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Twoja bezpłatna gazeta w każdy poniedziałek i czwartek

/Konkurs.
Kolejnazabawa
NaszegoMiasta.
Comożna
wygrać? ASTR.5

/Sport.
Trenerzy
podpowiadają,
jakzimąwrócić
doformy. ASTR.12

Babcięzabierzwtropiki,
dziadkanalodowisko
/Rodzinneświęto.Częstotowłaśnieonidostarczająwnukomrozrywekisprawują
nadnimiopiekę.Jakpodziękowaćbabciomidziadkomzato,żesąznami?

– Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi
laurkami.Te laurki pełnekwiatkówsą
dla wszystkich babć i dziadków – ten
idziesiątki innychwzruszającychwier-
szykówjuż jutro ipojutrzedeklamować
będąmalipoznaniacywdomach,szko-
łachiprzedszkolach.

Oprócztradycyjnychformświętowa-
niaDniaBabciiDziadkawPoznaniunie
brakujepropozycji, któresprawią, że te
dnibędąnaprawdęwyjątkowe.Nadarza
sięniezwykłaokazja, by zabraćbabcię
idziadkanawycieczkęwtropiki.–Prze-
prowadzimykursłowieniaryb,wykona-

my tropikalnymakijaż i odznaczymy
babcieidziadkówmedalami–mówiNa-
taliaTrojanowicz, animatorka, która
przeprowadziTropikalnyDzieńBabci
iDziadkawPalmiarniPoznańskiej.

Zabawaodbędziesięwewtorekmię-
dzy godziną 13 a 15, a udziałwniej dla
babć,dziadkówiwnucząt jestbezpłat-
ny.Zapłacićtrzebatylkozawstępdopal-
miarni: 2,50złzaulgowyi3,50złzanor-
malnybilet.

Ci,którymniewsmaktropikalnekli-
maty,DzieńBabciiDziadkamogąświę-
towaćnaLigawieprzyul.Bułgarskiej.Spe-

cjalnienatęokazjęprzygotowanopromo-
cję.Wewtorekiwśrodębabcieidziadko-
wiezawejścienalodowiskomiędzygodzi-
ną9.00a15.30zapłacątylkozłotówkę.Wa-
runekjest jeden:trzebaprzyjśćzwnucz-
kiem.Chcącyspędzićtendzieńaktywnie
mogąteżwybraćsiędoAreny.Tamodgo-
dziny10.30wśrodęPrzyjacieleWłóczyki-
ja,czylidzieciakizPrzedszkolanr75wPo-
znaniu,zorganizująmnóstwosportowych
zabaw.Wstępbezpłatny.

Niezabraknieteżpomysłównakrea-
tywneświętowanie.Babcieidziadkowie
razemzwnuczętamimogąwziąćudział

wwarsztatachmydlarskichwCafeBebe
przyul.Strzeleckiej.–Towspaniałazaba-
wadlamałychidużych,aprzytymcieka-
walekcjachemii–zapewniająorganizato-
rzy.–Możnabędziewykonaćwspaniałe
pamiątkidlaukochanychdziadków!–za-
chęcają.Warsztatyodbędąsięwpiątek24
stycznia.Możnawnichbraćudziałmię-
dzygodziną15.30a18.00,kosztudziałuto
18zł.

Więcej propozycji na Dzień Babci
i Dziadka znajdziecie na stronie
poznan.naszemiasto.pl
A POMYSŁNAPREZENT?STR.4

/Hobby.

Gdziedziś jeszcze
możnakupićczarną
płytę?

a Wraca modanawinyle.Choćcoraz
częściejmożna jekupićwsklepach
muzycznych isalonachRTV,najwięk-
si fanidźwiękówzczarnejpłytyrobią
zakupywsklepieprzyul.Taczaka.
ASTR.5

/Moda.

