 

oznaczało, ie rynek był kwadratowy, że miał dwie pie

rzeje na każdą stronę geograficzną, a każda pierzeja 

musiała mieć 8 kamienic. Mieszczanin miał prawo 
mieć trzy okna, a szlachcic pięć. Proszę spojrzeć na Pa

łac Działyń:skich czy Mielżyńskich - wszystkie inne 

kamienice mają po trzy okna. Prusacy zaczęli to bu

rzyć. Dobudowywali drugie, trzecie piętro, np. w Ba

żanciarni, i zacierali ten podział na osiem kamienic. 

Rozebrali Wagę Miejską, symbol uczciwości pozna11-
skiego kupiectwa, i tam właśnie postawili ten drugi, 

pruski Ratusz. Mieszkańcy pamiętają, że był czarny, 

tymczasem był brunatny, ale brudny. 

Panie Krzysztofie, jest Pan chyba najlepszym history
kiem wśród artystów rzeźbiarzy w Poznaniu! (śmiech) 

Co ciekawe nie urodziłem się w Poznaniu, przybyłem 

tu mając 20 lat. Smiem twierdzić, że należę do wąskie

go grona osób, które wiedzą, jak wyglądał dawny Po

znań - ostatecznie, od 20 lat wciąż studiuję dokumenty 

tego miasta. Oczywiście ściśle współpracuję z history-· 
kami. Pracowałem z nieżyjącymi już: profesor Zofią 

Kurnatowską, profesorem Jackiem Wiesiołowskim, 

konsultowałem się także z prof. Hanną Koćką-Krenz. 

Taka znajomość miasta czasem bywa uciążliwa. Cho

dząc po ulicach, widzę inny Poznań, ten dawny i bar

dzo dawny. 

Teraz rzadz.iej Pan spaceruje po mieście, bo się Pan 

wyprowadził ... 

Wyprowadziłem się z Poznania ze względu na brak 

miejsca magazynowania makiety Twierdzy. Pracuję 

poza Poznaniem, gdzie mogę sobie swobodnie budo
wać, ale i tak mam problem z magazynowaniem. Dziś 

np. pracowałem nad taką niedużą kamienicą na rogu 

Półwiejskiej i Strzeleckiej, niestety już jej nie ma. Tam 

był przepiękny budynek, ale miał 125 okien. Trzeba te 

wszystkie otwory wyciąć, a potem jeszcze wstawić 
ościeżnice. 

Benedyktyńska robota ... 

Cóż, pracuję czasem całymi dniami, od rana do późne

go wieczora (śmiech). 

A kiedy Pan skończy? 

Za dwa lata będę gotowy do montażu, który potrwa 

kolejny rok. Mam nadzieję, że będzie co oglądać, oczy

wiście z komentarzem i w atrakcyjnej oprawie. Dziś są 

takie możliwości techniczne. Z tego powodu nie kupu

ję jeszcze sprzętu oświetleniowego i elektroniczne-
go - kto wie, jaki będzie za dwa lata ... I 
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Dokładnie 28 lat temu założono jedną z największych sieci supermarketów w Polsce - poznańską 

markę Piotr i Paweł. Luksusowe towary, zawsze świeże warzywa i owoce, ogromny wybór 

asortymentu, pyszne sery i wysokiej jakości wędliny powodowały, że z oferty tłumnie korzystali 

nie tylko poznaniacy. W tym roku usłyszeliśmy, .że sieć upada, a w jej miejsce wchodzi Biedronka. 

Nic bardziej mylnego. I chociaż w niektórych lokalizacjach Piotr i Paweł zmienia barwy, 

to nie znika z rynku. Właśnie teraz, po ogromnym kryzysie, zaczyna się odbudowywać, 

a Marek Miętka, Prezes Zarządu, zapraszając klientów do wspólnych, świątecznych zakupów, 

przekonuje, żeby zajrzeć do Piotra i Pawła i zobaczyć, jak zmieniają się sklepy. 

ROZMAWIA: JOANNA MAlECKA I ZDJĘCIA: PIOTR I PAWEŁ 
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T
en sam asortyment, ten sam ochroniarz 

przy drzwiach. W sklepie sieci Piotr i Paweł 

przy ulicy Druskienickiej, jakby nic się nie wyda

rzyło. Wciąż kuszą czerwone pomidory, świeże warzywa 

i chleb na skibki. Ten sam asortyment, wszystko ładnie 

podane i poukładane. Przemiłe ekspedientki. I choć był 

taki moment, że na regałach świeciło pustkami, to już 

przeszłość. Zarząd Piotra i Pawła zapewnia, że nie za

braknie towaru, i specjalnie dla swoich klientów przygo

tował promocje śv1iąteczne. 

wykwintnego klienta. Spełnia zarówno rolę podstawo

wego sklepu - mam tu na myśli produkty pakowane, jak 

i fresh foodowe: owoce, warzywa, piekarnia i lada. To by

ły i są elementy, które zawsze wyróżniały nas na tle in

nych podmiotów. Co więcej, sieć nigdy do końca nie 

weszła w sprzedaż artykułów przemysłowych. Ma 

w swoim portfolio sklepy z artykułami gospodarstwa do

mowego, natomiast nie jest to kluczem sprzedaży. 

Po co najchętniej sięgali klienci? 

Po Poxnoniu krąiy plotko, ie Piotr 

i Paweł upadł. To prawdo? 

Marek Miętka: Nie upadł, bo dalej jest. 

Miał chwilowe trudności, firma przez 

lata była przeinwestowana w różnych 

obszarach. Dziś wiemy, co trzeba z tym 

zrobić i konsekwentnie realizujemy 

nasz plan restrukturyzacji. Jest kilka 

!PIOTR I PAWEŁ 
TO SZEROKI RANGE, 

Statystycznie rzecz biorąc, artykuły typu 

fresh food to 56 procent sprzedaży całej 

„spożywki''. Są to produkty o krótkim 

terminie przydatności, co pokazuje, że 

częstotliwość zakupów u nas jest znacz

nie większa niż w pozostałych tego typu 

sklepach. Bardzo istotnym czynnikiem 

jest jakość oferowanych przez nas pro

duktów i zaufanie klientów do naszej 

marki. Piotr i Paweł to szeroki range, 

czyli szeroki zakres produktów na półce. 

CZVLI SZEROKI 

czynników, które determinują istnienie 

ZAKRES PRODUKTÓW 

NAPÓŁCE _J 
tego biznesu na polskim rynku. Pierw-

szy to brand - nasz ma 28 lat i pochodzi z Poznania. Je

steśmy marką typu delikatesowego, czyli dla średniego 

i wyższego portfela. Poza tym, sieć zrobiła szereg rzeczy, 

których nie robił nikt w Polsce. Jako pierwsza wprowa

dziła kasy samoobsługowe, sprzedaż z dowozem do do

mu, skanowanie produktów przez telefon komórkowy. 

Może medialnie nie odbiło się to szerokim echem, bo in

ne fu-my swoimi nowościami przykrywały te rzeczy. Co 

najważniejsze, Piotr i Paweł słynie z szerokiej gamy asor

tymentu: od podstawowych artykułów, po produkty dla 

Mamy tov.rary dobrej jakości w zróżni

cowanym przedziale cenowym, także dla klientów o bar

dziej wysublimowanym guście, by odpowiedzieć 

na potrzeby osób ze średnim i wyższym portfelem. O ta -

kiego klienta walczymy. 

Piotr i Paweł xawsxe też kojarzył się x morką własną. 
Cxy te produkty wciąż są no półkach? 

Mamy w portfolio 860 linii produiktowyd1. Dziś, przez 

kryzys, dostępnych jest blisko 400, ale będzie ich przyby

wać, a więc powracamy na półkę. Docelowo będziemy 
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chcieli uruchomić wszystkie linie i pracować nad ich 

modyfikacją. 

Plotka o upadku sieci wzięła się też stąd, że w nie

których sklepach xaczęla brokować produktów. 

We wrześniu rzeczywiście największym wyzwaniem dla 

nas było uzyskanie zdolności operacyjnych. W tym 

kontekście najważniejsze były rozmowy z bankami, 

które zakończyliśmy z pozytywnym efektem. Odzyska

liśmy płynność finansową i regulujemy swoje zobowią

zania na bieżąco. Warto to podkreślić, bowiem przez 

pewien czas działaliśmy ze znacznymi utmdnienianli 
w obrocie finansowym (blokowane konta). Miało to 

bezpośredni wpłyvv na asortyment w sklepach. Dlatego 

chciałbym przeprosić klientów za ten okres, kiedy nasze 

sklepy nliały 11iepełną dostępność towarów. Teraz sytu

acja już się odwraca, asortymentu stale przybywa - roz

mawiamy z dostawcami, którzy poszerzają swoją ofertę 

na półkach naszej sieci. Przykładowo, w kategorii owo

ce i warzywa dostępność jest 100%, ale pracujemy też 

nad wprowadzeniem nowości. Stopniowo przywraca

my też funkcjonalność calego magazynu centralnego. 
Udało nam się przetrwać pierwszy i najtrudniejszy 

etap. Tym, którzy nas wspierają, jest eś my wdzięczni. 

Dziękujemy też dostawcom, którzy, nlimo naszej trud

nej sytuacji, zaufali nam, wierząc w sukces całego 

przedsięwzięcia. żeby zatowarować sklepy, mogliśmy 

korzystać jedynie z bieżących środków wynikających 

z obrotu detalicznego. Jeszcze nie jesteśmy w szczyto

wej formie, ale na pewno do świąt do niej dojdziemy. 

Piotr i Paweł zostaje na rynku i to jest fakt. 

Cxy sanacjo była koniecxna? 

Jeszcze w czerwcu ustaliliśmy, że pracujemy nad planem 
restrukturyzacji, a jeśli będzie taka kmlieczność, to sko

rzystamy z sanacji. Zależało nam, żeby zawalczyć o Pio

tra i Pawła. Od strony czynników ekonomicznych, 

zwróciłbym uwagę na fakt, że Piotr i Paweł może wyge

nerować pozytywną EBITD-ę, poprzez kompleksowe 
zrealizowanie przyjętego planu restrukturyzacji. Jego 

kluczowym elementem jest przeskalowanie operacji 

do takiego poziomu, żeby generowały one zysk. Wiąże 

się to także z koniecznością odcięcia tych gałęzi działań, 

które przynoszą straty. Sanacja jest najlepszym rozwiąza

niem dla uregulowania zobowiązań wszystkich interesa
riuszy, przy równoczesnym pozostawieniu 

funkcjonującej sieci. 

Co się stolo, że Piotra i Pawia dopadł kryxys? 

Były dwie główne przyczyny. Po pierwsze - zbyt wyso

kie czynsze w niektórych lokalizacjach i brak możliwo

ści renegocjacji w stosunku do cen rynkowych, 

a po drugie - decyzje o otwarciu sklepów w miejscach, 

gdzie nie mieliśmy docelowego klienta. Rynek dyna

nlicznie się zmienił. 

Cxęść sklepów xostala xlikwidowana, a cxęść funk

cjonuje do dxiś. 

Jednym z zapowiedzianych przez zarząd kroków było za

mykanie nierentownych sklepów Piotra i Pawła. Proces 

ten jest w trakcie realizacji. Zgodnie z zapowiedzią zarzą

du sieci, zamykane są sklepy, które nie przynoszą zysków; 
Równolegle prowadzony jest proces sprzedaży wybra

nych sklepów inwestorom branżowym. Wiemy, że doce

lowo na rynku zostanie prawie 80 sklepów, które 

z punktu widzenia finansowego generują przychody, 

a z punktu 1,vidzenia operacyjnego dają możliwość poka

zania bardzo wysokich standardów. To gwarantuje dal
sze prowadzenie tej sieci. 

Ile sklepów dxiś ma Piotr i Paweł? 

98. Było ich 150, łącznie ze sklepem internetowym. 

Cxyli ponad 1 /3 nie istnieje. 
Tak, ale jest to część naszego planu restrukturyzacji. 
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Czy one funkcjonują d%iś r%eaywiście pod s:iyldem 

Biedronka? 

Część sprzedaliśmy właścicielom Biedronki i uważam, że 

była to transakcja win - win. Zyskali on.i i my. Jeden taki 

sklep jest n.a poznańskim Fran.owie, sprzedaliśmy także 

sklepy w Kaliszu, Wrocławiu i Tychach. Trzy sklepy 

sprzedaliśmy do sieci ·Carrefour. Prowadzimy jeszcze ne

gocjacje co do wybranych lokalizacji. 

No półki wróciły produkty, w sklepach pojowili się 

klienci. Ja ki macie plon no nojbliiS%e miesiące? 

Przed n.ami Święta Bożego Narodzenia, a więc najważ

niejszy czas, jeśli chodzi o han.del. Będziemy mieć w peł

ni zaopatrzone sklepy artykułami, których nasz klient 

oczekuje, z wyjątkowymi owocami, warzywami, z cieka

wą ofertą piekarniczą i najlepszymi produktami garma

żeryjnymi Rozpoczęliśmy wydawanie nowej gazetki. 

Chcemy w większym stopniu inspirować klienta, aniżeli 

oferować wyłącznie atrakcyjne ceny. 

Zmieniamy formę programu lojalnościowego. Będzie 

oparty na technologii smartfonów, personifikujący klien

ta, dający mu możliwość rabatowan.ia pewnych linii, któ

re lubi, będzie też oferta dotycząca akcji promocyjnyd1. 

Więcej o programie powiemy po jego uruchomieniu, za

raz na początku grudnia. Nawiązaliśmy współpracę 

w zakresie alkoholi i myślę, że będziemy mieć największy 

ich wybór n.a rynku. 

Wkrótce pokażemy wzorcowy sklep Piotra i Pawła tu 

w Poznaniu. To początek naszej drogi zmian, tym razem 

wizualnych, i lepszego dopasowania się do oczekiwa11 

naszych klientów. 

C%y odauliście odpływ klientów? 

Kiedy robiliśmy badania rynku pod koniec sierpnia, to 

najmniejszy był spadek liczby lojalnych klientów znaj

większym koszykiem. Piotr i Paweł to grupa lojalnych 

klientów, którzy przez pewien czas nie mogli w pełni zre

alizować swoich potrzeb zakupowych. Część z tych 

klientów w większym stopniu korzystała z oferty konku

rencji. Pracujemy tera,z intensywnie nad odzyskaniem 

zaufania i zaproszeniem wszystkich do naszych sklepów. 

Trudno bęchie ich po:iyskoć? 

Wydaje mi się, że już teraz mamy ogromny progres 

i sprzedaż zwiększa się z tygodnia n.a tydzień, mimo że 

liczba sklepów n.am maleje. Na pewno chcemy przypo

mnieć się klientom i zapewnić, że wcale n.ie jest tak źle, 

jak mówią. Zapraszamy, żeby przyjść i przekonać się 

o tym. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nasze ceny 

wcale n.ie odbiegają od innych, a więc klient z podstawo

wym portfelem spokojnie może u n.as zrobić zakupy wy

bierając z bardzo szerokiego asortymentu produktów. 

PIOTR I PAWEŁ 
to sieć stworzona przez Eleonorę Woś i jej synów, Piotra i Pawia. 
W 2017 roku sieć miała 147 sklepów w Polsce z łącznym 
obrotem 2,3 mld złotych. W 2003 wprowadziła sprzedaż 
w Internecie z dowozem do domu. Od początku 2018 roku sieć 
Piotr i Paweł zamknęła 42 placówki, 5 sprzedała sieci Biedronko 

i 3 sieci Carrefour, otworzyła 3 sklepy. 12 września sąd 
w Poznaniu otworzył postępowanie sanacyjne wobec spółek sieci. 
Obecnie w sieci Piotr i Paweł funkcjonuje 98 sklepów. 

Jeśli chodzi o promocje, n.ie będziemy w stanie konkuro

wać z największymi sieciami, z oczywistyd1 względów, 

ale też nie o to nam chodzi. 

Myślę, i e pr%ed Wami je5%ae duio procy . . . 

Oj, bardzo, ale jestem dobrej myśli. Udało nam się prze

trwać trudny okres, gdy mówiono, że n.ie przetrwamy. 

Niektórzy we wrześniu dawali nam dwa tygodnie. Oka

zuje się, że mamy grudzień, wciąż jesteśmy na rynku, na

wiązaliśmy współpracę z dostawcami, których jest coraz 

więcej. Zmieniliśmy system logistyczny: przedtem mieli

śmy dwa magazyny, dziś mamy jeden i on w zupełności 

wystarcza. Klienci - co jest najważniejsze - kiedy już 

do nas przyjdą, znowu mówią o nas pozytywnie. 

Czyli wracamy do Piotro i Pawia? 

I do jego korzeni. Serdecznie zapraszan.1 do sklepów. 

Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim Czytelnikom 

złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych 

i spokojnych Świąt i żeby każde zakupy, których 

dokonują w Piotrze i Pawle, spełniły ich oczekiwania, 

a nawet jeśli do końca n.ie spełnią, to żeby uwierzyli 

w tę firmę, która odnowi się, odświeży i wróci do gry. 

I tego Panu iyaę. I 
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JEJ WYSOKOSC BEZA 
Na ulicy Za Groblą w oczy rzuca się klasyczna markiza i piękne okiennice. 

W witrynie kuszą bezy: malinowa, orzechowa, śliwkowa, z mango, wiśniowo-migdałowa, 

a nawet bezowe grzybki. Przekraczając próg Cukierni Bezowej ma się wrażenie, że jest się 

w bajce, pośród pięknych kwiatów, domowego wystroju, kolorowych ciast i świeżo mielonej 

kawy. Bezy można zjeść na słodko i na słono - z gorgonzolą, czekoladą i figą. 

Agnieszka Jaworska, właścicielka bezowej krainy, na talerzu niesie torty bezowe, sernik 

z bezą i murzynka. - Którego najpierw spróbujesz? - pyta i rozkłada talerze. 

ROZMAWIA: JOANNA MAlECKA I ZDJĘCIA: CUKIERNIA BEZOWA 
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Lubisz bezy? 
Agnieszka Jaworska: Bardzo. Moja ulubiona to poma

rańczowo-migdałowa. Pierwszy raz próbowałam bezy, 

kiedy byłam dzieckiem. Moja miłość do tego ciasta 

narodziła się jednak na studiach. Kiedy mieszkałam 
w Warszawie, regularnie chodziłam do jednej z war

szawskich restauracji na tort bezowy. Był przepyszny. 

I wtedy zamorzyłaś o własnej cukierni bezowej? 
Zaskoczę Cię. Wtedy wiedziałam, że ją otworzę. 

Z gastronomią jesteś związano od studiów? 
Tak, prowadziłam wtedy bar „Pod Buldogiem". Serwo

waliśmy różne potrawy. Wciąż jednak w sercu i głowie 

miałam bezę. Zanim wróciłam do Poznani a, ukończy

łam studia hotelarsko-gastronomiczne, prowadziłam 
dla kogoś biznesy gastronomiczne, zarządzałam też 

hotelami - trzy- i pię,ciogwiazdkowymi. 

I co? Znudziło Ci się? 
Branża gastronomiczna jest wyzwaniem dlatego, że 

w Polsce nie ma żadnych przepisów regulujących, kto 
może prowadzić ten biznes. Zresztą sama zobacz, że aby 

być lekarzem trzeba skończyć medycynę, prawnikiem 

- studia prawnicze. A szefem restauracji może zostać 

mechanik samochodowy. To ciężki kawałek chleba, bo 

sam pomysł nie zawsze daje sukces - na to składa się 

wiele czynników. Zresztą umówmy się - spektakularny 
sukces gastronomiczny zdarza się nielicznym. To zawsze 

jest suma elementów takich jak lokalizacja, pomysł, do

bra obsługa - czyli cała machina wewnątrz, której gość 

nie widzi, ale ją odczu.wa. No i w końcu najważniejszy 

- produ.k't. Zawsze powtarzam, że za pierwszą sprze

daż w gastronomii odipowiada entourage, a za każdą 
następną produkt, czyli potrawa. Bo czy odwiedzisz 

ponownie miejsce, którego wystrój się tobie podoba, ale 

nie smakuje ci to, co się tam serwuje? Jak widzisz staram 

się jak mogę w moim ukochanym Poznaniu. 

Jak tu trafiłaś? 
Poznań to moje ulubione miejsce na ziemi i zawsze tu 

wracam. Śmieję się, że nie mam korzeni, bo kiedy by

łam dzieckiem moi rodzice przeprowadzali się ponad 

10 razy, a ja chyba z sześć razy zmieniałam szkołę pod

stawową. Kończyłam trzy kierunki studiów na trzech 
różnych uczelniach w trzech różnych miastach, ale my

ślę sobie, że korzenie ma się tam, gdzie się często wraca 

i ja tak mam z Poznaniem. To mój dom z wyboru. 

Kiedy poczułaś, ie to jest ten moment, :żeby uru
chomić „Cukiernię Bezową"? 

Kiedy wróciłam z Belgii Próbowałam otworzyć tam 
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podobny biznes, ale skończyło się na obserwacji. I to tam 

naoglądałam się, jak to dzień zaczyna się od rogalika 

i herbaty albo kawy, a niekoniecznie od jajecznicy na 
boczku. Wtedy stwierdziłam, że muszę wrócić do Polski 

i w czymś się wyspecjalizować. Wybrałam więc moje ulu
bione miasto, moje ulubione ciasto i wymarzyłam sobie 

niewielkie miejsce, malutką bombonierkę blisko centrum. 

Jak długo szukałaś tego lokalu? 
I tu dochodzimy do bardzo ważnego czynnika, jakim 

jest lokalizacja. Wszystkim, którzy chcą otworzyć 
biznes gastronomiczny dam dobrą radę: szukajcie 
najlepszej lokalizacji i nie spieszcie się z ,,..,yborem, 

ponieważ pośpiech jest bardzo złym doradcą. Ja tego 

miejsca szukałam rok, zresztą znalazła go moja przy

jaciółka. Beza była pierwszym pomysłem, który tutaj 
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przyszedł. Pamiętam, że to miejsce 

było kompletnie nieodkryte. Za 

Groblą, jeszcze 1,5 roku temu, była 

tylko malutką uliczką przy gazowni, 

przynajmniej tak ją kojarzono, z pla

cem zabaw dla dzieci, który idealnie 

wpisuje się w filozofię cukierni, ka

wiarni. Teraz są już tutaj trzy lokale 

gastronomiczne i powstaje czwarty. 

Nie bałaś się? 
Oczywiście, że się bałam! Moja 

mama jest księgową, więc potrafię 

liczyć (śmiech). Wiedziałam, że pod 

koniec miesiąca rachrunek musi się 

zgadzać, a wynik musi być na plusie, 

żeby chciało się dalej pracować. 

Zawsze się śmieję, że gastronomia to biznes dla wy

trwałych i dla niepoprawnych optymistów, bo najpierw 

trzeba wykończyć lokal, jeśli wcześniej nie wykończą 

cię ekipy remontowe, trzeba mieć pomysł i trochę 

szczęścia, żeby sprowadzić gości i nauczyć ich twojego 

smaku, filozofii miejsca. Każdy pracownik, który parzy 

kawę, podaje ciastka, ma bezpośredni kontakt z go

ściem, musi czuć ten biznes. To jest bardzo ważne. 

I musi lubić bezy ... 
Absolutnie tak. Wyobraź sobie, że jak ktoś z naszej ob

sługi ma urodziny to od firmy dostaje tort, który sam 

sobie wybierze. I to jest dowód na to, że pracownicy 

też kochają nasze bezy, bo już dwa tygodnie wcześniej 

zastanawiają się jaki smak wybiorą. Wszyscy jesteśmy 

ambasadorami naszego produktu. 

Pamiętasz pierwsze ciasto, które tutaj wypiekliście? 

Tak, to był tort bezowy, smak, który do dziś mamy 

w sprzedaży, nazywany przez nas „królową''. To mój 

ukochany smak, który czasem zdradzam z migdałem, 

a mianowicie Queen, czyli beza waniliowo-poma

rańczowo-truskawkowa z musem truskawkowym. 

Przecież ze wszystkich owoców najbardziej polskie są 

truskawki i kocham je najbardziej. 

Wystrój to tei: Twoja koncepcja? 
Nieskromnie powiem, że tak, aczkolwiek w projektowa

niu brali udział profesjonalni architekci wnętrz. Ja byłam 

inspiracją (śmiech). Chciałam, żeby wnętrze było w miarę 

naturalne, więc jak odkryliśmy tę starą cegłę na ścianach, 

postanowiliśmy jej nie czyścić. Zresztą w jednym miej

scu są nawet plamy po starym piecu kaflowym. Każde 

miejsce w kamienicy, która ma ponad sto lat, ma swojego 

ducha, a ja nie chcę go chować. Zresztą w połączeniu 

z bezą, która otwiera serce, miejsce to 

jest do zakochania 

Na ścianach z surowej cegły wiszq duże 
talerze z wizerunkami zakochanych. 
Te pary zakochanych mają spowo
dować, i:e zakochamy się w Two
ich bezach? 
Kiedyś, będąc u przyjaciółki, prze

glądałyśmy jedyne polskie wydanie 

rysunków francuskiego grafika Ray

monda Peynet, które kiedyś otrzyma

ła jej mama. Stworzył ponad 2 tysiące 

rysunków, ale najbardziej zasłyną! 

serią „Zakochani'; gdzie przedstawia 

poetę i jego muzę, a tak naprawdę 

swoją żonę i siebie. Żyli bardzo długo 

i byli bardzo szczęśliwi, co widać na tych rysunkach. Po

myślałan1, że idealnie byłoby przenieść klimat tego za. 

kochania, ale także zakochania w bezie, na ściany i żeby 

ten dobry duch tu krążył. Stąd na talerzach wzięły się te 

rysunki, nawiązujące do dwunastu miesięcy, a że nasza 

cukiernia to sezony, więc wszystko idealnie pasuje. 

Jest coś takiego jak sezonowość bezy? 
Tak, zresztą wypieki podziehliśmy ze względu na pory 

roku. Obecnie wchodzimy powoli w sezon świąteczny, 

a więc przed nami bożonarodzeniowa kolekcja tortów 

bezowych w trzech różnych smakach. Na pewno powtó

rzymy piernikowo-makowy z musem śliwkowym, który 

w ubiegłym roku był absolutnym hitem. Teraz, jesienią, 

wypiekamy wszystko, co związane jest z gruszkami, jabł -

kami i śliwkami, ale też i figami, które świetnie współ

grają z serami pleśniowymi. Warto dodać, że robimy też 

torty wytrawne. Jednym z nich jest Fromage zawierający 

trzy sery pleśniowe, do tego delikatnie kandyzowaną 

gruszkę, świeżą figę i mus gruszkowy. I to jest smakowy 

obłęd Mamy też tarty śliwkowe, przykryte włoską bezą. 

A co na wiosnę i lato? 

Wiosna to kwiaty jadalne, które sami hodujemy. Stroimy 

nimi nasze bezy na wiosnę, ale robimy też kremy o smaku 

róży, jaśminu, fiolka i lawendy. Lato to wybuch owocowy: 

odkrywamy na nowo takie owoce jak choćby mirabelka 

czy agrestoporzeczka, które ostatnio zapomniano. 

Co u was moi:na zjeść z bezą? 
Przeróżnego rodzaju tarty owocowe, przykryte włoską 

bezą, ale także serniki. Pamiętam, :że kiedy moja babcia 

piekła sernik, dodawała ogromną liczbę żółtek. Sernik 

zostawiał plamę na talerzu i był najpyszniejszy na świecie. 

Robimy podobny, ale bardziej puszysty. Nazywan1y go 
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Puszek i czasem jest przykryty bezą. 

Robimy też ciasta, które nie mają bezy, 

np. szarlotkę czy nasz pyszny murzy

nek z polewą czekoladową. Przepis na 
szarlotkę pochodzi ze starych, ,mgiel

skich książek, które kiedyś odgrzeba

łam. Mamy gości, którzy przychodzą 

tylko na to ciasto. 

Która bezo ciesz:y się największą 
popularnością? 

I to jest bardzo dobre pytanie. Tak jak 

wykreowaliśmy na królową kombina

cję wanilii, pomarańczy i truskawki 

to okazało się, że kiedy wypiekliśmy 

bardzo egzotyczne połączenie granatu 
z marakują, dodaliśmy do niego mus 

mango i ananas to właśnie Male-Diva - bo tak ją nazwali

śmy - okazała się królową poznańskich podniebień i serc. 

Skąd bierzesz te wszystkie smakowe kombinacje? 
Obserwuję rynek, podpowiadam naszemu cukierni
kowi - Robertowi - co można zrobić, a on sprawdza, 

jak można to wszystko połączyć w bezowej kombinacji. 

I pomimo tego, że bezy wypieka 20 lat, to wcześniej 

robił to w zupełnie inny sposób. Złamaliśmy pewne 

zasady, bo wypiekamy i formujemy bezy inaczej niż 

wszyscy. Nasze torty mają trzy, a nie dwie warstwy bezy. 
Przygotowujemy smaki zaciągnięte z klasyki kuchni 

molekularnej, np. czekolada z gorgonzolą, która schodzi 

jak ciepła bułeczka. Odważyliśmy się nawet zrobić białą 

czekoladę z kawiorem. Niektórzy pukali się w czoło, 

ale to naprawdę gra. To są oczywiście smaki niszowe, 
bo klasyka gatunku to Dacquoise, Male-Diva, Queen, 

Malina & Biała Czekolada czy Słony Karmel. 

Co Wos wyróinio pozo trzywarstwową bezą w torcie? 
Musy owocowe! Jako jedyna cukiernia dodajemy do 

bez świeże musy owocowe (nawet przy zakupie na wy
nos), dlatego nie są one tak bardzo słodkie, jak wszyst

kim się kojarzą. Mogę nawet powiedzie,ć, że trochę je 

odczarowujemy, bo n asze bezy nie są przesłodzone, są 

po prostu idealne. 

Widziałam Wasz sklep on-line w Internecie - cz:y 
cukiernictwo idzie włośnie w tym kierunku? 
Wszystko idzie w tym kierunku (śmiech). Oferta 

on-line skierowana jest do tych, którzy cenią sobie 

komfortowe, czyli łatwe i szybkie, zakupy oraz dowóz 

do domu czy do pracy. Klikając cukierniabezowa.pl 

łatwo znajdzie się także doskonały pomysł na prezent 
z dostawą pod wskazany adres. 

Trudno było Ci się przebić no ryn
ku poz.nońskim? 

Myślę, że wciąż się przebijamy. Jeste

śmy półtora roku na rynku. Jestem 

szczęśliwa, że czasami wszystkie 
stoliki są zajęte, a czasami tylko je

den, ale wtedy bezowa obsługa może 

złapać oddech. 

Ale z tego co wiem to zaczęłaś 
nietypowo, bo no ... bicyklu. 
(śmiech) Zastanawiałam się co zrobić, 

żeby Beza była zauważona. Chciałam 

wyjść z naszym produktem do ludzi, 

ale nie w postaci zwyczajnej degustacji. 

Pomyślałam, że musi to być coś spek
takularnego. Wspólnie z przyjaciółką 

doszłyśmy efo wniosku, że będzie to coś ruchomego. I nie 

przypuszczałam, że skończę na bicyklu (śmiech). Począt

kowo myślałam o monocyklu, ale nikt z nas nie potrafił 

na nim jeździć. Bicykl nawiązywał do starych czasów, do 

retro, a więc idealnie komponował się z bezą. Pamiętam, 
że odpaliłam Internet i znalazłan1 pana, który od 30 lat 

kolekcjonuje i sam składa bicykle. Na dodatek jego dom 

znajdował się na trasie nad morze, gdzie często podróżuję 

- w Chodzieży. Pojechałam. Miał ostaulie dwa Kupiłam 

je, a dopiero potem zapytałam czy na tym da się jeździć. 

Pan spojrzał na mnie nieśmiało i powiedział: no wie pruli, 
kupują je cyrkowcy, Judzie z teatru to chyba się da! 

I dało się? 
Najpierw próbowały dziewczyny z cukierni. Udało 

się jednej, część w ogóle się nie podjęła. No i padło 

na mnie. Wsiadłam i wyobraź sobie, że pojecha
łam. To było coś niesamowitego, bo tu nie sterujesz 

kierownicą, a tym wielkim kołem i nogami. I v.rtedy 

pomyślałam sobie, że z tym bicyklem jest trochę jak 

z bezą - wszyscy ją robią, ale nie wszystkim wychodzi. 

