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Pozwolenie na budowę 
na ul. Zwierzynieckiej

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę na działce położonej na narożniku 
ulic Zwierzynieckiej i Gajowej, w centrum Poznania obok Starego 
ZOO. Budynek projektowany jest w Pracowni Architektonicznej Ewy 
i Stanisława Sipińskich, a jego budowa rozpocznie się prawdopodobnie 
jeszcze w tym roku. 

W budynku znajdzie się ok. 100 mieszkań oraz trzypoziomowa podziemna 
hala garażowa. Oprócz tego w budynku będą biura, a na parterze lokale 
usługowe. Ul. Gajowa jest spokojną, boczną uliczką. Atrakcyjna lokalizacja 
w samym centrum (300 m od Ronda Kaponiera) oraz kameralność obiektu 
to z pewnością jego największe atuty.
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Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia 

Niech zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia 

spędzone w gronie najbliższych 
przyniosą wiele radości, ciepła 

i optymizmu, a każdy dzień 
nadchodzącego Nowego Roku 

będzie piękny i pomyślny. 

Zarząd i Pracownicy  
Ataner Sp. z o.o.
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Pasy i progi zwalniające obok os. Marcelin
Administracja, na prośbę mieszkańców os. Marcelin, na początku 
roku 2018 złożyła pisemny wniosek do Zarządu Dróg Miejskich, 
z prośbą o stworzenie nowego przejścia dla pieszych przez ul. 
Świerzawską, łączącego dwie części os. Marcelin – Nowy Marce-
lin ze starą częścią. Dodatkowo wnioskowała o montaż słupków 
ograniczających parkowanie na chodnikach przy wyjeździe z dróg 
wewnętrznych z ul. Marcelińskiej 94 oraz Marcelińskiej 100. Po 
wielu miesiącach, pełnych rozmów i konsultacji, we wrześniu 
Zarząd Dróg Miejskich zakończył prace. Zadbano przy tym o od-
powiednie obniżenie kostki chodnikowej w miejscu przekraczania 
jezdni, ułatwiając komunikację osobom na wózkach inwalidzkich 
oraz matkom z wózkami dziecięcymi. ZDM ustawił również słupki, 
ograniczające parkowanie na chodnikach, poprawiając w ten 
sposób widoczność pieszym i wszystkim kierowcom. Ponadto 
w październiku na ul. Marcelińskiej powstały nowe progi zwalniają-
ce, mające formę „poduszek berlińskich”



Mycie fasad na ul. Towarowej
W budynkach przy ul. Towarowej w ostatnim czasie wyko-
naliśmy mycie powierzchni szklanych, żaluzji zewnętrznych 
i okien nieotwieranych wodą demineralizowaną z wykorzy-
staniem technik dostępu linowego. Tego typu prace odby-
wają się 2 razy w roku. Alpiniści opuszczają się z dachu na 
linach przyczepionych do haków. Ponadto część elewacji 
jest czyszczona z poziomu gruntu za pomocą myjek tele-
skopowych.

Sporo nowości na os. Batorego
Na os. Stefana Batorego Administracja wprowadziła 
ostatnio wiele zmian. W pierwszej kolejności nasa-
dzono nowe drzewa (6 sztuk) i krzewy (150 sztuk) 
i obecnie wokół budynków jest jeszcze więcej zieleni. 
Następnie odnowiono elewację budynków. Dzieci (i ich 
rodziców) na pewno ucieszy fakt, że odmalowano 
plac zabaw i zamontowano nową piaskownicę. Miłej 
zabawy! . 

System nawadniają-
cy na ul. Mylnej
We wspólnocie przy ul. 
Mylnej 21-27 zamon-
towaliśmy automatycz-
ny system nawad-
niający zieleń. Ma on 
na celu zapewnienie 
optymalnych warun-
ków wodnych roślinom, 
głównie tym położo-
nym na tarasie.  



ARCHITEKTURA

Konstrukcja
Obiekt budowany jest technologii monolitycznej żelbeto-
wej - w części naziemnej mamy układ konstrukcyjny stropów 
i ścian nośnych, a w części podziemnej płytowo-słupowy. 
Posadowienie budynku wykonane jest w konstrukcji ścian 
szczelinowych, płyta fundamentowa posiada grubość 40-122 
i podparta jest na 47 palach typu barette oraz 66 palach 
wielkośrednicowych.

Elewacja
W kolorystyce elewacji dominują trzy barwy: 

1. biel – tynk,

2. złoto/szampan - obudowy okien i elementy  
elewacji wentylowanych,

3. beton -  podium budynku poniżej parteru.

Wszystkie balustrady będą szklane, a forma budynku jest 
czysta i nienachalna.  Praktycznie każde okno w pionie mija 
się względem okna poniżej lub powyżej. Jest to celowy efekt 
nadający dynamikę prostym podziałom na elewacji.

NA PODGÓRNIKU
NOWOCZESNE I INTELIGENTNE 

MIESZKANIA W ZACISZNEJ OKOLICY

Na Podgórniku znajdzie się 231 mieszkań w ciekawie 
zaprojektowanym i zaaranżowanym budynku.  

Jak wygląda techniczna strona powstawania obiektu? 
Dowiecie się czytając poniższy tekst. 

Na Podgórniku to wyjątkowe miejsce położone między Cytadelą a Starym Rynkiem. To tutaj Ataner 
buduje swój kolejny budynek mieszkalny, który będzie posiadał 9 kondygnacji naziemnych oraz 2 kon-
dygnacje podziemne (hala garażowa). Budynek będzie miał kształt litery E z dwoma wewnętrznymi 

dziedzińcami. Trzy skrzydła mieszkaniowe utworzą wysokościowe dominanty – w najwyższym punkcie będą 
mieć 29,09 metrów wysokości. Połączone będą łącznikami o wysokości 7 kondygnacji i 21,89 metrów. 

W kierunku ul. Na Podgórniku od 8 do 6 piętra budynek obniża się kaskadowo tworząc duże tarasy 
z południową ekspozycją. Od północnej strony działki natomiast znajdują się tory kolejowe, dlatego 
komunikacja wewnątrz budynku (klatki schodowe i korytarze) jest zlokalizowana właśnie od tej strony, 
aby tworzyła dodatkową ochronę przed hałasem. Elewacja ta zaprojektowana jest jako jedna wielka 
fasada szklana odbijająca na zasadzie lustra Park Cytadela.



