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Elewacja najwyższego 
budynku mieszkalnego 

w mieście prawie gotowa
 
Budynek mieszkalno-biurowy przy ul. Towarowej 39 zostanie oddany do 
użytku w październiku br. Obecnie wyłania się spod rusztowań i oczom 
poznaniaków ukazuje się coraz więcej elewacji. Widoczne są przeszklone 
ściany mieszkań oraz balkony. Rusztowania są sukcesywnie zdejmowa-
ne ze wszystkich ścian. W budynku znajdzie się 180 mieszkań, a także 
biura i lokale usługowe. Wszystkie mieszkania są już sprzedane. Obiekt 
położony jest w samym centrum, w sąsiedztwie Mostu Dworcowego, 
dworca PKP Poznań Główny i Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
W okolicy nie brakuje też zieleni, gdyż obok znajduje się park im. Karola 
Marcinkowskiego.
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Poznański rynek biurowy na inwestycyjnej mapie Polski 
plasuje się zaraz za Warszawą i Wrocławiem. Wabikiem 
dla biznesu jest położenie stolicy Wielkopolski. Poznań 

to bardzo istotny krajowy ośrodek logistyczny. Miasto ma 
dobrą infrastrukturę komunikacyjną, która obejmuje zarówno 
połączenia drogowe, jak i lotnicze, gwarantujące sprawny 
dojazd do niedaleko położonego Berlina i niewiele odleglejszej 
Warszawy.  Poznań to atrakcyjna lokalizacja dla inwestorów 
również ze względów kadrowych. Co roku mury poznańskich 
uczelni oferujących bardzo wysoki poziom kształcenia, opusz-
cza ponad 35 tys. absolwentów.  Jest to młoda kadra z dużym 
potencjałem, znająca języki obce i mająca solidne podstawy 
do pracy w nowych sektorach biznesu. W ubiegłym roku 
miasto uzyskało tytuł „Business Friendly City – Local Autho-
rity Support” (miasto przyjazne dla biznesu dzięki wsparciu 
lokalnych autorytetów: władze, organizacje itp.), czym z pew-
nością umocniło swoją pozycję na rynku biurowym. Obecnie 
Poznań dysponuje 555 tys. m kw. nowoczesnych powierzchni 
biurowych, a kolejne 53 tys. m kw. jest w trakcie budowy.

Koniec z Mordorami
Czasy tzw. Mordorów - kompleksów biurowców wyludniają-
cych się po godzinach - już przemijają. Młodzi, wykształceni 
pracownicy sektora nowoczesnych usług dla biznesu, które 

szczególnie aktywnie rozwijają swoją działalność na rynkach 
regionalnych, są coraz bardziej wymagający. I nie chodzi tylko 
o wynagrodzenie. Pracodawcy wiedzą, że muszą zaoferować 
więcej niż tylko biurko. Inwestorzy stawiają zatem biurowce, 
gdzie się nie tylko pracuje, ale i odpoczywa, relaksuje w zie-
leni, gdzie jest blisko do restauracji, centrów handlowych, kin 
i teatrów oraz miejsc zamieszkania.  W stolicy Wielkopolski 
obiekty biurowe powstają w bardzo atrakcyjnych lokaliza-
cjach, najczęściej  w ścisłym centrum miasta. A dobrze rozwi-
nięta komunikacja miejska pomaga w szybkim dostaniu się do 
centrum ludziom pracującym w  biurowcach wybudowanych 
poza śródmieściem.

Obiekty mieszkalno-biurowo-usługowe
Ataner Sp. z o.o. jako jeden z pierwszych deweloperów 
w kraju dostosował się do wymagań nowoczesnych firm bu-
dując kompleksy biurowo – mieszkalno – usługowe w ścisłym 
centrum Poznania. Spółka dysponuje  ponad 40 000 mkw. 
powierzchni biurowych wysokiej klasy. Ataner wybudował 
jeden z pierwszych w Poznaniu biurowców klasy A, biurowiec  
Delta przy ul. Towarowej 35, który stał się jednym z bardziej  
rozpoznawalnych obiektów w stolicy Wielkopolski.  Delta  
jest systematycznie modernizowana. Od czasu oddania do 
użytku  tego biurowca Ataner wybudował i buduje w sąsiedz-
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Pracownicy sektora nowoczesnych usług dla biznesu są coraz bardziej wymagający.  
Pracodawcy wiedzą, że muszą zaoferować im więcej niż tylko biurko. 
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twie kolejne obiekty. Obok Delty stoją: budynek mieszkal-
no-usługowy Towarowa 41, wieżowiec mieszkalno-biuro-
wo-usługowy przy Towarowej 37, a także dwa obiekty przy 
Towarowej 39, które zostaną oddane do użytku w drugiej 
połowie br.: najwyższy w Poznaniu wieżowiec mieszkalny 
z częścią biurową (76m wysokości, 22 kondygnacje + piętro 
techniczne z tarasem dla mieszkańców) oraz 5 kondygnacyj-
ny budynek biurowy.  W planie jest budowa kolejnego obiek-
tu na przygotowanym już placu w sąsiedztwie budynku przy 
Towarowej 41. Kompleks Biurowy Towarowa, to tzw. hub 
z obiektami biurowymi, mieszkalnymi, usługowymi i podziem-
nymi parkingami.  Znakomita lokalizacja w ścisłym centrum 
miasta, naprzeciw Dworca PKP Poznań Główny, dworca PKS 
i blisko MTP, powoduje, że wszystkie 
powierzchnie biurowe kompleksu są 
non stop wynajęte. Trwa wykańczanie 
obiektów przy Towarowej 39, a umowy 
najmu na nowe powierzchnie zostały 
podpisane już w ubiegłym roku. Wszyst-
kie biura zostały wynajęte w wieżowcu 
biurowym Ataner - Omega przy ul. J.H. 
Dąbrowskiego 79A, zmodernizowanym 
przez Ataner biurowcu Sigma przy ul. 
Marcelińskiej 92, części biurowej Galerii 
MM na narożniku ul. Św. Marcin i Al. 
Marcinkowskiego oraz w wybudowanym 
także przez Ataner budynku mieszkalno 
– biurowym przy ul. Bóżniczej 1, a także 
kompleksie apartamentowo-biurowym 
przy ul. gen. T. Kutrzeby. Kolejny, nowo-
czesny obiekt mieszkalno-biurowo-usłu-
gowy spółki Ataner zacznie niebawem 

powstawać przy ul. Gajowej, naprzeciwko Starego ZOO. Ata-
ner jako pierwszy w Poznaniu postawił na obiekty mieszkal-
no-biurowe. Sporo firm zawierających wieloletnie kontrakty 
najmu kupuje bowiem mieszkania z zamiarem wynajmowania 
ich swoim pracownikom.