Potrzeba do tego trochę kunsztu, trochę marzeń i tro
chę szczęścia. Dokupiliśmy do bicykli stylowe koszyki, 

załadowaliśmy bezami i pojechaliśmy w miasto. Ta 

akcja fantastycznie się przyjęła. 

Czy to Bezo to Twoje biznesowe spełnienie morzeń? 

Chciałabym, żeby była większa, myślę o otwarciu 
nowej, drugiej Bezy, ale słodko-słonej z lampką wina. 
Może w Warszawie ... 

A nie dałoby rody w Poznaniu? W końcu nie chce

my tracić tej naszej poz.nońskiej Bezy ... 
No dobrze, namówiłaś nmie. Zostajemy w Poznaniu 
(śmiech). I 
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WIGILIA FIRMOWA 

Wigilijne uroczystości firmowe to dobra okazja do spotkania ze współpracownikami 

i szefami w swobodnej, miłej i mniej formalnej atmosferze. To również możliwość bliższego 

poznania kolegów i koleżanek, których nie widujesz na co dzień. To szansa pokazania się 

w dobrym świetle i zrobienia naprawdę dobrego wrażenia, by zostać pozytywnie i na długo 

zapamiętanym. Warto widzieć, jak tego dnia się zachować, ubrać, komu pierwszemu złożyć 

życzenia i jaki kupić prezent. 

TATIANA SOKOŁOWSKA 
Trenerko umiejętności interpersonalnych, 

ekspertko etykiety, savoir vivre, 

profesjonalnego wizerunku oraz wystąpień 

publicznych. Dyplomowano trenerko biznesu, 

absolwentko histońi sztuki Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kreuje 

profesjonalny wizerunek kadry managerskiej, 

kierowniczej oraz pracowników na wszystkich poziomach 

organizacji . Przygotowuje przedsiębiorców i polityków do 

profesjonalnego występowania w mediach. 

Założycielko i CEO Firmy Business Dress Code. 

li 
BUSI NESS DRESS CO0E 

TAllANA SOKOŁOWSKA 

J eśli jesteś odpowiedzialny za przygotowania, 
pamiętaj by poinformować zainteresowanych 
bądź wysłać zaproszenia z odpowiednim wyprze

dzeniem, około dwóch tygodni. Jeśli jesteś gościem, 
przyjdź na przyjęcie punktualnie. Spotkania tego typu 
charakteryzują się tym, że rozpoczynają się od oficjal
nego przemówienia. Nie wypada zaburzać tej chwili 
spóźnionym wejściem. 

STRÓJ 

To w jak sposób przyjdzie nam się ubrać, uza
leżnione jest od pory dnia, stopnia formalności 

przyjęcia i kultury organizacji. By ułatwić zadanie, 
wysyłający zaproszenie powinni określić obowią• 

zujący na przyjęciu dress code. Będąc gościem, 
dowiedz się, w jakiej formule zorganizowane jest 
spotkanie. Niektóre firmy urządzają z tej okazji 
uroczyste kolacje, bankiety lub po prostu imprezy 
w miejscu pracy. 

Na uroczyste spotkania należy ubrać się z wyjątkową 
staranności.ą. Stylizacja dla pań to na przykład mała 
czarna, granatowa lub szara, uzupełniona marynarką, 
bądź spódnica do kolan z elegancką bluzką i marynar
ką. Doskonałym dodatkiem będzie skromna biżuteria, 
apaszka oraz buty na wysokim obcasie. 

Panów natomiast obowiązuje granatowy lub szary 
garnitur, jasna koszula i krawat. Na Wigilię w firmie, 
organizowaną po dniu pracy, należy ubrać się nieco 
bardziej elegancko niż na co dzień. Można zabrać ze 
sobą bardziej odświętną marynarkę, buty i dodatki, 
w które szybko można się przebrać i nadać stylizacji 
bardziej uroczysty charakter. 
Doskonałym pomysłem na takie okazje może być 

rozluźnienie atmosfery i wprowadzenie zasady, by 
wszyscy włożyli niezobowiązujące stroje ze świątecz
nymi dodatkami i wzorami. 

ŻYCZENIA 

Osoba naj\.,;ryższa rangą jako pierwsza składa życzenia 
wszystkim zgromadzonym. 

Jest to dobra okazja, by podziękować za trud 
włożony przez pracowników w rozwój organiza
cji oraz docenić wysiłek wszystkich zgromadzo
nych. W mniejszej firmie w dobrym tonie będzie, 
gdy prezes czy właściciel, podejdzie do każdego 
pracownika i osobiście złoży życzenia. Proponuję, 
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by były one spersonalizowane, każdy pracownik 

poczuje się wtedy wyróżniony i doceniony. Przy

gotujmy sobie życzenia, którymi będziemy mogli 
zrewanżować się szefowi. 

Po oficjalnej części następuje składanie życzeń wśród 
pracowników. Przy tej okazji pada często pytanie czy na 

tego rodzaju spotkaniach należy łan1ać się opłatkiem. 

Zwyczaj ten może, choć nie musi, być praktykowany 

na służbowych Wigiliach, szczególnie, gdy środowisko 

pracy jest wielokulturowe. Jeśli jednak zdecydowano, że 

w programie Wigilii przewidziano łamanie się opłatkiem, 
należy przyłączyć się do tej formy składania życzeń. 

Opłatek to symbol i właśnie w taki sposób, w oderwaniu 

od konotacji religijnych, należy go potraktować. 

Wiele osób czuje się skrępowana zwyczajem 

całowania się w policzki przy wymianie serdecz
ności. Jest na to rada. Jeśli w odpowiedni sposób 

podamy rękę i zachowamy delikatny dystans, damy 

do zrozumienia, że na tym kończy się składanie 

życzeń. Zachowajmy przy tym uśmiech i miły wyraz 

twarzy. Warto poćwiczyć w domu, przed przyjęciem. 

Znajdźmy w składaniu i odbieraniu życz.eń prawdzi
wą i szczerą przyjemność. 

POCZ~STUNEK 

Niezależnie od tego czy wigilia odbywa się w pomiesz

PREZENTY 

Podczas świąt powinniśmy mieć mniej kłopotów 

z wręczaniem i przyjmowaniem upominków niż w in

nych sytuacjach, ponieważ za prezenty w tym czasie 

odpowiedzialny jest Święty Mikołaj. Ale jednak nie jest 
tak łatwo, Mikołaj wszystkiego z.a nas nie załatwi. 

Jest kilka możliwości zorganizowania obdarowywa

nia osób podczas firmowej wigilii. 

Najłatwiejszym sposobem na prezenty dla pracowni
ków, jeśli zdecydujemy się przekazać upominki od fir •. 
my, są karty podarunkowe, bony towarowe, paczki lub 
drobne upominki, takie same dla każdego pracownika. 

Dodana do prezentu kartka z życzeniami i z osobistą 

dedykacją od szefa sprawi, że pracownik poczuje się 

wyjątkowo. 

Można również wpleść w rozdawanie prezentów 

trochę zabawy i hazardu, kupując podarunki różnej 
wartości i organizując ich losowanie. 

Jeśli natomiast zdecydujemy się, by to pracownicy 

wręczali sobie wzajemnie upominki, ogłośmy za

wczasu jasne reguły i zasady. Należy wskazać kwotę, 

za którą należy zakupić prezenty, jakiego rodzaju 
podarwlki należy przygotować i według jakich zasad! 

wręczać. 

Ciekawym pomysłem może być zarządzenie, by 

prezenty były wykonane własnoręcznie; przetwory 
czeniach firmy, czy w restauracji, za

pewne poczęstunek zaplanowany będzie 
w formie bufetu. 

Przy tego rodzaju okazjach wszyst

kie dania i trunki wystawione są 

I OPAKOWANIE 

PREZENTU JEST 

domowe, nalewki, wypieki, ozdoby 

choinkowe lub jak[kolwiek przedmiot, 

który może sprawić przyjemność swą 

niepowtarzalnością. 

Opakowanie prezentu jest równie 

istotne jak sam upominek. Staranne 

zapakowanie świadczy o szacunku dla 

obdarowywanej osoby. 

na stołach. Porcje powinny być tak 

przygotowane, aby można było je jeść 

jedynie widelcem. Nie nakładaj jedno
razowo zbyt wielu dań. Gdy będziesz 

chciał ponownie skorzystać z bufetu, 

nie należy nakładać jedzenia na ten 

sam talerz. W czasie przyjęcia stojące

go nie wypada jednocześnie trzymać 

talerzyka i kieliszka .. Albo jedzenie, 

albo picie. Po nałożeniu porcji należy 

odejść od stołu z jedzeniem, by inni 

mieli dostęp do potraw. Nie odkładaj 

brudnych naczyń na stół z daniami, 

organizatorzy powinni przygotować na 
nie specjalne miejsce. 

Nie zapomnij o miłej konwersacji. 

RÓWNIE ISTOTNE 

JAK UPOMINEK. 

STARANNE 

ZAPAKOWANIE 

ŚWIADClY 

O SZACUNKU DLA 

OBDAROWYWANEJ 

OSOBY _J 

Niezwłocznie, po otrzymaniu prezentu, 

należy rozpakować go w obecności ofia

rodawcy. Odłożenie nierozpakowanego 

podarw1ku jest niegrzeczne. Osoba, która 

poświęciła wiele czasu na przemyślenie, 

przygotowanie i zapakowanie prezentu 
oczekuje reakcji z nasz.ej strony. Po otwar

ciu upominku należy serdecznie podzię

kować, wyrazić zadowolenie i docenić 

trud włożony w dobór, zakupienie lub 

wykonanie podarunku. Uczyi1 to nawet 

jeśli nie jesteś zadowolony i prezent nie 
jest w twoim guście. 

Warto przygotować na tego rodzaju okazję kilka uni

wersalnych tematów .rozmów. Umiejętność niezobo

wiązującej rozmowy, w cz.asie której twój rozmówca 

czuje się wyróżniony, jest najwyższą formą dobrego 
v.rychowania. 

Wychodząc z uroczystości nie zapomnij pożegnać 

się z najważniejszymi osobami na sali oraz z kolega•

mi, z którymi spędziłeś wieczór, podziękuj za zapro 

szenie oraz pogratuluj osobom odpowiedzialnym za 
zorganizowanie przyjęcia. I 
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ZAKUPY , 

SWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Pieniądze najlepiej wydaje się w okresie świątecznym. Pomimo, iż do Gwiazdki zostało 

dość dużo czasu, nie ma wątpliwości, że świąteczne przygotowania rozpoczęły się na dobre, 

a wraz z nimi gorączka zakupów różnych prezentów i upominków. Mało tego, 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 znanym uprawnieniem kupujących jest możliwość zwrotu towaru 

w ciągu 14 dni. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Na co warto zwrócić uwagę podczas 

zakupów, by Święty Mikołaj nie żałował wydanych pieniędzy? Jakie uprawnienia ma Święty 

Mikołaj, gdy zakupiony prezent okaże się wadliwy? 

ZOFIA CHOŁODY 
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Poznaniu, właściciel.ka 

kancelarii Zofia Chotody i Wspólnicy Kan-
0elaria Prawna, prawnik z ponad l O-letnim 

doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie 
gospodarczym i cywilnym, jednak nie stroni od 

prawa administracyjnego. Wspiera przedsiębiorców 
w działalności biznesowej, obsługuje również podmioty lecznicze. 
Pomaga kobietom w ich rozwoju biznesowym i osobistym. Preze
ska Klubu Kobiet Przedsiębiorczych. 

• ZOFIA CHOt.OOY & WSPOI.NICY 
KAN 

Po pierwsze podkreślić należy, iż uprawnienie 

do zwrotu zakupionego towaru wynika z art. 

27 Ustawy o prawach konswnenta, przez co 
dotyczy wyłącznie relacji, w której sprzedającym jest 

przedsiębiorca, a kupującym konsument. Kupujący, 

nawet będący przedsiębiorcą, ale nabywający towar 

w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalno

ścią gospodarczą, również posiada status konswnenta 

(np. księgowa kupująca najnowszą książkę Katarzyny 
Grocholi). Zgodnie z prawem, je:żeli jako konsument 

dokonaliśmy zakupu w stacjonarnym sklepie, sprze

dawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu niewadli

wego towaru tylko dlatego, że się rozmyśliliśmy albo 

rzecz przestała nam się podobać. Jednakże dość dużo 

sklepów, w szczególności tzw. sieciówki, przyznają taką 

możliwość swoim klientom. Sprzedawca może (ale nie 

musi) przewidzieć w regulaminie sklepu stacjonarnego 

możliwość zwrotu towaru przez kupującego w określo

nym terminie (np. 30 dni) i pod określonymi warun

kami (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 przeja

wem jego dobrej woli. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli 
towar ma wadę. W kim przypadku, zwrot towaru może 

być dokonany pod pewnymi warunkami w ramach 
reklan1acji złożonej na zasadach rękojmi. 
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ZAKUPY NA ODlEGlOŚĆ 
I W SKLEPIE INTERNETOWYM 

Ustawodawca stwierdził, że skoro, dokonując zaku

pów w sklepie interneto\\,ym lub w inny sposób na 
odległość np. telefonicznie, nie mamy moźliwości 

zapoznania się z towarem, jego właściwościami tak 

jak w normalnym sklepie, to konieczne jest ustano

wienie terminu, w którym będziemy mogli zapoznać 

się z nim w sposób analogiczny jak 

zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub 

skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsu

mentan1i. Są to też umo"''Y zawierane za pomocą środ

ków porozumiewania się na odległość bezpośrednio 

po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt 
z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przed

siębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej 

fizycznej obecności stron. 

w sklepie. W razie stwierdzenia, że 

towar nam nie odpowiada, mamy 

możliwość jego zwrotu. To właśnie 

dlatego, nie jest konieczne ,vykazy

wanie jakichkolwiek wad towaru, 

które miałyby uzasadniać zwrot. Jest 
to nasze uprawnienie do odstąpienia 

bez podania przyczyny. Termin na 

odstąpienie liczony jest od momen-

I REKLAMACJA 

REKLAMACJA W RAMACH 
R~KOJMI 

TOWARU I ZWROT 

TOWARU TO DWA 

ODRĘBNE POJĘCIA_J 

Reklamacja towaru i zwrot towaru to 

dwa odrębne pojęcia, bardzo często 

mylone. Jeśli otrzymana przez nas 

rzecz ma wady czyli jest uszkodzona 

lub nie odpowiada opisowi sprzedaw
cy, przysługuje nam zawsze upraw

nienie do reklamacji towaru. Sprze-

tu otrzymania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu 

może zostać złożone w dowolnej formie, przy czym 

najrozsądniejsza jest forma pisemna. Bardzo istotne jest, 
aby sprzedawca mógł zapoznać się z naszym pismem 

lub miał taką realną możliwość. Termin na odstąpienie 

w pewnych przypadkach ulega wydłużeniu (art. 29 

ustawy), np. w sytuacji kiedy sprzedawca nie poinfor

muje nas o prawie odstąpienia od umowy. Natomiast 

odesłanie towaru sprzedawcy jest rzeczą zupełnie 
niezależną od złożonego oświadczenia o odstąpieniu 

od umowy (art. 30 ust. 2 ustawy). Należy podkreślić, że 

nie jest konieczne równoczesne odesłanie rzeczy wraz 

z oświadczeniem o odstąpieniu. Najlepiej jednak zrobić 

to jak najszybciej. Konsument ma obowiązek zwrócić 
rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni ,od dnia, 

w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca 

zaproponował, że sarn odbierze rzecz. Do zachowania 

terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upły

wem. Z czystej przezorności, zawsze warto pamiętać 

o tym, by otworzyć i sprawdzić przesyłkę przy prze
woźniku. A jeśli zauważymy wady, warto zrobić kilka 

zdjęć otwartej przesyłki, a potem odsyłanego towaru. 

ZAKUPY POZA LOKALEM 
PRZEDSl~BIORSTWA 

Prawo do odstąpienia przysługuje również, gdy umowa 

zawierana jest co prawda przy bezpośrednim kontakcie 

ze sprzedawcą (np. osobiste spotkanie), ale poza lokalem 

przedsiębiorstwa. Pojęcie zawarcia umowy poza lokalem 

przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane we wspomnianej 

już ustawie i jest rozumiane dosyć szeroko. Z takimi 
umowami, mamy do czynienia np. podczas wycieczki 

dawcom często zdarza się zamieszczać 

napis przy kasach „ po odejściu od kasy reklamacja nie 

będzie uwzględniana". Należy pamiętać, że takie treści są 
niezgodne z ustawą i nieważne. Rękojmia jest ustawowo 

uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przed

siębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia 

reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. 

Natomiast, odpowiedzialność za towar dotyczy nie tylko 

ukrytych wad fabrycznych (ujawnionych wad fizycz
nych), ale także wad prawnych zakupionego towaru 

konsumpcyjnego. Klient może reklamować towar za

wsze, gdy nie nadaje się on do tego, do czego powinien 

być używany lub gdy posiada inne wady. Sprzedawca 

odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, 

jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od mo-• 
mentu jego wydania. W takiej sytuacji, możemy złożyć 

do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać 

jednego z czterech działań: ,vymiany towaru na nowy, 

napra,ry towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od 

ummry - o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy 

od konsumenta. Przedsiębiorca może zaproponować 
inne rozwiązanie. Pod uwagę mogą być brane następu

jące okoliczności jak łatwość i szybkość ,vymiany lub 

napra,ry towaru, charakter wady - istotna czy nieistotna 

oraz to, czy towar był wcześniej reklamowany. Sprze

dawca ma na odpowiedź 14 dni kalendarzowych (nie 

roboczych!) i ani dnia dłużej. Jeżeli w tym terminie nie 
dostaniemy odpowiedzi na swoją reklan1ację, uznaje się 

ją za zaakceptowaną przez sprzedawcę. Warto również 

pamiętać, że paragon nie jest konieczny do złożenia 

reklamacji. Wystarczający jest również wyciąg z historii 

operacji na rachunku bankmvym, jeśli za towar płacili
śmy kartą płatniczą. I 
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NOWE OKNA, 
CIEPLEJSZY DOM 

Wybór najwyższej jakości okien i drzwi, których zakup nie zrujnuje naszego portfela, 

często jest wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, 

OKNOPLAST ponownie odsłania promocję zimową, dzięki której możemy kupić wszystkie 

systemy okienne i drzwi tarasowe marki w wybranych kolorach aż do 46% taniej. 

Promocja potrwa do 14 grudnia. 

TEKST I ZDJĘCIA: OKNOPLAST 

A kcja promocyjna obejmuje wszystkie systemy 

okienne i drzwi tarasowe marki. Znajdują się 

wśród nich takie inn owacyjne produkty, jak 
PRO LUX czy PIXEL, które wpuszczają do pomiesz

czeń aż do 22% więcej światła. Z dużym rabatem 

kupimy również tarasowe HST, których konstrukcja 

umożliwia tworzenie spektakularnych przeszkleń. Do

datkowo w ofercie zimowej możemy zdecydować się 

na drzwi tarasowe PSK oraz PSK-Z, zapewniające dużą 
szczelność oraz funkcjonalność. Promocja dotyczy po

nadto systemów energooszczędnych Winergetic Pre

mium i Winergetic St andard, a także systemu Koncept, 

który wprowadzi do d omu klasyczny, ponadczasowy 

charakter. - W tym roku po raz kolejny ruszyliśmy 

to rozważyć go także teraz - mówi Magdalena Cedro 

-Czubaj, Dyrektor Marketingu Grupy OKNOPLAST. 

- Co istotne, to właśnie na przełomie jesieni i zimy 
rachunki za ogrzewanie znacząco wzrastają. Stolar-

ka, która z biegiem lat straciła swoje termoizolacyjne 

właściwości, nie zapewni odpowiedniej temperatury 

w pomieszczeniach, dlatego chcemy zaproponować 

naszym klientom rozwiązanie, które pozwoli im zaosz

czędzić zarówno na wymianie okien, jak i na utrzyma
niu ciepła w domu. Promocja jest także świetną szansą 

zakupu stolarki otworowej w okazyjnej cenie do nowo 

powstałych domów. 

Promocja zimowa Grupy OKNOPLAST trwa od 12 

listopada 2018 do 14 grudnia 20 i 8. 

z promocją zimową. Okna można wymieniać przez 
cały rok i nie jest to czasochłonny proces, dlatego war- Szczegóły: www.oknopla st.com.pl ~ 
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MAGNAT 
PARTNER HANDLOWY OKNOPLAST 

OKSVSTEM PLUS 
PARTNER HANDLOWY OKNOPLAST 

DOMEGA 
PARTNER HANDLOWY OKNOPLAST 

Poznań, ul. Jeżycka 27 
tel. 61 843 04 73 

Poznań, ul. Złotowska 65 
tel. 61 661 02 10 

Poznań, ul. Krauthofera 42 
tel. 61 830 34 68 

Swarzędz, ul. Ci'eszkowskiego 92 
tel. 61 651 54 54 
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$Ul(IENICA I LIKE 81ACK&WHITE, TOREBKA Zlsou, 
BIŻUTERIA VANOI ARTE 



Oo LEWEJ: CZARNA MARYNARl<A EMOI, SUKJENkA NovAMOO.A, KOPERTOWKA MIĘTA DESIGN, 

PO PRAWEJ GOlF K SPÓDNICA CEKINOWA I.A MIA 

ELEGANCKIE , 

SWIĘTA 
TEKST: 

MARTA RASCHI I KATARZYNA KAROLCZAK 

NOVAMODA.Pl 

KosZlJlA NOVAMODA, Sl'ÓOl'IICA SKÓRZANA I UKE BLACK&WHITE, 

BIŻUTERIA Yosso DESIGN I VANDI ARTE 

Święta za pasem. Grudzień to miesiąc 

spotkań wigilijnych w pracy, ze znajomymi. 

Nie zawsze jest czas i miejsce na suknie 

w stylu „black tie'', dlatego przygotowałyśmy 

dla Was kilka koktajlowych i efektowych 

wygodnych stylizacji, które wykorzystacie 

nie tylko w typowo wigilijnej odsłonie. 

N a uwagę zasługuje aksamit, jego szlachetna izmy

słowa struktura nada każdej sukience wyjątkowe

go charakteru. Cekinowa spódnica to podstawa każdej 

szafy, można ją dopasować do wielu różnych bluzek, 
tych bardziej i mniej eleganckich. Biała koszula to pozy

cja, którą na pewno już macie, pięknie komponuje się 

z wieczorowymi i bardziej eleganckimi dołami, np. nie

banalną skórzaną spódnicą. Czarną marynarkę z poły

skującą nitką można założyć do czarnych spodni, jak 

i sukienki W tym roku wyjątkowo modne są wszystkie 
zwierzęce wzory, więc może warto zastano1'\riĆ się 

nad bardziej wyrazistą sukienką w panterkę? I 

Fora: OLGA JĘDRZEJEWSKA; MAKIJAŻ: PAULINA TOKAREK; FRVZURV: LE GRAND POZNAŃ; STYLIZACJE: NOVAMODA.Pl 

ZA UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI DZIĘKUJEMY - Z IELONA WERANDA, UL PADEREWSKIEGO 

WSZYSTKIE UBRANIA MOŻNA KUPIĆ W BUTIKU NOVAMODA, Ul. KOŚCIELNA 1 7, POZNAŃ 
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I.ANCOME LA VIE EST Ba.LE 

EOBUWIE.PL, D IESa, 3 19 Zł 

EOBUWIE.Pl, CREOLE, 289 Zł 

M1ssu DESIGN, 31 O Zł 

EOBUWIE.PL, ALMA EN PENA, CENA'. 569 Zł 
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DLA NIEGO 

Boss, 319 zt EOBUW1E.Pl, 

Va.CJU<O, 149.99 ZŁ 

VOLCANO, 109.99 ZŁ 

I GRUDZIE~ 2018 sukces PO POZNAitSKU 
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, 

WYDOBYC WEWNĘTRZNY 
BLASK DIAMENTU 

Swoją przygodę z diamentami rozpoczęła dzięki prezentowi od babci. Pamiątka rodzinna, 

piękna spinka wysadzana drogimi kamieniami, wpłynęła nie tylko na wybór kolejnych 

studiów, ale na resztę zawodowego życia. Dzisiaj potrafi gołym okiem ocenić kamień, 

jednak do zadań specjalnych wykorzystll!je specjalny sprzęt w swoim laboratorium 

gemmologicznym. Widziała już przeróżne okazy, a światowe aukcje kamieni szlachetnych 

śledzi często z zapartym tchem. Przyznaje, że klienci często nie wiedzą, co mają w swoich 

rodzinnych zbiorach. Pewna klientka po wycenie ko1ii, po prostu zemdlała. 

Kobieta była pewna, że ma piękny „Jablonex': a Barbara D embowska - założycielka 

Diamonds Lab - doliczyła się tam 177 diamentów. 

ROZMAWIA: KlAUDYNA BOGURSKA·M ATYS I ZDJĘCIA: SŁAWOMIR BRANDT 

Kiedy rozpoczęło się Poni przygodo 
z kamieniami szlachetnymi? 
Barbara Dembowska: W tym za

wodzie nie można pracować bez 

solidnych podstaw. Jeśli chodzi 

o moje zafascynowanie kamie
niami, zaczęło się od broszki, 

którą dostałam od babci. Każdy 

diament w niej był inny, o innym 

szlifie. Babcia opowiadała mi, że 

była to spinka do butów. Ale nie od 
razu rozpoczęła się moja przygoda 

z kamieniami. Najpierw ukończyłam 

biologię na Uniwersytecie w Poznaniu, 

później przez wiele lat pracowałam jako pracow-

nik naukowy w Poznaniu i Siedlcach. Kiedy postano
wiłam, że na stałe zamieszkam w Poznaniu, ta spinka 

od mojej babci ponownie mi wpadła w ręce. Wówczas 

zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak różnie są szli

fowane w niej kamienie. Dla kogoś, kto jest przyzwy

czajony do nowoczesnych szlifów, te z ubiegłych epok 

wzbudzają zainteresowanie swoją niekształtnością. To 

w niej pierwszy raz zobaczyłam szlif typu Mazarina. 
Francuski kardynał Mazarin, jako jeden z pierw-

szych zastosował ten szlif, by wydobyć 

z diamentu barwę. Była to podwalina 

obecnego szlifu brylantowego. Na 

tyle mnie to zainteresowało, że 

rozpoczęłam poszukiwania lite

ratury na temat kamieni. Później, 

na Uniwersytecie we Wrocławiu 

zostały uruchomione studia pody

plomowe z gemmologii, na które 

zdecydowałam się zapisać. Miałam 

odpowiednie przygotowanie zarówno 
z chemii, jak i fizyki, co było bardzo 

potrzebne do pracy z minerałami. 

Jak wyg lądo Pani proco no co dzień? 

Nasza placówka to typowa hurtovmia kamieni natural

nych. Współpracujemy z osobami, które na co dzień 
wykorzystują te kamienie w swojej pracy, zarówno 

w niedużych ilościach do pojedynczych małych dzieł 

sztuki, ale też zaopatrujemy duże firmy mające swoje 

sieci sklepów. Do małych firm bardzo często trafiają 

klienci z własnym wyobrażeniem o tym, co by chcieli 

kupić dla siebie lub bliskiej osoby i stąd trafiają do nas 
nietypowe pytania i życzenia klientów. Niekoniecznie 
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tylko o diamenty, ale także o inne kolorowe kamienie. 

Zdobycie tego, czego poszukuje klient indywidualny, 

kamienia o nietypowym kształcie i barwie, dostarcza 

moc satysfakcji. Często takie poszukiwania są przepro
wadzone dosłownie na całym świecie. Nasza codzienna 

praca, którą wykonuję wspólnie z moją córką Izabellą 

Sawicką, polega na tym, że dokonujemy sortowania 

i oceny kamieni. Tego typu usługi wykonujemy dla 

złotników, zarówno małych, jak i dużych. Zdarza się też 
często tak, że złotnicy przynoszą do nas swoje kamienie, 

żeby je przesortować, określić jakie to kamienie według 
schematu 4C: masa w karatach, barwa, szlif i czystość. 

Nasza praca to nie tylko praca stacjonarna w labora

toriwn. To udział w konferencjach naukowych, np. 

w Paryżu, Moskwie, Antwerpii czy Hong Kongu. To tak
że udział w ekspedycjach do kopalni diamentów. Jako 

jedyna z Polski uczestniczyłam w ekspedycji do kopalni 

rosyjskich firmy Alrosa w Jakucji, jak też do kopalni 

afrykańskich, np. w Namibii. Córka natomiast badała 

rynek kamieni kolorowych w Kambodży. Nie uciekam 

też przed swoją inną pasją, jaką jest jeździectwo. Łączę 
je, wyszukując sylwetki konia rzeźbione w diamentach. 

Wykonujecie Państwo także szlify? 
Tu tego nie wykonujemy. Współpracuję jednak z kil

koma firmami w Belgii, gdzie można przeszlifować 

kamienie. Miałam kiedyś klientkę, która przyniosła do 
nas bardzo duży kamień. Blisko 20 karatowy. Był on 

uszkodzony. Kryła się za tym bardzo ciekawa historia. 

Pani, zamykając drzwi swojego samochodu, urato

wała palec właśnie dzięki pierścionkowi z ogromnym 

kamieniem, który przyjął na siebie siłę uderzenia. 
Kobieta czuła ogromną wdzięczność do kamienia, a że 

ten po całym zajściu był ukruszony, postanowiła po

wtórnie go oszlifować. Wiadome było, że kamień straci 

sporo ze swojej masy. 

To jak to jest z trwałością diame ntów? 
Diamenty są bardzo twarde (10 w skali Mohsa), ale 

mają swoje płaszczyzny łupliwości ukryte we wnętrzu. 

Bardzo często też się zdarza, że d!iamenty wzrastające 

w przyrodzie, są blisko siebie położone i następuje ich 

zbliźniaczenie. Dwa kamienie wzrastają wspólnie. Do

świadczeni szlifierze potrafią tak oszlifować diament, 
by połącznie dwóch kamieni pozostało na miejscu 
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a końcowa masa w karatach była większa. Również 
wewnętrzne inkluzje naturalnie występujące osłabiają 
diament, dlatego często złotnicy radzą się w naszej 
firmie, jak ustawić kamień przy oprawie, by uniknąć 
uszkodzenia. 

Diament, kamień, węgiel, minerał? Jak poprawnie 

można mówić o diamentach? 
Diament zbudowany jest z czystego węgla. Minerał to 
także poprawne określenie diamentu. U nas bardzo 
często używa się zamiennie nazwy diament i brylant. 
Termin brylant jest zarezerwowany tylko i wyłącznie 
dla kamieni okrągłych, w szlifie brylantowym. Pełny, 
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35,56 karatowy kamień, poszedł pod młotek właśnie 
w domu aukcyjnym Christie's w Londynie. Kupiła go 
firma Graff, która zdecydowała się go przeszlifować. 
Środowisko zostało podzielone, na tych którzy uważa
ją, że diament historyczny powinien być pozostawiony 
w pierwotnym szlifie i na tych, o liberalnym podejściu. 
Firma Graff jednak, zmieniając proporcje kamienia 
i pomniejszając masę na 31,06 karata, usunęła drobne 
uszkodzenia i wydobyła jeszcze głębszą jego barwę. 