ARCHITEKTURA

Komfortowe mieszkania
Mieszkania wykończone będą w standardzie deweloperskim. 
Wszystkie posiadają duże doświetlające okna francuskie tzw. 
portfenetry na pełną wysokość pomieszczenia. Dzięki temu 
mieszkania będą bardzo jasne. Większość balkonów zaprojek-
towana jest jako loggie, co daje poczucie intymności i unie-
możliwienie zaglądania do sąsiadów. Ponadto mieszkania są 
wyższe niż standardowe, mają od 270 do 290 cm wysokości.

Inwestycja realizowana jest w strefie ochrony konserwator-
skiej, co wymagało od nas uzgodnień z miejskim konserwato-
rem zabytków. 

Na dziedzińcach powstanie zieleń niska. Od strony ul. Ku Cy-
tadeli i ul. Na Podgórniku na poziomie 0 zaprojektowano 
betonowe donice pod roślinność, oddzielające mieszkania na 
parterze od otoczenia.

Budynek został zaprojektowany przez Tadeusza Biedaka 
i Macieja Szkudlarka, zostanie oddany do użytku w marcu 
2021 r.



DESIGN

Za współpracę dziękujemy sklepowi Kartell Polska Flagstores, www.kartellshop.pl

I nastała
JASNOŚĆ 

 
 

Zima to czas, kiedy lubimy ogrzać się promieniami świec lub ciepłym 
światłem lamp. By nasze mieszkanie wyglądało nowocześnie, stylowo 

a jednocześnie było przytulne, warto pomyśleć o oryginalnym 
oświetleniu, które nada mu nowego blasku. Nowoczesne lampy 
zwracają uwagę oryginalnymi formami autorstwa najlepszych 
współczesnych projektantów i wykorzystaniem najnowszych 

technologii. Mogą być wykonane w różnych stylach: 
skandynawskim, industrialnym, ekologicznym. 
Dominują materiały takie, jak: szkło, żelazo, 

drewno, tworzywa sztuczne, tkaniny, 
beton i wiele innych.
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ŻYCIE NA OSIEDLU

Dialogi 
osiedlowe
cykl spostrzeżeń życiowych opartych 
o życie na poznańskim osiedlu, gdzie 
codziennie rozgrywają się ludzkie 
szczęścia, dramaty i sytuacje 
kuriozalne.
Z życia w kolejce sklepowej. Przede mną stoją 
dwie dziewczyny, na oko w wieku późnoliceal-
nym/wczesnostudenckim.

-… i puściła nam „Forresta Gumpa” – mówi 
jedna.

- „Forresta Gumpa”?

- No co ty, nie znasz??

- Nie widziałam… 

- Rany, jak to?? Ja widziałam z milion razy!

- O czym jest ten film?

- No, jest dwóch przyjaciół, Forrest i Gump, któ-
rzy kłócą się cały film, ale wszystko się kończy 
dobrze, bo się godzą. To film historyczny.

Aż chce się powiedzieć: życie jest jak pudełko 
czekoladek – nigdy nie wiadomo, na co się trafi.



QUIZ

Gdzie chciał(a)byś mieszkać?
A. Tylko centrum!
B. Blisko centrum, ale w zacisznej okolicy
C. Na osiedlu blisko zieleni z dobrym dojazdem do cen-

trum

Wyobraź sobie swoje idealne mieszkanie. Jakie jest?
A. Przeszklone, z pięknym widokiem na całe miasto
B. Inteligentnie sterowane – mogę zarządzać roletami, 

oświetleniem czy ogrzewaniem przez aplikację nawet gdy 
nie jestem w domu.

C. W spokojnej, rodzinnej okolicy, blisko zieleni i terenów 
rekreacyjnych.

Jak wygląda Twój idealny poranek?
A. Szybka kawa, siłownia i 5 minut jadę do pracy!
B. Nieśpieszne śniadanie na balkonie z widokiem na las. 
C. Jogging po lesie, po drodze zakupy w osiedlowym sklepiku. 

Gdzie powinno się znajdować Twoje biuro?
A. W przeszklonym i nowoczesnym biurowcu w centrum.
B. W domu, mam wolny zawód
C. W kameralnym otoczeniu, w jednej z willi na Grunwaldzie

D. Jak lubisz spędzać weekendy?
A. Na imprezie lub kolacji ze znajomymi
B. Zwykle wyjeżdżam za miasto.
C. Spaceruję lub jeżdżę na rowerze po lesie.

Idziesz do kawiarni. Co pijesz?
A. Mocną kawę.
B. Sok wyciskany z pomarańczy.
C. Herbatę z miodem.

W którym z tych miejsc czujesz się najlepiej?
A. W miejskim gwarze
B. Wśród historii, blisko muzeum
C. W lesie.

Jak określasz swój styl (ubioru, wnętrz)?
A. Nowoczesny i elegancki
B. Ekologiczny
C. Przytulny, komfortowy.

Gdzie powinna się odbyć Twoja wymarzona randka?
A. Na tarasie widokowym wysokiego wieżowca.
B. Na pikniku w parku wśród rzeźb.
C. Przy ognisku w lesie. 

Która z obecnie realizowanych przez nas inwestycji najlepiej do Ciebie pasuje? Odpowiedz na 
kilka pytań a przekonasz się jak Twoja osobowość i styl życia wpływają na miejsce zamieszkania. 

Policz swoje odpowiedzi! Których jest najwięcej?

A – Twoja idealna inwestycja to 
Towarowa 39- najwyższy budynek 
mieszkalny w Poznaniu. Tutaj poczu-
jesz miejski gwar, będziesz w centrum 
wydarzeń i nic Cię nie ominie. 5 minut 
do pracy? 7 minut do kina? Proszę 
bardzo!

B – Najlepiej poczujesz się Na 
Podgórniku. To zaciszna mała uliczka 
schowana tuż obok Cytadeli, ale od 
Starego Rynku dzieli ją 10 minut pie-
chotą. Tu odnajdziesz spokój i wyci-
szysz się po całym dniu pracy, a dzięki 
możliwości zainstalowania systemu in-
teligentnego sterowania mieszkaniem 
możesz zaplanować kiedy włączyć 
ogrzewanie, a kiedy opuścić rolety, 
nawet jeśli nie ma Cię w mieszkaniu. 
Stylowe mieszkania blisko centrum 
to właśnie Na Podgórniku. 