Biura projektowane zgodnie z potrzebami 
najemców
Fakt, że Ataner nie ma problemu ze znalezieniem najemców 
na wybudowane powierzchnie biurowe wynika nie tylko 
ze znakomitych lokalizacji i wysokiego standardu obiektów, 
ale także z elastycznego podejścia do wymagań najemców, 

które są z roku na rok coraz wyższe. 
Każde biuro, zarówno  najmniejsze, 
jak i ogromne o pow. kilku tys. mkw., 
jest aranżowane i wykańczane pod 
klucz zgodnie z potrzebami najemcy. 
Jeszcze przed zawarciem umowy 
architekci w ramach oferty projektują 
powierzchnie biurowe na podstawie 
założeń przekazanych przez potencjal-
nego najemcę. Ataner śledzi światowe 
trendy na rynku najmu powierzchni 
biurowych i stara się do nich dostoso-
wywać. Stąd m.in. decyzja o budowie 
wielofunkcyjnych obiektów typu mix 
architecture, czyli wspomnianych 
budynków mieszkalno – biurowo – 
usługowych. 

Przemysław Czamański





INWESTYCJA

Przyroda na wyciągnięcie ręki
Położenie budynku Na Podgórniku pozwala korzystać z parko-
wego sąsiedztwa każdego dnia. Wyobraź sobie, że nie musisz 
już biegać po wąskich uliczkach i przepychać się między ludźmi, 
żeby realizować swój plan treningowy. Park Cytadela idealnie 
nadaje się na codzienny jogging, a przestronne aleje pozwalają 
także na jazdę na rolkach lub na rowerze. Poza tym to idealne 
miejsce na spacer z psem. Twój pupil z pewnością je pokocha. 
Infrastruktura parku sprzyja też rodzinnemu spędzaniu czasu. 
Znajdują się tu place zabaw, restauracje, a także duże prze-
strzenie, gdzie można urządzać pikniki.

Udogodnienia na co dzień tuż za rogiem
Ogromnym plusem lokalizacji jest bliskość placówek oświaty. 
W pobliżu mieści się między innymi Przedszkole nr 29 im. 
Plastusia, XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodow-
skiej-Curie oraz uczelnia wyższa Collegium Da Vinci, a nieco 
dalej Wydział Prawa i Administracji UAM. W odległości 15 
minut spacerem położona jest natomiast Poznańska Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniaw-

skiego. W pobliżu znajdują się również sklepy spożywcze 
m.in. Lidl, Żabka. Planowana jest także adaptacja obiektu 
Stara Rzeźnia, leżącego nieopodal, pod m.in. salę koncerto-
wą oraz salę targową.

Na Podgórniku znajduje się nieopodal Starego Rynku. Kilkuna-
stominutowy spacer będzie dzielić Cię od centrum kulturalne-
go i kulinarnego. Poznańska Starówka oferuje bowiem bogatą 
ofertę kulinarną oraz możliwość odwiedzin Muzeum Naro-
dowego, Muzeum Historii Poznania i wiele innych obiektów 
historycznych. Ponadto nieco ponad 3 kilometry od naszego 
budynku znajduje się Ostrów Tumski z malowniczą i kultową 
Śródką, Bramą Poznania ICHOT oraz terenami nad Wartą.

W budynku znajdzie się 231 mieszkań o powierzchniach od od 
30 do 150 m2. Wszystkie mieszkania będą posiadać przestron-
ne balkony lub tarasy. Tu znajdziesz komfort i relaks dla siebie. 
Mieszkańcy obiektu będą mogli poćwiczyć na siłowni przezna-
czonej tylko dla nich, a ich dzieci skorzystają z placu zabaw przy 
budynku. Obiekt będzie monitorowany, z portierniami ochrony 
i podziemną halą garażową. Budynek został zaprojektowany 
przez Macieja Szkudlarka i Tadeusza Biedaka. Zostanie oddany 
do użytku w marcu 2021 r. 

OKOLICA NA PODGÓRNIKU 
OFERUJE WIELE ATRAKCJI

Lokalizacja między Starym Miastem a Parkiem Cytadela w Poznaniu to świetne miejsce do zamieszkania. Takie 
położenie z pewnością docenią młode osoby, małżeństwa z małymi dziećmi i wszyscy, którzy lubią aktywny 
tryb życia oraz cenią sobie łatwą dostępność wielu atrakcji. Ulica Na Podgórniku zapewnia z jednej strony 
korzystanie z wielu możliwości, jakie daje pobliski duży park, z drugiej strony budynek dzieli zaledwie 10-minu-
towy spacer od Starego Miasta.



DESIGN

Lustrzany hit ostatnich miesięcy? Bez wątpienia lustra 
w rattanowych oprawach. Królują na instagramie, w modnych 

butikach, lokalach i wreszcie w prywatnych wnętrzach. Wiesza się 
je pojedynczo lub w grupach. Ze względu na rattanową plecionkę 
w roli ramy od razu kojarzą się nam ze stylem boho i kolonialnym, 
ale jako element wystroju dobrze sprawdzają się także w innych 

wnętrzach, na przykład w stylu skandynawskim czy vintage. 
Ramy takich zwierciadeł najczęściej wyrabia się z rattanu 

(to surowiec naturalny z gałązek winorośli palmowej), 
wikliny (młodych gałązek wierzbowych), 
ewentualnie z pędów bambusa. Robią 

wrażenie!

Lustra  

w rattanowej ramie
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ŻYCIE NA OSIEDLU

Staś, lat 6, Marcelinska 96



QUIZ

Gdzie najczęściej kupujesz rzeczy do swojego 
mieszkania?
A. W IKEA
B. W sklepach typu Zara Home, H&M Home itp.
C. Na pchlim targu

Jak często zapraszasz do siebie znajomych?
A. Czasami, wolę wyjść z nimi do modnej knajpki
B. Tylko wtedy, gdy wypada ich zaprosić
C. Praktycznie codziennie

Ulubione pomieszczenie w Twoim mieszkaniu to:
A. Garderoba
B. Salon
C. Piwnica lub inny schowek

W którym z tych miast mogł(a)byś zamieszkać?
A. Nowy Jork
B. Waszyngton
C. Hawkins

Którą serialową postać zaprosił(a)byś na kolację?
A. Carrie Bradshaw
B. Claire Underwood
C. Jedenastkę

Bez jakiego elementu nie wyobrażasz sobie swojego 
mieszkania?
A. Bez dużej szafy
B. Bez telewizora
C. Bez kanapy

Idziesz na zakupy i planujesz kupić coś nowego do swo-
jego mieszkania, co to będzie?
A. Lampa od projektanta
B. Luksusowy sprzęt do parzenia kawy
C. Mebel vintage. 