A co ze sztucznymi diamentami? 
Diamenty obecnie są również produkowane przez 
człowieka. Początkowo były syntetyzowane tyl-

klasyczny szlif brylantowy, zawiera 58 
faset. Diament jest na tyle ciekawym 
kamieniem, że można wymyślić jakiś 
szlif i go opatentować. Forma szlifu 
polega na tym, by wydobyć tę najpięk-

r-;RMIN BRYLANT JEST 

ZAREZERWOWANY 
niejszą iskierkę z kamienia. TYLKO I WYŁĄCZNIE 

ko i wyłącznie efo wykorzystania 
przemysłowego. Później jednak 
stwierdzono, że można spróbować 
przeszlifować taki kamień na kamień 
jubilerski. Szybko okazało się, że to 
możliwe. W tym momencie zaczęły 
się dwie drogi życia kamieni synte
tycznych: przemysłowa i jubilerska. 
Mamy więc na rynku diamenty 
naturalne, które niosą za sobą hi
storię setek milionów lat i diamenty 
syntetyczne, z czterotygodniową 
historią. Zobaczymy więc, jak długa 
będzie ich żywotność w jubilerstwie. 
Te syntetyczne kamienie pojawiają 

A jakie są kolory diamentów? 
Jesteśmy przyzwyczajeni do białej bar
wy, ale barwne diamenty w przyrodzie 
też występują. W Australii np. jest naj
więcej diamentów o barwie różowej. 
To i tak jest zaledwie 2 do 5 procent 
całego wydobycia. Na aukcjach mogą 
osiągnąć cenę nawet ok. 2 milionów 
dolarów za karat. Jest cała gama kolo-

DLA KAMIENI 

OKRĄGŁYCH, 

W SZLIFIE 

BRYLANTOWYM _J 
rów diamentów. Od czarnego, po białe. Współpracuję 
z jedną z firm w Belgii, która specjalizuje się tylko 
w kolorowych diamentach. Z przyjemnością spędzam 
tam czas. Moim ulubionym kolorem diamentu jest zie
lony. Z kolei najmniej na świecie jest diamentów czer
wonych. Można je policzyć na palcach rąk.. Najbardziej 
znany, to ten który ma 5,05 karata - został znaleziony 
na Borneo i, co ciekawe, przez dłuższy czas nie mógł 
znaleźć swojego nabywcy. Początkowo nie doceniano 
tego kamienia, a w tej chwili jest na tyle cenny, że nie 
jest wystawiany na aukcji. 

Jakie są najbardziej znane i cenione domy aukcyjne? 
Christie's, Sotheby's - to największe znane na świecie 
domy aukcyjne. Posiadają swoje filie, m.in .. w Chica
go, Mediolanie, Madrycie, Rzymie, Atenach, Sydney, 
Amsterdamie, Genewie, Zurychu itd. Sama nie biorę 

udziału w tych aukcjach, zbieram jednak wszystkie 
informacje na ich temat, by być na bieżąco. Kilka lat 
temu przecież rozpętała się burza branżowa. Został 
sprzedany błękitny diament - zlicytowany za rekor
dową sumę dwudziestu czterech milionów dolarów. 
Niezwykły klejnot należący do dynastii Wittelsbachów, 

się już w sprzedaży, zarówno w Azji 
jaki Stanach Zjednoczonych . Zobaczymy co będzie 
dalej. Kolorowe diamenty syntetyczne można 
rozpoznać gołym okiem, gdyż często ich barwa jest 
inna od tych spotykanych w przyrodzie. Trudniej 
jednak jest już z białym diamentem - do jego anali
zy potrzebne jest specjalistyczne oprzyrządowanie. 

Czy osoby prywatne także korzystają z Państwa 
wiedzy i doświadczenia? 

Często odwiedzają nas klienci, którzy chcą wycenić 
swoją biżuterię. Sporo osób przychodzi do naszego la
boratorium, by sprawdzić co mają w swoich zbiorach. 
Nam sprawia to ogromną przyjemność, bo bardzo 
często zdarzają się bardzo ciekawe okazy z epoki, 
gdzie można zauważyć kunszt jubilerski. Doradzamy 
taicie osobom, które chcą zainwestować w kamienie 
szlachetne. Kiedyś dian1enty nie były tak dostępne na 
rynku, dlatego ludzie szukają czegoś bardzo indywi
dualnego i oryginalnego. My im w tym pomagamy. 
Szukamy czegoś na miarę oczekiwań naszych klientów. 
Oprócz czerwonego diamentu, jesteśmy w stanie zor
ganizować wszystko, o czym zamarzy klient - ograni
czeniem może być tylko jego budżet. I 
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MALARZ MYSLI 
Wziął pędzel, otworzył kilka tubek farb, podszedł do mnie i zaczął malować moją twarz. 

Znów wyrażał swoje myśli, a może po prostu tak mnie widział. 

Przypominał mi mojego dziadka. Miał coś takiego w oczach, taką iskrę, patrzył z tą samą 

ciekawością i miłością życia. Zostałam „płótnem'' malarza, wybitnego artysty, którego prace 

rozstawione wokół mnie, pachniały jeszcze świeżą farbą. Stanisław Brajer, w swojej 

„brajerówce': przekłada myśli na obrazy. Jego prace wiszą u wielu znakomitych osobistości 

świata biznesu i kultury. Dzieło życia, którego do dziś się boi, pojechało do Australii. 

Zostałam „ofiarą" Brajera. Na kilka sekund stałam się Jego obrazem i do dziś mam 

przed oczami ten moment - nigdy go nie zapomnę. 

TEKST: JOANNA MAŁECKA I ZDJĘCIA : SŁAWOMIR BRANDT 

B
rajerówka wypełniona była ciepłym światłem. Wypa
tnyliśmy ją ze Sławkiem, mijając kolejny dom 
na ROD niedaleko Junikowa. Przed budynkiem nie

wielki, ale zadbany ogródek, wiata, pod którą latem moż-

na wypoczywać. Prowadził nas Piotr opiekujący się zbiorami. 
Kiedy w drzwiach stanął Stanisław Brajer, wiedziałam, że bę
dzie to spotkanie inne niż wszystkie. W pracowni stało kilka
dziesiąt, a może kilkaset obrazów: Nie liczyłam, bo 

wpatrywałam się w dwa zawieszone na ścianie. Na wielkim 
stole szeregi pędzli, niczym żołnierze oczekujący na roz-
kaz. - To są moi przyjaciele, proszę Pani, są moim wojskiem, 
ustawiam je w szeregach, krzyczę: baczność, spocznij, czołgać 
się po płótnie - mówi Stanisław Brajer. - Może zdejmę 
płaszcz, Pani pozwoli Pod ścianą w rzędach stały obrazy, każ. 
dy podpisany. Pod spodem dziura w płótnie. - Rozmawiam 
z nimi. Kiedy któryś mi się nie podoba, milczy lub nie odpo
wiada, wbijam mu nóż w serce. Mam kilka takich obra-
zów - dodaje artysta i zaprasza do drugiego pokojtL 

NAJPIERW SPISAl KILKA MYŚLI ... 

Kolorowe kanapy, stare meble, doskonale zachowane. Po
środku okrągły stół przykryty haftowanym obrusem. Zapach 
świeżo zaparzonej herbaty miesza się z zapachem farby 
i odrobiną szaleństwa. Na jednym talerzu tort, na drugim 
babka. Do porcelanowych filiżanek Piotr leje gorący na
pój. - Do wszystkich wywiadów, a było ich niewiele, zawsze 
się przygotowywałem. Dziś tego nie zrobiłem. Czekając 
na Państwa chwilę, bo spóźniliście się trzydzi.eści minut, wzią-

łem sobie długopis i spisałem myśli, które chcę przekazać, jeśli 
Państwo pozwolą - mówi Brajer teatralnym dialektem, z cha.
rakterystycznym „r" i patrzy nam głęboko w oczy. Z rękami 
skrzyżowanymi na kolanach, zamarliśmy jak dwa słupy, które 
zazwyczaj zadają setki pytań. On chwycił delikatnie kartkę 
papiem Przeczyta nam Pan? - pytam. ,W życiu każdego 
człowieka, waszym i moim, są oprócz tej drogi, którą kroczy
my - prostą a czasem krętą - pewne światy równoległe. Spo
gląda na obraz powieszony na ścianie, przedstawiający prostą 
drogę. Nie idziemy nigdy taką drogą jak na obrazie, do celu. 
Te światy równolegle wnikają w nas, czy my je dostrzegamy? 
Dostrzegamy. Ale czy umiemy iść tą drogą prostą, to też zale
ży od wnętrza i osobowości. Bo te wszystkie światy równole
głe są splątane w czasie naszego życia z tą droga prostą, którą 
powinniśmy się wznosić, iść ciągle do góry. Nie wszyscy do
strzegają te światy równoległe. Ja, a raczej moja wyobraźnia, je 
dostrzega i to, oo widzę w tych światach, przelewam na płót
na Analizując moje dzieła, będziecie widzieć czy wstępować 
w te światy równolegle - prosto do mojej twórczości". 

. .. POTEM JE POKAZAL .. 

Stanisław Brajer nalał sobie herbaty, przekąsił tort z borówka
mi. Rozejrzałam się po pokojtL Na każdej ze ścian - obraz. 
Wszystkie mówią coś innego. Patrząc w nie głęboko, słysza
łam mys1i malarza, wiedziałam, co chciał przekazać. A może 

tak mi się wyda:walo. Wiedziałam, że za abstrakcją kryje się 
element niepokoju, który też w sobie noszę, a prostej drogi 
do celu nie ma, choć o niej marzymy. Wiedziałam, że twarze 
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kobiet mogą być smutne, wesołe, ale tez rozdrażnione. Wie
działam, że fragment lasu jest oddechem, powietrzem, które 
zabierają nam inne byty. Siedząc obok tak wielkiego artysty, 
chociaż nigdy nie byłam znawcą malarstwa, nagle stałam się 
częścią jego dziel, fragmentem życia, które tak chciał przeka
zać. - Pewnie jest Pani ciekawa jak to powstaje - ciągnął ma
larz. - Otóż ja zazwyczaj najpierw spisuję myśli w postaci 
krótkiego wierszyka, a potem to maluję. Powiedziałem, że je
stem malarzem myśli Proszę sobie wyobrazić, że rozkładam 
płótno i chcę malować Pani wnętrze. Myślę jak to zrobić. 
Otwieram oczy i widzę obraz w kolorach. Nic więcej mi nie 
potrzeba. Biorę węgiel, idę i maluję to, co widziałem w Pani 
oczach. I piszę sobie kolory. I odstawiam. Dochodzę tam 
za dv.ra tygodnie i mówię: tę Joannę muszę namalov.rać. Pa
trzę, czekam, widzę te barwy, ale już nie tak, jak wtedy, w tej 
nocy. Wyobraźnia dalej działa Ktoś przychodzi po tygodniu 
i mówi: ale piękny obraz, a ja wiem, że to nie to. Potem, 
za trzy tygodnie, podchodzę i znowu coś maluję. Mijają dv.ra, 
trzy lata. Ten obraz już nie jest i nigdy nie będzie taki, jak go 
widziałem. I to jest magia. 

... BY ZMUSIĆ DO MYŚLENIA NAS ... 

Jego prace to Jego życiorys - świadectwo tego co widział, czul, 
zasłyszał. To wędrówka przez życie kolorami i teksturanli. -
Moje obrazy to kwiaty milczenia bytu 

nie dostał się na studia medyczne, poszedł na fizykę, bo tam 
znajomości miała Jego babcia, która grywała w brydża z pro
fesorruni. Po pierwszym roku 1nieli przenieść Go na medycy
nę, ale został na fizyce. - Patrzą w ten mój indeks, a dziekan 
mówi: gdzie wy chcecie go brać i przenosić, jak on ma same 
celujące i bardzo dobre oceny - mów.ii Stanisław Bra-
jer. - I tak zostałem, jak ten osioł, na fizyce. Nie miałem wie
dzy, zdawałem dzięki temu brydżowi. Dla mnie to był świat 
nierzeczywisty. Odnalazłem się wtedy, kiedy zyskałem ś1nia
łość, by pokazać światu to, co robię. U mnie nie ma niedziel, 
świąt Zdając sobie sprawę, że czas to błyskawica i tak szybko 
upływa, pracuję, pracuję, pracuję, żeby jak najwięcej dzieł 

po sobie zostawić. 
Początkowo jego obrazy były bardzo realistyczne, ale 

twierdzi, że to nie jest twórczość, tylko odzwierciedla1lie rze
czywistości gor:zej lub lepiej. Był taki etap, kiedy zafascyno
wał się ogniem. Potem przyszedł czas na sprawy społeczne. 
Pojawiło się AIDS, nie było Jeków, wszyscy wariowali. - Na-• 
malowałem siedem obrazów na ten temat. Najpierw wszyscy 
się temu sprzeciwiali, że to demoralizacja, aż w końcu przyje
chał Irlandczyk i kupił wszystkie siedem, i skończyła się za
bav.ra - śnlieje się artysta. - A abstrakcja? Dziś jest przecież 
w modzie - pytam. Spojrzał na mnie dość wymownie, może 
nawet trochę się zdenerwov.rał. - Ludzie widzą abstrakcję 

i myślą, że to się wyciska z tuby i rozdep
ograniczonego. To są pieczary panlięci. 
To są moje myśli splecione w magiczny 
kanlień, który przetrwa wieki, to są pa
ciorki różańca, to jest moja droga krzy
żowa, bo cale moje malarstwo to jest 
moje życie. To jest mojego żaru tworze
nia udręka, ale po tej drodze udręki, jak 
po drabinie wchodzę wciąż wyżej i wy
żej, a te wyżyny to jest i wielka radość, 

i°DNALAZŁEM SIĘ 
WTEDY, KIEDY 

tuje. I to jest obraz. W ogóle o co cho
dzi? Mam umoczyć nliotłę i pryskać? 
No chyba nie. Kiedyś zupehlie nie rozu
nliałem malarstwa abstrakcyjnego. Ja
kieś dziesięć lat temu przeczytałem 
mnóstwo książek i zainteresowałem się 
Pollockiem. Wiadomo, że malarstwo ge
stu jest pewnym przypadkiem. Jest 

MIAŁEM ŚMIAŁOŚĆ 

i męka, która przekreśla moją starość, 
moje zmarszczki Ta męka i to cierpienie 
daje nli wielką radość i siłę tworze-

POKAZAĆ ŚWIATU TO, 

COROBIĘ _J w tym myśl. I malując te konkretne ob
razy wiszące za P:aili plecanli, miałem 
pewną myśl I to jest prawdziwe. 

1lia - Brajer siada w swoim ukochanym fotelu. - Widzi Pani, 
kiedyś nliałem swoją galerię w Pałacu Mielżyńskich. Wysta
wa. Podeszła jedna dziennikarka i mówi, żebym opowiedział 
jej o obrazach. A ja odpowiadam: jeżeli pani przyszła na wy
stawę to znaczy, że pani może coś powiedzieć o obrazie, może 
się pani przy jakimś zatrzyma dłużej, wtopi się w niego, zrobi 
jego analizę. Ja jestem od malov.rania, a pani od pisania. Jeżeli 
zacznę opowiadać o moich obrazach, to jaki to jest wtedy 
sens? To jak czytanie streszczeń książki, to tak, jakby adwokat 
broili! złodzieja, a złodziejem była jego żona. I trudno abym ja 
coś złego mówił o moich dzieciach. 

.. .I PRZENIEŚĆ NAS DO ŚWIATA JEGO MARZEŃ ... 

Pracował jako wykładowca. Chciał uciec stamtąd do ... 
sztalugi. Rodzina widziała w Nim lekarza, prawnika. Kiedy 

... NARYSOWAĆ W SERCACH ODROBINĘ SIEBIE ... 

- Niech Pani podejdzie do mnie - woła mnie ze swojej pra
cowni. Bierze pędzel, otwiera tubki z farbruni, zaznacza 
na mnie kilka swoich myśli. Poczułam, że dzieje się coś waż. 

nego, że jestem elementem tej pracm\llli, tego nliejsca, gdzie 
bije serce największego malarza, jakiego spotkałrun. W wie
ku 80 lat, ma na swoin1 koncie 6300 obrazów i dzieło swojego 
życia, którego do dziś się boi. - Namal.owałem obraz nawią
zujący do wyżynających się plenlion Tutsi i Hutu. Jest pov.ra
lony mur, jaskrawe powietrze, leci głowa, rozwalona czaszka 
i struga krwi, pnez mur przechodzi bagnet, z drugiej strony 
obrazu wisi ręka z kapiącą krwią, na dole czaszka zwierzęcia . 
Czułem, że ten obraz jest dziełem, wszyscy przychodzili, spo
glądali na niego i mówili: zasuń to albo zamknij gdzieś, bo 
straszy. Powiesiłem go na ścianie, w swoim mieszkaniu 
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na Winogradach. Chciałem go sprzedać, ale z drugiej strony 
nie chciałem, pewnie dlatego wyznaczyłem za niego zaporo

wą cenę. Myślałem, że zostanie ze mną do końca Wytnyma

lem z nim cztery dni. Pewnego razu po prostu wystraszyłem 

się go. Wtedy go sprzedałem. 

Niebawem w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego, w gnu
nie Raszków z której pochodzi, powstanie muzeum, w któ
rym znajdą się Jego obrazy: 

Stanisław Brajer jest prawdziwy, autentyczny, jest artystą, 

o których dziś tak trudno. Otrzymał dziesiątki nagród, 

w tym: Laury Kultury 2013, wręczone podczas uroczystej 

gali z okazji IX Inauguracji Roku Kulturalnego w Powiecie 

Ostrowskim, Odznakę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - ,,Zasłużony dla 

Kultury Polskiej" w 2015 roku, czy najważniejszą - Statuetkę 

Arturh. Ani razu w trakcie naszej rozmowy się nimi nie po

chwalił. Musiałam doczytać. Wyrywa mnie z ciszy. - Pani 

jest wrażliwa - mówi - I 1lie do końca spełniona. Ma Pani 
wiele niewykorzystanych talentów. Ciągnął dalej, a ja anali

zowałam siebie. To co już zrobiłam i to, czego nie mam. 

Wszystko się zgadzało ... Był jak psycholog, jak mój ukocha

ny dziadek, który siadał ze mną przy stole i opowiadał 

o II wojnie światowej. Uwielbiałan1 Go słuchać, podobnie 

jak tego starszego pana, który całe życie poświęcił pasji, mi
mo, że było bardzo trudno. 

••• I ZOSTAĆ TAM NA ZAWSZE. 

Gdy zaczynał, malował i odkładał płótna na półkę. Profesor 

Dega powiedział mu kiedyś, że nie może sprzedawać obra

zów, bo kiedyś przyjedzie pewien szejk, który podczas wysta
wy kupi jeden i ta transakcja ustawi Go na zawsze. - Pewnego 

dnia przychodzi pan i mówi: ile byś chciał za ten obraz? A ja 
mówię: nie wiem A gdybym Ci dał 1 O tysięcy? Oczka mi się 

zaświeciły. Otwiera walizkę i kładzie na stolik 10 tysięcy. Sku

siłem się, miałem na farby, na prąd W,ciąż czekam na tego 

szejka - śmieje się. 

Codziennie wstaje skoro świt. Dla Niego nie ma niedziel 

i świąt. Maluje osiem godzin. Potrafi pracować w środku no
cy. - Mam obraz, który maluję pięć lat, ma już kilka warstw, 

a dzisiaj postanowiłem go oddać Pani - Stanisław Brajer 

wstaje i idzie do sztalugi Przynosi piękny obraz kwiatów 

w wazonie, jeszcze mokry od farby. - Proszę na 1liego patrzeć, 

bo codziennie będzie wyglądał inaczej. będzie znlieniał bar

wę - dodaje. 
Usiadłam na krześle, przy idealnie zastawionym stole, 

i wpatrywałam się w obraz. Nigdy 1lie dostałam nic równie 

wartościowego, a jednocześnie bezcennego. - Za to, że 

przedstawiam na obrazie moje wnętrze, płacę ogromną ce

nę za moje istnienie na tej zienli. Różnie to wnętrze jest od
czytywane. A dlaczego to robię? Bo przyjdzie taka chwila, 

że będzie odebrane mi istnienie tutaj i niech przyszłe poko

lenia widzą, że był ktoś taki jak Brajer, który przewidział 

i pewnymi znakami i symbolami zaznaczył co będzie za sto 

czy za dwieście lat. 

Codziennie wstając rano, wpatruję się w Jego obraz. Co

dziennie wracam do tamtego dnia. Codziennie myśli zabiera• 

ją mnie do brajerówki, do tych sztalug, setek myśli 

i wrażliwości. Codziennie powtarzam sobie, że jestem dum

na, że spotkałam na swojej drodze tak wielkiego artystę jak 

Stanisław Brajer. Dziękuję. 

Galer io obrazów: 

www.stanlslaw-braJer.com 

ł 
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Salama Vazaha - to pierwsze słowa, które słyszymy od mieszkańców Madagaskaru, 

po opuszczeniu lotniska. Malgasze witają w ten sposób białych ludzi, którzy są dla nich 

obietnicą jedzenia, pieniędzy, lepszego życia. My przyleciałyśmy tu leczyć w ramach akcji 

,,Lekarze dla Madagaskaru': Poznańska ginekolog i położnik Anna Paczkowska, 

dr Dominika Bukowska - stomatolog oraz Marta Cybal, która mimo, że nie jest lekarzem, 

z medycyną związana jest od studiów. Widziały śmiech i łzy, radość i rozpacz, biedę 

i ogromną potrzebę pomocy. 

TEKST I ZDJĘCIA: MARTA CYBAL 

A fryka to bieda, głód i brud. Czy ktoś z nas 

nie słyszał takich opinii? I mimo że nie mam 

porównania z innymi afrykańskimi państwa

mi, to Madagaskar, znajdujący się w pierwszej dziesiątce 

najbiedniejszych krajów świata, faktycz.nie taki jest. Bieda 

i brud są widoczne, ale jest też coś, czego nam, Polakom 
często brakuje. Uśmiech. To fantastyczne, że ci ludzie 

cieszą się z tego, co mają, choć mają naprawdę niewiele. 

NAUKA I UŚWIADAMIANIE 

W trakcie naszego pobytu przemieszczałyśmy się po 

wyspie, pokonując ok. 1200 km, i prawie codziennie 
byłyśmy w innym miejscu. Pierwszą placówką, w k"tó

rej rozpoczęłyśmy działania, był ośrodek dla dzieci 

w miejscowości Ambohidtratrimo. Dr Anna badała 

ginekologicznie młode kobiety i dziewczynki, a ja 

zorganizowałam pokaz edukacyjnych filmów doty

czących budowy ciała człowieka. Dzieci i młodzież 
chętnie zadawały pytania i były bardzo zaciekawione 

pokazywanymi filmami. I to kolejna, niesamowita, 

malgaska cecha - chęć zdobywania wiedzy i uczenia 

się. Edukacja na Madagaskarze jest płatna. Bardzo 

duża część dzieci nie chodzi do szkoły, bo rodziców 
na to nie stać. Tam n ie trzeba zmuszać dzieci do 

nauki. Jest to dla nich niesamowita nagroda i szansa 

na osiągnięcie czegoś więcej w życiu. Niestety, same 

chęci do nauki nie wystarczą ... Potrzebne są też 

pieniądze ... I tutaj p-0jawia się Fundacja Ankizy Gasy 

Dzieci Madagaskaru, prowadzona przez dwie polskie 
dziewczyny - Patrycję Malik i Katarzynę Białous -

które wzięły nas pod swoje skrzydła. 

ZAADOPTUJ DZIECKO 

Fundacja organizuje m.in. adopcję na odległość, która 

daje dzieciom szansę na edukację i codzienny, ciepły 
posiłek w szkole. Ja również zdecydowałam się w poło-

wie roku na ten gest, obejmując swoją opieką IO -letnią 

Michelle. I tak ostatni dzień spędzony na wyspie, był 

tym najbardziej wzruszającym, ponieważ udało nam 

się poznać. Michelle okazała się być najlepszą uczen

nicą w klasie, marzy o zawodzie okulisty, ale niestety 

sama ma problemy ze wzrokiem. Jak się okazało, jej 
mama samotnie wychowuje dwie córki i niestety nie 

ma pracy. Chętnie zaproponowałam pomoc w opłace

niu wizyty okulistycznej, która kosztowała 15 OOO aria-
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rów, co w przeliczeniu daje ok. I Szi. Okulary Michelle 
kosztowały 40 zł. Dostałam już ułjęcie dziewczynki 
w nowych okularach, która z radością rozpoczęła ten 
rok szkolny. 

PŁATNA MEDYCYNA 

Kolejnego dnia rozpoczęłyśmy, trwającą 3 dni, podróż 
do Berevo. Jest to położona w buszu wioska, w której 
znajduje się ośrodek misyjny prowadzony przez s. 
Iwonę i o. Henryka. To miejsce było, tak naprawdę, 
głównym celem naszej podróży. Pomoc ludziom, 
którzy, poza jednym, miejscowym lekarzem, nie mają 
dostępu do medycyny. Dlaczego? Po pierwsze, opieka 
lekarska na Madagaskarze jest płatna, co dla więk

szości tamtejszej ludności oznacza nierzadko śmierć. 
Malo jest szpitali i przychodni na Czerwonej Wyspie. 
Dodatkowym kosztem zatem jest transport. Wszystko 
to sprawia, że ludzie, w tym bezbronne noworodki 

i dzieci, umierają, choć często wystarczyłby mały za. 
bieg, zastrzyk czy tabletka ... 

Po 3 dniach podróży dotarliśmy do buszu. Ostat
nim etapem była trwająca cały dzień przeprawa 
barką. W jej trakcie spotkaliśmy lemury, krokodyle 
i burzę. Dotarliśmy w nocy do wioski, w której było 
zupełnie ciemno. Mieszkańcy Berevo nie mają elek
tryczności i czystej wody. Kąpią się, piorą i myją w tej 
samej rzece, z której piją wodę. Skutkuje to zaroba
czeniem i wieloma chorobami układu pokarmowego. 
Nasze bagaże rzucone zostały na wóz ciągnięty przez: 
Zebu (malgaskie krowy), a my z latarkami ruszyłyśmy 
za s. Iwoną do ośrodka misyjnego. Pierwszego dnia 
dzieci i dorośli traktowali nas z dużym dystansem. 
Uciekali na widok aparatu fotograficznego, nie chcieli 
podać ręki na powitanie, patrzyli na nas z dużą rezer
wą. Kilka godzin wystarczyło, abyśmy przekonali się 
do siebie nawzajem. Dla nas ich widok nie był czymś 
dziwnym. Widzimy przecież w !Europie ciemnoskó
rych i zdążyliśmy już do tego widoku przywyknąć. 

I UCIEKALI NA 

WIDOK APARATU 

FOTOGRAFICZNEGO, NIE 

CHCIELI PODAĆ RĘKI NA 

POWITANIE, PATRZYLI NA 

NAS Z DUŻĄ REZERW~ 



Dla nich byliśmy grupą egzotycznych, białych ludzi. 
Większość z nich widziała wcześniej tylko s. Iwo
nę i o. Henryka. Nasza biała skóra nie była jedyną 
rzeczą, która ich zaciekawiła. Długo przyglądali się 

pomalowanym paznokciom, blond włosom, które 
dotykane były przez niezliczoną liczbę rąk, a każde 
zdjęcie, które zrobiliśmy, musiało zostać wspólnie 
obejrzane. 

STANIKI DLA AFRYKI 
I RUCHOMA PRZYCHODNIA 

Zaczęliśmy trwająca 3 dni ciężką pracę, w okropnych 
upałach, na terenie malarycznym. Tamtejsza ludność 
czekała na nas już kilka dni przed naszym przyjazdem, 
nocując pod drzewami i ciesząc się z możliwości sko
rzystania z pomocy lekarskiej. Stworzyliśmy prowi
zoryczny gabinet ginekologiczny i stomatologiczny. 
Ja znalazłam swoje miejsce, w którym rozłożyłam ... 
staniki. Z inicjatywy Agnieszki Linnik, zorganizowana 
została w Polsce akcja „Staniki dla Afryki': Zebraliśmy 
ponad 3 tys. sztuk. Niestety, nie udało nam się wszyst
kich zabrać, ale te, które mieliśmy, sprawiły ogromną 
radość. 

Dr Ania przebadała 150 pacjentek. Były momen
ty wzruszeń, kiedy potwierdzała ciążę i in formowa
ła o pici dziecka. Były też ciężkie chwile, kiedy mu
siała przekazać informacje o obumarłym płodzie, 
niemożności zajścia w ciążę czy o konieczności 

porodu poprzez cesarskie cięcie, co n iestety było 

niemożliwe dla kobiety, która nie ma czym wykar
mić swoich pozostałych dzieci. Dr Domin ika zajęła 
się chirurgią stomatologiczną i w ciężki.eh warun
kach usuwała zęby. Ja biegałam między stanikami, 
d r Anią i dziećmi, które polubiły nas talk bardzo, 
że ciężko było przejść obok nich obojętnie. Dużo 
mogłabym pisać o n aszej wyprawie, pracy i pięknie 
tej cudownej wyspy. Madagaskar zachwyca swoją 
naturą, tajemniczością, cudownymi zachodami 

sło11ca, aleją baobabów, piękną pogodą i uśmiech 

niętymi ludźmi. Jest też cudownym nauczycielem. 
Uczy przede wszystkim pokory. Pokory do tego, co 
marny, gdzie się urodziliśmy i w jakich warunkach 
przyszło nam żyć. 

Nasza praca była tylko małą kroplą w morzu 
potrzeb. Zabrałyśmy ze sobą ok. 80 kg materiałów 
medycznych, które wykorzystałyśmy na wyspie. Całą 
naszą wyprawę opłaciłyśmy z prywatnych pienię

dzy. Widząc ogrom potrzeb, chciałybyśmy wrócić, 
jeśli się uda, z większą grupą, dlatego potrzebujemy 
Waszego wsparcia. Zapraszamy na stronę facebook. 
com/lekarzedlamadagaskaru i zachęcamy do tego, 
by pomagać. I 
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UWALNIA OD BOLU 
KRĘGOSŁUPA 

Na salę operacyjną właśnie wjeżdża łóżko z kolejną pacjentką. Ma dość nietypowe schorzenie 

szyjnego odcinka kręgosłupa. Przygotowanie do operacji trwa około pół godziny, trzeba 

podłączyć sprzęt, odpowiednio ułożyć pacjentkę na najnowocześniejszym stole w Polsce i raz 

jeszcze, przy pomocy rentgena, sprawdzić miejsce choroby. Endoskop powoli podjeżdża do 

łóżka Na sali gaśnie światło, powstaje tylko zielone, punktowe. Doktor Piotr Wmkler staje na 

podwyższeniu, żeby dokładniej widzieć kręgosłup i rozpoczyna operację, dzięki której pacjentka 

jutro własnoręcznie podpisze wypis ze szpitala, co jeszcze dziś było po prostu niemożliwe. 

ROZMAWIA: JOANNA MAŁECKA I ZDJĘCIA: SZPITAL ŚW. WOJCIECHA 
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N a sali cisza. - Doktorze, wszystko gotowe -

mówi pielęgniarka. Piotr Winkler, ze stoickim 

spokojem, wprowadza endoskop w odcinek 

szyjny kręgosłupa. Wszystko musi być wykonane 

z niezwykłą precyzją, żeby nie uszkodzić rdzenia 
kręgowego i naczy11, odpowiadających za ruch ręką. To 

najtrudniejsza operacja na kręgosłupie. Maksymalne 

skupienie. Po trzech godzinach, docierając do chorego 

punktu, lekarz spogląda na mnie. - Gotowe, proszę 

spojrzeć ile materiału zalegało pod korzeniem, ale już 

będzie dobrze, już nie będzie bolało - mówi doktor 
Winkler i uśmiecha się z zadowoleniem. 

Z jakim schorzenie m trafiła do Pana pacjentka? 

Piotr Winkler: Pacjentka trafiła do nas z silnym bólem 
kończyny górnej, który uniemożliwiał jej codzienne funk
cjonowanie do tego stopnia, że nie mogła podnosić ręki, 

ani pisać. W badaniu rezonansu magnetycznego okazało 

się, że duży fragment krążka szyjnego wypadł pod korzeń 

rdzeniowy, powodując jego uszkodzenie. Na szczęście uda

ło się usunąć zmianę endoskopowo z dostępu tylnego. Jest 
to najilllliej inwazyjna metoda dla tego typu schorzenia. 

To była trudna oper-acja . Nie bal się Pan? 
Nie, nie boję się przeprowadzać operacji, jestem profe

sjonalistą, to moja praca, natomiast mam pełną świado

mość wszelkich ryzyk związanych z każdym zabiegiem 
operacyjnym oraz tego, iż nigdy nie można być w stu 

procentach pewnym, że wszystko pójdzie tak, jakbym 

tego chciał. Tym razem wygląda na to, że wszystko jest 

w porządku. Teraz czekamy aż pacjentka się obudzi, 

żebym mógł sprawdzić, jak zniosła ten zabieg. Bywa tak, 

że nawet jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to efekt 
końcowy nie do końca musi nas zadowalać. 

To znaczy, że po wszystkim nadal może boleć? 