C – Chcesz mieszkać na osiedlu blisko 
natury – takie właśnie jest os. Nowy 
Marcelin budowane na Grunwaldzie. 
To ostoja spokoju z dobrym dojaz-
dem do centrum. Dookoła znajdują 
się tereny rekreacyjne, a na osiedlu 
centrum sportowe i place zabaw dla 
dzieci. To idealne miejsce dla rodzin 
z dziećmi. Na osiedlu znajdziesz 
wszystkie potrzebne sklepy i usługi. 



W tradycji chrześcijańskiej postać Świętego Mikołaja  
nawiązuje do świętego o tym właśnie imieniu, który na 
przełomie III i IV wieku był biskupem Miry (dzisiejsza 

Turcja). Cały swój majątek ofiarował na działalność charytatywną, 
a życie poświęcił nawracaniu grzeszników. Legenda głosi, że świę-
ty pomógł trzem córkom biedaka, które z powodu braku środków 
do życia nakłaniano do nierządu. Mikołaj wrzucił im przez komin 
do domu sakiewki z pieniędzmi, które wpadły do pończoch i bu-
tów suszących się przy ogniu. Do tej pory na całym świecie Święty 
Mikołaj wkłada prezenty do ozdobnych skarpet i butów. 

Dziadek z reklamy
Dzisiejszy Święty Mikołaj, dobrotliwy, brzuchaty  dziadek 

z siwą brodą, w czerwono-białym kubraku, czerwonych spodniach 
i czapce z pomponem, to postać stworzona przez amerykańskiego 
ilustratora Haddona Sundbloma w 1931 r. dla koncernu Coca-Cola 
w celach reklamowych. Tak ubrany Santa Claus w USA, Wielkiej 
Brytanii i Irlandii odwiedza domy w nocy z 24 na 25 grudnia, 

pędząc po niebie na saniach ciągniętych przez dziewięć renife-
rów, z czerwononosym Rudolfem na czele. Rano dzieci znajdują 
prezenty w specjalnie przygotowanych ozdobnych pończochach. 
W Anglii wcześniej prezenty przynosił Father Christmas, ale w za-
sadzie został wyparty przez Santa Claus’a. Święty Mikołaj wraz 
z ekspansją  amerykańskiej kultury, przebojem zdobywa również 
Europę kontynentalną. Tradycyjni „świąteczni rozdawcy prezen-
tów” nie dają jednak za wygraną.

Biskup, święty, świąteczny ojciec i inni
Holenderski Mikołaj, zwany Sinterklaas, jest prawdziwym świę-

tym Mikołajem, ubranym w szaty biskupie. Już w pierwszą środę 
po św. Marcinie (11 listopada) przybywa do Holandii na parowcu 
w towarzystwie tzw. Czarnych Piotrusiów. Jego przybycie oznacza, 
że dzieci mogą każdego wieczoru przed pójściem spać ustawić 
swój bucik przy kominku, aby rankiem następnego dnia znaleźć 
w nim cukierki. Wieczorem 5 grudnia Sinterklaas przynosi dzie-
ciom paczkę z okazałym prezentem.

KTO PRZYNIESIE PREZENTY 
NA ŚWIĘTA? 

Odpowiedź powinna wydawać się oczywista: Święty Mikołaj. Okazuje się jednak, że w okresie 
świątecznym nie tylko Mikołaj przynosi prezenty.



CIEKAWOSTKI

W Grecji dzieci podarkami obdarza św. Bazyli i to nie w wigi-
lijny wieczór, ale w Nowy Rok, czyli dzień jego święta. Zaliczany 
do grona Ojców Kościoła, św. Bazyli, podobnie jak św. Mikołaj 
z Miry, zasłynął ze swej troski o najbardziej potrzebujących.

Niemieckie dzieci prezenty otrzymują po raz pierwszy 6 grud-
nia, czyli na Mikołajki, kiedy odwiedza je Der Heilige Nikolaus, 
któremu towarzyszy zakapturzony mnich Knecht Ruprecht, 
straszący niegrzeczne dzieci. Z kolei w Wigilię przychodzi z pre-
zentami świąteczny człowiek – Weihnachtsmann. Niegrzeczne 
dzieci straszy towarzyszący mu rogaty Krampus, postać popularna 
w całym rejonie Alp. Weihnachtsmann dominuje w północnych, 
środkowych i wschodnich Niemczech, podczas gdy w południo-
wych i zachodnich rejonach tego kraju oraz w Austrii, w Wigilię 
prezenty przynosi Dzieciątko Jezus – Christkind. Dzieciątko Jezus 
przynosi także prezenty w katolickich regionach Luksemburga, 
w Słowenii, Czechach, Słowacji, 
Chorwacji, na Węgrzech, we 
Włoszech, Portugalii i wielu 
regionach innych europejskich 
krajów, także w Polsce, ale rów-
nież za oceanem w Kolumbii czy 
Meksyku.

We Francji, w noc wigilijną 
przychodzi świąteczny ojciec 
– Père Noël. Prezenty wkłada 
do pantofli ustawianych pod 
choinką. Wcześniej, w nocy z 5 
na 6 grudnia dzieci odwiedza 
Petit Saint Nicolas – Mikołajek. 
Maluchy wieszają duże skarpety 
przy kominku, stawiają kieliszek 

wina dla zziębniętego Saint Nicolas (w końcu to Francja) i kładą 
kostkę cukru lub marchewkę dla jego muła. Rano odkrywają 
prezenty i pusty kieliszek. 

W Hiszpanii dzieci czekają aż do 6 stycznia, kiedy to prezenty 
przynoszą Trzej Królowie – Tres Reyes Magos. 

We Włoszech z kolei, także 6 stycznia, prezenty przynosi 
Befana. Jej imię etymologicznie pochodzi od greckiego epipha-
neia hiera – Święto Objawienia. Legenda głosi, że Trzej Królowie 
zmierzając do Betlejem, po drodze  poprosili o nocleg w domu 
Befany, która ich ugościła. Opowiedzieli jej o celu swej wyprawy 
i zaprosili, by im towarzyszyła, lecz ona odmówiła, bo ważniejsze 
było dla niej sprzątanie domu. Następnego dnia zmieniła jednak 
zdanie i wyruszyła w ślad za królami, ale nie była już w stanie ich 
dogonić i nigdy nie trafiła do Betlejem. Do dziś więc w poszuki-
waniu małego Jezusa przemierza świat latając na miotle, którą 
dawniej sprzątała. Wyglądająca jak czarownica, usmarowana sa-
dzą, zagląda przez kominy, ale zamiast Jezusa znajduje inne dzieci, 
które obdarowuje drobnymi upominkami, a niegrzeczne brudzi 
węglem. Do Włoch w Wigilię dociera także Mikołaj, czyli Babbo 
Natale, ale dzieci czekają na prezenty od Befany! 