T-shirtyzPoznania
sprzedająsięwLos
AngelesiCasablance

a Patrykma22 lata,Zuzia–17.Razem
produkująkoszulki,wktóreubierają
sięNiemki,Amerykanki iMarokanki,
awichekologicznychfutrachchodzi
modelka iaktorkaIzaMiko,anajnow-
sząkolekcjęswoimnazwiskiem iwi-
zerunkiemfirmujekontrowersyjna
LuxuriaAstaroth,gwiazdateledysku
dopopularnegoutworu„My,Słowia-
nie”Donatana. –Nieuważamysię
zaprojektantów–mówiątwórcymar-
ki. –Mytylkowpadamyna pomysły.
ASTR.5

/Rozrywka.

Cosiędziejewnaszym
mieście?Czytaj
przewodnik

a Koncerty, spotkaniez laureatką
NagrodyNikeJoannąBatoralbozdo-
bywczyniąośmiotysięczników,
himalaistkąKingąBaranowską.Naja-
kie imprezywartowybraćsięwtym
tygodniu?Podpowiadamy!
A STR.6

/Fotoreportaż.

Licealiścizcałego
Poznaniabawiąsię
nastudniówkach

a Pięknepanie ieleganccypanowie,
uroczystypolonez,wystawnakolacja,
aleprzedewszystkimbaldobiałego
rana.FotoreporterzyNaszegoMiasta
towarzyszą licealistompodczasstud-
niówek,a ichwprawneokowyłapuje
tych,którzybawiąsięnajlepiej.Od-
najdźciesięnafotografiach nastro-
nachnaszejgazety iwinternecie
nawww.poznan.naszemiasto.pl!
A STR.7
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/Rozrywka.
Wywiadzpisarką
ReginąBrett.Co
dobregopłynie
zpisania? ASTR.8
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Mówią,żeto
premieraroku
isposób,żeby
miećkaca

/Kino.
ASTR.9
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60SEKUND
Kraj i świat z „GłosemWielkopolskim“

Mamywdomutakiepo-
wiedzenie,zaczerpnię-
tezksiążkizczasów

dzieciństwa,że babciatodobry
wynalazek.Trudnosięznimnie
zgodzić,boprzecieżbabciazaw-
szeznajdzieczas,żebyugotować
cośdobrego,przytulićdoserca,
pocieszyćdobrymsłowemipo-
wiedzieć,że,,jakośtowszystko
będzie,niemasięconazapas
martwić”.Babciatodobrywyna-
lazek.Równiedobryjakdziadek,
którysprzedaniewybrednydow-
cip,opowieniewiarygodnąhisto-
rię,wdzieciństwiewybroni
przedbabcinymgniewem,akie-
dytrzebaporządniewytarga
zauszy,żebygłupiepomysłynie
przychodziłydogłowy.
Babciazdziadkiemnieprzestają
byćdobrymwynalazkiemnawet
wtedy,gdyczłowiekwyrastajuż
zrysowaniarozczulających,ko-

ślawychlaurekideklamowania
częstochowskichrymowanek
naprzedszkolnychakademiach.
Wtedydostarszychżyciowym
stażem,mającychwiększybagaż
doświadczeńdziadków,można
iśćponiezawodnąmądrąradę
wsprawachsercowych,zawodo-
wychirodzinnych.
Babciazdziadkiemtodobrywy-
nalazek.Choćimwięcejmija
czasu,tymczęściejzauważam,
żemoidziadkowiepotrzebują
pomocymłodszegopokolenia
dotego,byodnaleźćsięwe
współczesnymświecie.Dziadek,
choćdobiegaosiemdziesiątki,
zapisałsięnalekcjeangielskiego,
bydobrzerozumiećtakiepojęcia
jakdesign,wszechobecny
gender,likenaFacebooku,lea-
sing,lifting,czyreklamowehasła
,,I’mlovingit”i,,Justdoit!”.
Iwciążmniepyta,czydobrze
wymawiakonkretnesłowa.Bab-
cianatomiastchętniezadajepy-
taniazwiązanezobsługątelefo-
nukomórkowego,wysyłasmsy
zżyczeniami immsyzezdjęcia-
miswoichniezrównanychobia-
dów,naktóreprzepisypodpatru-
jewtelewizjialbo
nainternetowychblogach.
Wciążchcąsięuczyć.
Wartoprzyokazjitegorodzinne-
goświętarozejrzećsięwokół
izorientować,czyotaczająnas
ludzieciekawiwspółczesnego
świata.Możetowłaśnieteraz
my,młodzimożemysięod-
wdzięczyćzacierpliwość,którą
onimielidlanasprzeztylelat?