Chcesz coś zmienić w swoim mieszkaniu i kochasz seriale? Odpowiedz na kilka pytań,  
a przekonasz się które serialowe wnętrze najbardziej do Ciebie pasuje.  

Policz swoje odpowiedzi! Których jest najwięcej?

A – Twój serial to „Seks w wielkim 
mieście”. Twoje mieszkanie jest niewiel-
kie, ale pomieści wszystkie potrzebne 
ubrania i dodatki, a garderoba to 
najważniejsza jego część. To nowojor-
ski glamour, który można odtworzyć 
także w Poznaniu. Drewniane parkiety 
są nieodzownym elementem aranżacji. 
W apartamencie głównej bohaterki 
„Seksu w wielkim mieście” dominuje 
ciemno lakierowany dąb, ale z pewno-
ścią równie dobrze sprawdzą się i te 
o nieco jaśniejszych odcieniach. Na 
ścianie chętnie rozgoszczą się wzorzy-
ste tapety o stonowanych barwach 
albo lustrzane płytki. nowojorska 
elegancja korzysta z neutralnych, sto-
nowanych barw niekiedy przełamywa-
nych mocniejszymi akcentami. Wnętrza 
tego typu uwielbiają beże, delikatne 
szarości, écru, beże, pudrowe róże, 
biele i brązy.

B – Twój serial to „House of Cards”. 
Nieskazitelny wizerunek człowie-
ka sukcesu wymaga perfekcyjnego 
mieszkania. Wszechobecna w nim biel 
to nie tylko bezpośrednie nawiązanie 
do prezydenckiej rezydencji, ale także 
synonim klasy i elegancji. Styl Claire 
Underwood to najlepszego gatunku 
sprzęty i dodatki. Zjawiskowy krysz-
tałowy żyrandol i lustra w złotych 
ramach nie dają wrażenia zbytniego 
przepychu. Począwszy od sypialni, 
przez gabinet a na łazience kończąc- 
każde pomieszczenie urządzone jest 
w bardzo dobrym guście, a powta-
rzający się motyw rombu wskazuje, 
że dom (tak, jak polityka) to system 
naczyń połączonych. Minimalistycz-
ne, ponadczasowe wnętrze, chociaż 
wymaga sporego wkładu pieniężnego, 
będzie inwestycją na lata. 

C – Twój serial to „Stranger Things”.
Kto będąc dzieckiem nie marzył 
o tajnej kryjówce, takiej jak pokój Mi-
ke’a w piwnicy? Pomieszczenie, które 
byłoby jego królestwem, do którego 
mógłby zapraszać znajomych i prze-
chowywać wszystkie skarby. Jeżeli 
też nie lubisz zmian i chomikujesz rze-
czy, które już dawno wyszły z mody, 
bo nie możesz się z nimi rozstać – to 
styl dla ciebie. Tapety na ścianach, 
meble vinatge, choinkowe lampki na 
ścianach stworzą wyjątkowo przy-
tulny klimat. Niepotrzebny jest ci 
też duży budżet – meble i dekoracje 
możesz znaleźć za darmo. Urządzo-
ne w tym stylu wnętrze ma własną 
duszę i aż wydawać by się mogło, że 
czuje się w nim czyjąś obecność... 
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Lustereczko, powiedz przecie, czyli jak ozdobić 
ścianę jednocześnie wpływając na światło i wy-
miary pomieszczenia?
Kolejnym klasykiem, a jakże efektownym detalem wpływa-
jącym na efekt wnętrza jest przedmiot codziennego użytku, 
czyli lustro.

I tu lustra w każdym kształcie, rozmiarze, jest nieograniczo-
na dowolność w komponowaniu całości. Dobrym pomysłem 
może być lustro o charakterystycznym designie, ozdobnej 
oraz odważnej kolorystycznie ramie, nawiązującej charak-
terem do wykończenia wnętrza. Taka ozdoba będzie się 
świetnie komponowała z wyrazistymi kolorami wnętrza oraz 
odważnymi wzorami. Finezyjne kształty natomiast wniosą 
do pomieszczenia odrobinę luksusu. Mogą również stanowić 
alternatywę dla obrazu, w ozdobnej ramie tworzyć niemal 
dzieło sztuki. Stanie się dopełnieniem dobrze przemyślanej 
kompozycji, jeśli powiesisz je na przykład nad komodą czy 
stolikiem nocnym, wkomponujesz w płytki w łazience, czy 
najzwyczajniej w szafę garderobianą w korytarzu. Lustra po-
trafią bardzo szybko odmienić przestrzeń i nadać jej zupełnie 
nowego charakteru. Ważnym zadaniem luster we wnętrzach 
jest wzmocnienie odbicia oraz stworzenie iluzji optycznego 
powiększenia pomieszczenia. Dodatkowo odpowiednie usta-
wienie spowoduje powstanie tzw. efektu podwojenia.

„Tajemnica życia leży  
w poszukiwaniu piękna.”  
Oscar Wilde Nierzadko do pełnej satysfakcji z aranżacji wnętrza brakuje kropki nad „i” w postaci 

ciekawej dekoracji zwykłej ściany, która wbrew pozorom przyciąga oko ludzkie: 
nad łóżkiem, kanapą, kuchennym stołem, czy też ścianą przy wejściu, w korytarzu. 

Taki mały z pozoru detal może przysporzyć wiele konsternacji i niedosytu wykończenia 
mieszkania jako całości.

Podstawową zasadą aranżacji każdego pomieszczenia jest spójność. Wszystkie ele-
menty wystroju wnętrza powinny ze sobą współgrać. Idąc tym tropem, przy wyborze 
sposobu  dekoru na ścianę należy mieć na uwadze styl całego wnętrza.

W jaki sposób dekorować wnętrze przy pomocy 
luster, aby osiągnąć tzw. efekt „wow”?
Lustra pełnią różne funkcje oraz efekty w zależności od miej-
sca w jakim zostały zastosowane, i tak na przykład:

Korytarz
Umieszczając w przedpokoju oprócz dekoracyjnej lustro 
spełni tradycyjną funkcję - umożliwi zweryfikowanie naszego 
wyglądu przed wyjściem. Dodatkowo jeśli przedpokój jest 
mały, optycznie powiększy pomieszczenie.