Dziadek Mróz
W Rosji, na Ukrainie i Białorusi, ale także w wielu innych 

państwach byłego ZSRR znany i kochany przez dzieci jest brodaty 
Dziadek Mróz w  futrzanej czapie, z towarzyszącą mu piękną 
wnuczką Śnieżynką. Dziadek Mróz i Śnieżynka rozdają prezenty 
dzieciom w Nowy Rok. Dziadek Mróz to nie wytwór komunistycz-
nych czasów, ale postać o wiele starsza, która już dawniej poja-
wiała się właśnie 1 stycznia, jeszcze przed  prawosławnym Bożym 
Narodzeniem. 

Polscy Mikołaje
Rozdających świąteczne prezenty postaci jest oczywiście o wiele 

więcej. Często każdy region ma swoją, lokalną osobistość. Podob-
nie jest w Polsce. W Małopolsce do dziś w Wigilię oczekuje się na 
Aniołka lub Dzieciątko Jezus. Na Górnym Śląsku z prezentami 
często pojawia się św. Józef. Z kolei na Dolnym Śląsku prezen-
ty przynosi Gwiazdka (od dziewczynki z grupy kolędników). 
W Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu i Pomorzu Zachodnim 
popularny jest  Gwiazdor (od dziadka w futrzanej czapie, który 
w grupie kolędników trzymał gwiazdę). Święty Mikołaj uszczęśli-

wia prezentami dzieci z centralnej 
Polski, jej wschodnich rejonów, 
a także z części tzw. Ziem Zachod-
nich. Widać tu wpływ zaborów. 
I tak magia przeplata się z historią.

***                                                                                                                                                   
Obojętne kto przyniesie prezenty 
na Boże Narodzenie. Ważne, aby 
były fajne i wszystkich ucieszyły. 
Po poznańsku życzę – bogatego 
Gwiazdora, bez rózgi! Myślę, że 
wszyscy byliśmy grzeczni. Przy-
najmniej przed Świętami. 

Przemysław Czamański



Podróżnik, polityk, muzealnik. Człowiek o wielu twarzach i równie wielu zdobytych doświad-
czeniach. Arkady Radosław Fiedler, syn słynnego podróżnika, opowiada nam o tym co naj-
bardziej zaskoczyło go w podróży i… jak to jest mieszkać w muzeum.

ARKADY RADOSŁAW
FIEDLER

WYWIAD

Ekstremalne podróże rodzina Fiedle-
rów ma we krwi. Jak zareagował Pan 
na fakt, że Pana syn zamierza przeje-
chać Afrykę maluchem?

Istotnie, podróże nierozerwalnie zrosły 
się z naszą rodziną i stan ów trwa już od 
czterech pokoleń. Więc kiedy mój syn Arka-
dy Paweł, trzeci Arkady w naszej rodzinie, 
ogłosił, że chciałby maluchem przemierzyć 
Afrykę od Egiptu na północy po RPA na 
południu, owszem, była to elektryzująca 
wiadomość, ale nie szokująca. Jesteśmy 
przyzwyczajeni do naszych różnych decyzji 
podróżniczych. Poza tym Arkady nie od 
razu ruszył maluchem w szeroki świat. 
Najpierw objechał nim całą Polskę, jadąc 
wzdłuż granic i zdobywając odpowiednie 
doświadczenie. Afrykańska przygoda ma-
luchowa odbiła się w naszych mediach za-
skakująco głośnym echem, nie spodziewali-
śmy się aż tak ogromnego zainteresowania. 
W zeszłym roku syn wrócił do Afryki, lecz 
tym razem samochodem elektrycznym. 
Śmialiśmy się w rodzinie, że czasem szukał 
tam odpowiedniego prądu jak wody na pu-

styni, ale właśnie na tym, między innymi, 
polegała przygoda: nie stanąć po drodze, 
lecz o własnych elektrycznych siłach dotrzeć 
do celu. I to się udało. W marcu przyszłego 
roku będzie nowa książka Arkadego z tej 
pionierskiej podróży.

Jak życiorys Pana ojca wpłynął na 
Pana życie? Czy zamiłowanie do 
podróży było naturalne dorastając 
w rodzinie, w której był podróżnik?

Nie ulega wątpliwości, że gdy od sa-
mych niemal narodzin słyszy się w domu 
o podróżach, pisaniu książek, ciekawych 
przygodach intrygujących młodego czło-
wieka, o barwnych pamiątkach z dalekiego 
świata - to w takiej pociągającej aurze łatwo 
dać się zauroczyć innymi kontynentami, 
inną niż nasza przyrodą oraz bogactwem 
różnych kultur. Mając ojca podróżnika, 
zarówno mój brat Marek, jak i ja, od same-
go początku nasiąkaliśmy tą niecodzienną 
aurą, niejednokrotnie towarzysząc mu 
w jego wyprawach, jednocześnie dojrzewa-
jąc do pomysłów na własne podróże. Przez 

dziesięć lat byłem posłem na Sejm RP, ale 
prawda jest taka, że przede wszystkim jeste-
śmy niejako skazani, prawie cała rodzina, 
na wyjeżdżanie w daleki świat i przywoże-
nie stamtąd nie tylko pamiątek do naszego 
Muzeum, lecz także materiałów do pisania 
książek. W tej chwili już pięciu Fiedlerów 
pisze książki podróżnicze, a syn mój na 
domiar kręci filmy ze swych podróży.

Co najbardziej zaskoczyło Pana w trak-
cie podróży?