Odmalująhelikopter
papieżaJanaPawłaII

aŚmigłowiecpapieżaJanapawła
II, którymlatał onpodczaspiel-
grzymekpoPolsce zostanieod-
nowionyprzyudziale “pancer-
nychmagików” z firmyArtura
ZysazPławców.Mi-8onumerze
bocznym620służył JanowiPa-
włowi II podczas jegopielgrzy-
mekpoPolsce.Obecnieznajdu-
jesięwzbiorachMuzeumLotni-
ctwaPolskiegowKrakowie,któ-
re chce aby śmigłowiec został
odnowionydoczasukanonizacji
papieża Polaka. Do pomocy
wtymzgłosiłosięm.in.Przedsię-

biorstwoUsługKomunalnychAr-
turZyszWielkopolski.-Kiedydo-
wiedziałem się, że krakowskie
muzeumniemaśrodkównaod-
nowieniepapieskiegośmigłowca
zaoferowałempomoc-wyjaśnia
ArturZys,właściciel firmy.

Nazywani ,,pancernymima-
gikami” spece zPławcówmają
jużwswoimdorobkurenowacje
czołgówT-70 iShermanFirefly
iorazniemieckiegociągnikagą-
sienicowegoSd.Kfz6,aobecnie
rekonstruująpolskątankietkęTK-
SdlaMuzeumBroniPancernej
wPoznaniu.Naprzeprowadzenie
“malarskiej”renowacjispecjaliś-
cizPławcówmająprawietrzyty-
godnie.a

WŁASNYM
ZDANIEM.

PAULINAREZMER

Dobry
wynalazek

Napisaliw
GłosieWielkopolskim

Mi-8 z Krakowa przejdzie renowację w Wielkopolsce
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/Komunikacja.

Tramwajsterowany
komputerem

a Wpołowierokumazostać
uruchomionazajezdnia tram-
wajowanaFranowie.Będzie to

pierwszanie tylkowPoznaniu,
ale takżewcałejPolscezajezd-
niacałkowiciezautomatyzowa-
na.Ruchpojazdów naterenie
zajezdni,kolejność ichwjeżdża-
nia iwyjeżdżaniaorazporządek
postojubędąsterowanekompu-
terowo.PRE

Ludziespojrzelinazapchanefitnesskluby.Zdalisobiesprawę,że
towszystkokosztuje.Wtejsytuacjiwybralibieganie,które jest
najłatwiejdostępnąformąruchu.Stwierdzenie,żebiegaćmożna
samemuiwszędzie, tobanał,alepoprostutak jest.
PawełJanuszewski,byłypłotkarz,wrozmowie
„Rzeczpospolitą” FO
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/Kraków.

StolicaMałopolski
najlepszymmiastem
dlaturystów

a KrakówwyprzedziłRzym,
Barcelonę,Wenecję,Londyn
izwyciężyłwprestiżowymkon-
kursieholenderskiegoportalu
turystycznegoZoovernanaj-
lepszemiastonapodróżw2014
r.Topierwszytakdużysukces
stolicyMałopolski. Jakpodał
portalzłożyłasięnaniegoanali-
zaaż30tys.opinii internautów
dotyczącychm.in. jakościhote-
li,ofertykulturalnejmiasta,ży-
cianocnegoiogólnejatmosfery
wnimpanującej.Cociekawe,
zagraniczni turyści,którzywy-
sokooceniliKrakówzwrócili
takżeuwagęnie tylkonaścisłe
centrummiasta,chwalącsobie
NowąHutę,punktwidokowy
naKopcuKościuszki, czyży-
dowskądzielnicęKazimierz.
BLD

/Wrocław.