W zestawieniu z meblami
Lustra we wnętrzach sprawdzają się idealnie w duecie z kon-
solami, czy też małymi szafkami, siedziskami. Samodzielnie 
ustawiony mebel może sprawiać wrażenie jakby czegoś brako-
wało, dlatego z lustrem każdy pojedynczy mebel skoncentruje 
na sobie uwagę, a całość uzupełni wnętrze. Jaki rozmiar lustra 
wybrać by pasował do parowanego mebla? Dobrze, aby lustro 
było mniejsze niż konsola, czy też szafka, dzięki czemu uzyska-
my przestrzeń na dodatki – wazony, kwiaty, ramki zdjęć, lampy.

Salon
Jeśli zależy Ci na wprowadzeniu do pomieszczenia dużej 
ilości światła oraz sprawieniu wrażenia, że Twoje wnętrze 
jest większe, warto umieścić lustro naprzeciw okna lub drzwi 
balkonowych. Dzięki temu nie tylko powiększysz optycznie 
przestrzeń, ale również dzięki zieleni z zewnątrz stworzysz 
naturalną, niezwykle przyjazną atmosferę w naszym wnętrzu.

Sztuka na ścianę
Zrób użytek ze „skarbów”, które już masz. Rozejrzyj się wokół 
siebie, a na pewno znajdziesz swoją własną, niepowtarzalną 
dekorację. Pogrzeb w starych fotografiach, rysunkach dzieci 
z przedszkola, laurkach od przyjaciółki...wykonaj odbicie - se-
pię lub w oryginale umieść w ramce. Jeśli Twoje wnętrze nie 
jest przeładowane dopracowanymi szczegółami, ozdobnymi 
meblami, nadmiernym, różnorodnym oświetleniem, pstroka-
tymi płytkami, itp. polecam zastosowanie banalnej, dopeł-
niającej kompozycji ściennej, która niczym dzieła w galerii 
xsztuki ozdobi pustą powierzchnię w domu: obrazy, obrazki, 
zdjęcia, grafiki o różnych rozmiarach to świetne i zawsze 
na czasie uzupełnienie ściennej aranżacji. Dobrze dobrana 
grafika nie tylko podkreśli charakter twojego domu, ale także 
może optycznie wydłużyć albo skrócić pokój, gdy jego rozkład 
tego wymaga. Jeśli nie znajdziesz ciekawych, nawiązujących 
do wnętrza obrazów, możesz oprawić swój ulubiony cytat. 
Oryginalnie wyglądają ozdoby nawiązujące do twojej pracy 
lub hobby, np. wiekowe okładki magazynów.



Tapeta - koszmar z dawnych lat czy nowoczesne 
rozwiązanie?
Tapety mogą kojarzyć się przede wszystkim ze słabej jako-
ści papierowymi brytami, które łatwo się przedzierały i nie 
były odporne na żadne szkodliwie czynniki, stanowiły przede 
wszystkim przykrycie nierówności na ścianach. Gwarantuję, że 
dziś jakość oraz różnorodność zarówno tapet, jak i fototapet, 
uległa jednak całkowitej przemianie. Nowatorskie technologie 
sprawiły, że tapety są odporne na wodę i uszkodzenia me-
chaniczne, znacznie poprawił się ich wygląd, a druk lateksowy 
spowodował, że fototapety mają bardzo dobrą rozdzielczość, 
różnorodność wzorów oraz mocne i trwałe nasycenie barw. 
Dyskretny wzór lub faktura wprowadzi spokój do wnętrza. Dla 
większego efektu skorzystaj z oryginalnych rozwiązań - tapety 
z elementami metalicznymi czy imitującej skórę. Odważnym 
poleca się również panele trójwymiarowe, nadające wnętrzu 
wrażenie głębi.  

Jeżeli mowa o fototapetach, fajną i ciekawą propozycją są ob-
razy w skali makro: elementy natury, liście, wielgachna kropla 
wody albo owady. Fototapeta może być wykonana w wersji 
minimalistycznej i zawierać napisy bądź znaki graficzne lub 
stanowić nasycony barwami leśny krajobraz.

Jak kamień w wodę, a tym razem na ścianę
Kamień to minerał pochodzenia organicznego występujący w przyro-
dzie – definicja brzmi wprost banalnie i jego zastosowanie we wnętrzach 
wydaje się może zbyt popularne, jednak surowiec ten ma niesamowity 
potencjał, na ścianach we wnętrzu potrafi dokonać całkowitej metamor-
fozy pomieszczenia. Nadaje mu styl i unikalny charakter, elegancji i szyku, 
a moda na kamień nigdy nie przemija.

Jeśli pragniemy przełamać chłód minimalistycznego wnętrza, warto 
wybrać okładzinę, która skutecznie je ociepli. Zastosowanie kamienia 
o ciepłej kolorystyce zmieni surowe wnętrze w dużo bardziej przytulne. 
Z kolei wyrazista faktura i przebarwienie ożywią pomieszczenie sta-
nowiąc wyrazisty element dekoracyjny. Te w odcieniach bieli i szarości 
doskonale sprawdzą się w industrialnych i nowoczesnych wnętrzach. Ka-
mień sprawdzi się praktycznie w każdym wnętrzu zarówno tradycyjnym, 
jak i nowoczesnym, przełamie monotonne duże powierzchnie ścian, nada-
jąc im naturalistyczny charakter. Jest ozdobą samą w sobie, nie wymaga 
użycia żadnych dodatkowych dekoracji.

Czym się sugerować oraz jak najlepiej 
dobrać rodzaj kamienia do stylu wnętrza?
Kiedy w mieszkaniu przeważa styl rustykalny, pro-
wansalski lub klasyczny najlepiej będzie komponował 
się kamień dekoracyjny o ciepłej barwie, np. beżowy 
lub delikatnie brązowy. Styl wnętrza skandynawski 
- kamień biały lub jasnoszary, również jako imitacja 
naturalnej bielonej cegły. Natomiast jeżeli zdecydujesz 
się wykończyć wnętrze w stylu nowoczesnym i mini-
malistycznym – ciemnym lub jasnym, najtrafniejszym 
wyborem będzie kamień o naturalnej barwie w odcie-
niach szarości i czerni, np. o fakturze betonu. W stylu 
loftowym proponuję zastosować duże kamienie lub 
imitację czerwonej cegły z widocznymi łączeniami, 
w zależności od palety barw we wnętrzu.

Katarzyna Biedak – architekt



PIOTR BOJARSKI

Pierwszą powieść napisał 
już w piątej klasie szkoły 
podstawowej. Nigdy nie 
została opublikowana, ale 
to dało początek karierze 
literackiej, która trwa do 
dziś. Akcja jego krymina-
łów z historią w tle często 
dzieje się w Poznaniu. Jakie 
tajemnice skrywają jego 
książki i co mieściło się 
kiedyś na terenach, gdzie 
znajdują się teraz budynki 
Atanera, opowiada Piotr 
Bojarski.