Tak, może boleć przez jakiś czas, potem ból ustępuje. 
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cy przy laptopie. Zbyt długie przebywanie w tej pozycji 

prowadzi do schorzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. 

Niewłaściwe ustawienie głowy przez wiele godzin 

powoduje, że najpierw mięśnie, a potem krążki ulegają 

osłabieniu, i dużo łatwiej jest je uszkodzić, ponieważ 

nie mają osłony mięśniowej. 

Kiedy reagować? 
Najlepiej zacząć od fizjoterapii. Jeśli ból jest silny, 

warto zrobi.ć rezonans magnetyczny i zobaczyć na ile 

to uszkodzenie jest poważne. Natomiast jeżeli mamy 
tak silne bóle, że powodują trudności w normalnym 

funkcjonowaniu, wtedy trzeba pomyśleć o leczeniu 

operacyjnym. 

Co najczęściej boli przy uszkodzeniu odcinka szyj
nego kręgosłupa? 

Głowa, kończyny górne, występują bóle międzyło

patkowe, a jeśli zmiany są bardzo duże, to ból może 

promieniować do ko11ezyn dolnych. 

Do niedawna jeszcze tego typu operacje w Szpitalu 
św. Wojciecha były niemożliwe. Co się z.mieniło? 

Mamy nowy sprzęt i wszystko to, co pozwala na posze

rzenie operacji o kręgosłup szyjny. Operujemy pacjen

tów z dostępu tylnego, to znaczy dostęp operacyjny 

jest na karku, czyli nie robimy tego na przedniej części 

szyi, tak jak to się wykonuje standardowo. Ten dostęp 

jest o tyle dobry, że pozwala na ominięcie istotnych 

struktur, które znajdują się na przodzie szyi, np. nerwu 

krtaniowego, dużych naczyń, przełyku. Dzięki temu 

operacja jest bezpieczniejsza. 

Dlaczego leczenie endoskopowe wygrywa z klasycz
nymi operacjami? 
Dlatego, że pacjenci mogą szybko wrócić do pełnego 

funkcjonowania po takich operacjach. Taki sposób 

operowania to też doskonałe rozwiązanie dla osób, które 

pracują głosem: od śpiewaków po nauczycieli, dla których 
Czy ten przypade k należy do częstych, 

czy to raczej rzadkie schorzenie? 
Schorzenia kręgosłupa szyjnego wystę

pują rzadziej niż odcinka lędźwiowego. 

Jednak jest to i tak bardzo często wystę

pujące schorzenie. Coraz częstsze. 

~IE, NIE BOJĘ SIĘ 
uszkodzenie nerwu krtaniowego, 

znajdującego się na przedniej części 

szyi, byłoby tragedią. Dopóki nie było 

endoskopii, dostęp tylny do odcinka 

szyjnego kręgosłupa był bardzo krwa

wy, dziś ogranicza się to krwawienie 

Skąd biorą się schorze nia tego odcin
ka kręgosłupa? 

Myślę, że teraz będą występować 

znacznie częściej, ponieważ wszyscy 

chodzimy z telefonami w ręce i ciągle 

pochylan1y głowę. To samo dotyczy pra-

PRZEPROWADZAĆ 

OPERACJI, JESTEM 

PROFESJONALISTĄ. 

TO MOJA PRAC~ 
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do minimum i to pozwala na bezpiecz

niejszy zabieg. 

Na jakim sprzęcie pracujecie? 

Man1y w Szpitalu św. Wojciecha wiele 

nowych sprzętów, ale najnowszym 
jest stół operacyjny jacksonowski, 
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jedyny taki w Polsce w tej chwili, który pozwala na 

przeprowadzenie większości operacji na brzuchu 

i eliminację powikłań związanych z takim ułożeniem 

pacjenta, jak to było do niedawna. Dzięki niemu może

my również operować pacjentów z dużą nadwagą. 

Jest coś takiego, jak strach no soli operacyjnej? 
Nie, natomiast zawsz,e występuje obawa o pacjenta. 

I ona towarzyszy każdej operacji. Za każdym razem 

trzeba podjąć trudną decyzję, optymalną dla pacjen

ta, po to, by uzyskać efekt, dla którego się operuje. 
A my operujemy po to, żeby pacjentów pozbawić bólu 

i poprawić im komfort życia, a więc decyzje muszą być 

szybko i odpowiednio podejmowane. 

Który moment jest najbardziej stresujący? 
Każdy. Jeżeli z jakichś powodów coś przebiega nie
zgodnie z planem, pojawia się większy stres. Na szczę

ście rzadko się to zdarza. Swoją drogą uważam, że jeśli 

lekarz przestanie stresować się przy stole operacyjnym, 

to pov.'inien się zastanowić, czy chce to dalej robić. 

Operuje Pon endoskopowo cały kręgosłup, uwalnia 
od bólu nawet ludzi poruszających się no wózkach 

inwalidzkich. I tok już przeszło dwa lato w Pozna
niu. Czy te operacje się Panu nie nudzą? 
Nie, każda jest inna, pełna emocji, ciężko się tym znu

dzić. Efekt końcowy jest jakąś niewiadomą, nawet jeśli 

wszystko się powiedzie. Ludzi, którzy trafiają do mnie 
na stół operacyjny, spotykam na ulicy, w restauracjach . 

Jednych pamięta się bardziej, drugich mniej, ale chciał-

bym, żeby wszyscy byli zadowoleni i zdrowi. 

Ilu pocjent•ów zoperował Pon od początku funkcjo
nowania Szpitala św. Wojciecha? 
Około tysiąca pacjentów. Obecnie, dziennie operuję 

dwie, trzy osoby. To bardzo dużo. 

Czy liczbo pacjentów to hardzi.ej kwestio zaufania 
do lekarza, czy ceny, bo, jak wiemy, nie są to zabie
gi refundowane przez NFZ? 
To kwestia jednego i drugiego. Zaufanie oczywiście jest 

potrzebne, ale z drugiej strony szpital stara się, żeby 

te ceny nie przekraczały granic, które są nieosiągalne 

dla pacjentów. Sprzęt, na którym pracujemy jest tak 

nowoczesny, że taniej nie da się tego zrobić, mimo że 
chcielibyśmy żeby tak było. Endoskopowy sprzęt jest 

drogi bardzo kosztowny, zwłaszcza jego wymienialn e 

części, które trzeba na bieżąco kupować, że ceny, jakie 

mamy za zabiegi, są naprawdę optymalne. 

W Internecie można znaleźć setki opinii no Pono 
temat. Ludzie dziękują Panu za uratowanie życia 
i zabranie bólu. Jak Pon reaguje widząc wpisy 
pacjentów? 
Cieszę się, że tyle osób jest zadowolonych i poleca nas 

dalej. To pozwala rozpropagować w Polsce metodę, 

która jest na świecie stosunkowo nowa. Zadowoleni 
pacjenci mówiący, że byli operowani metodą endosko

pową, to naijlepszy sposób na uświadomienie ludziom 

i pokazanie, że jest metoda alternatywa do klasycznych 

operacji, która nie musi wiązać się z długotrwałą reha

bilitacją, a po zabiegu można po prostu iść do domu. 
Oczywiście mam świadomość tego, że będą i niezado

woleni pacjenci, bo nie ma medycyny bez powikłań. 

Na szczęście przy metodzie endoskopowej jest ich 

znacznie mniej. 

Skąd najdalej przyjechał tu pacjent? 
Z Kanady. Mógł to zrobić w Stanach Zjednoczonych, 

ale tam zabieg kosztowałby go dziesięciokrotnie więcej. 

Czy Pon lubi leczyć ludzi? 
Myślę, że to jest coś, co potrafi dać dużo satysfakcji, 

szczególnie, jeśli udaje się tak spekt.akularnie pomagać 
ludziom. To moje życie. I 

sukces POPOINA.ŃSKU I GRUDZIE Ń 20 18 





H istoria Katarzyny i Magdaleny rozpoczęła się 

w 2009 roku, a jej wspólnym mianownikiem 

od samego początku była ogromna pasja do 

ludzi i piękna, empatia oraz uczciwość, bez których 
właścicielki ESTHETIC (Poznań, ul. Na Murawie Sa/2) 

nie wyobrażają sobie ani rozwoju zawodowego, ani 

osobistego. - W centrum naszych zainteresowań jest 

wyłącznie satysfakcja klientów, wszystko inne pozo

staje na drugim planie - wyjaśnia Katarzyna Smolak. 

- Aby jednak móc wypełniać tę hierarchię wartości 
nieustannie rozwijamy siebie, nasz zespół oraz miejsce 

- dodaje Magdalena Daraszkiewicz. Brzmi to trywial

nie? Może odrobinę, ale niesienie pomocy kobietom 

jest często bardzo intymne i wymagające głębokiego 

zrozumienia, dlatego nie ma tu miejsca na przerost 

formy nad treścią. ESTHETIC bowiem jest miejscem, 
w którym bardziej od obietnic liczą się efekty. 

DEFINICJA 
PIĘKNA 

Magdalena Daraszkiewicz 

i Katarzyna Smolak, właścicielki 

Studia Kosmetologii Profesjonalnej 

ESTHETIC, dziesiąty już rok pomagają 

kobietom wydobyć ich naturalne 

piękno, które często skrywa się pod 

głęboką warstwą kompleksów. O wielu 

z nich można zapomnieć, oddając 

się w ręce profesjonalistek, z innych 

często leczy absolutnie niepowtarzalna 

atmosfera tego miejsca. Bo przecież 

piękno, to harmonijny stan ducha, 

ciała i umysłu. 

TEKST I ZDJĘCIA: ESTHETIC 

ZWYCZAJNE NIEZWYCZAJNE 

Magdaleną i Katarzynę łączy profesjonalizm i totalny 

hołd składany rozwojowi, empirycznemu poznawaniu 

stosowanych zabiegów, poszerzanie swoich kosme
tologicznych horyzontów i śledzenie trendów, ale już 

nie krajowych lecz światowych, aby zawsze być o krok 

wcześniej od wymagań klientek. Obie są bardzo zde

terminowane i silne, dlatego w prowadzonym przez nie 

Studiu wszystko musi się zgadzać - estetyka, wachlarz 

usług, kompetencje zespołu i wspomniana wcześniej 
atmosfera. 

Katarzyna Smolak jest z ""yksztalcenia magistrem 

kosmetologii Uniwersytetu Medycznego im K. Mar

cinkowskiego w Poznaniu. Najbardziej fascynuje ją ko

smetologia estetyczna, która pozwala wydobyć piękno, 

ale też uleczyć skórę i pozytywnie wpłynąć na zdrowie 
całego organizmu. Zgłębia technologie i produkty 
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dedykowane mezoterapii igłowej , laserom frakcyjnym, 

peelingom chemicznym. Prywatnie Katarzyna jest mi

łośniczkom motocykli i muzyki o cięższym brzmieniu. 

Magdalena Daraszkiewicz również ukończyła ko
smetologię na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu 

z tytułem magistra. Jest ponadto absolwentką Szkoły 

Makijażu, Wizażu i Stylizacji oraz rocznej Szkoły 

Makijażu Permanentnego PMU World. Jej największą 

pasją jest makijaż permanentny, którego warsztat nie

ustannie udoskonala biorąc udział w licznych szkole
niach i seminariach. Zabieg ten wymaga chirurgicznej 

precyzji, a jednocześnie estetycznych i artystycznych 

umiejętności. Przede wszystkim ogromne; odpowie

dzialności za efekt. Poza makijażem permanentnym 

zajmuje się również laseroterapią oraz nowoczesnymi 
zabiegami poprawiającymi wygląd skóry - Fascynu-

ją mnie rozwiązania, dzięki którym mogę wywołać 

uśmiech na twarzach. naszych klientek - wyjaśnia 

Magdalena. Każdą wolną chwilę, choć nie ma ich zbyt 

wiele, poświęcam najbliższym, aktywnie spędzając 

z nimi czas. 

MIEJSCE NIEPODOBNE DO ŻADNEGO 

Choć kosmetologia nie jest niszowym zakresem usług 

na mapie Poznania, to ESTHETIC z całą pewnością 

wyróżnia się pod względem zaufania, jakie wzbudza 

w klientkach będących stałymi bywalczyniami od 2009 
roku, a więc od samego początku. • Nam s,amym jest 
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w to trudno uwierzyć, ale tak faktycznie jest. Co cieka• 

we, przyjaciółki naszego Studia razem z nami otwie

rały się na nowości, poszerzały zakres swoich potrzeb 

i coraz większych oczekiwań, które my z ogromną 

przyjemnością miałyśmy szansę spełniać - podkreśla 

Magdalena. • Dziś już nie wyobrażam innego mode-

lu pracy, niż tego opierającego się na porozumieniu 

i relacjach. ESTHETIC szybko stał się miejscem, wokół 

którego zbudowana została społeczność, nie wirtualna, 

ale prawdziwa, regularnie nas odlwiedzająca, ufająca 

a zarazem zaufana - dodaje. 
Miejsce to charakteryzuje również dyskrecja, tak

towność i wyczucie. Tutaj każdy może czuć się nie

skrępowany, a jeśli ma taką potrzebę - anonimowy. 

W ESTHETIC nie ma potrzeby lansu, bo liczy się 

skuteczne działanie i adekwatny dobór zabiegów, które 

będą korzystnie wpływać na skórę, sylwetkę czy ogólne 
samopoczucie. • Ostatnimi czasy nasze klientki się-

gają po te zabiegi, których efekty wcale nie muszą być 

natychmiastowe, ale długofalowe. Taki potencjał ma 

między innymi endermologia, której seria 15 zabiegów 

modeluje sylwetkę, zmniejsza cellulit, ujędrnia skórę i co 
najważniejsze redukuje tkankę tłuszczową - wyjaśnia 

Katarzyna Smolak. • Podobnie jest z mezoterapią igło

wą, osoczem bogatopłytkowym czy mikrodermabrazją, 

które stanowią inwestycję w piękną i zadbaną skórę 

twarzy bez oznak starzenia na długie lata. Oczywiście 

przy zachowaniu zabiegów przypominających. I 
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STARZEC SIĘ ... 
ŁADNIEJ I BEZPIECZNIEJ 

Medycyna oraz chirurgia estetyczna nie jest już dziś tematem tabu. Z zabiegów korzysta 

coraz więcej osób, w tym także mężczyźni. - Najważniejsze jest to, żeby trafić do lekarza, 

który jest wysokowykwalifikowany do przeprowadzania tego typu zabiegów 

- mówi dr Michał Chalcarz. Spełnił już nie jedno ludzkie marzenie i każdego dnia 

uszczęśliwia pacjentów, którzy szukają u niego pomocy. 

ROZMAWIA: JOANNA MAŁECKA I ZDJĘCIA: MAŁGORZATA WAWRZYNIAK 

Z jakich zabiegów najczęściej korzystają Pana 
pacjenci? 

Michał Chalcarz: Pacjenci trafiają do mojego gabi

netu z różnymi problemami estetycznymi. Jedni chcą 

ujędrnić skórę, poprawić jej jakość, wygląd, inni z kolei 

mają już bardziej zaawansowane procesy starzenia. 
W takim przypadkach pomocna jest medycyny este

tyczna, gdzie mamy do dyspozycji szeroki wachlarz 

duża przewaga, ponieważ poznanie potrzeb i oczeki

wań pacjentów w procesie leczenia jest kluczowe. Dru

ga sprawa to kwestia zaufania, które buduje się dzięki 

wieloletnim pozytywnym doświadczeniom. 

To dla mnie bardzo ważne. 

Kiedy je st odpowiedni czas na pierwszą wizytę 
u lekarza medycyny estetycznej? 

zabiegów, takich jak iniekcje wypeł-

niaczy na bazie kwasu hialuronowe

go, przeszczep tłuszczu, mezoterapia, 

osocze bogatopłytkowe, toksyna 
botulinowa oraz laseroterapia. Ko

lejna grupa pacjentów trafia do mnie 

z różnego rodzaju problemami, które 

wymagają już interwencji chirur

gicznej. Najczęstszymi zabiegami, 
które wykonuję w ramach chirurgii 

estetycznej to korekcja piersi, nosa, 

odstających uszu, plastyka brzu-

ipACJENCI, KTÓRZY 

Często odwiedzają. mnie pacjent-

ki stosunkowo młode. Najczęściej 

wykonywanym zabiegami u tej grupy 

są korekcja ust, zmarszczek mimicz
nych, blizn potrądzikowych oraz 

cieni pod oczami. Z zakresu chirurgii 

estetyczn ej to korekcja piersi, nosa 

oraz liposukcja brzucha. Wiek około 

30 lat to dobry czas na włączenie 

zabiegów profilaktycznych np. zabieg 

Neauvia Hydro Deluxe, który świet

nie nawilża i regen eruje skórę moich 

pacjentek. 

TRAFIAJĄ DO MNIE 

PRAGNĄ WYGLĄDAĆ 
LEPIEJ, ALE RÓWNIEŻ 

NATURALNIE 
_J 

cha, powiek dolnych i górnych oraz 

liposukcja. 

Posiada Pan bardzo duży zakres wykonywanych 
zabiegów . .. 
Tak to prawda. Wielu lekarzy skupia się tylko na medy

cynie estetycznej lub chirurgii plastycznej. Osobiście 

uważam, że obie dziedziny świetnie się uzupełniają 

i w ramach mojej kliniki jesteśmy w stanie zapropono
wać kompleksową terapię dla naszych pacjentów. To 

Czy można pr:zesadzić z zabiegami? 
Przesadzić można ze wszystkim. Niedawno jeszcze 

obowiązywała moda na mocno powiększone usta, co 

wiązało się z podaniem dużej ilość preparatu w tą 

okolice. Na pewno nigdy nie podjąłbym się zabiegu, 

który moim zdaniem byłby niekorzystny dla pacjenta. 

Uważam, że najważniejsza w całym procesie leczenia 
jest rozmowa, dzięki której lekarz może najlepiej po-
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DR MICHAŁ CHALCARZ 
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie, jako specjalista 

chirurgii ogólnej, zajmuje się zagadnieniami związanymi z chirur

gią plastyczną oraz medycyną estetyczną i regeneracyjną. Swoje 

kwalifikacje podwyższa, biorąc udział w licznych konferencjach 
naukowych, kongresach oraz kursach z zakresu chirurgii plastycz

nej oraz medycyny estetycznej. Jest międzynarodowym trenerem 
marki Neouvia i prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla lekarzy 

z technik podawania wypełniaczy. Na co dzień pracuje w swoim 

gabinecie w Poznaniu, Centrum Medycznym Bieńkowski w Byd
goszczy oraz Klinice Chiroplastica we Wrocławiu. 

znać oczekiwania i potrzeby swojego pacjenta. Jednak 

to nie wszystko. Nie mniej istotnym elementem jest 

poznanie lekarza przez pacjenta i zbudowanie z nim 

zaufania. Moim zdaniem estetyka to pojęcie względ

ne i warto mieć pewność, że obie strony definiują ją 
tak samo. Warto poznać efekty jego pracy i samemu 

ocenić czy spełniają one nasze oczekiwania. Wybór 

lekarza powinien być świadomy i przemyślany. 

Czy na bez,pieczeństwa zabiegów medycyny 

estetycznei mają wpływ produkty, na których się 
pracuje? 

Oczywiście. Pracuję na produktach, które są sprawdzo

ne, przebadane i nie wywołują reakcji niepożądanych, 

ponieważ bezpieczeństwo moich pacjentów to dla mnie 

priorytet. Dlatego właśnie wybratem produkty marki 
Neauvia, które dzięki zastosowaniu innowacyjnej me

tody wytwarzania i sieciowania kwasu hialuronowego 

są bezpieczne, dobrze tolerowane oraz dają możliwość 

uzyskania długiego efektu estetycznego. Podczas prowa

dzonych przez mnie szkole11 i warsztatów, przekazuje 

lekarzom medycyny estetycznej najnowsze techniki, 
omawiam anatomię, dzięki czemu zabiegi estetyczne 

stają się skuteczniejsze i co najważniejsze bezpieczne. 

Czy Pana z:daniem warto korz:ystać z zabiegów 
medycyny estetycz.nej? 
To wszystko zależy od osoby i jej indywidualnych 
preferencji. Jeśli ktoś nie chce nic poprawiać w swoim 

wyglądzie, ma do tego całkowite prawo, nie są to prze

cież zabiegi ratujące życie. Pacjenci, którzy trafiają do 

mnie pragną wyglądać lepiej, ale również naturalnie. 

To cudowne uczucie, kiedy na wizycie kontrolnej pa

cjent z błyskiem w oku i szerokim uśmiechem opowia
da o swoich uczuciach. Czasami mała zmiana oznacza 

dużą różnice. I 

CHALCARZ 
CL I N I C 

NEAUVIA 
ORGANIC 
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PUK, PUK
TU DEPRESJ 

Święta - czas radości, wspólnych chwil przy stole, życ 

zawsze i nie dla każdego. Okres świąteczny może być bardzo stresujący, dołujący, 

a nawet prowadzić do depresji. O tym jaki wpływ mają na nas Święta 

rozmawiamy z doktor Agnieszką Remlinger-Molendą- specjalistą psychia 

ROZMAWIA: EWA MALARSKA I ZDJĘCIA: EWA MALARSKA 

WIGILIJNY WIECZÓR. 
OBRAZ PIERWS?V 

W rogu niewielkiego pokoju, obok okna, stoi przybrana 

kolorowymi, już zabytkowymi figurkami i lan1pkami, 

choinka. Stół, zgodnie z odwieczną tradycją, nakryty 

jest bielusie1ilim jak śnieg, wykrochmalonym obrusem. 

Na nim, nadal z owym zwyczajem, w przepięknej białej 

zastawie postawiono dwanaście potraw i przygotowano 

nakrycia. Dwa. Jedno dla strudzonego wędrowca. 

Starsza, siwa Pani w swojej najlepszej sukience 

z koronkowym żabotem (mów, po czterdziestu latach 

jest modny) staje przy stole. Przełamuje opłatek na pól 

Życzę Ci zdrowia, mówi. I kładzie drugi kawałek opłat• 

ka na talerzu dla gościa. Siada. Tyle się napracowałam, 

a teraz nawet nie mam ochoty i siły jeść, szepce. Po 
policzku spływa łza. 

OBRAZ DRUGI 

Między oknami dużego salonu stoi przybrana złotymi 

figurkami i czerwonymi lampkami choinka, pod którą 

poukładano pięknie opakowane w złoty papier prezen

ty. Mnóstwo prezentów. Wielkie, średnie i mniejsze. 

Kokardy oplatających je czarnych wstążek mienią się 

od złotego brokatu. Z głośników rozn1ieszczonyC:h 

w rogach pokoju sączy się dyskretnie świąteczna 

muzyka. Olbrzymi stół pośrodku nakryty jest obrusem 

w kolorze czerwonego wina. Pięknie wygląda na nim 

czarno -złota zastawa. Tutaj również przygotowano 

dwanaście potraw. Nakryto na 12 osób. Jedno z nakryć 

przygotowano dla strudzonego wędrowca. Tak każe 

tradycja. Ogień w kominku naprzeciw okien tańczy 

wesoło. Tylko on jest pełen życia. Pani w eleganckiej 

burgundowej sukni podchodzi do mężasłedZl!ICC!llto 

przy stole z twarzą ukrytą w dłoniach. Kładzie mu rękę 
na ramieniu. Pan podnosi głowę. Dlaczego, szepce, 
dlaczego nie przyjechali? Po policzku spływa łza. 

OBRAZTrdLCI 

Przy wigilijnym stole zasiadła czteroosobowa rodzina. 

Stół jest mały, więc przygotowane dania poustawiano 

na szafkach w pobliżu. Tak jak i za.stawę dla niespodzie

wanego gościa. Mama nalewa zupę. Tata łamie opłatek, 

podaje każdemu kawałek. Wesołych Świąt. Jedzmy. Dzieci 

spoglądają w kierunku choinki stojącej na taborecie, obok 
telewizora. Tato, a prezentów nie będzie? A zasłużyliście? 

Byliście grzeczni? Tmaak! No to zobaczymy. Jedzmy. 

Dzieci dłubiią w talerzach. Man1a zjada zupę z opuszczoną 

głową. Tato, kiedy te ... ? Jedz, mówiłem! Kiedy nie mogę, 

chlipie chłopiec. Kochanie, może ... ? Nie!!! Marna niżej 

opuszcza głowę. Po policzku spływa łza. 

OBRAZ CZW. f 

W małej kuchni uwija się czerwona z gorąca i pośpiechu 

uśmiechnięta Pani w fartuszku w renifery. Podśpiewuje 

wesoło. Kochanie! - krzyczy do męża - wolisz jajka ze 

szczypiorkiem czy z majonezem? Mąż ze śmiechem 

odpowiada - Słońce, pomyliłaś Święta! Za chwilę ob 
zaśmiewają się do łez na widok choinki przystro· 

przez synka. Zamiast bombek powiesił wielkan 
jajka i zajączki. Wszystkie mają czerwone 

z białym pomponem wykonane z krepy. Ki 

żurek? - knyknąl. Jestem głooodny! R 

odpowiedzieli: gdy zaświeci pierwsza 

w drzwiach babcia pokręciła głową -
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I MOf EMY w TEN , 
SPOSOB URATOWAC 

KOMUŚ ŻYCIE, GDYŻ 

CIĘŻKA DEPRESJA 

BYWA, NIESTETY, 

CHOROBĄ ŚMIERTEL~ 

wszystko na opak, stwierdziła ze śmiechem. Jednak 

dzięki temu jest wesoło. Jasne, mamo, powiedział Pan 

domu. Najważniejsze jest to, że jesteśmy razem i mo

żemy ze Swiętami zrobić co tylko chcemy. My chcemy 

wielkanocne jedzenie, bo nam bardziej smakuje. I nie 
ma w nim ryb, na które mały jest uczulony. A tradycja? 

Tradycję właśnie tworzymy. Naszą - pamiętasz „Misia"? 

,,Tradycja to dobre imię dla dziewczynki" - mówi spo

glądając czule na żonę, kładącą właśnie rękę na brzuchu. 

Dziś się dowiedzieliśmy. To nasz niespodziewany gość. 

Po policzku babci spłynęła łza. 

Mogłobym tokich obrozów wyobrozić sobie mnó
stwo. Wspólną ich cechą byłoby spływojąco po 
policzku łzo. Smutku lub rodości. Poni doktor, jok 

to jest z tymi Świętomi? Odnoszę wrożenie, że 
niekoniecznie wszyscy cieszą się nimi. 
Agnieszka Remlinger-Molenda: To prawda. Dla wielu 

osób okres okoloświąteczny, obejmujący czas już od 

końca października do mniej więcej polowy stycznia, 

okazuje się emocjonalnie bardzo trudny. To czas pew-• 

nych podsumowali. Najpierw spotykamy się na cmen
tarzach, wspo1ninając najbliższych, których już z nami 

nie ma, oddajemy się refleksjom nad przemijaniem, 

krótko po tym zaczynamy myśleć o Swiętach, później 

zaś przychodzi czas na podsumowanie roku. Stosun

kowo blisko siebie występują trzy sytuacje, z których 

każda może być bardzo stresogenna. 

Some Święto to tylko kilko dni - co w nich jest 
tokiego, że tęsknimy do nich, nie możemy się ich 

doczekoć, cieszymy się, że będą, o potem okozuje 
się, że jesteśmy nimi rozczorowoni? 
Może oczekujemy od nich zbyt wiele? Od listopada 

oglądamy świąteczne reklamy, gdzie wszyscy są piękni, 

serdeczni, obdarowują się wspanjalymi prezentami 

i widać, że lubią ze sobą być. Nic dziwnego, że chcemy 

dla siebie tego samego. 

Niestety, nasza rzeczywistość nie zawsze tak wy
gląda. Zdarzają się w rodzinach nieporozumienia lub 

nawet poważne konflikty. A my na siłę sadzamy osoby, 

które nie rozwiązały swoich problemów, przy jednym 

stole i oczekujemy świątecznego cudu. Cudów nie ma, 

albo zdarzają się wyjątkowo rzadko. 

No włośnie, o do tego jesteśmy zmęczeni przygo

towoniomi, bo przecież trodycjo każe zostawić stół 
suto - musi być 12 potraw, najlepiej przygotowa
nych własnoręcznie przez Panią domu. Bez względu 
no to czy jest oktywno zowodowo, czy nie, o tokże 
bez względu no to, czy domownicy (o tokże i go

ście) w ogóle lubią je jeść. Roz w roku możno? 
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Można. Tylko po co? Czyż w Świętach nie chodzi o to, 

aby poczuć atmosferę bliskości? Aby cieszyć się swoim 
towarzystwem, zademonstrować wzajemne szacunek, 

przyjaźń, miłość? Posłusznie poddając się tradycji, 

robimy sobie czasem krzywdę. Nie chcę przez to 
powiedzieć, że nie należy jej kultywować. Jest bardzo 

cenna, jednak można wybrać z niej elementy, które 

nam najbardziej odpowiadają i te właśnie pielęgnować, 

a inne przekazywać młodszym pokoleniom w for-

mie np. opowieści. Zwróciła Pani uwagę na to, że na 

gwiazdkowych przyjęciach firmowych podawanych 
jest tylko kilka dań? Dlaczego nie zastosować takiego 

zabiegu w domach? Wybierzmy nasze ulubione po

trawy i przygotujmy je według tradycyjnego przepisu. 

Mniej jedzenia wtedy zmarnujemy, a sami nie będzie

my umęczeni i zestresowani przygotowani.ami. 

Mo tak, radość ze Świąt skutecznie potrafią popsuć 
stres i zabieganie. Zwykle chcemy obda.rować na
szych bliskich i zaproszone na Wigilię osoby czymś, 

co sprawi im przyjemność. Jak porodzić sobie z tym 
wyzwaniem i nie popaść w przygnębienie, gdy jed
nak z prezentem nie trafimy? 
Przede wszystkim nie należy brać na swoje barki zbyt 

wielu zadań. Podzielmy je między domowników, 

oczywiście na miarę ich możliwości. Zaangażowa-

nie wszystkich do wspólnej pracy nie tylko pozwoli 

rozłożyć ciężar przygotowań, pozwoli też na częściowe 

chociaż rozładowanie przedświątecznego napięcia. 

Dobór podarunków stanowi duże wyzwanie. Zawsze 

jednak może zdarzyć się prezentowa wpad!ka. Najlepiej 

odwrócić wtedy uwagę od tego, co nie wyszło, skupia

jąc się na pozytywnych aspektach spotkania. 

Zastanawiam się jak mają poradzić sobie ze Świę
tami osoby samotne? Myślę, że im jest szczególnie 
trudno w tym czasie. 
O, tak. To duży problem. Samotność w Święta może 

być odczuwana znacznie dotkliwiej niż na co dzień. 
Zwłaszcza, gdy człowiek widzi wokół innych wspólnie 

cieszących się świątecznymi chwilami. Zdarza się wte

dy często, że takie osoby stają się przygnębione, smut

ne, czasem rozdrażni.one. Jeśli tylko wiemy, że ktoś 

z naszych znajomych będzie w Święta sam - zaprośmy 

go do siebie. Może się okazać, że uratujemy go przed 
długotrwałym przygnębieniem, obniżeniem nastroju 

czy nawet depresją. 

Odmianę tego problemu prezentują osoby „samotne 

w tłumie". Taką postawę często obserwujemy, w zda
wałoby się, ,,modelO\")'ch" rodzinach, w których jest 

wszystko, poza wspólnie spędzonym czasem, poświę

coną uwagą. Tam, gdzie pozostają nierozwiązane, 

nieprzegadane zatargi czy choćby drobne pretensje, 

które potrafią nabrzmiewać całymi latami. 

Pani doktor, kiedy mówimy o depresji? 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że chorobę zawsze 
rozpoznaje lekarz, do którego warto, a nawet trzeba 

udać się, gdy dłużej niż dwa tygodnie man1y obniżony 

nastrój, nie odczuwamy przyjemności, przestają intere

sować nas dotychczas uprawiane aktywności, pojawiają 

się lęki, trudności z uwagą i koncentracją, a już na 

pewno, gdy zdarzają się myśli o charakterze autoagre
sywnym czy nawet samobójczym. Nie bójmy się szukać 

pomocy. Ni,e obawiajmy się zaproponować jej innym, 

gdy zauważymy w ich zachowaniu coś niepokojącego. 