Naukowcypracują
nadkonkurencjądla
Google

a Nekst-takmasięnazywaćno-
wapolskawyszukiwarka
internetowa.Mabyćowielebar-
dziejzaawansowanaiprecyzyjna
odwyszukiwarkiGoogle.Pracują
nadniąspecjaliściodsztucznej
inteligencjizPolitechnikiWroc-
ławskiej,lingwiścizUniwersyte-

tuWrocławskiegooraznaukow-
cyPolskiejAkademiiNauk.Bada-
czechcądoczerwcategoroku
zeskanowaćwsumie500mlndo-
kumentów(tekstów-m.in.arty-
kułówczyplikówpdf),awięcpo-
łowępolskiegoInternetu.Wtedy
teżNekstmabyćudostępniony
użytkownikom.Zczasembada-
czechcązbieraćinabieżącoaktu-
alizowaćdaneowszystkichpol-
skichtekstachwInternecie.
BLD

/Łódź.

Wmonopolowym
badajątrzeźwość
klientów

a Właścicielejednegozeskle-
pówmonopolowychwŁodzi
powinniotrzymaćmedal
zadziałaniaprewencyjne
izwalczanieplagipijanychkie-
rowców. Usługakosztujezło-
tówkę.Zyskizopłatymająpo-
kryćkosztyzakupusprzętu,
jednorazowychustników
ikalibracjialkomatu.Przez
pierwszeczterydniodwpro-
wadzeniausługiwsklepie
dmuchały33osoby.
BLD

/USA.

Kolejnypomysłna
„słit focie”.Tym
razemdlakobiet

a Nowytrend-Bikinibridge-
pojawiłsięwInternecieirobifu-
roręwśródpańnacałymświe-
cie.Naczymtopolega? Wystar-
czyzrobićzdjęcieokolicswoich
bioderwkusychmajtkach,
wciągającbrzuchtak,bypomię-
dzyskórąanimi utworzyłosię
cośwrodzajukieszonki,czyteż
jakwskazujenazwa-mostu.Po-
pularnośćtegorodzajuzdjęć,
pomijającichbezcelowość, jak
ostrzegająekspercimożebyć
jednakzgubna.Istniejeobawa,
żekobietyznówzacznąsięmoc-
noodchudzać,bylepiejwyglą-
daćnazdjęciach,choćtakna-
prawdękażdadziewczyna,gdy
wciągniebrzuchipołożysię
napłaskimjestwstaniewyko-
naćpodobnezdjęcie.
BLD

/Holandia.

Holendrzymają
najzdrowsze
jedzenienaświecie

a Wedługrankingusporządzo-
negoprzezorganizacjęOxfam
Holandiamanajbardziejpo-
żywnąinajzdrowszążywność
naświecie. Sporządzającdoku-
mentorganizacjabrała
poduwagęprocent ludzioty-
łych,chorującychnacukrzycę,

dostępnośćicenyżywności.
Ostatniemiejscewrankinguza-
jęłypaństwaafrykańskie,cocie-
kawezarównoStanyZjedno-
czone, jakiJaponianiezmieściły
sięnawetwpierwszejdwu-
dziestce.
BLD

/Rosja.

Sentymentza
ZSRRnadal
żywy

a JakpodajePolskieRadionasi
sąsiedzizzawschodniejgranicy
nadaldarząogromnymsenty-
mentemczasypanowania
ChruszczowaiBreżniewa.
Zsondażuprzeprowadzonego
przezCentrumAnalityczne
JurijaLewadywynikabowiem,
żeaż57proc.Rosjanbezwzglę-
dunawiekiwykształcenie,żału-
jerozpaduZwiązkuRadzieckie-
go.Najwyższywskaźniknostal-
giizasystememkomunistycz-
nymwykazałagrupamająca
powyżej55 lat(86proc.).Wcałej
grupiebadanychaż53proc.
uważa,żerozpaduZwiązkuRa-
dzieckiegomożnabyłouniknąć.
BLD

/KRAJ. /ŚWIAT.
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REKLAMA i013482353
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Zapraszamy na kursy kategorii: B, C, D, CE!

Kursy prowadzone są 

w systemie ciągłym

Kursy prowadzone są w miłej i przyjaznej 
atmosferze, dzięki czemu kursanci szybko 
przyswajają wiedzę i czują się bezpiecznie
za kierownicą już po pierwszych godzinach jazdy.