Skąd czerpie Pan pomysły na opowieści zawarte  
w książkach?

- Z różnorakich źródeł, ale przede wszystkim z historii. To 
moja największa pasja i powiem szczerze, że żaden autor nie wy-
myśli lepszej opowieści, niż te, które stworzyło prawdziwe życie. 
Inspiracją są dla mnie autentyczne postacie, tajemnice, a często 
archiwalne zdjęcie lub jakaś wzmianka.   

Obecnie w Polsce trwa szał powieści kryminalnych, 
w tym także tych lokalnych, których akcja dzieje się 
w danym mieście. Czym różnią się Pana książki od in-
nych kryminałów?

- Mój cykl kryminałów retro: „Kryptonim Posen”, „Mecz”, 
„Rache znaczy zemsta”, „Pętla”, „Arcymistrz”, a ostatnio 
„Szmery” - to fabuły, które rozgrywają się w międzywojennym 
Poznaniu, mieście trzech narodów i kultur: polskiej, niemiec-
kiej i żydowskiej. Mieście, o które przez ostatnie wieki toczyła 
się walka między żywiołem polskim a wpływami niemieckimi. 
Ślad tej rywalizacji widać w historiach, które opisuję. Większość 
z nich oparta jest na detalach z prawdziwej historii miasta. 
Na kartach moich kryminałów pojawiają się np. historyczne 
postacie - choćby prezydent Cyryl Ratajski. Staram się też oddać 
ducha i charakter ówczesnego Poznania. Myślę, że poza krymi-
nalną intrygą to najmocniejsza i unikalna strona moich książek.   



W jaki sposób Pana literatura wpływa na promocję miasta?
- Trudno mi to ocenić z pozycji autora, nie odbiorcy. Skromnie 

powiem tak: wydaje mi się, że moje książki wypełniają pewną 
lukę, która istniała przez lata na rynku księgarskim. Ewidentnie 
brakowało powieści sensacyjnych z bohaterami, z którymi mo-
gliby utożsamić się mieszkańcy Poznania. A przy okazji przypo-
mnieć sobie dawną chwałę miasta.   

Pisze Pan o przedwojennym Poznaniu, jego tajemnicach 
i ciekawostkach. Zastanawiam się, czy w którejś z lokali-
zacji Atanera w przeszłości znajdowały się jakieś ciekawe 
obiekty? Może akcja kolejnej powieści mogłaby toczyć się 
w którymś z nich? 

- Duże możliwości fabularne daje na pewno ulica Bóżnicza. 
Zwłaszcza bliskość synagogi, a także ogromnego w okresie mię-
dzywojennym zakładu Akwawit, który mieścił się przy pobliskiej 
ulicy Grochowe Łąki. W maju 1937 roku miał tam miejsce po-
tężny pożar. Wszystko zaczęło się od uderzenia pioruna w wielki 
zbiornik ze spirytusem...

Ale wspomnę też o innej lokalizacji Atanera - o Garbarach. To 
m.in. tam rozgrywa się akcja mojego kryminału „Arcymistrz”. 
Ktoś dybie na życie szachowego mistrza świata, który przyjeżdża 
do Poznania w grudniu 1928 roku, by zagrać tu partię symulta-
niczną. Ta historia inspirowana jest prawdziwą wizytą arcymi-
strza Alechina w Poznaniu.      

Pana książki odkrywają wiele tajemnic dawnego Poznania. 
Najbardziej ciekawi nas to, czy pod Zamkiem faktycznie jest 
podziemne przejście?

- Pyta Pani o fragment fabuły „Szmerów”... O tunelu prowadzą-
cym na Cytadelę krążą miejskie legendy. Skorzystałem z nich. Na 
pewno pod Zamkiem, a właściwie pod parkingiem znajduje się 
coś, co miało być bunkrem Hitlera. Tyle, że wódz III Rzeszy nigdy 
z niego nie skorzystał. 

Jakie są Pana ulubione miejsca w Poznaniu?
- Lubię Stare Miasto, okolice wzgórza zamkowego, ale także 

Kobylepole - dzielnicę, w której mieszkam. Posiada ona ten 
plus, że pod bokiem ma piękną dolinę Cybiny ze stawami 
Browarnym i Młyńskim. To wspaniałe leśne tereny, idealne 
do pieszych wędrówek i biegania. Sam biegam amatorsko, nie 
przypadkiem więc umieściłem tutaj akcję mojego współczesne-
go kryminału „Biegacz”.  

Na koniec nie mogę nie zapytać o plany na przyszłość – co 
kolejnego szykuje Pan dla czytelników?

- W lutym ukaże się moja książka - reportaż o Arkadym 
Fiedlerze, sławnym pisarzu, podróżniku i celebrycie. Będzie to 
bodaj pierwsza tak szeroka biografia tego niezwykle ciekawego 
człowieka. A w maju zaproponuję im powieść „Na całego” - 
bezpośrednią kontynuację „Cwaniaków”. Myślę, że będzie to 
gratka dla miłośników komisarza Kaczmarka - w „Na całego” 
zobaczą bowiem, jakie były śledcze początki mojego ulubione-
go bohatera. A przy okazji „lizną” wojnę o Lwów i wojnę z bol-
szewikami w 1920 roku. Więcej o moich książkach przeczyta-
cie Państwo na www.piotrbojarski.pl lub facebooku.

Dziękuję za rozmowę.  

 ZNANI POZNANIACY

Ewidentnie 
brakowało powieści 

sensacyjnych 
z bohaterami, 

z którymi mogliby 
utożsamić się 
mieszkańcy 
Poznania. 



MIASTO

Projektanci i architekci szukają sposobów, aby rozwiązywać 
współczesne problemy. A jednym z najważniejszych jest 
obecnie zanieczyszczenie powietrza.

Citicape House, które powstanie w Londynie, już ogłoszono 
największą zieloną ścianą w Europie. Elewację budynku za-
projektowanego przez brytyjską pracownię Sheppard Robson 
prawie w całości pokryje roślinność. Architekci szacują, że poja-
wi się na niej aż 400 tys. roślin! 11-piętrowy Citicape House 
poprawi jakość powietrza w Londynie. Będzie pochłaniał aż 
osiem ton zanieczyszczeń i produkował sześć ton tlenu rocznie. 