Możemy w ten sposób uratować komuś życie, gdyż cięż

ka depresja bywa, niestety, chorobą śmiertelną. 

Czy dużo ludzi na nią choruje? 
Szacuje się, że jest w czołówce występujących chorób 

cywilizacyjnych. Różne źródła plasują ją to na dru

gim, to na czwartym miejscu, obok bólów kręgosłupa, 

anemii, chorób płuc i kardiologicznych. W różnych 
krajach rozkłada się to rozmaicie. Wszyscy są jednak 

zgodni, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat wysunie 

się na pierwsze miejsce. 

Jok leczy się depresję? 

Sposób leczenia zawsze lekarz dobiera do konkretnego 
pacjenta. Podajemy środki farmakologiczne, bo jest 

to choroba, w której występują deficyty neuroprze

kaźników w mózgu, a neuroprzekaźniki to substancje, 

dzięki którym nasze komórki nerwowe komunikują 

się między sobą. Leki pomagają uzupełnić te braki. To 

tak, jak w cukrzycy - trzeba choremu podać to, czego 
organizm n ie wytwarza. Ponadto, zachęcamy pacjenta 

do skorzystania z psychoterapii, gdyż najlepsze efekty 

leczenia uzyskuje się z połączenia tych dwóch metod. 

Jeśli trzeba - proponujemy leczenie szpitalne. 

Joką radę moglibyśmy usłyszeć od Pani przed zbli
żającymi się Świętami? 
Bądźniy dla siebie dobrzy. Porozpieszczajmy samych sie

bie i swoich bliskich, bo w dobie pogoni za uciekającym 

w szalonym tempie czasem - zdarza nam się o sobie 

zapominać. Bądźmy uważni na potrzeby swoje i in
nych. Gdy zauważymy u kogoś obniżony nastrój - nie 

lekceważmy tego, nie pomniejszajmy wagi problemu. 

Bądźmy w pobliżu. Czasem serdeczny uścisk i obecność 

tuż obok mogą zdziałać więcej, ni.i długa rozmowa. I 

Więcej informacji: www.amonarla.pl, tel. 61 863 00 68, 

www.hertmanowska.pl ł) 
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SŁODKIE SWIĘTA 

W Cukierni Pawlova w Luboniu, przy ulicy Księdza Streicha pachnie piernikiem. 

Paweł Mieszała - mistrz Polski i Świata w cukiernictwie wraz ze swoimi uczniami: 

Mariuszem Góreckim i Jakubem Ćwiklińskim wymieniają się przepisami. Obok leżą 

ozdobne gwiazdki, choinki, foremki, stoi mąka, sito, ktoś rozbija jajka. Za chwilę, specjalnie 

dla Państwa, wypieką świąteczne przysmaki mieszając tradycję z nowoczesnością. 

TEKST: JOANNA MAtECKA I ZDJĘCIA: SŁAWOMIR BRANDT 

P
aweł Mieszała i Mariusz Górecki właśnie wrócili 
z Kulinarnych Mistrzostw Świata w Luksem

burgu, osiągając kolejny sukces - dwa brązowe 

medale za eksponat czekoladowy i eksponat z cukru. 

Mariusz, zmęczony, ale szczęśliwy, właśnie zabrał się 

za piernik. Będzie z crunchem piernikowym, powidła 

mi i musem. I można go zrobić w domu, choć w wyko
naniu cukiernika wygląda obłędnie. - Będzie z przy-

prawami piernikowymi, na spodzie crunch z ciasta 
piernikowego, białej czekolady i masła - mówi. - Prze

cież nie ma Świąt Bożego Narodzenia bez piernika. 

A dlaczego by go nie odczarować? Po drugiej stronie 

stołu Jakub Ćwikliński przygotowuje ptysie, a raczej 

czekoladowe choux z kremem pattisiere z gorzkiej 

czekolady. Też do zrobienia. - Lubię święta, kojarzą mi 
się z oddechem, z rodziną, to fajny czas - mówi i kroi 
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ciasto. - Zrobię to tak, żeby każdy z Państwa mógł 
wypiec je sobie w domu. 
Paweł Mieszała, właściciel Cukierni Pawlova nie

śmiało przygląda się swoim uczniom. Sam przygoto
wał sernik, który pachnie obłędnie. - Jestem zwo
lennikiem prostych przepisów - mówi. - Uważam, 
że im mniej składników, tym bardziej tradycyjnie 
i lepiej wychodzi. Nie zamykam się oczy,.Yiście tylko 
na kuchnię naszych babć, ale lubię eksperymentować. 
- W tym roku, oprócz tradycyjnych ciast, takich jak: 
makowiec, sernik i piernik wypieczemy coś nowocze
snego - mówi mistrz Mieszała. - Będzie to grzaniec, 
czyli ciemna gorzka czekolada na spodzie pierniko
wym z musem z grzanego wina. Będzie pyszny. Część 
zamówień na wypieki świąteczne złożono już w mar
cu tego roku. - Myślę, że to osoby, które w ubiegłym 
roku nie zdążyły. Ale to dobrze, bo mamy dużo czasu 
na przygotowanie - dodaje Paweł Mieszała i dekoru
je swój sernik czekoladową gwiazdką. - Z dzieciństwa 
doskonale pamiętam makiełki, które przygotowy
wałem razem z tatą. Były tak słodkie, że nie dało się 
ich zjeść. Najpierw namaczaliśmy bułkę w mleku, 
prażyliśmy migdały, a na końcu trzeba było ukręcić 
mak. Szczerze tego zajęcia nie znosiłem. Ale nie o to 
tu chodziło, tylko o to, żeby być razem. Dziś, wspól
nie z dziećmi, wypiekamy pierniki, jest u nas mako
wiec, babka piaskowa lub drożdżowa, keks z dużą 
ilością bakalii i orzechów, sernik taki jak stoi przed 
tobą i najróżniejsze wypieki w kształcie gwiazdorka, 
czy kuli śnieżnej. 

Cukiernia Pawlova na zamówienia będzie czekać 

najpóźniej na tydzień przed Świętami. Oprócz tego 
będzie można kupić inne ciasta, choćby brzdąca, 
którzy jako jedyni w Wielkopolsce, przywrócili do łask 

i wypiekają go według starej, tradycyjnej receptury. 
Będą też różnego rodzaju placki, pączki na Sylwestra, 
babeczki i wiele innych. - Przykładowo, klasyczna 
szneka, która sprzedaje się rewelacyjnie, im więcej jej 
wypiekamy tym więcej sprzedajemy - mówi Paweł 
Mieszała. - Mamy klientów, którzy przyjeżdżają po 
nią z drugiego końca Poznania. Na brzdąca trafiają do 
nas Judzie z Kielc, a nawet Skierniewic. Chciałbym, 

aby Państwo skorzystali z naszych przepisów, a jeśli 
nie macie czasu, zapraszam do naszej cukierni, do 
Lubonia, pomożemy. Życzę wszystkim wspaniałych, 

rodzinnych i smacznych Świąt Bożego Narodzenia. I 
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CZEKOLADOWE CHOUX Z KREMEM PATISSIERE Z GORZKIEJ CZEKOLADY 

ł Czekoladowe ciasto parzone: 
200g wody, 300g mleka, 200g mas/a 

szczypta soli, szczypta cukru 300g mąki typ 500 
90g czekolady 58°/o, 1 O jajek 

Wodę, mleko, masło, sól i cukier gotujemy w gornku. 
Po zagotowaniu, dod!ojemy mąkę i czekoladę 

i dokładnie mieszamy ciasto w garnku przez 2 minuty 

na mołym ogniu. Ciasto przekładamy do miksera 

i mieszamy do ostygnięcia używając rózgi. Gdy 

ciasto będzie chłodne, stopniowo dodajemy jajka. 
Całość mieszamy na jednolitą masę. Przekładamy 

wszystko do worka cukierniczego, szczelnie zamykamy 

i odstawiamy na 2-3 godzinki do lodówki przed 

szprycowaniem. Szprycujemy na blaszkę wielkości 

ok. 3 cm średnicy i 2 cm wysokości. 

ł Czekoladowa kruszonko: 
300g masła, 345g cukru brązowego 
270g mąki typ 500, l OOg mąki migdałowej 

80g rozpuszczonej czekolady 58°/o 

Wszystkie składniki razem łączymy w jednolitą masę, 

wałkujemy pomiędzy dwoma popierami 
1-2 minuty, wkładamy rozwałkowaną kruszonkę do 

zamrażarki, w celu mocnego zmrożenia, wyciągamy 

sztywne i wykrawamy kola wiel kości tokiej samej jak 

szprycowane ciasto. Kładziemy na wyszprycowane 
ciasto. Pieczemy w piecu konwekcyjnym 

o temperaturze 180 stopni około 25-30 minut. 

ł Krem patissiere z gorzkiej czekolody 
1100 ml mleka, 150ml śmietany 

8 żółtek, 120g cukru, 30g skrobi kukurydzianej 
100g masła, 300g czekolady 77'/o 

Mleko i śmietanę gotujemy. W tym czasie mieszamy 

żółtka, cukier i skrobię kukurydzianą energicznie 

do połączenia składników. Gdy płyny się zagotują, 

hartujemy żółtka, następnie razem gotujemy na 

małym ogniu, cały czas mieszając. Gdy krem nam się 
zagęści, ściągamy z ognia, dodajemy czekoladę, mesto 

i wszystko razem blendujemy. Całość odstawiamy do 
lodówki na przynajmniej 12h. 

Choux przekrawamy na pól i szp:rycujemy krem do 

środka używając worka cukierniczego i tyłki cukierniczej 

typu gwiazdka. Całość delikatnie posypujemy cukrem 
pudrem. 

SERNIK 

ł Spód kruchy 
60gmasla, 
50g cukru trzcinowego 

50g mąki pszennej, 40g mąki migdałowej 

Wymieszać wszystkie składnki razem. Włożyć do 
zamrażarki. Piec w 160°C przez około 2Smin. 

ł Sernik, średnica 15cm 

450g sero tworogowego, 224g oukru, 
540g creme fresh 

30 ml mleka, 2 żółtka, 3 jajka 

Ser wymieszać z cukrem. Jajka, żótka oraz mleko 
razem wymieszać. Powoli wlewając masę jajową do 

sera. Na końcu dodać creme fresh.Wlać do formy, 

najlepiej silikonowej, tak nam ser nie wypłynie. Piec 
w 135°C przez 60 min. Zostawić w piecu przez 20 min. 
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PIERNICZEK 

t Piernik 
500g mąki pszennej, 
100g mąki żytniej, 1 jajko, 

250 ml miodu akacjowego, 

200gcukru 
125g masła, 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

40g przyprCJWt do piernika, 

Sg mielonego anyżu 

Miód podgrzać z cukrem i przyprawą do piernika. 

Odstawić na bok. Do miski wsypać mąkę i sodę. 

Wymieszać. Dodać jajko, miękkie masło, lekko ciepły 
miód. Zagnieść ciasto. Odstawić do schłodzenia. 
Następnie wałkować na grubość 3-4 mm. Wypiekać 

w I 80°C przez około 6 minut. 

t Crunch piernikowy 
1 10g czekolady białej, 

100g piernika, 50g masła 
25g prażynek Paillete Feuilletine 
(lub płatków kukurydzianych) 

Czekoladę rozpuścić. Piernik pokruszyć i wymieszać 

z prażynką. Dodać czekoladę, wymieszać razem, 

dodać rozpuszczone masło. Rozwałkować na grubość 
3 mm. Schłodzić. Póżniej wykroić spód do monoparcji. 

t Powidła 
1 OOOg dojrzalych śliwek, 300g cukru, 50g wody 
Śliwki umyć i wypestkować, włożyć do garnka, za lać 
wodą. Podgrzewać na małym ogniu około 2 godziny 

czasami mieszając. Gdy objętość śliwek zmniejszy 

się wsypać cukier, smażyć do momentu całkowitego 

rozpuszczenia się cukru. Odstawić do ostygnięcia. 

t Mus piernikowy 
15g przyprawt do piernika, 400g czekolady mlecznej 
305g ubitej śmietany, 325g zagotowanej śmietany 

Sg żelatyny, 15g wady 

Żelatynę namoczyć w zimniej wodzie. Śmietanę 
zagotować z przyprawa mi. Dodać żelatynę do 
śmietany, następnie zalać czekoladę. Zblendowoć 

całość. Ost1L1dzić do 35 stopni, wymieszać z ubitą 

śmietaną. 

t Glacage czekoladowy 
40g żelatyny, 120g wady zimnej do żelatyny 

250g wady, 450g cukru, 450g syropu glukozowego 

450g czekolady 7'Z'lo, 320g mleka skondensowanego 

Wodę, cukier, syrop glukozowy doprowadzić do I 03 
stopni. Dod!oć namoczoną żelatynę, wymieszać. Zalać 

czekoladę, zblendować. Dodać m leko skondensowane, 

jeszcze raz zblendować. Odstawić do ostygnięcia. 

Mus wlać do formy silikonowej, boki wygładzić łyżką. 
Nałożyć powidło do środka. Następnie zamknąć formę 

crunchem piernikowym. Zamrozić. Oblewać glocogem 
czekoladowym (35°(). 



78 I SMACZNEGO 

POGO,TOWIE , 

SWIĄTECZNE 

Święta Bożego Narodzenia to dla większości kobiet ogromny stres: czy zdążę, czy 

o wszystkim pamiętałam, czy dam radę, bo przecież pracuję, a nie wyobrażam sobie, 

żeby zamówić gotowe dania? W śród tej bieganiny i chęci zrobienia wszystkiego nawet 

na ostatnią chwilę, mogą zdarzyć się wypadki - coś się przypali, przesoli, będzie 

niedoprawione, a barszcz straci kolor. I co wtedy? 

TEKST: EUBIETA PODOLSKA I ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE BOHATERA 

S prawdzony sposób ma na to Magdalena 

Ossowska, która jako kucharz przez 13 lat 

pracowała w Niemczech, m.in. w restauracji 

z Gwiazdką Michelina, będąc prawą ręką szefa kuchni 
(YoSH w Stuttgarcie), a teraz jest doradcą kulinarnym 

w firmie Nowicki Naturalnie. Dla Niej praca w kuchni 

w stresie to norma, a ma na to jedną receptę - pla

nowanie. - Warto dokładnie rozpisać to, co chcemy 

zrobić, co nam jeszcze zostało do przygotowania, do 
posprzątania - mówi Magdalena Ossowska. - To da 

nam szansę, by precyzyjnie zaplanować dzień po dniu 

pracy, aż do samej kulminacji czyli kolacji wigilijnej. 

Da nam też możliwość stworzenia listy zakupów, bo 

przecież część z nich można zrobić znacznie wcześniej 

i będziemy mieć gwarancję, że nie zapomnimy o ni
czym i nagle, kiedy b,ędziemy - dajmy na to - piekły 

ciasto, nie okaże się, że nie mamy bakalii czy proszku 

do pieczenia. Trzeba działać metodycznie i nie dener

wować się upływającym czasem. Dobry plan to pod

stawa działania. My, kucharze, nazywamy z francuska 

mise en place. Jak ugotować wszystko i nie zwariować? 
Radzi Magdalena Ossowska. 

JUŻ TERAZ NALEŻY UŁOŻYĆ MENU 
ŚWIĄTECZNE 

Musimy koniecznie ustalić, co chcemy podać domow
nikom i naszym gościom podczas każdego dnia Świąt 

Bożego Narodzenia. Czy przygotujemy świąteczny 

obiad, czy będziemy podawać tylko dania na zimno? 

Ile będzie osób? Czy zapraszamy rodzinę tylko na kawę 

i ciasto, czy może też na obiad i kolację? Czy przygo

tov.,ujemy jedynie dania tradycyjne, z rodzinnego ka
nonu kulinarnego, czy może szukamy nowości? Kiedy 

odpowiemy sobie na te pytania i przygotujemy spis, 

możemy natychmiast przystąpić do dalszych ustaleń. 

LISTA ZAKUPÓW 

Przygotowując listę zakupów należy zastanowić 
się, co możemy kupić już teraz, na przykład cukier, 
mąkę, olej, bakalie, słodycze, buraki. Na ostatni 

tydzie11 zostawiamy zakup tych produktów, które nie 

mogą leżeć. 

Warto też podczas kupowania sprawdzać skład i datę 

ważności. W tym okresie pojawia się bowiem wiele 
towarów, które są na granicy przydatności do spożycia. 
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I NIEMOŻNA , 
BARSZCZU ODKŁADAC 

NA OSTATNIĄ CHWILĘ, 

BO POZOSTANIE NAM 

PRZYGZ~~R::~IE G.:..J 

BARSZCZ 

Ja nie przygotowuję barszczu na zakwasie. Robię go z bu

raków, ale kupuję je znacznie wcześniej, tak, żeby zwiędły 

i obeschły. Dlaczego? Bo wyparowuje woda, a w burakach 
zostaje 200 procent smaku. Obojętnie czy robimy barszcz 

na własnym zakwasie, czy też tak jak ja, musi zostać wpi

sany na listę jako jedna z pierwszych pozycji do zrobie

nia. Nie można tej zupy odkładać na ostatnią chwilę, bo 

pozostanie nam przygotowanie jej z torebki lub z zaprawy 

z butelki. No i pamiętajcie o świętej zasadzie: barszcz nie 
powinien się zagotować, bo straci kolor!!! 

TYDZIEŃ DO ŚWIĄT 

Zaczynamy gotowanie i przygotowania w kuchni. Za

bieramy się za robienie pierogów. Dzięki temu będzie
my mieć czas, żeby przyrządzić różne farsze. Zrobione 

pierogi układamy na deskach i zamrażamy. Dopiero 

zamrożone przekładamy do woreczków i opisujemy, 

żebyśmy dokładnie wiedziały, z jakim są nadzieniem. 

Można też je ugotować. Wystudzone najlepiej prze

chowywać w lodówce, w pojemniku do żywności, 

z odrobiną oliwy w celu uniknięcia zlepienia. Przed 

podaniem pierogi podsmażamy z masełkiem i cebulką 

na patelni, aż wierzch będzie złocisty i chrupiący. Tak 

samo możemy zrobić uszka i zamrozić je pojedynczo 

na tackach, albo ugotować i wystudzone z niewielką 

ilością oliwy, co pozwoli uniknąć zlepienia, włożyć do 
pojemnika i schować do lodówki. 

RYBY 

Warto, a powiem nawet koniecznie trzeba, się nimi 

zająć już dwa dni przed Wigilią i smażeniem. Zapra

wiamy je w soli, pieprzu i cebuli. W Wigilię możemy 
obtoczyć je delikatnie w mące i smażyć na klarowa

nym maśle, tak żeby były chrupiące. Można to zrobić 

rano i potem tylko odgrzewać w piekarniku w tempe

raturze max. 150 stopni, a tuż przed wyjęciem warto 

położyć na każdym kawałku odrobinę masła. Ryby 
powinny być świeże ze skórą, wtedy mamy gwarancję, 

że nie będą. nam się rozpadać. Jeżeli mamy mrożoną 

rybę, to koniecznie trzeba ją wcześniej rozmrozić 

i delikatnie osuszyć. Rozmrażamy w lodówce, nigdy 

na zewnątrz, i nie stosujemy metody polewania ciepła 

wodą, by się szybciej rozmroziła. Sos do ryby po 
grecku można przygotować 3 dni wcześniej i zawe

kować. Ryby przed obróbką myjemy zawsze w zim

nej , najlepiej bieżącej wodzie. Przed smażeniem lub 

duszeniem, ryby solimy i przyprawiamy co najmniej 

godzinę wcześniej. Aby zapobiec przypalaniu się 

ryby, podczas smażenia na patelnię kładziemy cienki 
plasterek surowego ziemniaka. 
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loo PRZESOLONYCH 

WARZYW DODAJ 

POMIDORY _J 

Ml~SO 

Obsmażamy na patelni z każdej strony i dopiekamy 

w brytfannie w piekarniku. Nie należy stosować bardzo 

wysokich temperatur, bo mięso wyschnie. Nie nakłuwa

my mięsa, bo straci soczystość. Do polewania mięsa wy

korzystujemy sos, który się tworzy w trakcie pieczenia. 

By być pewnym, że będzie miękkie, możemy mięso 

wcześniej zamarynować, albo np. obłożyć owocami 

podczas pieczenia. 

Przypalone z zewnątrz i surowe w środku mięso, moż-· 

na jeszcze uratować. Po odcięciu spalonej części, należy 

je gotować w wodzie z dodatkiem oleju lub bulionu. 

Zapachu spalenizny pozbędziemy się także mocząc mięso 

w mleku. Kiedy przed podaniem na stół okaże się, że 

piecze1i jest twarda - można pokroić mięso w plastry i po 

prostu obsmażyć je z obu stron na patelni, jak kotlety. 

Przesoliłaś mięso? To też jest do uratowania. Wystarczy 

je zamoczyć w kwaśniej śmietanie i zostawić na chwilę, 

albo zetrzeć np. ziemniaki i obłożyć nimi pieczone mięso. 

Nie tylko wyciągną sól, ale też zapewnią wilgoć. 

PRZESOLONE, PRZYPALONE 

Sól z przesolonej potrawy, np. barszczu, doskonale wy

ciąga surowy ziemniak wrzucony do gotowanego dania. 

Przypalony bigos lub inna potrawa z kapusty mają 

przykry zapach, ale nie musimy ich wyrzucać. Sposobem 

na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu jest przełożenie 

bigosu czy kapusty do czystego garnka, wrzucenie do 

środka korka i gotowanie przez 15-- 30 sekund ciągle mie-

szając. Przykry zapach przypalonej kapusty zniknie. 

Tłuszcz na patelni nie będzie pryskał, jeżeli dodamy 

do niego szczyptę soli. 

Ryby przeznaczone do gotowania (galarety) wkła

damy zawsze do wrzącego wywaru i po zagotowaniu, 

zmniejszamy wrzenie do minimum. Ryba zaprawiona 

cytryną lub octem nie rozpada się w czasie smażenia, 

a naczynia nie przejdą zapachem. 

Przesolone warzywa ratuje dodanie do nich pokrojo

nych pomidorów. Warto pamiętać, że teraz pomidory 

mają już grubą skórę i przed wrzuceniem warto je 

sparzyć i obrać. I 

SMACZNYCH ŚWIĄT! 
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Życia zrównoważonego jak bilans, 
dobrej płynności finansowej 

i Sukcesu po poznańsku 

wszystkim poznaniakom, 
a szczególnie księgowym 
i przedsiębiorcom życzy 

Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce 
Oddział Wielkopolski 
w Poznaniu 

Działamy 

dla księgowych 
od 1907 r. 

www.skwp.poznan.pl 
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GWIAZDOR 
Znaki szczególne: biała, długa broda, czerwona czapka, 

czerwone spodnie i kurtka. Roześmiana twarz, rumiane 

policzki, no i duży brzuch, a na nim czarny pasek ... 

Bywa, że w ręce może mieć rózgę. Poszukiwany szczególnie 

w Święta Bożego Narodzenia. Zaprzyjaźniony z reniferami 

i elfami. Od trzydziestu lat spełnia marzenia dzieci 

i dorosłych, które wciąż w niego wierzą i co roku czekają, 

aż wejdzie do domu i obdaruje ich prezentami. 

Ktokolwiek widział? Ktokolwiek wie? 

ZMAWIA : ELŻBIETA PODOlSkA I ZDJĘCIA : SŁAWOMIR BRANDT 
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Gwiazdorze, św. Mikołaju? Jak mam się do Ciebie 
zwracać? 

Gwiazdor: Gwiazdorze, bo przecież jesteśmy w Poznaniu, 
a w zasadzie Gwiazdone Gwiazdorów. 

Oooo, a skąd taki tytuł? 
To historia sprzed kilku lat. Zostałem zaproszony do rodziny. 
Ojciec uprzedził mnie, że ich syn, wtedy chodził chyba 
do przedszkola albo do pierwszej klasy, jest bardzo inteligent
ny i nie wierzy w Gwiazdora. No to - pomys1ałem sobie - mu
szę cię przekonać. I rzeczywiście, jak tylko się zjawiłem, 
natychmiast rozpoczęły się dociekliwe pytania ze strony 
chlopca. Starałem się na nie odpowiadać bez ściemniania. By
lem też przygotowany na jego ataki Udało się. Po moim wyj
ściu dowiedziałem się od ojca, że mały stwierdzi!: to był 
prawdziwy Gwiazdor Gwiazdorów, a reszta to przebierańcy. 

No tak, to rzeczywiście najlepsza rekomendacja. 
A pamiętasz moie Gwiazdorze, jak to się zaczęła? Za
wsze lubiłeś wręczać prezenty? 

To było już chyba ze trzydzieści lat temu. W firmie, w której 
wtedy pracowałem, organizowano imprezy dla pracowników. 
Zawsze lubiłem dzieci, lubiłem się śmiać, żartować, więc dla 

mnie założenie stroju Gwiazdora 

Zawsze było wesoło. No, prawie zawsze. Przez wiele lat bylem 
Gwiazdorem w Ml, gdzie odbywały się wielkie imprezy dla 
klientów. Zaproszono mnie, bo zawsze umiałem zagadywać 
do ludzi, rozba·wiać ich, mam też dar rozmowy z dziećmi. 

Przebrany w strój Gwiazdora dla wielu byłem nierozpozna
walny, a przecież spotykałem tam znajomych. Pewnego razu 
zobaczyłem kolegę z pracy z innego działu. Podszedłem 
do niego i za jego plecami, zmienionym głosem powiedzia
łem Karoluuuuu. Ten się odwrócił z pobladłą twarzą, spioru
nował mnie wzrokiem i kazał mi się oddalić, mówiąc 
niecenzuralne spier ... Tak do Gwiazdora!!! Bylem zdziwiony 
jego zachowaniem. Czyżby mnie poznał? Na drugi dzień 
w pracy wpadł do pokoju, w którym też bylem, i zdenerwo
wanym głosem zaczął opowiadać, że w Ml zaczepił go jakiś 
przebieraniec Gwiazdor i jeszcze przemówił do niego głosem 
kolegi, którego kilka dni wcześniej pochował To było nie
przyjemne wydarzenie. Ale inne były pfZ)ryernne, bo Gwiaz
dor czasem też może załatwić swoje prywatne porachwiki. 

Jak to prywatne porachunki? Ktoś nadepnął Gwiazdo

rowi na odcisk? 
Miałem kolegę, który pożyczył ode mnie pieniądze i przestał 
się odzywać. Sytuacja znana każdemu człowiekowi i Gwiaz-

dorowi też. Przed świętami spa
na wigilijne spotkanie było natu
ralne. I okazało się, że się spodo
bałem. W firmie nawet do końca 
nie wiedzieli, kin1 był Gwiazdor. 
Oczywiście po pierwszej takie 
imprezie musieliśmy zyskać opi
nię partyjnych działaczy. Trochę 
nerwów z tym było, a w końcu 

wszedłem do pokoju po werdykt 
i usłyszałem, że wszystko było 

I JESTEM GWIAZDOR, 

ceruję po Ml i widzę, że 
przechadza się wśród sklepów 
z rodzinką. No to stwierdziłem, 

że to najlepsza okazja do dania 
mu nauczki. Podszedłem i zaczą
łem zagadywać dzieci, rozma
wiałem z nimi, kierując rozn1owę 
na uczciwość, na tatę - jaki 

BO JESTEŚMY W POZNANIU, 

A W ZASADZIE 

GWIAZDOR GWIAZDORÓW I 
jest. I tak powoli robił się czer
wony, kiedy dzieci odpowiadały 

w porządku, ale też dz[eci tak ha-

łasowały, że może lepiej, jakby były ciszej. To był początek, 
a potem już poszło. I nigdy ciszej nie było. 

Jesteś Gwiazdorem z ogromnym doświadczeniem. 
Oj, ale o mały włos, po kilku latach, nie straciłbym tego stano
wiska. Przygotowywałem imprezę wigilijną dla dzieci i rodzi
ców w Poznaniu na forcie. Wszystko było dopięte - animacje, 
zabawy, miała być też tancerka, która pobaWE się z dziećmi 
i nauczy je tańczyć. Dopilnowaniem całości miał się zająć mój 
zastępca. Coś mnie jednak tknęło, jak to Gwiazdor przewi
działem przyszłość, i wybrałem się jeszcze na. kontrolę 

przed imprezą. Wchodzę i widzę mojego zastępcę i znalezioną 
przez niego tancerkę, hmmm. .. erotyczną. Jak stwierdził, 
chciał, żeby też coś miłego było dla rodziców. 

To droga do bycia Gwiazdorem Gwiazdorów nie była 
usłana róiami? 

na moje pytania, a ja mówiłem 
o oddawaniu cudzych rzeczy. Ależ Gwiazdor miał uciechę. 
Kolega chyba mnie nie poznał, bo pieniędzy nie oddał, a wte
dy bardzo szybko zabrał rodzinę i zwiał. 

To Gwiazdor mo swój charakterek? 
No jak na kibica Lecha przystało. 

Jak to Gwiazdor interesuje się piłką noiną i chodzi 
no mecze? 
No raczej po cywilnemu, ale interesuję się od lat. A kiedyś na
wet miałem na sobie koszulkę Lecha, kiedy jechałem z pre
zentami do dzieci. Wtedy jakoś tak się złożyło, że miałem 
pożyczony strój i był jakiś niedopracowany, bo materiał prze
świtywał. W jednym z domów w Gorzowie Wielkopolskini 
był chłopiec, który miał wtedy 11-12 lat. Zaczęła się rozmowa 
o piłce i zapytałem, jakiej drużynie kibicuje. Na co odpowie
dział, że Legii Warszawa. Przy stole zapanowała konsternacja, 
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a jeden z domowników stwierdził, że to chyba Gwiazdorowi 
naraził się szczególnie. bo gwiazdor to lechita jest Po kilku la

tach chłopiec się nawrócił i został kibicem Lecha. Spotkaliśmy 

się na stadionie i wtedy jego ojciec nas przedstawił, przypomi

nając tamto wydarzenie. 

Jak to jest nosić takie charakterystyczne ubranko? 
Czasem ciężko. Dobrze jest, jak uszyte jest na miarę, bo wtedy 

nie krępuje ruchów. Pamiętam jedną z Wigilii w ETC Swa

rzędz. Przylatywałem helikopterem i miałem zejść po drabi

nie. Schodzę i nagle słyszę charakterystyczny dźwięk - pękają 

spodnie. Boże, co ja się wtedy nagimnastykowałem, żeby nie 

stawać tyłem do ludzi, żeby to zasłonić, bo przecież bluza 
w każdej chwili przy takim ruszaniu rękami mogła się pod

nieść. I wtedy dzieci zobaczyłyby męskie niewymowne. Cza

sem jednak strój pomaga 

W kontakcie z policją? 
To też. Miałem kiedyś przypadek, że jak zwykle bardzo się 

spieszyłem od jednego dziecka do drugiego, bo każda moja 

Wigilia zaplanowana jest co do minuty. Trochę przydusiłem 

pedał gazu i ... zobaczyłem radiowóz i dwóm uśmiechniętych 

funkcjonariuszy. Zacząłem trumaczyć, że się spieszę, bo prze

cież muszę odwiedzić mnóstwo dzieci. Pogrozili mi palcem 
i mogłem jechać. To jednak niejedyny wypadek, kiedy strój 

pomógł. Pewnego razu, kiedy tak jeździłem między domami, 

poczułem konieczność odwiedzenia toalety. Dzwonię do ko

legi, który był następny w kolejce, że jadę, ale najpierw muszę 
skorzystać, a on mi na to, że to niemożliwe, bo w ich domu 

do toalety trzeba przejść przez całe mieszkanie i dzieci mnie 
zauważą. Thimaczylem, że nie ma wyjścia. W końcu wpadł 

na pomysł, że pójdzie do sąsiada po klucz do ubikacji 

na piętne, bo jeszcze takie były w kamienicy. Wpadłem, 

lecimy, a tam drzwi zamknięte, klucz z drugiej strony 

i słychać przewracanie stron ga,zety. Prośby nie poma

gały w końcu kolega się rozdarł, że wychodzić, bo 
Gwiazd.or czeka z potrzebą. Zapanowała cisza 

i po chwili drzwi się uchyliły. Mina tego człowieka, 

który zobaczył przed sobą Gwiazdora - bezcenna. 

Nie ma możliwości, ieby Gwiazdor odwiedził 
wszystkie dzieci. 