W ofercie mamy również szkolenia:
• dla kierowców zawodowych:
  SZKOLENIA OKRESOWE oraz KWALIFIKACJE WSTĘPNE
• szkolenia zawodowe: na operatora wózka jezdniowego
• obowiązkowe 3-dniowe warsztaty dla instruktorów
• kursy na instruktorów nauki jazdy
• darmowe szkolenia dofinansowane z UE

Boisz się nowych testów?
Przyjdź i sprawdź się, 
potem zdecydujesz, 
czy się zapiszesz na kurs.

Kurs, jazda, egzamin = stres? 
Całe szczęście AUTODRIVE jest!

kontakt: ul. Kasprzaka 11a, 60-216 Poznań,
 tel. 61 662 69 70, kom. 691 347 477

e-mail: biuro@autodrive.com.pl
www.autodrive.com.pl 

• dla kierowców zawodowych:
  SZKOLENIA OKRESOWE oraz KWALIFIKACJE WSTĘPNE
• szkolenia zawodowe: na operatora wózka jezdniowego
• obowiązkowe 3-dniowe warsztaty dla instruktorów
• kursy na instruktorów nauki jazdy
• darmowe szkolenia dofinansowane z UE

Zapraszamy na kursy kategorii: B, C, D, CE!

Kursy prowadzone są 

w systemie ciągłym

Kursy prowadzone są w miłej i przyjaznej 
atmosferze, dzięki czemu kursanci szybko 
przyswajają wiedzę i czują się bezpiecznie
za kierownicą już po pierwszych godzinach jazdy.

W ofercie mamy również szkolenia:
• dla kierowców zawodowych:

UWAGA!
Zdawalność nowych testów 

na poziomie bliskim 100% !!!

80% zdających nie popełniło 

ŻADNEGO BŁĘDU.

Po naszym kursie nie musisz 

obawiać się teorii!

Uczymy najlepiej 

jak tylko można!!! 
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a Kanapka Górska to zupełna
nowość w menu McDonald’s. To
dwa kotlety z wołowiny, przeło-
żone plastrem sera ementaler
oraz dwoma plastrami szynki
szwarcwaldzkiej. Do tego rukola,
prażona cebula i miodowo-
musztardowy sos.

Do zimowej oferty powraca
także Kanapka Drwala. Ta roz-
grzewająca propozycja to soczy-
sty kawałek mięsa wołowego
oraz placek serowy w panierce.
Smaku dopełnia nie tylko prażo-
na cebulka, ale również bekon.
Ostrości dodaje posypka
serowo-bekonowa na górnej
części bułki.

W menu restauracji pojawiły
się też dwie zimowe przekąski.
Chrupserki to kawałki sera ca-
membert, a kartofelki to smażo-
ne plasterki ziemniaków w fan-
tazyjnych kształtach.

Spragnieni nowości? Dla
Czytelników Naszego Miasta
mamy zaproszenia na ucztę
w sieci restauracji McDonald’s.
Żeby je zdobyć wystarczy wysłać
maila z dokończeniem naszego
tradycyjnego zadania konkurso-

wego:,,Uwielbiam fast food,
bo...”.

Na Wasze odpowiedzi wraz
z podpisem czekamy dziś mię-
dzy godziną 9.30 a 10.00
pod adresem mailowym kon-
kurs.poznan@naszemiasto.pl.

Nagrodzimy najbardziej kre-
atywnych Czytelników, a o wy-
granej poinformujemy drogą
mailową.a

Wygrajkupony
nasmaczne
kanapki
/Konkurs.
Energetyczne, pożywne
i smaczne. Sezonoweme-
nuczekanaWas
wMcDonald’s. Przyślijcie
maila i zgarnijcie kupony! Paulina Rezmer

p.rezmer@naszemiasto.pl

Spróbuj zimowych przekąsek. Weź udział w zabawie z NM
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Gorącestopy,gorąceserce

a Po zimowym spacerze czasem trudno roz-
grzać stopy. Na pewno specjalna poduszka
może w tym pomóc. Rozgrzewający gadżet
do stóp. Tchibo.pl, cena: 49, 95 zł

/POMYSŁYNAPREZENTYDLABABCIIDZIADKA.