Hinduscy architekci mają inne koncepcje niż Brytyjczycy. 
Zaproponowali m.in. gigantyczne wieże oczyszczające po-
wietrze. Według WHO jakość powietrza w stolicy Indii jest 
jedną z najgorszych na świecie. Chcąc walczyć z tym ogrom-
nym problemem, Studio Symbiosis pro bono zaprojektowało 
wieże filtracyjne Aura. Ogromne spiralne oczyszczacze, 
opracowane przy użyciu zasad aerodynamiki, mają zasysać 
zanieczyszczone powietrze i wytwarzać chłodniejsze oraz 
oczyszczone. Architekci ze Studia Symbiosis szukali roz-
wiązania, z którego mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy 

Delhi. Zaproponowali serię gigantycznych, filtracyjnych wież 
zwieńczonych doniczkami z zielenią. Architekci szacują, że 
18-metrowa wieża Aura mogłaby w ciągu godziny oczyścić 
1,3 mln metrów sześciennych powietrza. To aż 32 mln me-
trów sześciennych powietrza każdego dnia.

A co dzieje się na naszym lokalnym podwórku? Rok 2020 - jak 
zadecydowali mieszkańcy Poznania - będzie kolejnym rokiem 
pod hasłem „Skończmy ze smogiem w Poznaniu!”. To nazwa 
projektu, który po raz drugi zwyciężył głosami poznaniaków 
w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. W 2020 r. miasto 
przeznaczy na niego 2 mln zł. Drony będą podlatywały do 
kominów w Poznaniu, pobierały próbki substancji z dymu 
i pomagały ustalić, czy w piecu ktoś spala odpady. Prawdopo-
dobnie na wiosnę 2020 r. w Poznaniu staną kolejne miejskie 
pasieki. Pojawią się one na terenie zajezdni MPK, w Lasku 
Marcelińskim i na Dębinie. To działania, które miasto podej-
mie w ramach akcji „Poznań dla pszczół”. Jej celem jest też 
tworzenie łąk kwietnych. W Poznaniu pojawi się ponad 150 
domków dla owadów zapylających. Oprócz tego w parku na 
Cytadeli powstanie ogród miododajny. Miasto przeznaczy na 
jego realizację 2,6 mln zł.

Jakość powietrza w miastach jest przerażająca 
– problem smogu znamy wszyscy. Na szczęście 
w ostatnich latach coraz więcej się o tym nie tylko 
mówi, ale też robi, by poprawić stan atmosfery. 
Przykładają do tego swoją cegiełkę również architekci 
i inwestorzy budynków. W jaki sposób budynek może 
pomóc w walce ze smogiem? Przekonajmy się!

JAK MIASTA  WALCZĄ ZE SMOGIEM?



W Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego powstał chodnik 
pochłaniający smog. Najnowsze rozwiązania nauki sprawiają, 
że beton ma właściwości fotokatalityczne. Dzięki promieniom 
słonecznym dochodzi na jego powierzchni do redukcji szkodli-
wych dla ludzi związków pochodzących ze spalin samocho-
dowych (między innymi dwutlenku azotu), które znajdują się 
w miejskim powietrzu.

Związki te są rozkładane na nieszkodliwe, podobne do stosowa-
nych przy nawożeniu roślin i następnie wraz z wodą deszczową 
odprowadzane do gleby. Dodatkowym atutem samego betonu 
są jego właściwości samooczyszczenia. Podczas testów na ob-
szarze 350 m kw. chodnika pozyskano dane ze specjalnych stacji 
pomiarowych. Jednocześnie badano również poziom zanieczysz-
czenia powietrza na obszarze, gdzie nie było zielonego betonu. 
Pomiary dowiodły, że teren, na którym zainstalowano zielony 
beton, wykazuje o 30 proc. mniejsze stężenie dwutlenku azotu, 
w stosunku do zwykłego odcinka nawierzchni. Dzięki badaniom 
wiadomo też, że w momencie, gdy przy Rondzie Daszyńskiego 
powstanie już zwarta zabudowa, zielony beton osiągnie jeszcze 
lepsze wyniki w walce z warszawskim smogiem. W warunkach 
laboratoryjnych redukcja NOx dochodziła aż do 70 proc.

JAK MIASTA  WALCZĄ ZE SMOGIEM?



NEWSY MIEJSKIE

Poznańska Wiosna Muzyczna
Kiedy: marzec/kwiecień 2020 r.
Gdzie: różne lokalizacje w Poznaniu

„Poznańska Wiosna Muzyczna” to 
szczególny festiwal na mapie muzyki 
współczesnej. Festiwal jest w swym 
założeniu wydarzeniem popularyzują-
cym nową muzykę wśród szerokiego 
grona słuchaczy, ale także spełniającą 
wysokie oczekiwania koneserów muzy-
ki najnowszej. Od wielu lat przedstawia 
szerokie spektrum działań współcze-
snej sceny muzycznej, prezentując 
zarówno muzykę twórców z Polski, jak 
i ze świata. W swojej wieloletniej trady-
cji Festiwal pozostaje otwarty na nowe 
nurty muzyczne i światowe zjawiska.

II Festiwal Filmów Grozy FilmSteria
Kiedy: 28-29 maja 2020 r.
Gdzie: Kino Pałacowe

Brrrr... Powiało grozą!

To już pewne! Nastrrrrraszniejszy festiwal w Polsce zbliża się wielkimi 
krokami... Druga edycja odbędzie się już 28 i 29 maja 2020 roku. 

Dwa dni festiwalu, dwa razy więcej przerażających doświadczeń!!! 

Niech strrrach będzie z Wami!

II edycję Festiwalu Filmów Grozy organizuje XII Liceum Ogólnokształ-
cące w Poznaniu we współpracy z Centrum Kultury ZAMEK w Pozna-
niu, Kino Pałacowe oraz Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizual-
nych UAM.

Koncert O.S.T.R.
Kiedy: 21.03.2020 r.
Gdzie: Klub Muzyczny B17, ul. Bułgarska 17

130 koncertów w ubiegłym roku, 20 lat w jednej, 
nieprzerwanej trasie koncertowej w kraju i za-
granicą! Nie oszukujmy się, nie istnieje siła, która 
powstrzymałaby Ostrego przed tegoroczną trasą 
koncertową po premierze albumu “GNIEW”!

Nowa trasa to przede wszystkim duża dawka mate-
riału z najnowszej płyty, ale rzecz jasna nie zabrak-
nie także najpopularniejszych numerów z owocnej 
dyskografii O.S.T.R. Za oprawę muzyczno - wizualną 
odpowiada najlepszy w swoim fachu - DJ Haem.

Podczas koncertu będzie można nabyć płyty z ka-
talogu O.S.T.R. w tym najnowszy album „GNIEW”, 
a także tekstylia, winyle i inne. 