Nie i dlateg-0 ma zastępców. Ale mówiąc poważnie, bar

dzo solidnie przygotowuję się do wuyty w domach. Wypy

tuję o dzieci, bo muszę wiedzieć, jakie są, co zbroiły, czym się 
interesują, jakie mają stopnie. Pytam też o dorosłych. Ze lllJlą 

nie ma łatwo. Dla mnie takie wizyty są też wychowawcze. 
Dzieci muszą wiedzieć, dlaczego dostają prezenty. Pan1iętam 

kiedyś chłopca, który czekał na mnie z rodzicami i swoją cio

cią. W garażu ojciec dal mi trzy pełne worki prezentów dla 

niego. Byłem w szoku. Okazało się, że mały co dostał, to rzu

cał w kąt, żadna z tych rzeczy go nie zainteresowała. Po prostu 
odhaczał na liście, że to, co chciał to dostał. Wiem, że mi bar

dzo długo wtedy zajął wykład skierowany nie tylko do niego, 

ale też do rodziców. Pamiętam, że ciocia siedziała i kiwała gło

wą, a potem, jak wychodziłem, przyniosła mi czekoladę, 

a w środku było napisane: dziękuję. 

Prezenty jui kupione? 
Zawsze mam wcześniej upatrzone. Co roku, dzięki temu, że 

jestem Gwiazdorem, znam najnowsze zabawki, wiem co cie

szy dzieci i dorosłych, jakie mają pragnienia 

A jakie prezenty dostaje Gwiazdor? 

Hmm, z tym jest gorzej, ale zdecydowanie wolę dawać niż 
dostawać. To jest większa przyjemność. 

Jak wygląda Wigilio Gwiazdora? 

Od bardzo wielu lat tak samo. Wcześnie zjadamy wieczerzę 

i potem zakładam strój i jadę do dzieci W tym roku chcemy 
po raz pierwszy, żeby wyglądała inaczej. W tym roku ktoś in

ny założy strój Gwiazdora, a ja spędzę czas z rodziną i wnuka

mi. To będzie niesamowite, bo do niektórych domów jeżdżę 

już od kilkunastu lat i spotykam tam już kolejne pokolenie 

dzieci Co ciekawe, ci ludzie praktycznie nie znają mojej twa

rzy, nie wiedzą jak wyglądam po cywi]nemtL Z niektórymi 
poznaliśmy się dopiero podczas mojego benefisu. 

No wiośnie, bo Gwiazdor w cywilu jest tei koborecio• 

rzem rozśmieszającym ludzi do łez. 

Smiech to zdrov.,je, więc to lubię i robię. Czym innym jest by

cie Gwiazdorem, a czyn1 innym bycie Ryszardem Adamem, 
ale to już opowieść na kolejne spotkanie. I 
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SMAKI KATANII 

Sycylia! Największa wyspa Morza Śródziemnego. Miejsce, które albo pokochacie od 

pierwszego wejrzenia miłością bezwarunkową i bezkrytyczną, albo ... po prostu przejdziecie 

obok niego obojętnie. W moim przypadku zdecydowanie zadziałała opcja pierwsza, 

chociaż początkowo wcale nie było to takie oczywiste. Mimo że Włochy od zawsze były i są 

moją największą miłością, a za włoską kuchnię dam się pokroić, to jednak południe Italii 

jakoś niespecjalnie mnie fascynowało. Do czasu ... 

TEKST I ZDJĘCIA: MACIEJ GŁADYSZ 

Dziennikarz Radio Emaus, autor audycji Gładkie Gotowanie, prywatnie podróżnik, miłośnik dobrej kuchni 

(sz:czególnie włoskiej i wielkopolskiej), zakręcony no punkcie Wioch i wszystkiego co z Wiochami zwiqz,one. 

S
ycylia i owszem, znajdowała się na liście miejsc, 

które chciałbym zobaczyć, jednak raczej na od

ległej pozycji. W końcu jednak zdecydowałem 

się tam zawitać. To miał być krótki, trzydniowy pobyt, 

w drodze między Budapesztem a ... Pragą. Zaczęło się 

fatalnie, bo ja wylądowałem w Katanii, a moja walizka 
w zupełnie innej części świata. Jak się okazało, takich 

osób jak ja było więcej i trzeba było odstać 1,5 godziny 

w kolejce, by zgłosić zaginięcie b.agażu. Jakby tego było 

mało, gdy jechałem z lotniska do hotelu, rozpętała się 

burza i zaczęło niemiłosiernie lać, a prognozy wskazy

wały, że tak będzie przez cały mój pobyt. Trzeba mieć 

wyjątkowego pecha, bo podobno na Sycylii jest aż 300 
dni słonecznych w roku. 
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JEDZENIE Z LEGIĄ W TLE 

Głodny, zmęczony i - bardzo delikatnie mówiąc - moc

no poirytowany, trafiłem jakoś do hotelu i tu pojawił 

się kolejny problem. Jak wyjść na miasto, żeby coś zjeść 

i nie zmoknąć, bo neczy na przebranie przecież nie 
mam. Na recepcji polecili mi zaprzyjaźnioną restaurację 

tuż za rogiem. Coś mi mówiło, że nie będzie to dobry 

wybór, ale poszedłem. Restauracja niczym specjalnie 

się nie wyróżniała. Jedno z wielu tego typu 1niejsc we 

Włoszech. Kilka stolików, niewielki ruch z powodu 

deszczu i garstka Włochów zapatrzonych w transmisję 
meczu. Zerknąłem kątem oka kto gra, no i wówczas 

krew się ze mnie zagotowała ... jedną z drużyn była bo

wiem Legia Warszawa. Niecenzuralne słowa cisnęły mi 

się na usta i stwierdziłem, że to mój pierwszy i ostatni 

raz na Sycylii. No ale później na stole zaczęły pojawiać 

się kolejne talerze i kolejne dania. Karafka czerwonego, 

sycylijskiego wina, a do tego na przystawkę delikatna 

ricotta, suszone pomidory, które mają wyjątkowy, słodki 
smak, różne wariacje na temat bakłażana, słodziutkie, 

marynowane papryki i cebula, a także niebiańskie 

wręcz oliwki. Do tego oczywiście danie główne, w tym 
pnypadku klasyka sycylijskiej kuchni, czyli pasta alla 
norma. Własnoręczne robiony makaron, do tego fan. 
ta.styczny bakłażan, ricotta i dojrzewające w słońcu po

midory. Każdy kęs tego dania to prawdziwa rozkosz dla 

podniebienia. Wszystko zwieńczone filiżanką espresso 

i kieliszkiem sycylijskiego limoncello. To było jak strzała 
amora. Już wtedy wiedziałem, że na Sycylię na pewno 

wrócę, do Katanii i do mojej ukochanej trattorii 

KATANIA - JAK DOTRZEĆ? 

Co mnie w tej wyspie tak urzeka? Przede 

wszystkim miejscowa kuchnia, oparta 
na lokalnych, świeżych produk-

tach, które akurat są pod 

ręką. Proste dania przy

gotowywane i podawane 

z sercem. Dlatego właśnie 
ten tekst, w większości, 
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będzie nie o zabytkach i miejscach godnych odwie

dzenia, a o sycylijskiej kuchni i o tym co warto i co 
tneba tu spróbować. Chociaż uczciwie trzeba powie

dzieć, że Sycylia także raj dla miłośników plażingu 

i morskich kąpieli, wymarzone miejsce dla lubiących 

obcować z historią i sztuką, i to zarówno tą antyczną, 

jak i z późniejszych okresów, obowiązkowe 

miejsce dla osób, które wolny czas lubią 
spędzać na podziwianiu przyrody 

albo na spacerowaniu wąskimi, 

krętymi i pełnymi uroku ulicz

kami. A jeśli dodać jeszcze 

bardzo ciepłych i serdecz

nych mieszkańców wyspy, 
przywiązanych do swoich 



88 

tradycji i kultury, to czego chcieć więcej. Nic tylko się 

spakować i wyruszyć na Sycylię. Jako bazę wypadową 

możemy potraktować stolicę wyspy czyli Palermo, Tra

pani lub Katanię. Do każdego z tych miast bez proble

mu dolecimy z polskich lotnisk lub z Berlina, a w sezo
nie wakacyjnym (od czerwca do września) z Poznania 

latają także czartery bezpośrednio do Katanii. Ja, do 

tej pory, zawsze wybierałem właśnie Katanię. Wielu 
uważa, że to mało ciekawe i szare miasto, ale dla mnie 

ma swój urok i niepowtarzalny klimat, a coś dla siebie 

znajdą tu zarówno miłośnicy antycznych zabytków, 
jak i sycylijskiego baroku. To dru gie co do wielkości 

miasto na Sycylii, położone z jednej strony u stóp 

majestatycznej Etny, z drugiej natomiast nad brzegami 

morza jońskiego i to już powinno być wystarczającym 

argumentem do odwiedzenia Katanii. A to nie jedyne 
jej atrakcje. Miasto uważane jest za ojczyznę street 

foodu, a jedzenie urasta tu do rangi sztuki. 

ARANCINI 

A czego warto spróbować? Tu mam pewien problem, 

bo najchętniej powiedziałbym, że wszystkiego i prak
tycznie w każdym z miast trafimy na wspaniale i nie

powtarzalne dania. Zresztą Sycylia szczyci się jednym 

z najbogatszych we Włoszech zbiorów przepisów kuli

narnych. To kuchnia bardzo prosta, aromatyczna, se

zonowa i lokalna (innych da11 skosztujemy w okolicach 

np. Palermo, innych w Katanii, a jeszcze innych w głębi 
lądu). Dodatkowo przeplatają się tu także wpływy 

kuchni arabskiej czy hiszpańskiej. Są jednak pozycje 

obowiązkowe, których, wizytując Sycylię, koniecznie 

trzeba skosztować. Na pierwszym miejscu wymienił

bym arancini. Można je dostać w różnych zakątkach 

wyspy, w barach, trattoriach czy budkach z jedzeniem. 
Są to smażone ryżowe kulki pachnące szafranem 

i nadziewane najczęściej mięsem, groszkiem i mozza

rellą, ale można spotkać też zupełnie inne kombinacje. 

Nazwa pochodzi od słowa arancia, czyli pomarańcza, 

bo z wyglądu pomarańczę trochę przypomina. Kolejną 
przystawką spotykaną tylko na wyspie jest caponata, 

czyli rodzaj potrawki z bakłażanem w roli głównej. 

Zresztą sam bakłażan jest tu bardzo popularnym 

warzywem, o czym świadczy chociażby inny sycylijskii 

klasyk - wspomniana już wcześniej pasta alla norma, 

ale także parmigiana (zapiekanka z bakłażanów) lub 
zapiekane nadziewane roladki involtini di melanza-

ne. W tutejszej kuchni używa się w dużych ilościach 

migdałów czy pistacji, zwanych zielonym złotem 

Etny, oraz sezamu i rodzynek. Częstym składnikiem 

jest też bardzo kremowa i delikatna w smaku ricotta 

pojawiająca się zarówno w daniach wytrawnych, jak 
i deserach. 



PIERŚ 
ŚW. AGATY 

Sycylia to bez wąt • 

pienie raj dla mi

łośników słodkości. 

Najpopularniejszym 

i najbardziej znanym 

deserem są canollo. To 

rurki z chrupiącego, sma

żonego w głębokim tłuszczu 

ciasta, v.rypelnione słodką ricottą 
z różnymi dodatkami, np. pistacjami albo 

wiórkami czekolady. Będąc w Katanii, koniecznie 

trzeba też spróbować ciastek, których podstawą jest 

biszkopt, ricotta i mascarpone, a także biały lukier 

i - obowiązkowo - kandyzowana wiśnia. Ich włoska 
nazwa to cassatelle, chociaż na Sycylii nazywane są 

minnunzza di Sant'Agata, co można przetłumaczyć 

jako pierś lub cycek św. Agaty. Deser powstał dla 

upamiętnienia patronki miasta - ponieważ nie chciała 

wyjść za mąż, została ukarana obcięciem piersi. A jeśli 

mamy ochotę na coś zimnego - polecam lody. Wia
domo, że te włoskie są najlepsze, ale na Sycylii podaje 
się je w oryginalny sposób, bo w maślanej ·bułce. 

Briochke serwuje się także do granity. Ta sycylijska 

różni się jednak nieco od granity, którą można dostać 

na kontynencie. Jest bardziej gęsta, a zamiast słomki 

do picia, dostajemy łyżeczkę. Co ciekawe, dawniej do 
jej sporządzania wykorzystywano lód sprowadzany 

ze zboczy Etny. Moja ulubiona to orzeźwiająca, lekko 

kwaskowa granita limonkowa, ale bardzo popularne są 

także pistacjowe, miętowe czy kawowe. 

PASTA Z SARDYNKAMI 

Tak się rozmarzyłem, że zapomniałbym o owocach 

morza, a przecież i z nich Sycylia słynie. Nie ma się jed

nak czemu dziwić, skoro jesteśmy na wyspie. Krewetki, 

ostrygi, ośmiornice czy małże ... wybór jest naprawdę 

ogromny. Do tego jeszcze świeże ryby z bardzo popu• 
lamą tu pesce di spada czyli miecznikiem. A jeśli nie 

wiemy na co się zdecydować, warto odwiedzić wcze

śniej jeden z wielu na Sycylii targów rybnych. W Ka

tanii znajduje się on w samym sercu miasta, tuż obok 

miejscowej katedry. O dwóch daniach muszę wspo

mnieć. Pierwsze to prawdziwa duma i chluba Sycylii, 
czyli spaghetti al nero di sepia - makaron z owocarni 

morza zabarwiony na czarno atramentem z kałamarnic. 

Drugie - pasta con le sarde - klasyczne danie z makaro

nu, zapiekane z sardynkami, do którego dodaje się także 

rodzynki, kapary, szafran oraz koper włoski. 

O tutejszej kuchni można by mówić dużo, a i tak nie 
powiedziałoby się wszystkiego. Warto wspomnieć też 
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o owocach - sycylijskich 

pomarai1czach i cytry

nach, o miejscowych 
winach i likierach ... To 

jednak, za co szczególnie 
cenię Sycylijczyków, to, że 

jak mało kto kochają zarówno 

swoją kuchnię, jak i regional-

ne produkty najwyższej jakości. 

I trzeba przyznać, że w przygotowanie 

każdego dania wkładają swoje serce. 

MIASTECZKA Z TRADYCJĄ 

Sycylia to jednak nie tylko jedzenie, ale też fanta

styczne krajobrazy, przepiękne plaże, małe urokliwe 

miasteczka. Wystarczy wspomnieć niezwykle uro-

czą i bardzo popularną wśród turystów Taorminę, 
przepięknie położone na zboczach gór i pełne wąskich 

krętych uliczek Ragusę czy Ennę. Do tego, słynącą 

z czekolady; barokową Modicę, wpisane na listę UNE-· 

SCO miasteczko Noto, które warto odwiedzić wiosną, 

kiedy odbywa się tam festiwal kwiatów, a na ulicach 
rozkłada się kwiatowe kobierce, starożytne Agrigento 

czy jedyny i niepowtarzalny biały wapienny klif Scala 

di Turchi (schody Turków). A to jeszcze nie wszystko. 

Miejsc czekających na odkrycie na Sycylii czeka bar

dzo wiele - trzeba tylko tam polecieć! Zwiedzić różne 

części, poznać zakamarki wyspy, no i rozkochać się 

w miejscowych smakach. I 
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PROFESOR OD KOSZYKOWKI 

W polskiej lidze zdobył tyle punktów, że do tej pory nikt Go nie zdetronizował. Cztery razy 

zdobył Mistrzostwo Polski jako trener i cztery razy jako zawodnik. Eugeniusz Kijewski 

z koszykówką i Poznaniem związany jest do dziś . Jego największym marzeniem jest 

przywrócenie okresu świetności jego ukochanej dyscyplinie, dlatego aktywnie szuka 

talentów. Miał wiele propozycji zagranicznych. Po zakończonym tournee po USA, 

gdzie grał w reprezentacji Europy juniorów, mógł zacząć grać w Stanach Zjednoczonych. 

Nigdy nie zdecydował się na opuszczenie kraju. Ważniejsza dla Niego była rodzina i Polska. 

Na trening koszykówki trafił przypadkiem, bo grał wtedy w piłkę nożną. 

Okazał się ogromnym talentem i polską legendą tego sportu. 

ROZMAWIA: KLAUDYNA BOGURSKA·MATYS I ZDJĘCIA: SlAWOMIR BRANDT 

W 
1997 roku, kiedy był trenerem kadry naro

dowej koszykówki, jego drużyna zajęła 
siódme miejsce na Mistrzostwach Europy 

w Hiszpanii. Tego wyniku od tamtego czasu nie powtó

rzył nikt. W czerwcu 2014 roku przeszedł udar i nie 

mógł wypowiedzieć ani słowa. Wykonał mozolną pra

cę, żeby wrócić do pełnej sprawności wypowiedzi. Nie 

poddał się - jak prawdziwy fighter walczył do końca. 

Hie do się zapamiętać wszystkich Pono sukcesów, 

nawet jeśli ktoś ma doskonalą pomięć. listo to jest 
długo zarówno z okresu, kiedy Pon grai, ole rów

nież kiedy był Pon trenerem. Które sukcesy były i są 
Panu bliższe? 
Eugeniusz Kijewski: Każdy z tych okresów ma swoje 

plusy i minusy. Kiedy byłem zawodnikiem, nawet 

przez moment nie podejrzewałem, że kiedykolwiek bę

dę trenerem. Myślałem, że po skończonej karierze zaj
mę się prywatnym biznesem. Nawet był pomysł na to, 

by pracować jako nauczyciel w szkole. Życie jednak 

ułożyło się według swojego planu. Prezes Bogdan Ze

idler zaproponował m i objęcie stanowiska pierwszego 

trenera drużyny Lecha Poznań. Początkowo pomyśla

łem, że spróbuję. Dałem sobie rok, taki czas na spraw
dzenie siebie. I tak minęło 25 lat. 

Do tej pory przecież jest Pan trenerem, a dodatko

wo działo Pon bardzo aktywnie przy fundacji wspie
rającej młodych i zdolnych koszykarzy. Czy jest 
szanso, że to koszykówka stanie się tak popular-

na jak piłko nożna? 
Powiem jedno - nie można porównywać piłki nożnej 

z koszykówką. Popularność piłki nożnej jest absolutnie 
poza zasięgiem koszykówkL Piłka nożna obroni się za .• 

wsze. Kiedy my zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski 

z Lechem, piłka nożna również zdobywała Mistrzo

stwo Polski. Popularność piłki nożnej była o wiele 

większa. Nasza drużyna - Biofarm Basket - gra 

w pierwszej lidze. Jestem w niej prezesem honorowym, 
ale oczywiście jeżdżę na treningi, obserwuję młodych 

zawodników. Cały czas jestem przy koszykówce. 

Hie szkoda Panu, że w Poznaniu nie ma już takiej 
drużyny jak kiedyś? 

Reprezentacja siatkarzy i piłkarzy ręcznych nas bardzo 
mocno wyprzedziła. Całym motorem koszykówki jest 

niewątpliwie gra reprezentacji Polski. Kiedy reprezenta

cja ma bardzo dobre wyniki i odnosi sukcesy, to przy

ciąga do tego sportu popularność.. Jest to najlepsze 

narzędzie marketingowe. W 1997 roku, kiedy byłem tre

nerem kadry narodowej, zajęliśmy siódme miejsce 
na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii. Tego wyniku 
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EUGENIUSZ KIJEWSKI 
Polski koszykarz (rozgrywający) i trener. Jako zawodnik był pię

ciokrotnie liderem strzelców PLK ( 1978/79 - 28, 9 pkt; 

1981 /82 - 29,5 pkt; 1984/85 - 28, 1 pkt; 1985/96 - 31,2 pkt; 

1987/88 - 24,2 pkt). Jako Reprezentant Polski Juniorów został 
wybrany do najlepszej piątki Europy, brał udział w Igrzyskach 

O li mpijskich w Moskwie ( 1980 roku), rozegrał 220 spotkań 
w Reprezentacji Polski. Trener Reprezentacji Polski Seniorów, 

z którą w 1997 roku zajął 7 miejsce no Mistrzostwach Europy 
w Hiszpanii . Trener Ekstraklasy PLK (Anwilu Włocławek, Proko

mu Trefl Sopot i PBG Basket Poznań) oraz pierwszoligowy (Polski 
Cukier SIDEN Toruń). Obecnie Prezes Honorowy drużyny Bio

form Basket Poznań i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

od tamtego czasu nie powtórzył już nikt. Niestety w Po

znaniu od lat 90. nie ma koszykówki. Bardzo intensyw

nie pracujemy nad tym, by przywrócić jej świetność. 

Biofarm Basket to jeden z najlepszych i najbardziej dy
namicznie rozwijających się projektów koszykówki 

młodzieżowej w Polsce. Jego celem jest zapewnienie 

rozwoju obecnym i przyszłym pokoleniom koszykarzy, 

wywodzącym się z Poznania i województwa wielkopol

skiego. Poznań zasługuje na ten sport. To była przecież 

w Poznaniu druga dyscyplina. Władze miasta Poznania 
również są nam bardzo przychylne. Założyliśmy wspól-

nie, że w ciągu najbliższych 5 lat chcemy znaleźć się 
w ekstralidze. Miasto wspiera nas też finansowo. Dlate

go szkolimy młodych zawodników, by było gotowe za

plecze i rosło pokolenie, które będzie mogło wchodzić 

na miejsce starszych zawodników. Teraz marny wszyst
kie kategorie wiekowe. Nasze drużyny są tworzone 

przy szkołach. Oprócz Poznania, mamy także swoje 

drużyny w Mosinie, Kórniku i Suchym Lesie. Nie byłoby 

to możliwe bez wsparcia miasta Poznań i firmy Biofarm. 

Co najbardziej lubi Pon w swojej procy? 

Moim największym szczęściem jest to, że pracuję 

z młodymi ludźmi i to, że cały czas mogę pomagać 

w rozwoju kolejnych pokoleń koszykarzy. 

Czy w Poznaniu brakuje dobrei holi? 
Tak, brakuje hali widowiskowo-sportowej spełniającej 

wymagania Europejskiej Federacji Koszykówki 

pod względem liczby osób i infra.struktury. Oczywiście 

trzeba mieć też drużynę i odpowiednie środki finanso

we wymagane przy przystąpieniu do gry w ekstraklasie. 

Na razie mecze rozgrywamy w hali City Zen w Pozna
niu, przy dużym zainteresowaniu kibiców koszykówki. 

Potrafi Pon po jednym treningu ocenić czy ktoś ma 

talent? 
Wydaje mi się, że tak. Ruchowo, rzut, postawa na bo

isku, motoryka - bez problemu jestem w stanie to oce
nić. Ale tego, co jest w głowie, już niestety nie. 

Młodego człowieka trzeba dobrze ukształtować. Po

trzeba też czasu na tłumaczenia i rozmowy. Każdy, kto 

chce zawodowo grać w koszykówkę, musi ją po prostu 

zrozumieć. To nie jest sport indywidualny. 

Co Pon najbardziej kocha w koszykówce? 

Różnorodność tej dyscypliny, wielorakość czynników. 

W koszykówce decydujące są pwnkty, asysty, przechwy

ty, bloki, zbiórki To wszystko składa się na sukces. Ale 

najważniejsza jest atmosfera w drużynie. Gwiazdy same 
nie zrobią wyników. Muszą współpracować. 

Od zawsze chciał Pon grać w koszykówkę? 

Na swój trening trafiłem przez przypadek. Pojechałem 

z kolegą, który nie chciał sam jeździć na treningi. 

Prawdą jest, że w momencie kiedy zaczynałem grać 
w koszykówkę, bylem o wiele lepszym ... piłkarzem. 

Wiem też, że trener nie był zadowolony z mojego 

wzrostu. W wieku 14 lat mierzyłem niecałe 160 centy

metrów. Zapytał nawet mojego przyjaciela, z lekkim 

przekąsem, czy ten nie mógł przyprowadzić jeszcze 

niższego kolegi. Dzisiaj mam 186 centymetrów wzro
stu. Koszykówka jest częścią mojego życia. I 
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Siedzibo stoworzysz:enio przy ulicy Bukowskiej to 150 

metrowe mieszkanie w starej kamienicy. Wysokie sufi

ty, surowy wystrój .. . 

Maciej Fortuna: To n asze miejsce spo tkań i pracy. Mamy 

tu też kuchnię, pomieszczenie archiwum, a przede wszyst

kim wygłuszony pokój, w którym gramy. To nasze miejsce 
w Poznaniu, gdzie organizujemy naszą pracę. Lokal udało 

nam się zdobyć dzięki pomocy miasta i Zarządu Komu

nalnych Zasobów Lokalowych. 

To tu procowaliście nad nowym materiałem? 

Też. W grudniu premiera naszej pierwszej płyty będącej 

częścią większego projektu - ,,Poznań Miliana" - który roz
począłem już dwa lata temu. Zainspirowało mnie spotkanie 
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z Jerzym Milianem, a już ostatecznym elementem przesą
dzającym o tym, że hvórczość tego artysty nigdy nie będzie 
dla mnie obojętna, była dedykowana mi kompozycja „Mu
sic For Mr Fortuna•; którą wydałem pod koniec 2016 roku. 

Od 2017, co roku, ukazują się kolejne wydawnictwa z utwo
rami Jerzego Miliana, albo mocno związane z Jego twórczo
ścią i postacią. 

Czym inspirowaliście się zbierając materio! no płytę? 

W tym roku naturalne stało się połączenie legend. Z jednej 
strony Jerzy Milian, ale jest też Jan Ptaszyn Wróblewski, Ja
nusz Hojan, Benon Hardy, Wojciech Lechowski ... To oni 
hvorzyli Poznańską Piętnastkę, która w latach 50., 60. i 70. 
uświetniała życie muzyczne Poznania. Działo się tak za spra
wą nagrań radiowych. Dla zespołów radiowych była wtedy 
wyznaczana norma miesięczna dotycząca nagrań i trzeba by
ło zarejestrować na przykład 40 minut muzyki, dodatkowo 
też wykonania z wokalistanli, utwory wokalno-instrumen
talne i tak dalej. W tych czasach muzycy po próbach w fil
harmonii czy w operze kończących się o 13.00 albo 14.00, 
po krótkiej przerwie, szli do radia i tam nagrywali. Grali 
świetnie i można pov,iedzieć, że grali z biegu te utwory, które 
akurat wstawiali na pulpit Ten kunszt gry; w moim odczu
ciu, był nawet dużo wyższy niż dziś. Może mniej rzeczy ich 
wtedy rozpraszało? 

Nie było to trochę gro no akord? 

Oczywiście nie zawsze było doskonale. Zdarzają się czasami 
nagrania, w których słychać pośpiech, albo wręcz ćwierćto
nowe dysonanse. Dziś, w żadnej produkcji, takie błędy by nie 
przeszly; ale wiadomo, to były inne czasy ... Czasami kompo
zytorom i aranżerom płacono od taktu, albo płacono za czas. 
Kiedy płacono od taktu, to kompozytorzy pisali w taki spo
sób, żeby tych taktów było kilkaset. Jeśli liczył się czas, to 
utwory były bardzo powolne, można powiedzieć - rozwle
czone. 

Poznańska Piętnastko tei w tej rzeczywistości tworzyło ... 

Dokladilie tak. W trakcie przygotowywania projektu reakty
wacji zespołu, walne zgromadzenie Stowarzysze11ia Jazz Po
znań uświetnili swoją obecnością prof. Zdzisław Nowak, 
Wojciech Lechowski i Benon Hardy, którzy grali w Poznań

skiej Piętnastce. Opowiadali nan1 te wszystkie ciekawe histo
rie. Wspominali, jak to było. Mówili nam też, że nie grali 
wtedy koncertów, że Piętnastka była zespołem typowo radio
wym. Doszukaliśmy się jednak w archiwach Estrady Po
znańskiej, że Poznańslka Piętnastka grała chociażby 

na Poznai1skiej Wiośnie Estradowej. Na ten festiwal zapra
szano zespoły, artystów z krajów bloku wschodiliego. Po
znańska Piętnastka pod dyrekcją Zygmw1ta Malilika 
pracowała do 1978 rol!cu. Pod nazwą zespołu w archiwach 
Radia Poznań możemy znaleźć dziś ostatnie nagrania wła-

śnie z tego roku. Zaczęli grać w 57 roku, kiedy to Jan Ptaszyn 
Wróblewski skomponował utwór pt. »Drewienko" na otwar
cie poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej. Niestety, mnó
stwo materiałów audio i materiałów wideo z tego okresu 
przepadło ... 

Dlaczego? 

Wtedy muzycy grali przede wszystkim na żywo. Telewizje 
i Radia nie rejestrowały i nie przechowywały tych nagrań, 
ponieważ taśmy były drogie. Stacje emitowały występy 
na żywo i na tym się kończyło. Reaktywowana Poznańska 
Piętnastka gra największe szlagiery z tamtego okresu i mamy 
dziś w swoim repertuarze również utwór „Drewienko". Cho
ciaż oczywiście w nowej wersji, świeżej aranżacji Iwony Wi
tek. Z początku gramy go tradycyjnie, ale później jest już 
bardzo nowocześnie. Niestety, z czasów pierwszej Piętnastki 
zachowało się też niewiele nut. Część utworów musieliśmy 
odhvarzać ze słuchtL Dostęp do nagrań mieliśmy dzięki ar
chiwum Radia Poznań, ale odtwarzanie zapisów nutowych 

poszczególnych partii instrumentów było naprawdę ciężką 
pracą. Taką poznańską, żmudną i wymagającą precyzji. Ale 
zrobiliśmy to. 

Ile osób groto i gro w Poznańskiej Piętnastce? 

Było i jest nas więcej. Kiedy orkiestra powstawała, zebrało 
się piętnaście osób. Później to ewoluowało i w niektórych 
projektach nagraniowych uczestniczyło nawet dwudziestu 
muzyków. Ale z drugiej strony zdarzało się tak, że pod na• 
zwą Poznańska Piętnastka grai kwintet. My też zaczęliśmy 
w piętnaścioro, ale po castingu skład poszerzy! się nam 
do 16 osób. Jesteśmy zgranym zespołem, trenujemy co po
niedziałek. Ostatnio próby odbywają się w Domu Tramwa
jarza na Jeżycach. 

A koncerty? 

Do tej pory w Poznaniu zagraliśmy cztery koncerty; organi
zujemy też otwarte próby i wyjeżdżamy poza miasto robiąc 
koncerty i warsztaty. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkow
skiego zagraliśmy i pracowaliśmy z młodzieżą w Poniecu, 
Ostrowie i Krzyżu Wielkopolskim, Kole czy też w podpo
znańskim Przeźnlierowie. 

Dziolocie jako projekt. Co się słonie, kiedy skończy się 

Wam dofinansowanie? Znikniecie? 

Bez dofinansowania trudno wyobrazić sobie przyszłość Pięt
nastki. Wszystkie wydarzenia organizowane dla nas przez 
Stowarzyszenie Jazz Poznań to koncerty bądź warsztaty mu
zyczne ze wstępem wolnym. Chcemy grać dla publiczności, 
której nie stać na drogie wydarzenia związane z renomowa
nymi poznańskinli festiwalami. Docierać do osób z 11iepeł
nosprawnościanli, grać zarówno dla seniorów pamiętających 
czasy Poznańskiej Piętnastki Radiowej, jak i dla młodych 
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żądnych orkiestrogrania na żywo. Pomysłów na 2019 rok 

jest masa, m.in. cykle koncertowe w najrozmaitszych 

miejscach Poznania, potańcówki, koncerty z muzyką 

na żywo do filmów, akcje performaty,.vne, trasy koncerto

we czy nawet przegląd piosenki. Mamy też plany niewiel

kich koncertów w domach dziecka, domach pomocy 

społecznej czy ośrodkach dla bezdomnych. Chcemy robić 

warsztaty i popularyzować nie tylko w Poznaniu ambitną 

muzykę rozrywkową. Mamy w swoim składzie wokali

stów, którzy oprócz tego, że śpiewają piosenki, realizują 

też partie wokalne w sposób bardzo instrumentalny. To 

daje orkiestne określoną banvę. Do tego też dążył Jerzy 

Milian. Żeby mieć właśnie swoją charakterystyczną bar

wę. On doprowadził do tego, że jego muzyka była bardzo 

„milianowa" i rozpoznawalna. Jego orkiestra miała swój 

znak filmowy w postaci brzmienia. Do tego dążymy. 