Słodkieżyczeniaserdeczności

a Zaskocz babcię czekoladowym telegramem. Sam
możesz wybrać treść życzeń i rodzaj czekolady.
Czekoladowytelegram.pl, cena: 42,60 zł

Super
koszulkadla
superdziadka

a W takim t-shircie
każdy dziadek z dumą
wypnie pierś do przo-
du. Do wyboru są rów-
nież inne napisy na ko-
szulki. Zobaczsam.pl, 
cena: 29,90 zł

Wspólnapartyjkaszachów?
a Jeśli dziadek jest zapalonym szachistą-
amatorem, to komplet do gry z pieknymi fi-
gurami to strzałw dziesiątkę. Szachy.com.pl, 
cena: 89,90 zł

Zachowaćwspólne
chwile

a Zdjęcie oprawione w ładną ramkę
albo album na zdjęcia to drobiazg,
który z pewnością ucieszy każdą bab-
cię. Album Antico, Home&You , cena: 
79,00 zł

Zegarniemusi
byćnudny

a Dobrze jest wiedzieć, która
godzina. Oryginalny zegr w ro-
werowym kole ucieszy dziadka.
Zegar stojący BIKE, 
Home&You, cena: 99,99 zł

Świeżezioła
wprostzdomowego
parapetu

a Świeże zioła są w kuchni ni-
czym kropka nad „i”. Osłonka za-
projektowana z myślą o hodowa-
niu świeżych ziół na kuchennym
parapecie na pewno się przyda.
Do gadżetu można wstawić do-
niczki lub same łodyżki ziół. Po-
jemnik na zioła, DUKA, cena: 
69,90 zł

Pochmurnednimogą
byćkolorowe

a Spacerwdeszczowydzieńniemusi
byćpodznakiemczerniczyszarości.
Kolorowaparasolkazkwiatowymmo-
tywemalbopejzażemtodobrypomysł
naprezent.Parasol Tiffany ważka, 
piękneparasolki.pl, cena: 109 zł 
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N
a potrzeby za-
granicznych
rynków zbytu
zmieniłnazwi-
sko. - Wbrew
pozorom wy-

mowa słowa ,,Borowiak” spra-
wiałanaszymklientomdużekło-
poty - śmieje się Patryk. - Posta-
nowiłemwięc skrócić je do Bo-
ro - tłumaczy. To właśnie nim
firmuje markę odzieżową, Bo-
ro&Marc,którązałożył zeswoją
dziewczyną, siedemnastoletnią
ZosiąMarciniak.

T-SHIRTW LOS ANGELES
Boro&Marctomarkaoferującat-
shirty, sztuczne futra, torby i su-
kienki. Choć produkty Zosi
iPatrykasprzedająsięwsieci jak
ciepłebułeczki,wPolsceofirmie
wieniewiele osób. Jej twórcom
wcaletonieprzeszkadza.- Nasze
produktymożnakupićwMaro-
ko, Stanach Zjednoczonych,
Niemczech-wyliczaPatryk.-Do-
stajemy również zamówienia
zAmerykiPołudniowej.Wciągu
jednegodnianaszafirmapotrafi
zarobićnawet10tysięcyzłotych.

Mimo takiej popularności
marki ani Patryk, ani Zosia nie
chcąnazywaćsięprojektantami.
- To błąd, który popełniawielu
twórcówwPolsce-podkreślają.-
Trzeba pamiętać, że pomysł
nafajny t-shirt, czy futronieczy-
ni jeszcze znikogoprojektanta.
Trzebawiedzieć,jakstworzyćgo-

towyprodukt, jakgouszyć.Tym
zajmują się u nas krawcowe
zczterdziestoletnimstażempra-
cy.Mytylkonadzorujemyproces
-dodająskromnie.

SZEWCWBUTACH
Patryk ma 22 lata i zna przepis
nasukces. - Jest stary jakświat! -
śmiejesię.-Wystarczy,żerobiszto,
colubisziangażujeszsięwtocałym
sercem-stwierdza.-Wmoimprzy-
padkutazasadasprawdzasiępo-
dwójnie.Wkońcupracujęzmoją
ukochanądziewczyną,więcoboje
wkładamywewszystkowieleemo-
cji.Bywaburzliwie,alewkońcudo-
chodzimydokompromisów.