Mam wrażenie, że im bardziej jesteś 
przygotowany do podróży, tym częściej coś 
cię na szlaku zaskakuje. Na początku tego 
roku przebywałem prawie trzy miesiące 
w Boliwii, już po raz trzeci w tym niezwy-
kle interesującym kraju, stosunkowo mało 
znanym w Polsce. Będąc w Sucre, konsty-
tucyjnej stolicy kraju, nagle zobaczyłem 
tam, jedząc śniadanie w małej knajpce, 
siostrę Elżbietę z zakonu Elżbietanek, która 
przed laty prowadziła w Puszczykówku 
jedno z przedszkoli, do którego wówczas 
chodziła moja młodsza córka Marysia. 



Przypadek? Zrządzenie? Nie wiem, ale zaskoczenie było 
nieprawdopodobne. Inny przykład. Kiedyś mieszkałem 
w wiosce dzisiejszych Majów, żyjących w meksykańskim 
stanie Chiapas i poznałem tamtejszych szamanów. Jeden 
z nich, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, spojrzał na 
mnie i mówi: „masz problem z kolanem”. Istotnie, prawe 
kolano mam nieco słabsze po dawnej kontuzji, ale nie 
utykam, nie kuleję, nie odczuwam żadnego bólu, sło-
wem, na zewnątrz problemu zupełnie nie widać. Szaman 
jednak widział. Bo oni dostrzegają kolorową aurę wokół 
człowieka. Z kondycji aury wyczytują kondycję człowieka. 
Majański szaman nazywa się „ilol”, czyli „ten, który wi-
dzi”. Dla nas to rzecz zaskakująca, ale dla nich całkowicie 
naturalna. Zaskoczenia bywają solą podróży. W ostatniej 
wyprawie, gdy byłem w boli-
wijskim mieście Santa Cruz, 
chciała porwać mnie fałszywa 
policja, ale znając ten proceder 
z różnych opisów, ryknąłem na 
nich pełną gębą i to ja ich za-
skoczyłem, tak że natychmiast 
uciekli. Tym razem zaskocze-
nie było po przeciwnej stronie.

Dziś wiele osób podróżuje 
po świecie, ale niewielu sta-
je się więcej niż turystami. 
Jaką ma Pan dla nich radę – 
jak jeszcze bardziej wniknąć 
w kulturę odwiedzanego 
miejsca i wyjść poza ramy 
tradycyjnej turystyki?

Ja bym nie krytykował tradycyjnej turystyki ani tury-
stycznych przewodników. Jedno i drugie ma swoje dobre 
strony, zaspokaja bowiem apetyt człowieka na zobaczenie 
innego świata, niż własny. Turysta zazwyczaj nie jest raso-
wym podróżnikiem. To lekarz, który na chwilę oderwał się 
od swej pracy, nauczyciel, student, dziennikarz, robotnik, 
właściwie każdy, chcący na chwilę przekroczyć granice 
swego świata. Ale potem wraca do swego zawodu, swoich 
obowiązków, wraca jednak trochę bogatszy o to, co zoba-
czył i przeżył i to już jest dobre. Natomiast jeśli pragniesz 
wiedzieć dużo więcej o odwiedzanym miejscu, niż o tym 
informują przewodniki, trzeba sięgnąć do stosownej litera-
tury, głębiej ogarniającej dany temat czy miejsce, słowem, 
czytać jak najwięcej. Nie ma lepszego sposobu..

Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie to 
prawdziwa perełka na turystycznej mapie Wielkopol-
ski. Zapewne zna je większość naszych czytelników, 
ale jednak dla tych, którzy jeszcze go nie odwiedzili, 
proszę opowiedzieć parę słów o tym miejscu. Jak to 
jest mieszkać w muzeum?

Mieszkamy w naszym Muzeum już 45 lat. Żartujemy, 
że jesteśmy jak żywe eksponaty, żywe, ale nie zakurzone. 
Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie innego życia. Mocno 
wrośliśmy w to podróżnicze Muzeum, w jego przesłanie 
i charakter, a ono wrosło w nas i raz na zawsze zdefinio-
wało nasze losy. Placówka scala naszą rodzinę i pomnaża 

 ZNANI POZNANIACY

jej twórczy potencjał.. Gdyby jej nie było, pewnie każdy 
poszedłby w swoją stronę, w poszukiwaniu własnego celu. 
Myślę, że wielu naszym gościom bardzo się podoba właśnie 
to, że jesteśmy razem, połączeni wspólną pasją, która daje 
gwarancję ciągłości, niezłomnego trwania w świecie jakże 
często znerwicowanym i nieprzewidywalnym. Nasi goście 
często odwiedzają nas powtórnie, a nawet wielokrotnie, 
najpierw jako młodzi ludzie, potem jako ojcowie i matki, 
później jako dziadkowie. Natomiast ci, którzy goszczą u nas 
po raz pierwszy, szybko zauważą, że Muzeum składa się 
jakby z dwóch części. W naszym starym domu rodzinnym 
znajdują się eksponaty prawdziwe, te wszystkie maski, 
figurki, motyle, broń i tak dużo innych przedmiotów, które 
przywozili mój ojciec i cała rodzina z Afryki, Azji i obu 
Ameryk. W ogrodzie zaś, który nazywamy Ogrodem Kultur 

i Tolerancji, pokazujemy wykonane 
u nas wierne kopie, zwykle w skali 
1:1, wspaniałych rzeźb, posągów 
i przedmiotów nawiązujących do 
starych, niepospolitych kultur. 
Czymś absolutnie wyjątkowym 
jest wierna kopia „Santa Marii”, 
żaglowca Krzysztofa Kolumba, na 
którym odkrył Nowy Świat. W nie-
dalekiej przyszłości chcemy, żeby 
obok „Santa Marii” , tego symbolu 
tradycyjnej podróży, stanęła kopia, 
w skali 1:1, kosmicznego modułu 
dowodzenia z programu Apollo, 
jako współczesny symbol pozna-
wania nowych przestrzeni. 

Zwiedził Pan większość globu, ale pewnie darzy sym-
patią także lokalne okolice – jakie są Pana ulubione 
miejsca w Poznaniu lub Wielkopolsce?