Co xobrxmi w wykononiu Poznańskiej Piętnastki 

na płycie? 

Będą to częściowo utwory kompletnie zapomniane, ale 

będą też takie, które wszyscy znają i które wywołują 

na twarzach uśmiech. Mamy taki jeden kawałek. Kole

żanka, która go śpiewa, już kilka razy poprosiła, żebyśmy 

przestali go grać. To jest piosenka „W moim mieście 

nad Wartą'; gdzie tekst zaczyna się od słów „W moim 

mieście nad Wartą, ratusz kłania się wiatrom. Tutaj spę

dzić chcę swoje dni ... " i dalej sobie tak leci. Z jednej stro

ny czujemy tu dreszcz żenady, a z drugiej strony łezka 

kręci się w oku. Za każdym razem, jak gramy ten utwór 

i słuchają nas osoby powyżej sześćdziesiątki albo nawet 

siedemdziesiątki, to podchodzą do nas z radością. Mó

wią też, jakie to piękne i chcieliby kupić płytę. Raczej nie 

umieszczę go na płycie, ale w albumie pojawią się utwo

ry big-bandowe Jerzego Miliana zaaranżowane na Pięt

nastkę. Pojawią się tam „Spotkanie w metrze'; ,M'aleczny 

biedron'; ,,Młoty na widowni'; ,,Bazar w Aszchabadzie''. 

Na koncercie premierowym albumu zagramy bardzo 

znane kompozycje Jana Ptaszyna Wróblewskiego, jak 

chociażby „Zielono mi''. Z jeszcze bardziej popularnych 

jest też na przykład „Parostatek". 

Skupiacie s,ię tylko no nowych araniacjoch? 

Pracujemy teraz nad autorskim repertuarem. Już zaczęli

śmy od koncertu w ramach Festiwalu Animator. Tam za

graliśmy autorską kompozycję Iwony Witek Oprócz 

tego, właśnie komponuję kompletny nowy program dla 

Poznańskiej Piętnastki. Półtoragodzinny koncert autor

skich kompozycji, z którymi będziemy mogli występo

wać. Przygotowuję też nowe aranżacje poznańskich 

szlagierów tanecznych z lat 60., 70. i wczesnych 

lat 80. I na pewno zrobię ,,Parostatek" w bardzo zakręco-• 

nym i powyginanym aranżu ... I 

sukces PO POZNAitSKU I GRUDZIE~ 2018 





DO RIALTO BIEGAŁEM 
NA WAGARY 

Filip Bajon - szczun z Jeżyc. Jeden z najlepszych polskich reżyserów idących pod prąd, 

dotykających wrażliwych tematów, nie kręcących modnych filmów. Jego najnowszy obraz 

,,Kamerdyner': który toczy się przez cztery dekady na ziemiach pomorskich łącząc losy Niemców, 

Polaków i Kaszubów, zdobył Srebrne Lwy na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Gdyni. Jest 

człowiekiem skromnym. Zdecydowanie woli opowiadać o swoich filmach niż o sobie. 

ROZMAWIA: ELŻBIETA PODOLSKA I ZDJĘCIA: SŁAWOMIR BRANDT 

Czy jest Pan filmowym somobójcą? Dzisiaj, kiedy 
filmy są coraz szybsze, jak sieaka, robie nie takiego 
snującego się jak le niwa rzeka, w którym króluje 

obraz, to misja straceńco. 
Filip Bajon: W zawód reżysera wpisane jest ryzyko. 

Czasami tneba je podejmować. To jest jedna rzecz. Dru

ga -uważam, że język filmowy wcale się tak bardzo nie 

zmienił, jak próbują to wmówić krytycy. Język filmowy 

przestał się rozwijać w momencie premiery nObywatela 

Kane'a" Orsona Wellesa, no może jeszcze „Osiem i póf' 

Felliniego. Ten język fitlmowy jest czymś stałym. Teraz się 

mówi o kręceniu szybkich filmów, ale widziałem ostatni 

film Scorsese tak wolno opowiadamy, że mój to jest Ford 

Mustang. I jeszcze jedno - nie wszyscy robią. sieczkę. 

Jest Pan odwożny poruszając te mot stosunków 
polsko-niemiecko-kaszubskich. Miłość, nienawiść, 

historia. Skąd pomysł, żeby zająć się tym te motem? 
Dostałem scenariusz. Przeczytałem go. \.Yiedziałem, że 

nie jest doskonały, ale ma ogromny potencjał. Ponie

waż producenci mi nie przeszkadzali -miałem pełną 

wolność w ustawianiu wątków, dopowiadaniu pew

nych rzeczy, dodawaniu innych, poszukiwaniu miejsc 

zdjęciowych, układaniu filmu. Oczywiście były też na

pięcia. Im bliżej zakończenia zdjęć, tym bardziej chcia

no, żebym coś wyeliminował, z czegoś zrezygnował. 

Umiem rezygnować, bo panuję nad tym materiałem. 

Wiem, że jak tu zrezygnuję, to w innym miejscu muszę 

dodać. Tego aktora n.ie ma, więc mogę coś nakręcić bez 

niego. Bardzo często tak jest, że pozorne kompromisy 

działają bardzo dobrze dla filmu. Taka jest jego natura, 

że tak naprawdę nikt nie wie, na czym ona polega. 

Skusił Pan .znokomitych aktorów, doskonale wposo

wując ich w role. 
Dla Borysa Szyca, którego uwielbiam i który teraz gra 

też Józefa Piłsudskiego w mojej produkcji, stworzyłem 

specjalnie postać Fryderyka von Krauss - w scena

riuszu go nie było. Był brat, tam gdzieś się szwendał, 

pomyślałem, że to będzie rola dla Borysa. Zacząłem 

szukać, co on mógł przedtem robić - był na dwo-

rze. Znalazłem pewną anegdotkę o urzędniku, który 

poprawiał wywiady Wilhelma II i jeden źle poprawił 

i wyleciał. To mu to dodałem, bo mnie prosił, żebym 

dał mu jakiegoś haka na tę rolę. Gerda von Krauss -

Ania Radwan - ta postać była w scenariuszu dobrze 

napisana. Hermann von Krauss - Adam Woronowicz 

- też był dobrze napisany w scenariuszu. Leo von Tret

towa, czyli roli Daniela Olbrychskiego, też nie było. 

Powymyślałem pewne rzeczy. Że Angela von Trettow 

będzie córką Trettowa, że poznali się w Indiach, bo 

Niemcy dużo jeździli z takimi misjami. Kościół prote

stancki na Dalekim Wschodzie działał bardzo m ocno. 

To wszystko też udokumentowałem. Dużo zaczerpną-· 

łem z pamiętników hrabiny Denhoff. Aktorzy bardzo 

mnie zaskoczyli - byli niesamowici. 

Jest Pan po.znoniakiem, chłopakiem .z Jeżyc, który 
tera.z, od c.zosu do c.zasu, mo okazję zaglądać do 
miasta swojego dzieciństwa. 

Cały czas obserwuję zmiany. Kiedy tylko przyjeżdżam 

i mam chwilę, wybieran1 się na spacer. Lubię sobie przy

pominać miejsca sprzed lat. Byłem np. bardzo związany 

z kinem Rialto, w którym teraz rozmawiamy. Chodzi

łem tutaj na wagary. Na ulicę Poznaiiską biegałem na 
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lekcje angielskiego, a urodziłem się na Jackowskiego. 

Poznań w sensie urbanistyczno-rekonstrukcyjnym bar

dzo mi się podoba, ale za mało imprez się tutaj odbywa. 

Zbyt mało się tutaj dzieje. Już we Wrocławiu jest lepiej, 
nie mówiąc o Warszawie. 

Nie kusi Pono, ieby tutaj wrócić i zamieszkać? 
Nie. Czas dzieciństwa to jedno - teraz już mam inne 

życie. Odnalazłem jednak Poznań w Sopocie. Mam 

tam mieszkanie, które jest identyczne z mieszkaniem 
na Jackowskiego. Klimat ulicy jest identyczny. Nawet 

kamienice zostały zbudowane w 1904 roku. Każda ma 

przed frontem ogródek. Na Jeżycach też tak było, ale 

zostało to zlikwidowane. Sopot to zachowa!. Dokład

nie pamiętam ten ogródek przed kamienicą, w której 

się wychowywałem. Fantastycznie się tam czuję, 
ale nie zamierzam się tam przeprowadzać na stale 

z Warszawy. Po prostu będę spędzał w Sopocie kilka 

miesięcy w roku. 

Za Panem bardzo pracowity czas. Realizacjo „Ka
merdynera", filmu o Piłsudskim. Czy zaplanował 
Pon teraz odpoczynek, czy może rozpoczyna Pon 
przygotowania do kolejnego filmu? 

Zaczynam rozmowy na temat nowego projektu. Chcę 

zrobić film o Jarosławie Iwaszkiewiczu. Konkretnie 

o jednym roku z jego życia - 1914, kiedy to był nauczy-· 
cielem na Ukrainie. Oczywiście będzie tam też o Jego 

homoseksualizmie. 

Nadchodzą Święto Boiego Narodzenia, jak będzie 
je Pon spędzał? Czy prezenty jui zaplanowane ? 

25 g.rudnia wylatuję do Singapuru, a potem na Papuę 
Nową Gwineę. Tam jeszcze nie byłem. I 
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Za nami II Konkurs Kulinarny „Gęsina na imieninach': 

Zwycięzcą w kategorii przystawka została Restauracja Grodzka 12, drugie miejsce zajęła 

reprezentacja Winestone, a trzecie Republika Róż. W kategorii: danie główne najlepszą 

gęsinę zaserwowali kucharze z Hotelu Moderno, zaraz po nich najwięcej punktów 

zdobyła Restauracja Grodzka 12, a trzecie miejsce przypadło Hotelowi Toscan ia. 

ZDJĘCIA: JAKUB l PINDYCH 

Konkurs ma na celu popularyzację gęsiny i zachęcenie poznaniaków do 

jej kosztowania, nie tylko podczas imienin św. Marcina. W zmaganiach 

wzięło udział w sumie 19 restauracji z całej Polski. Kucharze walczyli w dwóch 

kategoriach: przystawka i danie główne. Organizatoramii byli: Wielkopolska 

Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy

-Kucharzy, Hotel Modernoo w Poznaniu, a partnerem m.in. Krajowa Rada 
Gastronomii i Cateringu oraz De'GUSTATOR PR. • Polskie tradycje i zwyczajie 

jakoś nan1 umykają i bledną. Jako Krajowa Rada gastronomii i Cateringu, 

której mam zaszczyt być prezesem staramy się promować i propagować wraz 

z naszymi partnerami regionalne dziedzictwo i tradycyjne, w tym wypadku 

wielkopolskie smaki a jedną z takich nie tylko smacznych, ale i zdrowych 

tradycji była właśnie gęsina - mówi Juliusz Podolski, pomysłodawca i główny 
organizator konkursu. I 
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Za nami 5. edycja wydarzenia, która odbyła się pod hasłem: Przemysł 4.0 - biznes w przyszłości. To koncepcja, 

w której ludzie, technologie, maszyny oraz procesy są. ze sobą coraz bardziej zintegrowane, a produkcja staje 

się bardziej elastyczna i wydajna. To także zapowiedź kolejnej rewolucji technologicznej i zmian, jakie za sobą 

pociągnie - cześć z nich widzimy już dzisiaj, dzięki loT czy inteligentnym maszynom. To też zupełnie inne 

podejście do biznesu, gdzie mieszają się aspekt ludzki, technologie i otwartość na ich łączenie. 

TEKST: MARTA OZGA I ZOJĘCIA: EMILIA STASZKÓW 

Konwent Rozwoju to przestrzeń, która 

łączy ludzi, umiejętności i wiedzę -

cyklicznie promuje wartości takie jak 

inspiracja, edukacja, odwaga i otwartość 

na nowe idee. Po raz kolejny Konwent 
Rozwoju stanowił najważniejsze wydarze

nie w ramach 11 -go .światowego Tygo

dnia Przedsiębiorczości. 

Sponsorem głównym wydarzenia była 

Grupa iCEA, czyli poznańska agencja 

specjalizująca się w marketingu inter
netowym, oferująca nowoczesne usługi 

z pogranicza SEO/SEM. Spółka stawia 

na innowacje w realizowanych działa

niach, proponuje nowatorskie strategie 

pozycjonowania oraz kompleksowe 
rozwiązania content marketingowe. iCEA 

nie tylko prowadzi największe w kraju 

kampanie SEO, ale realizuje komplemen

tarne działania, budując tożsamość oraz 

widoczność swoich klientów w sieci, przy 

doskonałym wykorzystaniu możliwości 
dostępnych w branży marketingu interne

towego. I 

Organizator: Agencja Reklamowa QA, 

Core-er; dbamy o Twój rozwój 

Współorganizator: OZGA Consulting 
Company 
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KAMIL SZEWCZYK, AG 
BARTEK JĘDRZE JAK 

NOWE 
EXCLUSIVE 

STUDIO 
Uroczyście otwarto nową klinikę 

Exclusive Dental Studio Posnania. 

Utalentowany duet lekarzy stomatologów, 

Agnieszka Kulik oraz Kamil Szewczyk, po 11 

latach prowadzenia konceptu stomatologicznego 

zdecydowali się na połączenie stomatologii 

i kosmetyki z jedną z największych przestrzeni 

handlowych w Polsce. 

ZDJĘCIA: KAMIL HADYŃSKI 

N ie lada wyzwaniem było zrealizowanie wszyst-
kich założeń, jakimi chcieli się kierować, zarówno 

traktując stomatologię wizjonersko, przestrzegając zasad 

właściwych dla najemców, a przede wszystkim pozostając 

w stylistyce i funkcjonalności nie odbiegającej od tradycji 
panujących w dobrze znanym Exclusive Dental Stu-

dio. Ceremonię otwarcia Exclusive Dental Studio Posna

nia prowadził Bartek Jędrzejak, a słowa uznania wygłosił 

san1 Marek Cwiek • Dyrektor CH Posnania. 

Na uroczystości związane z otwarciem, oraz event 

wieczorny nasttępnego dnia, przybyto wielu znakomitych 
gości, między innymi: Pani Grażyna Wolszczak, Bartek 

Jędrzejak, Michał Baryza, Hektor Świtalski • Hector&Kar

ger, Patrycja Zahorska • Lady Squat, Arkadiusz Krzyw

kowski oraz Łukasz Dąbrowski. 

Swoim występem, sobotni wieczór uświetni! zespól What 

The Funk, a o podniebienia gości zadbali Punkt Sporny, Ham 
Sushi oraz Parle Patisserie. I 





- SIŁA KOBIET 
Projekt #BYCKOBIETA ON TOUR stworzony jest przez kobiety dla kobiet, który ma za zadanie 

uczyć, motywować, pokazywać możliwości, inicjować działania, wspierać. W niezwykłej 

atmosferze daje kobietom szansę na dzielenie się doświadczeniem, wiedzą, pozytywną energią. 

TE KST: MARTA KLEPKA I ZD)ĘC IA: TOMCOLOR, TOMASZ SAGAN 
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Do udziału w projekcie zapraszam osoby, 

które dzięki temu, czym się zajmują 

w życiu, jakie mają poglądy, co przeżyły, 

odkryły, osiągnęły są dla nas ważne 
i inspirujące. Wśród moich prelegentów 

są: Jolanta Kwaśniewska, Dorota Wellman, 

prof. Dawid Murawa, Paulina 

Smaszcz-Kurzajewska, Bartek Jędrzejak, 

Agnieszka Jastrzębska, Agnieszka 
Maruda - Sperczak, Joanna Drążkiewicz, 

Aleksandra Janicka. W związku z dużym 

zainteresowaniem, licznymi prośbami o kolejne 

spotkania, konferencja wyruszyła w Polskę. 

Za nami pierwsza wyjazdowa konferencja 

do Luba\'\ry na Mazurach. Uczestniczyło w niej 
ponad 200 kobiet, które przyjechały nie tylko 

z tego regionu, a również z odległych mias,t 
takich jak: Gdańsk, Tormi, Gorzów Wlkp., 

Poznań i Warszawa. Zapraszamy do wspólnego 
podróżowania, naprawdę warto! 

Patronem medialnym konferencji jest 
„Sukces po poznańsku': I 

W OBIEKTYWIE I l 05 
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MĘSKI CZWARTEK 
NA TARGACH 

W Sali Ognia, na Międzynarodowych Targach 

Poznańskich, odbyło się spotkanie z cyklu „Męski 

Czwartek''. Panowie dyskutowali na temat strategii 

sprzedaży. Gości przywitał Przemysław Trawa, Prezes MTP. 

TEKST I ZDJĘC IA : EMIUA STASZKÓW 

Z a nami kolejny „Męski Czwartek': który cieszył się ogromną fre
kwencją. Było dość nietypowo, ponieważ uczestnicy przedstawia

li się w trakcie prelekcji. Tym razem, w roli prelegenta, wystąpił Piotr 

Płóciennik, który tłumaczył co zrobić, aby sprzedaż była skuteczna. 

Panowie wymieniali się doświadczeniami i podpowiadali rozwiązania. 

Po prelekcji odbył się networking przy kominku w Sali Ognia na Mię 

dzynarodowych Targach Poznańskich. Każdy z panów otrzymał drob

ne upominki, w tym skarpetki z iglicą MTP. I 
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ZDJĘC IA : MIROSŁAW BARYGA 

M runy w Poznaniu nowe Centrum Symulacji Medycznej 

w obiekcie Uniwersytetu Medycznego - Collegium im. 

Adama Wrzoska. 

Minister Sławomir Gadomski, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej 

Tykarski, Kanclerz dr Rafał Staszewski oraz Zastępca kierownika 
Centrum Symulacji Medycznej - mgr Piotr Ziemak dokonali 

symbolicznego przecięcia wstęgi, po którym wszyscy przybyli go

ście zwiedzili nowo otwarty obiekt. W centrum będą odbywać się 

zajęcia dla studentów ze wszystkich wydziałów UniwersytettL 

Projekt zrealizowany został w ramach dofinansowania z Fundu

szy Europejskich „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie 
Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu" w kwocie 16 642 522,97 PLN. I 

TEKST I ZDJĘC IA : SKWP 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski 
w Poznaniu zorganizował cykliczną konferencję zawodową pt. 

„Obowiązki i wyzwania informatyczne w księgowości''. Sześcioro 

prelegentów - praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach - ·wy

jaśniało blisko 200 słll!chaczom niuanse i wątpliwości związane 

z nadchodzącymi od nowego roku znliananni w przepisach, które 

wiążą się z dalszą informatyzacją rachunkowości i dziedzin po

krewnych. 

Otwarciu konferencji towarzyszyła część oficjalna - dziesięć osób 

złożyło uroczyste przyrzeczenie i odebrało certyfikaty Dyplomowa

nego Księgowego, najwyższy stopień kwaliflikacji w ścieżce certyfika

cji zawodu księgowego. W części merytorycznej szczególną uwagę 

poświęcono sprawozdaniom finansowym, które już od 1 paździer
nika należy składać wyłącznie w fornlie elektronicznej. I 
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BIUROWCE/MIUSCA PRACY 
hdenia. Business (l'lltft J(.Andma 7,Pnmali 

ul. Roosewlu n. Polnań 
CiryhrtPom.ańSp.zo.o.Sp.k. ul.Utaiiska 1,Plll'nali 

K90fict Il Krysin.icu9.Polnari 
llcJtw,l lower Oąbn:M51ifgo nĄ. Poznali 
Pmdsiębicntwo lłandl:)wo.Ustugowt JK J«ek: Trnóak 

ul.~ 4a,Polnań 

Qaadro Offa - Monda, DMl>prrwnt ul Piątb:iwsb ł66, Polnali 

Sbl.rOfficeCftlller ul.Górecb 1,Polnałi 
Stowart)'Sl'ffliel~wf'olsceOddzwlWi.elb)polsli 

ll~kł 18.,Polnaii 

Vicmła.sinessCtnlef Il Strzeledc.;a49,Polnań 

11\elb>polsli z,,;ą,,t -ów llW1AtlN 
ul. 6ł'Ul'Wołldlb 101, Polnafi 

Winogfidy8usiaessunt« H. SofdaflOSQ 46. Poinari 
YoulictledlnobwPark.10.0. ul.~ 1,Zł)di~Las 

OLA MAMY I MALUCHA 
AbdElnia Aktywnej Rodlirly .i. N..:I A-Jtokiena lM, Potnań 

A.bde!llia"-'filaty os.Przyjwi U9,POlnali 
Abdesrlia Pll!dsaDlakł Ziel)ny Slcii os. Batorego 7'ł/l., Polnaii 
,...,Mn, ul. fiartwyS7,Poinali 

Bati,tiocms.c.SńDłaf.odrenia.SdudlaRtO,.~~l 

ul ltótana 28 kł. n. Kolo 
Bupłatn.a Nara!MWicb SdołaP.odltnia .i. &orwu IS,Pnmali 

BezpłamaSllw&odn-niłBanitilo ul6ddi17,Pomaii 
Buplaim Slb)la,ojmii,(lzi«i(I ol.KiltcMlwWIOł. Po.man 

---- ,l,~10)/101,
Btlpatnasm:il.irodl'enwMan»iJa tł~6.l\'izM'i 

----•--,l,-l/l,ll>m,i 
Bezpłam.a Slłolł&odleniłWspanW, PoaątelEslmMichał.t 

ul.Koonsb6ł,Zagórow 

etntr.SamcwolWOjuCkdti cł.M~27,..Polnali 

oa uLPiElarf6,Potnari 
D,b!yl\xzfet- Dlb .. -. os.-..ioiwW."""'161."""° 
l>,wjrl)<21'i -~-Mont .... l'bznłń 

tł Dąbrowugo 2S12Voznań 

ll:lp!i bbawli Il Poznm.l lc.l, ~ M.ilwow.i, Skórlł'WO 

La~Szko&łP.od2tllia ul.Wsdlodni.l!SIO,luboli 

WXKDSltolaao&:eriawl'ozna ul.Roosewlu 13.Pnmali 
M.ilinow.lSmiłP-odleoia ll.Yłf'spiarisliego ll,K«llit 

M.ilmw.i Slkola l'.odmlia ul. SL Wyspanslwgo U, K«łlł 
M.imu!ek Slkola Rodlenia ul lł.il:iljttab lS, Polnari 
liepublianJZ.ktad llpi<lil<lrowom,j_,,, - Gioflologicm)'. 

Cla.al&ma Sztol.i Rodnniłz EINaenumi.Jogi 
Il Jatodlorii!'cp8, Pol'naR 

P--Szlol,lfz,l<owo<ladmólmdziezr 
lll Stttesąrisull ... Poznali 

P.apiąa-S.toliłjp)b.iclłdziedirrbhiuy os.le&143,Po."Nli 

P---~<ladmóimlodzieży 

os.Sobi~S2.Pol'naR 

P-- Szlol,lfz,l<owo<la dmó lmdziezr 
os.Cluobtgo 110„Pom.lli 

P..tttkle«Jjno sponowyfuPlayr:t ul Bofydar.i 10,Polnali 

Rena..Grz,b:lwsbR. tłlab,paMUS4,Polnań 

SdolaF.odtenia 11.5-.innild:.19,Pol'naR 

--,,,,~Sąib~Kliianiffl 
im.~~ llfldU33,Po.:nali 
Szl:oł.i A:ldl'enia falllilijk..i ul. <iórna, Wiki.i~ Polnali 

SzlołaPmnialds tlMaleg-,tPoznan 

SdolaF.odteniiGrtybt(Mo ul.11~21,Pol'naR 
lllola-inlM,ąmlyNe,qiN,m d.S.. .... 10,"""° 
Sdola&:i&eniaWLA liOohłWi~37,Pnmali 

5ll:ol.i lłodMia ~ 6ajł ul. Ma«eliit!h 968 tł. 312, ł'ollWR 

--""""'- ul!om1Nb41"/l,M..., 
Sdolaf.odtenia N.idrieia ul. r.osdeln.i2,0botałi 

Szloła """"1iapz,dPllll11lEM. ~--
ul. Staayliw 21, Kieln 

Sll:ol.ilłoclMiaSwbdonwMacienyiisrwo Morask1>11.a,PollWR 
łc110St.icjł. pl Saol.ilłodl!niłW.irsmtyclł T.it1 

tł~13,Polnali 

l.aa.arowanyl.is Il St.affl)1Ulska 1._~bli 

lEJO.PlĘ(.fundacjallillł<Z-J)SJdlicmegonwlJdldńeó 
.ts.m.acb67,Polnań 

DLA SENIORA 

Klub Senior, 
.t.l.bis:ryrisb719,Pol'naR 

ul.hlaw 7,Pnmali 
KlubSeniora82 tłKra~lO,Polnań 

W,Soix,-~,l-lS/11,Pomari 
KlubSenioraB.irriierb tl.~37,Polnari 
Klub Seniora Baory os.. Sttfana S.orego 2S.i, Poznań 

KlubSeniora Bnozr os.łtus.i 110,Pnmali 

SUI{~,!! TU JESTEŚMY I 109 

KIJbSEłlior;a(ybinb ul Wa!suwsb ł319S, Ponwri 

O.bSetioraFenib os.Pol.io 100,Po.mari 
os. Sobiesliego S2, Ponwri 

os.Jagiellorulie120,f'omari 
ru, Sftior.i Jtiyce olSkwidifgo 19111,Pomari 

os. Tysipda4/5,Ponwri 

ul 6alileusu8, Po.man 
OlbSmor.iNle os. Zwydęstw..i 2S f, Pom.lri 

KlibSeli:t.iPw:s'lun os.Piłslowstiel04,Pomari 

KIJI> Sftior.i PKPS Wilda ul. Pmmysb,4 4S, roman 
KIJb Sffiort Płomień Milosd Il P<ldlask.ł li>, Ponwri 

W>SrilQA:dąf\łtw.t'fml&a os.~Wllp!tl~~ 
OlbSmor.iPali!ech.niti Pom,wtiej 

ft. M.iriiSklodowskiej ClrieS,ł'omari 

KIJl>Sellior.ipa,OOIS1obolb ul.~11,Pomari 

.... -.,,-... ,..,.ir.ibolj "~-\-
0.bS..., P"f IMlądzittl-PolsliegoZ'"łlh 
Emetytów.Rtndsrow'ihtwtiw ul.MlyrisbS,Pom.lri 
w.s...,bsz)o ul~9.l'oawri 

KIJI> Sellior.i Rodzina os.. Cmti.i 114, Pomari 
KIJbSEtior.i~ os.Pnyj.iźni l21>, Ponwri 

KllbSetior.i5pcłojn,.iPnys.1.iR os. Rw6, Po.man 

OJb Senior.i Tła.a os. Bołwtttów li Wqn,, SWtowej 76, Pom.1ri 
KIJb Seri:ir.i Us.ltlpflów ul Psmeln.i22, ł'omari 

KIJl>Sellior.il.llOtJesieni 

Kl.ibSerix.iWigor 

KlJb Smor.iWol.i 

KIJl)Sftior.i21:)!.iJe5itri 

lwn.iR 

HAIR&BARB 
Mara Stuk 8Mber 

AirH.iirlt.im 

Arlur lł.iakiewicz Hair lbad 

li Rtjtana &a, Pomari 
ul ~32, Ponwri 
os.OrbBi.ilegoS, Pom.iri 

tł Hangarow.i 14, Pom.lri 
os. foM1.iR Narodowydl 31, f'onwri 

os.tod~mi UF. 

os.St.inl.egru33,f'onwri 

ul.GroclloweląłiS,Pomari 

ul.Osl»O'WSb 363,Ponwri 

ul. Wojsto.u •• Pom.iri 
ul. hdiego20,Ponwri 

ul Rdian.i S/2, ł'omari 

6artw,y .wł, Pomari 
OAMVMI SAl.(11 O.iniian W.ilendowsli ul Zgod,ł lO t, Ponwri 

tlP;il;ma13t/3,flom.iri 

llh.wtowiltO,Ponwri 
łWrSwarStńou:. ul Kiysit'wkuS, f'onwri 

HtlNK:b.irber&sant 
~ttt SAlllN EXPERJ ul.Rynbw..itl4,Pr?timiffllwo 

ul Koli.i 1S, Pom.iri 

LtlitardS-Atade!nił llCnjcu2,Ponwri 
LOO X Salon fr)'zjer.sli 

łlfiómi1Wild.i33,Pomari 

Midwl0ft!PStyliuqa frym;r ul. w.trszawsl:a 34A,Ponwri 

ul.8utowsl:a741113,flom.iR 
PiilSeU}' ul. łnlwri!sb21, Pom.lri 

Pra«ito\'fli.iff)ltjenbc.teut ul.MtissnenXł()glody),ł'omari 

Pra<OWnił ff)lzjersb CZESANKA ul. Oolfl, Wiki.i 37, Pom.ari 

s.b>ltyzjfflliS.WlmMalwójGlos ull'oi<ieln'44,Pozlwri 

s.b>ltyzjfflló88Ml(l 11."°""'22,Pomari 
ILOwsi.in.i ł7,Pom.lri 

es. Pi.islowslle40,f'om.ari 
S.imuiSPĄ &MadSeg.af'ląl,Pom.ari 

ul WroliKb 2, Ponwri 

KULTIJRA 
AłlfflW!iu Oub ul.Św.~n!0/8,ł'omari 

8i>lotebl\lnw;RStiego low.iuystw-iflrzńKiołJf.iuk 

uLliellyrisli,go.!7nt.Pozlwri 
Pl«W:llnosd 19, Ponuri 

Cffl!ntim Wtury Za,_k 

Ułltru!ISlbaiO!ied'awPom.-riu 

ConcordiłOesi:Jril\ltfwe ul.~l. Pom.ari 

Ooml'.ollu,yloqj a.llowo,rifjsliEg,l,l'oawri 

Dom f.dtUIJ Osiedl.i bsól os.lbJs.i79/10,Pom.iri 

Dom Wlury l'blan sro os. Polał 100, Pom.Jri 

OomWIIJfJWmba.k ul.Wo;k.al'bld:iego618,f'om.ari 
OomWlurylbl~le!ienillilial~l 

os.f'olll'stlliJlarodow)d 31.Polnari 
Oonł'Rsligelłtsidffia cł.Sw.MaG2,f'om.iri 

EsOida Polllaasb Il Mmtaliłf'Sb 3-. ł'omari 

Jioffu ...... --... - ,l,i<dl)<lll),-
Rliarmoniłlwn.insł:a llSw.MaD8l,Pom.ari 

Ję!'llonb. Doall KultlllJ os. J.igiellou:ie 121>, Ponwri 
Jęti'us.DoolKutt.y os.hmiilnjowtj101,l'om.iri 
Kino Bllfil,RSQ 19 ul.3dijar:sb 19, ł'omari 

Kino MłJ.JACh.i~ieMOll«I! ul.Rybi.ti!rA,f'om.ari 

ul !>ąbrowsliego 38, -· 
tiCYBIIKA ul.warst.awsb9319S,Pozaali 

Dmlnt~MłodaezySprawnejlnaaejAlyl 

os. C>m Białego 6&A, Po.NO 
Dtib SpokllieW Mie1n.lni0Mj Rondo 

"'4 ~ub Osiedlowy 
łillxłlwiowy Dxrl flltury nr 1 

MbmtiowyCbll lul:UI}' nr 2 
łlodatiowy bi lulury nr 3 

Ila fi;lttlu. ~ub Osiedowy 

"· ~liego 56, -· 
ul. Galeuua 8, Pozaali 

ul. Omowsliego 37, Pomail 

ulOmg,- 21,l'ol,,a,i 
ul. b(JUdelą 121, Pomaii 

uLJarodlowstiego t, Poai.lii 
os. Ort.t Białe,go s, Pozaaj 

Jl.iSb,pie.OsiN!krwyOOll:KultUIJ os. fiaru,.,,sq> 101, Pomail 

Oltm.OsiedlowyOcwnWIIJfJ os. KosmoNutów 118, Po.NIii 
Odtfiniilldo.OsiedlowyOoo!Kultury os.leclw-0,PomaO 

OsiebyOoml'.IIIUl)'WIIKf<NIIA os.Z~.i11S,PoM 
Osiedowy x» Korona os. edeslw.l Smialego p.M. 104, Pozaali 

~C-WluryDąblówb 

os. Boltst.Jw.t Clrob!!90 117, Po.NIii 
Pod Lip,amlOsifdblwy Oom Kultury os. Pod~mi lot.i, PomaO 
la"J•~ubOsie,lowy .... ,...,..,.., . ...... 