WjednymPatryk iZosiazga-
dzają się zawsze:najważniejsza
jestdobrapromocja. Dlategosa-
michodząwciuchach firmowa-
nychlogoBoro&Marc. -Promu-
jemywłasnąmarkęgdzietylkosię
da-podkreślają. Alenietylkooni.
ProduktyodBoro&Marcrekla-
muje między innymi aktorka
imodelkaIzabellaMikoorazzna-
nazteledyskuDonatana,,MySło-
wianie”LuxuriaAstaroth. -Na-
sząkoszulkę zamówiłaostatnio
prezenterka TVN, Jolanta
Pieńkowska-mówiBoro.-Wiele
t-shirtów zostało zainspirowa-
nychcodziennością,napoczątku
powstawałyzmyśląojednejoso-

bie, ale szybkookazywałosię, że
znapisamiumieszczanyminako-
szulkach identyfikuje sięwięcej
osób-wyjaśniaPatryk.-Najwięk-
sząpopularnością cieszy się ten
z napisem ,,Love me like my
money” (kochaj mnie tak, jak
mojepieniądze).Toulubionako-
szulkakobietbiznesu.

ŻebyubieraćsięwBoro&Marc
nietrzebamiećwielkichpieniędzy.
Zat-shirt zapłacimy90zł,orygi-
nalnefutromożnamiećza200zł.
Tokwotyporównywalnaz tymi,
któreproponująpopularneodzie-
żowesieciówki. a

BoroiMarcodfuter
/Moda.
Choć robi zdjęcia, nie nazy-
wa siebie fotografem.
Choć jego t-shirty sprzeda-
ją sięwUSA iMaroko,
twierdzi, że nie jest projek-
tantem.Marka stworzona
przez poznaniakówpodbija
światowy rynek.

Paulina Rezmer
p.rezmer@naszemiasto.pl

Futra i t-shirty pomysłu Patryka i Zosi sprzedają się za granicą jak świeże bułeczki

a Wciśnięty w kamienicę
przyulicyTaczaka21sklep-komis
od lat cieszy się sympatiąwśród
miłośnikówczarnychpłyt. Tu,
nakilkumetrachkwadratowych
upchanyzostałkawałprawdziwej
historii.Historiimuzyki.Zapisa-
nejnapłytachwinylowychikom-
paktach.

-Niemampojęcia,iletegojest
- śmieje sięAndrzejMasłowski,
właścicielsklepu.-Winyli...kilka
tysięcy.PłytyCDniemieszcząsię
wsklepieiczęśćznichschowana
jestnazapleczu.

Napółkach,stolikach,napod-
łodze,wkartonowychpudłach
prezentująsięuszeregowanepły-
ty. Jestmuzyka klasyczna, pop
zlat70i80-tych,kilkanaściepu-
deł z rockiem: Motorhead,
Cafferty,BobSeger,muzykapol-
ska:Połomski,piosenkażołnier-
ska, punk rock...Nie da sięwy-
mienićwszystkiego.

-Jaksięlubimuzykę,totrzeba
kupowaćpłyty -kwitujeAndrzej
Masłowski. -Muzykatoteżto,co
jest poza nią samą: to okładki,
wkładki,kolory,grafika,krójpis-
ma,labelenapłytach.Towszyst-
konadajeposmakzbieractwa,ko-
lekcjonerstwa.Gdyczłowiekza-
czynaswojąkolekcję,toliczypły-
ty. Liczy, że ma ich 100, 500...

apotemliczysię,żemato,czego
niemają inni. Ja jużnie liczę, ile
mam ichwdomu.Nie liczęna-
wet, ile mam wydań samej
,,Ciemnej strony księżyca”
Floydów.Wciągugodzinydrzwi
dosklepuzpłytamiotwierająsię
dwa razy. Ktoś chce coś kupić,
ktoś - coś sprzedać.Masłowski
okiemznawcypatrzynaprzynie-
sionewkomiswinyle.