Często powtarzam, ze nie starczy życia, by dobrze po-
znać nasz kraj, tyle w nim pięknych i ciekawych miejsc. 
Nie powiem nic odkrywczego, wskazując na Stary 
Rynek w Poznaniu i jego najbliższą okolicę. Te koloro-
we kamieniczki, Ratusz z koziołkami, ten szczególny 
klimat, gdzie przeszłość i historia zgodnie podają sobie 
rękę z dniem dzisiejszym. I te urokliwe ulice i uliczki, 
dochodzące do Rynku, a może od niego odchodzące, 
zapatrzone we własne sprawy. Pobliskie ulice, takie jak 
Wodna, Woźna, Kozia czy Żydowska, których nazwy, 
mam wrażenie, zdają się przytrzymywać dawny czas, 
by nie odszedł całkowicie, by był trochę z nami, a nie 
utonął dokumentnie w przeszłości. Wszystko to z lekka 
niedopowiedziane, w mgiełce zadumy nad tym, co było 
ongiś i co jest obecnie. Inne moje bliskie miejsce to 
uliczka Murna, łącząca się z ulicą Paderewskiego. Na 
Murnej urodził się mój ojciec w 1894 roku, w skromnym 
mieszkanku moich dziadków Antoniego i Franciszki, na 
poddaszu nie istniejącej już kamienicy, zniszczonej pod-
czas wojny. Ilekroć tu jestem, miejsce to oddziałuje na 
mnie z wielką siłą. Nie ma już moich dziadków ani ojca, 
ale czasem zdaje mi się, że czuję tu ich bliską obecność, 
trojga zagorzałych poznaniaków, dla których nasze 
miasto miało ogromne znaczenie.

Często powtarzam, 
ze nie starczy życia, 

by dobrze poznać 
nasz kraj, tyle 

w nim pięknych 
i ciekawych miejsc.
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ZAKUPY

 Wszystkie ubrania znajdziesz w sklepach YAYA, Pierre Cardin i Feria w Galerii MM, ul. Św. Marcin 24

Dla Niej

Dla DzieckaPrezenty   
 

Święta Bożego Narodzenia już tuż, 
tuż… nie masz jeszcze prezentu? 
Spieszymy z pomocą. Wybierz coś 
dla niej, dla niego lub dla pociechy 
z bogatej oferty sklepów Galerii MM. 



ZAKUPY

 Wszystkie ubrania znajdziesz w sklepach YAYA, Pierre Cardin i Feria w Galerii MM, ul. Św. Marcin 24

Dla Niego



NEWSY MIEJSKIE

Wystawa „Tożsamość. 100 lat polskiej 
architektury”
Kiedy: do 15.12.2019
Gdzie: Budynek „Alfa” ul. Święty Marcin 46/50

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury 
to pięć wystaw w pięciu miastach Polski, 
z których każda przygląda się innemu feno-
menowi architektonicznemu po 1918 roku. 
Opowiadają o budynkach i przestrzeniach 
oraz twórcach, którzy wpłynęli na kształt 
przestrzeni miejskich po odzyskaniu 
niepodległości. Zadają przy tym pytania 
o społeczną tożsamość i zmianę, ale także 
o rolę architektów i urbanistów w naszym 
codziennym życiu. W jaki sposób ich dzia-
łalność przyczynia się do budowy polskie-
go krajobrazu kulturowego oraz tożsamo-
ści miejsc, które zamieszkujemy?

Każda z wystaw to inny wycinek historii 
oraz inny wątek przewodni. W Krakowie 
skupi się na okresie 1918–1939, zaś tema-
tem będzie SZTUKA. W Warszawie (okres 
1939–1956) przyjrzy się zagadnieniu 
WŁADZY, w Lublinie (okres 1956–1970) 
– SPOŁECZEŃSTWU, w Poznaniu (okres 
1970–1989) – TRANSFEROWI; wreszcie 
ekspozycja w Katowicach, obejmująca 
okres 1989–2018 to PRZEMIANA.

“Jestem dziełem sztuki” - wystawa Daniela Lismore
Kiedy: do 29.02.2020 r. 
Gdzie: Stary Browar, Galeria na Dziedzińcu

Jest chodzącym dziełem sztuki, którego tak znane osobowości ze świata mody jak 
Vivienne Westwood i Naomi Campbell oraz marki H&M, Mastercard czy Bulgari 
zapraszają do współtworzenia flagowych projektów. Björk poprosiła o zamknię-
cie jego wystawy, aby móc przeżyć ją w samotności. David Beckham w swoich 
postach w mediach społecznościowych wielokrotnie podkreślał unikatowość jego 
twórczości. A to tylko początek długiej listy artystów i celebrytów, uznających Da-
niela Lismore’a za wybitnego i intrygującego artystę. 5 listopada, podczas wernisa-
żu wystawy w Starym Browarze w Poznaniu, po raz pierwszy jego wymykającą się 
definicjom sztuka zostanie zaprezentowana polskiej publiczności.

Jest  niestandardowym rzeźbiarzem, maksymalistą. Nie lubi określenia „per-
former”, woli przedstawiać się jako... żywe dzieło sztuki. Daniel Lismore kocha 
sztukę popularną, kicz, w dzieciństwie oglądał setki filmów sci-fi i „Star Treka”. 
Jednocześnie posiada wielką wiedzę dotyczącą historii sztuki, designu, wiele 
nauczył się od swoich dziadków, antykwariuszy. Ten melanż historii i popkultury 
odbija się w całej jego twórczości. 

Ty Bambrze! Wystawa
Kiedy: do 31.12.2019
Gdzie: Muzeum Etnograficzne

W 2019 roku przypada jubileusz 300-lecia przybycia do Wielkopolski 
osadników niemieckich spod Bambergu. Przy tej okazji Muzeum Etnogra-
ficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu zaprezentuje wystawę, 
która może skłaniać do refleksji nad relacjami sąsiedzkimi pomiędzy 
Bambrami i nie-Bambrami.

Wystawa jest pomyślana  jako opowieść o Bambrach obserwowanych 
z zewnątrz - „okiem sąsiada” i poprzez pryzmat utartych obiegowych 
opinii, według których przypisywano im cechy powszechnie uznane jako 
typowe dla Bambra, miedzy innymi takie, jak: obcość, religijność, gospo-
darność, rodzinność, zamożność, pracowitość, odmienność w ubiorze 
i niegustowność ubioru, osiąganie sukcesu. Sama ekspozycja oraz towa-
rzyszące jej wydarzenia edukacyjne będą okazją do poszerzenia wiedzy 
o Bambrach oraz do konfrontacji uogólnień zawartych w stereotypach. 
Być może uda się znaleźć odpowiedź na pytanie czy i ile prawdy zawartej 
jest w stereotypach, czy też może są one nośnikiem fałszywych przeko-
nań wypaczając obraz jak krzywe zwierciadło?