Ski.id KultllHI)' ul. Swnat?eWslwgoł/6, Pozaali 

Słonce. Osiedlowy Dcm Wn,ry os. Priyjaili p.M. 120, Pomail 
Scol:rotta. DOIII Kultsy Il Cynicron 1l, Po.NIii 

Tt.itrMrzycmywPol:uil • l Nit~h ll>, PomaO 

fe.itr NOWJ im. T.ideusu tomnidiego w l'onlaniJ 
ul J. H. Oąbrowstiego S, Pozaali 

TNIJ Polsliw Pouwniu tł.11 Gro:W, 8110, Pomalli 

łe•'ł,~ii11.~,łołlnius.ttiwl\lzoaniu tłftedrył, fozfWli 

Uftzyj.idóf Kawmia Klub Te.i1r Il Miet!:yliskieg_ 27fl9, PomaO 
V. A. 6.illtry ul WiHlbow.i 162 Wysogo10W4 Pntimierowo 

IO,jewództ,-l'lJJlmwic-.nArimacjllJltJ,y- -ri 
ul. Prus.i3,Pomalli 

MODA &DESl~H 
f\:JrualibJ.lnill)'ltwillldowsliej 16, Poaiaa 

HEIIRlRO u1. G1ogows1.i •s. Pozaali 
ul„Z.imenhof.t H3, Pomalli 

lARTELL RA6.STORE Al ~ nkowsije,go 21, Po.Nil 
Magd.i łl.isi.t ul. lwimynitcb 7, PomaO 

MEMR.trol41.AMEDOIARADOSlliYU'lK liłOIOWil94, lwniil 

łlEFER -~IW lłandlow.i Otyhlk 
ul. Sulisbw.iW~ 26a, Pomalli 

łlooMah CalKticll 
łlOl'.if!IOd.iS.{. ul. Kmina 17, PomaO 

ul 1'iebly16/10!, -
P,,jelctl,_R)'d,lfwkz et Stmliowstiego 1 I/la, Pozaali 
S.lon biełim)' CflLYMER ul !>ąbn>wsliego ll, -• 
Soł.i&friffl:ls tł CztdmbvW 104, Po.Ni: 
Sw.iaędz Home Sp. z o.o. 

YE11G!IJO 

VIA PllOMOOA - Pozsarislci ,.,_ludów 2, - · 
VIA PIOWJOA P.łw Ron<» uLZ.imentiof.t m, Pomalli 

VIAP~Piotrihweł -Opcrri;itgo(f.itn.iRSta 

ul lalf'UIÓ!b 1/S, PomaO 
W.FWlł,l)(Mfltio"il>Mel~ 

lJIIA łlWif;uSSĄ.Krosinko 

MOTORYlACJA 
Audi Cflllnlm Polałli Uwiu ul Mowsb 237.i, l'oalali 

ul.Wojci<doosliegol-17,-. 

AUIO 0:t, Peugeot ul.Oplotli 1S, Pomalli 

AutoLlm.i ul. NizinlW21,Pomałl 

IGIOW«he.lórefWm d.lwaarisb10,~~ 
Auto Wdlt sp. z o.o. Id. Rolna 29, S.ranow.,), Pntimierowo 

-- ~--•---•Sudlf1" 
ul.Oplotli 19, Poma9 

!fflloMot.oJSsalon FordStort u:l.&d:owsb 146-. PomaO 
ut Owsiana n. l'oalali 

U.RSUJl&MORE ulMowsb 41, Dąbrow.ik.Polnani.i 

CE1tTl1llM POZMA~SLIT tll-.. 9. Pozsari- -ij 
CE1tTllllMP01MAĄSKOOA tll-.,7,,.,,..- r-.niij 

COOIIJM~IW!WJ<Bj d.lw.j,ó,ą9.--limrii 
De.aier(hzowie.cSp.zo.o.1{).t. ul0strowsb330, l'oalali 

DEllKu. ul.Sklill:b<A 17,ł'ueimierowo 

łluda-C.ars SA AJJ~rr, Dealer i SerwisMetced!s-Benz: 
tł Ptasi.i4, Pomaii 

Fimw K«lik - Salon tb'd.i Il Abpa. S...nul.i 4, PomaO 
fmaKd- ~~ tll'omaM(.alO,~Pneżmel[W) 

6n,pa - S,. zo.• w. Suddeb l, Sudl, 1" 
·- d.lwię<egoMillał.l62,-• 
lfOKAPE-Dulet8MWiłiall u'l.Wscb,dai;a9,Sw.idli• ---la>n- ,1,-JO.--
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KidikVołto tł Barani.ab4,l\lzrwit 

IOMOO!Y-Doaler..._, ul..,_ll-
Labfjd Auto lanw Sp. J. 
LnusPomari 

ul Obomicb 4, Złol:nili S.tiy Las 

ul ledlicla 7, ~ 

tł Ob:lflicb ID, PozNID 
M010CYKL.E. IIDIAH - V CIIHISER 

"· 8-6l/6l, -
lmsanf'olody 
Cpellą,ot liWtztsirisb ł91,SwMlędl•Jasirl 

P.HSnnat.itltii~j.ONlel"BMW tiOtlCllli:bllS.ł'tmlli 

P.ipisi Wspólnicy ul.ArmiPomari37,Lllbori 

.... IMMa!o~Sp.z„ Sęi,,,>4,Nowyl°"""' 

PIB..UsmlSKA Sp. z o.o. ul Obcnicb 137, Sąbs 

Poltv ul.Gonysł.iw.ił,f\Jzrwi: 

Pol Car Il Wienbęckt 2A. l\lzNlli 
Pocs<helnteAit!oPolsbsp.z o.o. Porscbe(ffl!Nmł'omari 

ul. Warsz.awsta 67, lwrwe 

-P,znańf,a- ul---10,
PORSOlPOlNAA--. ,1,ICta_«l4l._ 
Ponche Pntn.ili Oborricb Skib. 
R.iiJ.iCmSp.Z'O,O. 

SalonSubaN 

Slpc,!1f1. Z o.o. SalonOtroen.i 
~sp.zo.o.S-HYlllOAI 

bjooBońlowscy 

IO'IOTAUKWA 

ul Wiatr.Klllil s. Pouwo 
tlDąb«,w,ldego Slł~-

tł Wrzesirisu 17._ Swau,:dz 

tlW!mirilb 17tlwau,ędz 

tl.Bobwil!bS,PozNli 

ul. Obcnicb 132, Sctr,bs 
VoyqrGroup!p.l(LO.~0e;i1triSfflws 

llSW.Mictl*20.f\Jzrwi: 

NA SŁODKO 
Ad.im'sGJfe 

ul SltołlW ł, l\lzrwit 
ul. 'MliN21,f\Jzrwi: 

tłla,.,..7,1\11:Nli 

CilftD.iVind pl. Wolnosd 10,1\11:Nlli 

Caftlffliwc N.i t.t..ur•ie 3A. lwrwe 

CilfftUwta ul.2,dori•S.-
CirllPaj ~.w..ny,,iabl,""°"' 
COSTACOfFEE ul.Owo«owa 2vf\u:Nli 
ctmCOI!& d.!t>y~Sl/5ł«igd.~l-

ul.~1.Pozrwil 
<OSTA COfFEE f'osnanił ul. Pltsltw!b 1, l\lzrwit 

Cuki«Mr ul.Slowa<liegolS,-

CukierniłKandulsli-AudlanSw.addll 

lll Sw. AnlOniego 2. l.arncM'O Po&Jxnt 
Cukit'rniłlCandulsli-oora,riistieLH. 

ul Glogowsu tll/1.CO,Pomae 

Cukiernił Kandulsli - Piw 

<ukiemił ICandulsli ufe- SUty Browar 
ul.hl,ja,b-"Jl>lwlpo,m,,jwcni,i, ..... 

Cuki«niłl'.aąmo tlDąb,wsliegoll ...... 
Cukiernił kautelaRSb os.fiastowsot64,f\Jzrwi: 

Cukiemił hwlova W,lWl'lJlliab 21/UtA. l\u:Nli 
Cukierni.a Sow.i. Avenid.i l\lm.iR ul. Matyi 2. l\u:rwil 

<ukiemił SovH. 6H hnoram.i ut GótMb 30, Pozrwil 
Culó!ni,Sow,MIC<naum- ,l,s.w.;c.,,bl\Pomari 

Cukierni.a Sowa. M.tł l\lm.iR ul.Uilitsb 1,Pomae 
CukiemWISow.i. SUry&ow;tr 

tł Wronltcb 17. l\lzrwil 

F•IJCilfe ul.Grun.w.ildzk.a136.lwrwe -----1'.oblziejt ....... jó67.-
6er.tniumt1fłt 

""<bnlk 
l',c,mbillill 
MOOCAH 

Mil'lislerCilft 

P.ilłtPahserit 

SOFA.Cafe&l.und; 

Soho 
STARBIJCKS (Ąfft 

STARSUCKS CAFIE 8'l!Jł 
STAABUCKS CAFIE Paw MM 
STAR8UCKS CAFFE łk.i 

Il Rabju.ib 3-4, Pomae 

ul.6olęNa1,f\Jzrwi: 

111.~33(,l\lzNlli 

llRal.ijuata:32.1\11:rwil 

•.2)dowwl0.""""' 
tłWronied:aZ/3,1\izrwit 

ul. Olll'Ofcow.i2.f\Jzrwi: 
ul.Roosetełt.a U,1\11:Nli 

ul.Sw.km24,l\u:NIÓ 

STARBUCKS CAFFE Posnani, AUbn ul.Pltsltw!l.i1,l\lzrwit 

STAllSUCKSCAFFESury-., 

WEDEL ,,_ <z"'1ady 

- c..muy -Aęlb 

Il P<hi>jsta 42, Pomae 
ullydowsbł,1\11:Nli 

ul. Pltsltw!b 1, l\lzf'Wlll 
ul.lośóeln.i 17/IH,Pozrwci 

ull\lm.aóst.a29,Mirowanafmlin.i 



NA WYTRAWNIE 
239 ul. Szuaniediej 1on. f\unaii 
11 Sports Bat & P.euacnnt ul.8~17,POlnali 

4altern,tywy 

77!uw ul 'libiiw 10,folnaii 

ul.Por. Janiny~9,Poznali 
M S,sl,i,ltwy&owat 

Bara&.> 
Bara&o 

Bol'oman 
Cłsadt\wos 

Cocorico 00 &· Res:laurant 

C«N 88., City Part 

Cybina13 

""""'•i'ap!Jb 
Delicja 

Fallł 

AG,\ 

Fc.usli ątmik 

Gajowa 12 

WSf.Ofood&WirltwllonnHa!el 

HumHum 

ul.~29.Pouwri 
Il l.-UU t tit Potnań 

ul.Jw f;r,vłal 14,Poznali 
ul. (iolębia 6, Pomali 

ul.hdelewskiego8,folnali 
ul Kosdełrw 2 1 ,Polnań 

uł.Kosdusni84,Poinari 

tł KrJ'sinwicza S,Pomali 
ul Swięlosbwsb 9, Poznali 

ul. locbanowsłie,go 1/12łt Poznali 
ul Wy-ego 26', 1,,,,., 

ul. ltwyll)netł9,lwnań 

pl WolllosóS,folnali 
tl.t.Wirowa118,Po.:nali 

ul. Oscrówek 1 t Poznali 
ul. fiolębia 6, f>olnali 

Il Wawrz,,tiak.ł 19, folnali 

ul. Ov.uwil 1,Poinali 

fpl.Spislil,Pomali 
u1.0iugł9/1,Polnali 

ul. 2~28.Poinari 
tl&ctłl 7,Pomari 

d. Morasko 38. Poznali 
ul.Ostrówtt1S,fo:lnali 

JCNEtSUSUStl tł Cłiomicka 8S łGaleria Sucholesla>. sum, Las 

KRAFT 
Kuchniavtn'CE 
KIIIO by P.amo 

La Boneg, 
lalarnblaNora 
La Ruina 
larst.arslars8istfoPub 
Lawnda6asuo&Cafe 

ut. Slowadiego27, Poznali 
Il S.Z.Weriiegi) 17,Pwnali 

tł Wodrw 819, Polnari 
ul \'tbjsmwa ... folnali 

ul. Woi&1 s. Poznali 
liwlbl.Pomall 

ul W:ljsmwta 4, folnari 
uJ.Wodrla 3,90lnań 

Ltla198istro&Bar,SUry&owar ul.Pótv,wjska.42,Poinari 
l.it.awtatlfCSp.zo.o. tl8attycka79,Pomari --1\b .. _li), __ 
t.\AGAZJNfoodU'IIICfl)( Il KsifóaMiNbl 1 ,POlnań 
Mamasilas 
MA.NO:llł 

MafmllO- chleb i WO 

Ma!d>ew'-l'de 
MatiiSushi 
Meattk 

Ministerstwo &owar. 
Modra Kuchnia 
MOWI kHeat filSl bite 
Montownia48 ·-~ Sflil:atrria Nasz Jwlrinik 
NIFTYNo. 20 

OOA,-polsb- -

Oslomafood&Wirlt 
P.vma&lbJkda 

Pel:in 
Pioloffllilsa 

Pdudriie Kudria Tango ti 

POZDOOM 

RestauracjaDllludlaw<e 
Restauracjailk»elMemian 

Restiuracja Wodna 12 
Restauracja-Btow.w81EftiAUE 
Rimili 

ROOM 

Rusalb Sanw Frajda 
R'/NBC9S 
s.lon\'OGll 
liedemllmw 

Il T.aa.aka24,Poinari 
ul.Kwiailowa 3,Pomall 

Ili. Mattelirisb 96Al106, Poznali 

Jf,. Andersa s. Poznali 
JL Andma s. Poznali 

ul.~ta20,folnali 

ul Ratajwka 3-t Pwnali 

" Slewsb 2,folnali 

Jll_Wtłmsó 1 4,Poinali 

Il Wieabiędce 1, lok. 2A. Pomari 
ul MaeuliMU 23, folnali 

ul. Z)'dcMska 2<1, Polnań 

ul. 6.....-.aldtu 148. Poznali 
ul. 2:3Lut~7.Pomari 

ul. Mic:til'MCU 9, Polnali 

ul. U lut~33.Poinari 
ul. SU.,. llynet ll lwnań 
od.qdOWllal!,\,lwnań 

ul. Mii:iMiaa l4a//., Poznali 

ulCb:wnick.a1'7, Poinali 
ul. 6.......-.aldzb 248, folnali 

... Weatcjaiisb 2. Poznali 
Il litewska 21. Pwnali 

cl Plesz!wska 1,Poinali 
ul. Slowiamb 38H, Poznali 

Pławno 17, MurowanaGośini 

td.Golrdri6ka27, 90lnań 

ul. SU.,.11),et 9S, lwnań 
•• ll)baliłO,lwnań 

•. lro<la 2Uisbpc,Wlkp. 

Sloń!ealood 

Spictłłolst 

SPOT 
Suszone A,midocy 

... ~ l6A/l, -
,._1Ctasawsli,go24,Polnari 

ul.Dolu\Wdi87,Polnari 
ul. lw.Cm!aoall,Polnari 

Szadoaa86W Il Swię~ 12,Pomari 

Sztos ulłln•iłt9,Pomari 

lamyC~adel,lNaS1Clu8Slh~C,,,-W,10N""""""9ol """"""'9>_,.,.. .... ,iicy .. __ L,J,-

TASAKVRStauraejł ul.Z.a 8ramą 1,Pomari 

T.rtllefM6:łpisb ul.Kanub&/9,folnari 

!Iwę> ul~ll,r.m.ri 
TOOOlfY ul. l,lwifj,b22,Polnari 
T°""' il\)m;do,y ,l""i5bP,lsliegoWl,Polnari 
Tośka Can.int •lfffG')'ł(łyłlNtruWleliego),f'omari 

URl.tililolr ul.Kosdusai69,f'omali 

Uliirllkowat ul~26,Pomari 
UMAMI SUSII ul Wodna m, Pomari 
Yiole1Sdi&Yaki!Ofi ulSwięty'1.afm9,f'onwri 

Weranda 5ury Browar 
Whisl:ey in the Jar 
Wh)'thai 

""islioladio 

Wiliamia Foodwirtt 
Wiliamia PodWfll'fm Kołem 
\tMtuot:iSmatów 
'fasunli 

YUlll P.ł"SUWPt 

Za Kulisami 
ZeROnlles.taurant 

NAZDłłDWIE 

&Fr!dtyl,f'oman 

Il Staryłynek71,Pomari 
ul.f>olwieislw,42, f'onwri 

ul.J.ramar\b7,Pomari 
d.Staryłynek77,Pomari 

ul.Wojstowł4,Ponwri 

ul.17 &.:łnił 9/lA, Pom.lri 

ul Wdsztyriska 1, ł'onwri 
ul. l'omłriska 14, f'om.lri 

,t Wy,dcł 12, lwMi 
... -ll(8'11yłj,,..,.,ń 

ul.ZaGtob4:S,Po.mari 
tł.Wodna 14, Ponwri 

BbMedita ul. 4ifob:Ma67, Pomad 
BQ.MEDIU.Ltkar? Spttjalista łllRyal:owa 18.Pridrnimwo 
U'Dlra:mDemat<łogi E:stt."ł)a11EjUNIS 

ul. ~a6(rógM,os.,oweji Wmt,:,wej), Ponwri 
CentnnMtdar,er-PomariM.l::a d.Abpa.A.ltaAruka88.Ponwri 
( ffllNm Mtdkowr- ~PliCArldffla pl.AndenaS, Pomari 
C-..Med><,nr-B«raib>zs ,....,_u115,
Ct'llllf'a!m Med:,aneOll-MEDU OddmłltipK: Poznamli 

pl Wwr, Ludów l , foliMri 
COORI.M MlD'l'OJIE MIO-lUX Il R)f,ll:owa 63, Prlf'imimwo 

COORI.N MEOYC2>1E MEO-lUX 
ul ZffltflSije,go 1 ('ftjsdt od cl f;itwyunej), lubori 

CliCllNIIIIJll'.llf!OOMII '""'-~n.-(ł'll!nlmM!dyaneStaflkf Il 28Cmwta 1956 r. m, ł'onwri 
CeMram Zdrowia la~ ul P.lalowsta 9A, Pomari 

Cto1rumbhMa M,a:Jydl,ZMHtąt os. Włąsława.la,jelly33 

(pnywieżyffwizy;,,j-w~id oduikylt,ó;yńsii,go), Po.,.,; 
CM CORDIS oll Nifpodiegioió 2, lwMi 
CM LUX:MEO 

CMLUXMEO 

CMllJXMED 
CMllJXMED- ...,.,_. Rodzin" 
(Ml(Ut!D 

CREDUSQ.IIIC 

ul. Półwiejska 41, Pomari 
Il RoosMb 18, Po.man 
ul. Wiekowa IA, Pom.1ri 

ul. Selbisb 11, ł'onwri 

ulOcfftaWilda6,Po.mari 
Eulusiwe Oental Studio ul. latlY,wkb81.el111, Ponwri 
Gabinetlebrsti - f,oiPia!f~ lflagmimWl,l\mari 
Giltilet st<IN101ogicmJ Malgcmr.a 5libirisb-Kaiser 

ot Kónicb 16, s.,,,ędz 

lialłłyMeltfaneHO\Ws.c. ul.NollW12A,Pom.lri 
QanooilellililaScctuobjcma ul. llrtmt,-16}fl.18,ł'onwri 
&omadlinsłi lłspól Me:t.,any ul. F-a Q/'12N, Pomari 
-specj.ii.,.,.._de,cy"""" 

ul l':ludrierri« 18, Pom.lri 
Klnikalwla,Nobellowtr od.lląb<OW!ldego77A,,..,.,, 

KlnikaMedA&T ul.Janin)'OmarimwsliejSl,Pomari 
KlnikaCłulistyana(lpt:l'lpl\lmali ul Weneąańska 8, Po.man 

KlnibPn:&eda ul. llr!neby16&/ł16, Pollwri 

Klnika Pftinwnisr.a ul. h:miEllisu 98, ł'onwri 

Klnikalłehab&Mj ~iDemwt<fogiAflERNA 
~.Kny-72,""'-ri 

KllaA WETERYNAR!l'JNA Il ~68.Pom.Jri 
Klnika Wete,yn,af}jn,;a ck tmgoru WfSiatyaa 

ul Ksif(ia Mieszbl 18-,Pomari 
MAR<USMmSPZOO lllK.lida26łl,Po.man 

M-OJIK ul. Swięóariska,6, Pollwri 
Med Worki Tran.sport SpecjaliSl}'OnY i Pogo.-Ra!llllkl:Y.we 

ulloaałłoU,Pomari 

MEDtl.RT - OslOdek Ciagnost}ti i leaeliia lieplodnosd 
ul. Japiny ~ej S1, Pom.lri 

ME~ PARINER POZIWi ul. Kol~ l , ł'onwri 

Mofian lnslyM ul ICoc-.go 17~ ,._. 

MEOODOO - STOMAIW>GA DLA DZIECI! 
ul.fią1iowsb 116/All, Poail 

lfDICAOOO- SIOMAlnO(M IU DlJIO u.-M, luboó 
Mtdical ł'Rstige et Barana IS, Poai.11; 

Mtdicah ul. fittbw!bllS,Pomail 

M,,tiMed Gatf'fJ Lebtstie 
ul J. H. Dąbrowsłiego 77A (Nobel Tower), Pomao 

Meo Med'Ka Cffltnlm fl'le6ja'nr,fl0 5"' s;p. z o.o. 
Il Swielłana lS, PomaCI 

NeurologianyNZOZ ul.f.atianowsb40,Plenka 
łlSlOZ ~ al Chwaliszewo 19a, Powił 

łllllłc-m~<rnab>ioji- tt~Stniiv!ta,luboó 
NlOZ UMa &undiłzb ul Grun.w;alcłzb 324, l'oln.1ii 
NZOZ rilica &unwiildtb- PORADNIE 

ul~4/6łw,Jdeoduii<y ~•il-• 
,,,_ c.w. O!olaJy,gciogii .., s,ra;y "'""'i l7,,.,,.. 

Mr,taWl'~MYPEl os. lCIOtMr<ia.30.Poaiaii 
~t~l.tmicaCatusSp.zo.o. ul.~156.Pozaaii 
-lłaniolCIRIUSlc>zM oł~łf,)/IID,

Prywatnal.talita aRTUSSp.zo.o. ul~ 1s. Swarzędz 
ł'fyw.atnal.ta&łaRTl.lSSp.zo.o. al.Wąowsb6,Poalaj 

~-R,d,;qd,t.lWKA- f\LIS .. , ..... lA,_ 

Ptqchodnia OOOf' ul Mionie!}) Kosifisije,go 16. Po.NIii 
Pnychodnia OOIW ul Jwi l.llllinslie,go 21, PomaCI Ql<A---- ........... l/1.-
P.ehaspon(iJictH.Panora111i11 ul.Góteda30.Pomao 

lOOJMED- CHlll!G~FV.Sr«ZNA ul.-ł4fmg 
SPĄ..lamiaOO'SPA aluami«liegoS6,Puuaylnwo 

S,,.,gyOióc ol.l'nłowlblO,"""• 

!qtailw. ,.._ WIEilqdl&Cenoum-lc>10Atl~ ... _._,..,_ 
VITAllfE CEIITRUM ZWM'E60 ITTUl lYClA 

11.Zwieaynied:a ll/-łO, Pomaii 

W&Silttlrzt ul Ostrowsb 36ł, Powił 

SPORT --... ul. Strmzynsl:a 67a, Powił 
ul.Milczaasla1, Pomaii 

36nill!W!stl'oilll ul.~a1a,l'oln.1ii 
Centrum TeniSOWł 5080fA Il l'oalansia 0, Sobou. Rołietnica 
EgurolafitnfflOubG.lleriaPaoorama utGóftdalO,Pomalli 

fabr)ła ł-olllf uLCbcrnicka8S,Suchylas 
fab<)łafomlJ,8'1tJ" at_,22,....._ 
fabr)ła kiriny. Galeria A2 Il. filogOW!b 440. Pomao 
fabr)ła~Cmn P<iffl u:I.Hetlnm:ałl, Po.NIii 1--- ul-~n.-111.fl!sleWSb 1, Poalaj 
Fil forfml'omMStłdion 

fllllBS Kl.UB MAESTRO łl.~1Ja,Poma0 

FITIUS KLU8MĄESTR0 ul. New!ona l, l'oln.1ii 
fmlESS KLUB .w.tilEL 
Rtnfflf>oint- GaleriaMM u1.Sw.łil.mn24,Poaai: 

ullemlakla 1, Poaiae 
łonowo uLICoco.61,Poaiae 
W:Sowling -~ MM LJI.Sw.MMón 24, Pozaaii 
Nim filnffl ul. l\ątkowsb 200, Pomaii 
Oslodel: Przywodny lłauje os. Piastowskie 10!,a, Pomaił 

""'91- - pylo,, <ladli!<iińdliey „ lli)ltall,
flaliran R!MsOib tl~4w. Pomao 
-ililułiS,C,,,iA•b,aą lł0Miailoo,tiegol4,

P.łd AtfltSS os. E. ~ 3.ISO, Swarzędz 
SPORJ & BEMITY falianowo ul Kowalf'Mda 14, Poalaj 

URODA 
Aspazja IPstytutl&:lwiai llfodJ el Wildvowa 18, fomaj 

AIWERKOlMETDI06HCOCOl'IIMEL ul i,,browslieg,90, ....._ 

-l!eauty8'r •. l'.a"""""lóoła !/ł, ....._ 

OBtMAJIS ul. Ryn~ 146, Pmimierowo 

«~ataHendzel ulł'lomifflista6. Pomail 
Or Osadowsb .i. Moowsliego h, Pozaaii 
EdaNailW:. ul.fa.eta 1/3-, Pomaił 

--~ .. S,lwia 1q,na-. ..... 
ul 6alayfistiego 18, f'oaiaj 

EiifdeflSSpa ul Marattrisb 3bl'1, Pomae 
Hatlh'JfiaSfĄ 

111.Naramowicb 240, PomaCI 

Helw Oilic - lflSIY'IJt Kobitły .t ~ętJ M.-dn 11. f'oai;iii 
łłSllTIITWAT&Sl'A ,t-~!49.-
lmtytut Mrowił i Urodylltida łlL Ulma 3-, Po.Nil 
htyl1ł~iUP:ldy'Salnaridra 1i(iM1Wakf4a ł13,Poma 

łlilibEsthtt"que 

llliblrwiMed 

MaragaSpa. 

... Pilolliw l, Poalaj 
1111. Stnełeda 49, Pomao 

AlN~31, Pomalli 
ul.Ma:teckiegi,22/124, PomaCI 

sukces PO POZNAitSKU I GRUDZIE~ 201 8 

lllGRAVITYSPA. &urrwal!hhSl9Bll.Pltlfltlb 
OOMJWA Kl.Ja.\ JEO!IE60 OtlA ul. Wł li, Pomae 

Proestetica •lSłupsbll,1\11:Nli 

RE691ERACJA miejstie spa 8Alaliro 

ot Stefana8af.fflrg080M 1, 1\11:Nli 
RE6fllERAC1AmiejstiespaSPOt ulDol~'Mti.a87,l\lmMi; 

REGBIERACJA miejstie spa lltAŃSlA ul. tWsła l1/4U. l\lzrwit 

Salonf~Koslril!)'ClflJ ul.Kosdeba398.Pomae 
SaloriSaphona łl laslwna S, 1\11:Nli 

Salori~llatura 

SalonUro:t, 
SalooUroct,Shend 

SalonUroot,Shendl 
Salon z Ogttdena 
SolaPgeBNur,&Sl)i 

Studio Urody N.agia MM 

WPODRótf 
Apartamerity Pomlr..wmia 

Biowll'Hal 
<AfU!GiO 

"'>'""Holei&-
(j:y Soloi Bouócpe lło<d 

Gan:len8oufiłatHoteł 

tl>słelBailando, 

-m 

11,telAl:us 

ul.Ctonowa67,A:izn.il 

ul.~SSĄ,.l\lmMi; 

ul. lata.ricb S3 c,. l\lzrwit 

ul.l..irnanolnlcitgoS/1,Pomae 
ul. Złotowsb41,l\u:Nli 

ul. Maftflinsb 96b/209, A:izn.il 

ul. WW,,lawa Jagi<ly 29, "'"'" 

ui. ll)bałi •i-
ul Ch.b<owa 27, l«hy las 

ul. Wysp-ego 26", ,w.,.; 
ul. Wfflftjariska 10, l\lmMi; 

d. WroniKb 24,l\lzrwil 

ul Wrodawsb 2S, 1\11:Nli 

łll Mo,e,nowa n. Pwo:yl:ot,,o 

ul.ltwyllynetll/74,lllzNII 

!ł:lteł OtSiłta ,-.klll fo-m.ali Il Pieb,y S, 1\11:Nli 

lł>tdEdson Il WrPoa,nlowa60,Baranowo~ 
Il Gajowa 12, Poz:Mi 

!łitfł 1B8 A.lldersia ~-Alldena S, -
ll>tel lBIS 

Il Konwalicwa 3 /fOftWIW, Sq las 

łllr.oscwi:i ll S,A:izrWlil 

lł>tel lrtterSpons-sti: os. Jana■ Sobieikitgo 229,, Poz:NO 
oi.Mi,azymjstall,lllzNII 

ll><dr.i'9'(1i Plr.iegwctiS,-
ul.Osbl:M"Sk.ł39l/393,l\lzrwil 

!ł:ltełMal!a 111. lmicowa 9l 1\11:Nli 

lł>telMarłll'IOWice ul. Naramowicb ISO, A:izn.il 
ll>tdNo,olei pl.Andffla 1,Poz:rwii 

ul. Termalna S, l\lmMi; 

!łitfłOinlpa u1-.a.-
!łitef PalOP.osso ul.6oięNa6,lllzNII 

111. A,qbisbpa Baraniaka n, 1\11:Nli 

lł>tel Rodan Sp. z o.o.. ul""""'"' 54 Sln)oli, Kórnik 

,llmiJodzic,41/'9,lllzNII 

ul. Ryba:i 36, 1\11:Nli 

lł>telSofln)' ul.~12,A:izrWlil 

lł>tel Syrufla Prenium ul l.ecbicb 101, Poz:Mi 

11,tell&-T tl Metalowa 4, lwrwe 

ul. ZlolOwsbM, l\lzrwit 
ll>tdl,pu .. ..,,.,,...,.,.!,~-
!ł:ltełfwanb,,,sij --~!S8<1wNÓ 
ll>tdWlo,ti ul. Dolna Wilda S. A:izrWlil 
~ell:ieliniec ul. Sallia ll, Poz:Mi 

ClandialRJIA~p.zo.o. husimS.Kwlicz 
Ost.ojaChotienice <hctlifflke 166, SNI« 

Pala<Bęlewo 

PałacSialokoszHOTB. ~16,.ChrzypslroWiellie 

Pak8Edusiolł'1!.Z..,,-P,io,,y ttłMaja87,

!WlMIB!ll(lNWIIINISS&-115a<l _ł,l>meglliew 

Pala<Szmpooice Szmpowiteł~Woiiowo 

PaklioliiaHOffl ,lKoideioa46,lblinaKoideioagm.-
Pałacwtln:dNCJIGl!lV.LSp.zo.o. ul.~37,&odrlica 
Pała< w KobJ!•""" ~ (l,u,do 

PałacwPakos&awi11 ul Pa,lo,Q 14, Pakosław 

Il Parl»wa 1.ldn. WfSOWO 
altiośdlS,Witaszyte 

Portlotniaył'omari-t.awiusp.zo.o. ul.8uh:Msb2&S,l\lzrwil 

liezydeflCjaSoleiB&B ul.Slewsla 2,lwrwe 

Sleiep in Hcostd & Ap,artments 

Vllalla ... Pooodtal, Oclsk 



Więcej informacji na temat 
war,:yw z naszej oferty 
znajdziesz na stronie 
internetowej piotripawel.pl 

Piotr i Paweł 
L 
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