BIBLIOTECZKA ATANERA

Jak w ciągu wieków w zachodnim 
świecie zmieniały się sposoby 
zamieszkiwania? Co wpływało 
na ewolucję takich pojęć jak: 
prywatność, domowość, komfort, 
swoboda, i w jaki sposób odbijały 
się one w codziennym życiu 
mieszkańców miast? W ciekawej 
książce Witold Rybczyński śledzi 
przeobrażenia zarówno samej 
idei domu, jak i jego wyglądu oraz 
wyposażenia. Pokazuje zmieniające 
się przyzwyczajenia i mody – od 
dawnego zamiłowania do przepychu 
aż po współczesne upodobanie 
do minimalizmu i prostoty – oraz 
analizuje przyczyny ewolucji stylu 
życia zachodniego mieszczaństwa. 
Przystępnie napisana, zajmująca 
historia idei poparta rozległymi 
lekturami i licznymi nawiązaniami 
do historii architektury wnętrz 
i malarstwa.

Wystawa „Nieznany impresjonizm:  
Manet, Pissarro i im współcześni”
Kiedy: do 29.03.2020 r. 
Gdzie: CK Zamek

„Impresja: Wschód Słońca” Claude’a Moneta wystawio-
ny w 1874 roku, w dawnym studiu fotografa Nadara, 
zainspirował nie tylko cały nurt w historii sztuki, ale 
także rozpoczął rewolucję w dziedzinie technik arty-
stycznych i w sposobie myślenia o sztuce. Choć sam 
Monet pozostał wierny malarstwu, to Édouard Manet, 
Camille Pissarro, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Reno-
ir, Berthe Morisot oraz Mary Cassatt zdecydowali się 
tworzyć także w innych technikach. Mimo że grafiki ich 
autorstwa są w większości nieznane szerszej publiczno-
ści, to stanowią fascynujące przedłużenie i dopełnienie 
sławnych dzieł malarskich.

Centrum Kultury ZAMEK jest miejscem nieoczywistych 
spotkań ze sztuką. Tym razem w Sali Wystaw zaprezen-
towany zostanie „nieznany impresjonizm”, czyli grafiki 
najwybitniejszych artystów kojarzonych z tym nurtem.

Kolekcja XIX-wiecznej grafiki francuskiej (depozyt Pis-
sarro Family Collection) z Muzeum Ashmolean (Oxford) 
należy do najbardziej znaczącego archiwum impresjo-
nistów poza Francją. Na wystawie zobaczymy 35 prac 
graficznych takich autorów jak: Camille Pissarro, Alfred 
Sisley, Paul Cezanne, Auguste Renoir, Henri de Toulouse 
Lautrec, Edouard Manet.



PORADA PRAWNA

Problem rosnących cen za energię 
elektryczną dotyczy nie tylko przed-
siębiorstw czy jednostek samorządu 
terytorialnego, ale również indywidual-
nych gospodarstw domowych. We-
dług doniesień medialnych ceny prądu 
w 2019 roku wzrosły o co najmniej 
kilkanaście procent. 

Rekompensaty dla przedsiębiorstw
Wzrost cen prądu przekłada się na 
wzrost cen innych produktów czy usług 
np. opłat za wywóz odpadów, za odbiór 
ścieków, dostarczanie wody czy trans-
port publiczny. W 2019 roku uchwalona 
została tzw. Ustawa o cenach prądu, 
która dotyczy wypłat rekompensat tylko 
dla przedsiębiorstw z branż energo-
chłonnych (przemysł ciężki). Pozostałe 
przedsiębiorstwa nie mogą liczyć na 
wypłatę rekompensat. Eksperci wskazu-
ją, że wzrost cen prądu będzie skutkował 
przerzucaniem przez przedsiębiorców 
kosztów na konsumentów co w kon-
sekwencji będzie skutkowało ogólnym 
wzrostem cen towarów i usług. 

Rekompensaty dla odbiorców 
indywidualnych 
Prowadzone są obecnie prace nad rzą-
dowym projektem ustawy, która umoż-
liwiałaby ubieganie się o rekompensaty 
za wzrost cen prądu dla odbiorców indy-
widualnych. Rekompensaty miałyby być 
wypłacane po złożeniu odpowiedniego 
wniosku. Według doniesień prasowych, 
projekt zakłada że rekompensaty mają 
być wypłacane tylko osobom z pierw-
szego progu podatkowego (osoby, 
których dochody w danym roku nie były 
wyższe niż 85 528 zł). Rekompensata za 
wzrost cen energii ma być wypłacana 
w całości, czyli ma obejmować różnicę 
ceny energii elektrycznej w stosunku do 
poprzedniego roku. 

Eksperci przewidują, że w 2020 roku 
ceny energii elektrycznej będą dalej 
rosnąć. Rządowe plany rekompensat dla 
odbiorców indywidualnych przewidują, 
że pierwsze wypłaty mogłyby nastąpić 
w 2021 roku.  

Piotr Szulc – radca prawny

REKOMPENSATY 
 ZA DROŻSZY PRĄD

 



FELIETON

Ton tego tekstu jest chyba wywołany początkiem nowego 
roku. Ludzie snują plany, wyznaczają nowe cele, drukują 
i wieszają przy lustrze postanowienia do zrealizowania. 

Choć zazwyczaj olewam wprowadzanie zmian w życiu pod 
wpływem wymiany kalendarza, to tym razem postanowiłam 
zrobić coś dobrego dla siebie i myślę, że ten krok przyniesie ulgę 
i może Cię zainspirować. 

Normą jest to, że staramy się każdego dnia zrobić jak naj-
więcej, a i tak wieczorem kończymy z poczuciem, że mo-
gliśmy więcej, przecież inni mogą, jak to im się udaje, skoro 
ja nie potrafię? Z każdej strony zalewa nas coachingowy 
bełkot, który każe nam planować efektywnie, działać, nie 
marnować czasu, bo tylko głupcy to robią. Sama wpadłam 
w ten szał produktywności i chciałam wprowadzać w życie 
kolejne narzędzia, które powinny mi pomóc zapanować nad 
czasem i obowiązkami. Jaki był tego efekt? Frustracja. 

Nie da się zaplanować każdej minuty dnia i zrealizować 
plan w 100%. Nie da się wiecznie pędzić bez opamiętania 
i zachować przy tym zdrową głowę i ciało. No nie. W koń-
cu dotarło do mnie, że nie można pracować, zajmować się 
domem, uczyć się 10 nowych rzeczy, czytać, rozwijać się 
i jeszcze starać się wyłuskać z tego czas na relaks. Poradni-
ki twierdzą, że jest to możliwe, ale ja im nie wierzę. Posta-
nowiłam za to przeanalizować wszystkie aktywności, które 
muszę lub chcę wykonać, aby wybrać z nich te rzeczy-
wiście dla mnie najważniejsze. Zastanowiłam się, co mnie 
blokuje przed pójściem w to na całego i okazało się, że 
wręcz wmawiałam sobie, że coś powinnam zrobić, a wcale 
nie jest to konieczne. 