BIBLIOTECZKA ATANERA

Pierwsza przekrojowa 
publikacja na 
temat architektury 
międzywojennego Poznania 
– miasta, które po odzyskaniu 
niepodległości świadomie 
szukało nowego oblicza, 
własnego miejsca wewnątrz 
odrodzonego państwa 
i swojego pomysłu na 
nowoczesność.
Autor przedstawia pełną 
panoramę przemian 
w architekturze miasta od 
powstania wielkopolskiego do 
wybuchu II wojny światowej: 
gmachy użyteczności 
publicznej, kamienice, bloki 
mieszkalne, wille, kościoły, 
wybrane pomniki i ważniejsze 
założenia urbanistyczne. 
Jeden z siedmiu rozdziałów 
poświęcony jest dorobkowi 
Powszechnej Wystawy 
Krajowej. Oprócz gmachów 
dobrze znanych, takich jak 
Wyższa Szkoła Handlowa, 
Dom Żołnierza czy PKO, 
autor prezentuje projekty 
zapomniane, między innymi 
Dom Powstańca, Wyższą 
Szkołę Pielęgniarek czy 
prewentorium dziecięce 
w Kiekrzu.
Architektoniczny pejzaż 
międzywojennego Poznania 
ukazany jest na ponad 300 
ilustracjach z przedwojennych 
czasopism, archiwów 
publicznych i domowych 
szuflad.

Dżem – koncert akustyczny na 40-lecie zespołu
Kiedy: 02.12.2019
Gdzie: Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1

Grupa świętuje 40-lecie działalności, w związku z czym na koncercie 
na pewno nie zabraknie dobrze znanych przebojów takich jak Wehi-
kuł czasu, Whisky, Czerwony jak cegła czy Sen o Victoii. Zapraszamy 
serdecznie na koncert 2 grudnia na godz. 20.00 do Auli UAM. Będzie 
to wyjątkowy koncert – Dżem akustycznie. Na tym koncercie po 
prostu trzeba być, bo każdy kolejny jubileusz jest bardziej imponujący 
i domaga się bardziej imponujących obchodów.

Połączyli rocka, bluesa, reggae, country. Nagrali piosenki, które 
uwielbiają zarówno koneserzy, jak i niedzielni słuchacze muzyki. Byli 
pierwszym odkryciem Jarocina. Występowali na prawie wszystkich 
festiwalach w Polsce. Wyjeżdżali nie tylko do krajów Europy, ale 
i Ameryki Północnej, a nawet Azji.

Stawali na jednej scenie z Rolling Stonesami, Claptonem, ZZ Top, 
Lynyrd Skynyrd, AC/DC, a ich utwory wykonuje przeszło pięćdziesiąt 
zespołów, w tym również Metallica. Konsekwentnie robiąc swoje, 
przetrwali mody i brak zainteresowania – o wsparciu nie wspominając 
– centralnych mediów. Przetrwali też tragedie w postaci dwóch śmier-
telnych wypadków – narkotykowego i samochodowego. To wszyst-
ko tylko i aż w ciągu czterdziestu lat, bo w roku 2019 właśnie tyle 
upływa, odkąd w 1979 zdecydowali się całkowicie poświęcić muzyce 
i postawić na własne utwory.

„DŻEM to legenda. To fenomen. To mistrzostwo gatunku. Nie zawa-
ham się powiedzieć, że Dżem to nasz skarb narodowy. Pomimo pery-
petii losowych i trudnych doświadczeń, grupa od lat pozostaje wierna 
własnemu stylowi i gra dokładnie to, co gra nam wszystkim w duszy 
- porządnego, prawdziwego i szczerego BLUESA.”



PORADA PRAWNA

Jakie znaczenie ma wyrok Trybunału? 
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej (TSUE) z dnia 3 październi-
ka 2019 roku był oczekiwany przez wielu 
kredytobiorców posiadających tzw. umowy 
frankowe, czyli umowy kredytowe powiąza-
ne z walutą CHF. Wyrok ten bez wątpienia 
będzie miał wpływ na utrwalenie prokonsu-
menckiego orzecznictwa sądów krajowych, 
w tym sądów polskich. Dla frankowiczów 
najnowszy wyrok Trybunału ma ogromne 
znaczenie, będzie miał on bowiem wpływ na 
sprawy pozostałych frankowiczów docho-
dzących swoich spraw w polskich sądach. 
Wyrok należy ocenić jako prokonsumencki 
i korzystny dla osób posiadających kredyty 
we frankach szwajcarskich. 

Co orzekł Trybunał? 
Trybunał stwierdził, że jeśli sąd krajo-

wy uzna, że w danej umowie kredytowej 
znajdują się niedozwolone postanowienia, 
to sąd ten zobowiązany jest wyeliminować 
je z takiej umowy, bez możliwości zmo-
dyfikowania ich treści lub zastąpienia ich 
innymi postanowieniami.

Wyrok nie wprowadza automatycznie 
żadnych zmian w obowiązujących umo-
wach kredytowych. Pamiętać należy, że 
sytuacja każdego kredytobiorcy będzie 
rozpatrywana indywidualnie przez sąd, 
więc po stronie kredytobiorcy leży inicjaty-
wa podjęcia działań prawnych. 

Czego mogę żądać? 
Wyrok otwiera możliwość przeprowa-

dzenia odfrankowienia umowy kredytowej 
czyli pozostawienia umowy w złotych pol-
skich z jednoczesnym wyłączeniem jakie-
gokolwiek powiązania z walutą obcą przy 
oprocentowaniu kredytu stawką LIBOR. 
W efekcie znacznie zmniejsza się zadłuże-
nie pozostałe do spłaty i rata kredytu.

Wyrok umożliwia także żądanie unie-
ważnienia umowy które oznacza, że bank 
oddaje kredytobiorcy wszystkie raty, które 
zostały opłacone, a kredytobiorca oddaje 
bankowi pełną kwotę udzielonego kredytu 
w złotych. 

Piotr Szulc – radca prawny

po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Kredyty frankowe 



FELIETON

Na każdym kroku wciskany jest nam komunikat, że powinni-
śmy coś mieć, bo dzięki temu będziemy lubiani, podziwiani 
i spłynie na nas fala zachwytów. Designerskie zabawki dla 

dzieci, urocze mebelki i tkaniny, ciuchy, dodatki, kosmetyki – bez 
tego jesteś nikim. Ja też dałam się wciągnąć w machinę pożą-
dania, która obecnie coraz mocniej wciąga ludzi, bo ma do tego 
lepsze narzędzia. To już nie są tylko reklamy, zdjęcia w koloro-
wych gazetach i billboardy na ulicach. Teraz to zwykli ludzie, 
z którymi się utożsamiamy i chcemy być podobni. 

Przyszedł taki moment, kiedy poczułam się tym zmęczona. 
Patrzę, jak wszyscy ślepo podążają za rzeczami bez war-
tości i naprawdę mam dość. Spoglądam na ogrom rzeczy, 
który nas otacza i nie czuję się w tym świecie sobą. Jest 
mi źle, jestem tym przytłoczona i mówię stanowcze “stop”. 
Postanowiłam przeprowadzić osobistą rewolucję i podję-
łam decyzję, że już nigdy więcej nie kupię ubrań z żadnej 
sieciówki. Nigdy więcej nie kupię czegoś, czego nie potrze-
buję. Nigdy więcej nie będę się dowartościowywać rzecza-
mi. Już po kilku miesiącach trwania w tym postanowieniu, 
mogę śmiało powiedzieć, że to była świetna decyzja i być 
może moje przemyślenia przekonają Cię do zmiany.

Do podjęcia tego kroku skłoniło mnie kilka istotnych fak-
tów. Przede wszystkim: gdzie się podziała jakość? Sieciówki 
wpisujące się w trend fast fashion tworzą rzeczy z kiep-
skich materiałów, a samo wykonanie pozostawia wiele do 
życzenia. To powoduje, że w zasadzie co sezon konieczna 
jest wymiana części ubrań w szafie. Zdecydowanie lepiej 
zainwestować w trwałą rzecz, która będzie nam służyć. I to 
wcale nie jest tak, że bluzka kupiona w tym roku, za rok nie 
będzie już modna. Ten sam schemat funkcjonuje każdego 
sezonu. Musisz to mieć, to będzie idealne dla ciebie, tym 
wymodelujesz sylwetkę, tym coś zakryjesz lub uwydatnisz. 
Do tego dochodzi szereg kłamstw o tym, jakie to wspania-
łe rzeczy, bio, organic, wysokiej jakości. Wielkie sieciówki 

fantastycznie wciskają kit, żeby tylko przyciągnąć do siebie 
ludzi. Zakamarki marketingu potrafią być bardzo mroczne 
i nawet nie wiemy, kiedy poddajemy się jego wpływowi.

Najistotniejszym jednak dla mnie motywem jest to, jak 
ogromny wpływ na środowisko ma przemysł odzieżowy. 
Do produkcji pary jeansów potrzebne jest aż 10 000 litrów 
wody! Bawełna, choć jest przyjemna w dotyku, to jej upra-
wa wymaga ogromnych zasobów wody i środków chemicz-
nych, żeby uprawy nie zostały zniszczone. Z drugiej strony 
mamy tani poliester, którego produkcja nie wymaga tak 
dużych ilości wody, ale zasobów energii już tak i pozyski-
wany jest z ropy. Kolejnym niepodważalnym faktem jest to, 
że ogromne ilości odzieży są wyrzucane. Kupujemy, nosimy 
sezon, wyrzucamy, bo rzecz już do niczego się nie nadaje. 
Kiedy myślimy o jednostce, to nie robi to wrażenia, ale 
pomyśl, że średnio co roku jedna rodzina wyrzuca około 30 
kg odzieży, a teraz pomnóż to przez ilość rodzin w Twojej 
okolicy (a to wciąż mikro skala).

Wiem, że wielu ludziom taki sprzeciw wydaje się śmieszny 
czy mało istotny. W końcu co to zmieni, jak kilku oszo-
łomów przestanie zostawiać pieniądze w sieciówkach. 
Moim zdaniem każda kolejna osoba zwiększająca swoją 
świadomość i podejmująca kroki w kierunku ograniczenia 
bezsensownej konsumpcji daje sygnał wielkim firmom, 
że muszą zacząć działać, bo to, co robią, nie podoba się 
ludziom. Niestety za wszystkim stoją pieniądze, szczególnie 
za tym biznesem. Jeśli nic się nie zmieni, ucierpią na tym 
nasze dzieci i wnuki, bo to one będą żyły na jednym wiel-
kim wysypisku śmieci..

Iza Bluszcz - mama i blogerka. Jestem pracującą 
mamą, która pisze o swoich perypetiach rodzin-
nych, zawodowych i dzielę się przemyśleniami 
dotyczącymi otaczającego świata. Odwiedź 
mojego bloga bizimummy.pl

Jeszcze parę miesięcy temu przeglądałam co sezon strony internetowe sieciówek w poszukiwa-
niu kolejnych “must have”. Kiedyś byłam królową wyprzedaży. Za 200 zł potrafiłam kupić 2 pary 
spodni, jakąś sukienkę, kilka bluzek. Oprócz tego co miesiąc coś – na pocieszenie, w nagrodę, bez 
okazji, bo mam ochotę. Ciągle było mi mało, ciągle czegoś brakowało, ciągle coś na kimś zachwy-
cało i ja też to chciałam mieć. Chore. Teraz moje podejście do kupowania zupełnie się zmieniło 
i zachęcam każdego do przemyślenia tego tematu.

Czy naprawdę 
potrzebujesz 

tych wszystkich 
rzeczy?



KULINARIA

Kebabanusz
Os. Marcelin, ul. Marcelińska 96A
Godziny otwarcia: codziennie 10:00 -23:00.

Kebab
Składniki:
Pita, mięso (wołowina, baranina lub kurczak), 
świeże warzywa (sałata lodowa, ogórek, 
marchewka, kapusta pekińska, papryka) 
i domowe sosy 

Przygotowanie:
Mięso przygotować na grillu, a następnie włożyć w pitę, 
dodać świeże warzywa oraz sosy. Można dodać także ser, 
by kebab był smaczniejszy i miał bardziej wyrazisty smak. 
Jednak największym sekretem dania jest wybór mięsa oraz 
sposób jego przyrządzenia, czyli odpowiednie zgrillowanie. 



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!



ważny do 31.12.2019r