Z nowym rokiem odcięłam się od tych rzeczy, które nie 
przynoszą mi satysfakcji, a zabierają tylko czas i zapał do 

działania na innych polach. I muszę przyznać, że różnicę 
poczułam już po pierwszych tygodniach. Nagle zyskałam 
czas na to, co rzeczywiście chcę robić, głowa uwolniła się 
od poczucia porażki i mam w sobie zdecydowanie więcej 
energii. Dopiero teraz, bez wypełnionego po brzegi planu 
na każdy dzień, którego i tak nie byłam w stanie zreali-
zować, mogę rzeczywiście rozwijać te kompetencje, na 
których mi zależy. Cóż, na własnym przykładzie obaliłam 
sporo teorii coachów. 

Dokładnie to samo dotyczy naszych relacji z ludźmi. Zdo-
bycie się na szczerość wobec innych, a przede wszystkim 
wobec siebie, to trudny krok, ale warto. Szkoda tracić czas 
na relacje, w które wciąż inwestuje jedna strona, czyli my. 
Zweryfikowałam pewne znajomości, przez które wielokrot-
nie miałam poczucie, że po prostu zostałam wykorzystana. 
Zapewne każdy ma gdzieś w towarzystwie takiego wampi-
ra energetycznego, który pozbawia chęci do czegokolwiek. 
Odcięcie się od tych toksycznych relacji, choć trudne, to 
daje ogromny spokój.

Chcesz snuć postanowienia na 2020 rok? Polecam Ci to 
jedno konkretne - więcej siebie. Myśl w każdej sytuacji 
o sobie, o tym, czy coś jest dla Ciebie dobre, czy Twój 
wkład przyniesie korzyść nie tylko otoczeniu, ale też Tobie. 
Uwolnij się od blokujących Cię ludzi i aktywności. Zadbaj 
o swoje emocje i pruj do przodu jak rakieta. Więcej siebie. 
Tego Ci życzę.

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

Odcinamy się, żeby żyło nam się lepiej

Ostatnio sporo w domu rozmawiamy o rela-
cjach z ludźmi, o tym, że na wszystko bra-
kuje czasu, a tak dużo byśmy chcieli robić, 
a codzienność czasem mocno przytłacza. 
Dojrzeliśmy już do tego, żeby płynąć pod 
prąd i wbrew obecnym trendom. Nie chce-
my wykorzystywać każdej minuty dnia na 
bycie produktywnym, rozwój, a potem znów 
rozwój i rozwój. Nie chcemy zjednywać 
sobie jak największej ilości ludzi tylko po to, 
żeby szczycić się liczbą znajomych w sie-
ci. Dojrzeliśmy do tego, żeby odciąć się od 
wszystkiego, co nie wnosi wartości do na-
szego życia. Czy to dobry krok?



KULINARIA

Para Bar Rataje
ul. Katowicka 67C
61-131 Poznań
tel:  574 610 694

pon. - pt.:   9:00 - 21:00
soboty: 10:00 - 20:00
niedziele: 10:00 - 19:00

Para Bar to już kultowa marka na gastronomicznej mapie 
Poznania, od lat perfekcyjnie trafiająca w kulinarne gusta 
wszystkich smakoszy. Oferuje jedyne w swoim rodzaju 
pierożki gotowane na parze, nadziane pysznymi orientalnymi 
farszami, które serwowane są w tradycyjnych bambusowych 
koszach, co sprawia, że smakują jeszcze bardziej i pozwalają 
przenieś się wprost do południowych Chin. Dim sum to 
w największym skrócie rodzaj wywodzących się z chińskiej 
kuchni, różnorodnych przekąsek przygotowywanych na parze 
w charakterystycznych bambusowych koszach. Chińskie 
pierożki dim sum różnią się od innych swoim nadzieniem, 
sposobem przygotowania i delikatnym ciastem. Są zdrowe 
i lekkie, a najlepiej smakują z tradycyjną zieloną herbatą! 
W ofercie są klasyczne jiaozi, w kilkunastu rodzajach - od 
warzywnych z makaronem sojowym i jajkiem, poprzez 
propozycje z wołowiną, aż do nadziewanych m.in. 
wieprzowiną z porem i kolendrą, krewetkami i selerem 
naciowym czy wieprzowiną i krewetkami. Coraz większą 
popularnością cieszą się też nowości w postaci Kurczaka 
hoisin z pak choy - sos hoisin, mmm klasyczny kantoński 
sos, na bazie soi i śliwek, trochę słodki, trochę pikantny. 
Pak choy wiadomo klasyk, wśród kapust chińskich, czy 
kaczki z pomarańczą. Nie zapominamy również o weganach! 

Dlatego z myślą o nich w ofercia znajduja się propozycje 
z tofu i warzywami, soczewicą, cukinią i marchewką albo 
dynią, porem i grzybami mun. Oprócz tego są też pierożki 
Ha Cao przygotowywane z mąki ryżowej w dwóch wersjach 
z krewetkami i bambusem lub warzywami i kasztanem 
wodnym. Dostępne są również drożdżowe pampuchy - baozi, 
wypełnione po brzegi nadzieniem, mające bardziej puszyste 
ciasto niż pierogi oraz kulisty kształt. Całość pierożkowej 
oferty uzupełniają koreańskie Mandu. 
Są też sałatki z warzyw, alg morskich czy kimchi (azjatyckiej 
kiszonej kapusty) oraz desery. W sekcji „sałatki” jest także 
coś włochatego, młodziutka soja. Możecie pobawić się w jej 
obieranie, bo podajemy ją w strąkach posypaną gruboziarnistą 
solą - EDAMAME to typowa azjatycka przekąska na ciepło.
Miłośnicy słodkości mogą spróbować tu mochi z dodatkiem 
pasty z czerwonej fasoli, czarnego sezamu i orzechów 
albo pierożków i bułeczek Gua Bao z owocami. Pozycje, 
które szczególnie palą podniebienie są odznaczone 
w karcie czerwoną papryczką. Gdybyście obawiali się, że 
nie udźwigniecie takiej ilości pikanterii - nic straconego. 
W pogotowiu są zawsze nasze stołowe sosy sojowe, delikatny 
sojowy z czosnkiem lub pikantniejszy z dodatkiem prażonego 
chili i sezamu. Dla podkręcenia smaku oferujmy też srirachę.



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!