-Tojestpodróbka-ocenianie-
bieski krążekNirvany. - Iwiem,
ktotorozprowadza.Atocałkiem
popularna rzecz -mówi,patrząc
nażółtąokładkę ,,Love”Beatle-
sów.Wkońcudobijajątargu.-Ci,
którzytuprzychodzą,potrafiąwy-

dać wszystkie pieniądze
nawinyle.Prawdziwyfanmuzy-
ki jestzawszebiedny. Jest taki je-
denklient -opowiadawłaściciel
sklepu.-Jegożonawyjeżdżacza-
sem do rodziców naweekend.
Zostawiamupieniądze.Tenku-
pujejakieścienkieparówkiaresz-
tęwydajenapłyty.

SklepMasłowskiCD to azyl
dlamiłośnikówmuzyki.Tejwy-
jątkowej,muzyki zduszą, która
sączysięztrzeszczącejpłyty.a

Boprawdziwyfanjest
zawszebiedny...
/Miejsca.
,,Kup sobie płytę i zaśmiej
się empetrójkomprosto
w twarz” - taki napiswid-
niejemiędzypółkami
wsklepieMasłowskiCD.
Jeszcze 10-15 lat temu
wPoznaniu istniało
kilknaście sklepówmu-
zycznych, dziś trudno je
znaleźć namapiemiasta.

Agnieszka Goździejewska
a.gozdziejewska@glos.com

Wsklep przy ul. Taczaka został upchnięty kawał historii
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Muzykatotakże
okładki,wkładki,
grafika,krójpisma
ilabelenapłytach.To
wszystkonadaje
posmak
kolekcjonerstwa

Aquanet buduje kolektor. Będą korki naNiepodległości. Do 20
kwietnia 2015 rokuma trwaćbudowa kolektora
ogólnospławnego.Oznacza toduże utrudnieniaw ruchu.
poznan.naszemiasto.pl

REKLAMA i003492345REKLAMA i003489926

Zapraszamy 
po słodkie upominki 

dla Babci i Dziadka!
www.facebook.com / cukiernialuna

ul. Krokusowa 25

60-175 Poznań

tel. 61 867 80 58, 512 227 849
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S
ilneemocje,ekspe-
rymentyrytmiczne
idoskonałaharmo-
nia między
wokalem i bitami.
Takmożnascharak-

teryzowaćtwórczośćmłodegodu-
etuTheDumplings,którystał się

ubiegłorocznym objawieniem
napolskiejsceniesynth-popowej.
Choćdotejporyutalentowaniar-
tyści zZabrzanienagrali jeszcze
płyty,udałoimsięwystąpićpod-
czas listopadowych targówmu-
zycznychCJGwWarszawie.Kon-
certwstolicyzebrałnatyledobre
recenzje, iżzaowocowałapierw-
szą,wyprzedanątrasąkoncerto-
wą.

WPoznaniuTheDumplings
porazdrugipojawiąsięwPozna-
niuwśrodę.Koncertzaplanowa-
nowklubie PodMinogą.Bilety
kosztują15i20zł.Początekogodz.
20.a

/Koncert.
Niemają jeszcze 18 lat,
a już zaczęli deptaćpopię-
tachbardziej doświadczo-
nym twórcommuzyki elek-
tronicznej. Synth-popowy
duet TheDumplings z Za-
brzawystąpiwewtorek
wklubie PodMinogą.

Nastolatkibezkompleksów

/Kabaret.

Bezczelniemłodzi
panowiew
Apollo

a KabaretMłodychPanów,któ-
regoskeczemożnazobaczyć
wprogramachtelewizyjnych
naantenachnajwiększychpol-
skichstacjiwystąpiwewtorek
wkinieApollo.GrupazRybnika
wtrakcieswojej9-letniejkariery
zdobywałalaurynanajważniej-
szychfestiwalachiprzeglądach,
takichjakPAKA.Występykaba-
retutoprzedewszystkim spo-
łeczno-obyczajowyhumorzdu-
żądawkąironii idystansudotego
coaktualniesiędziejesięwPol-
sce.Biletynawystępkabarecia-
rzykosztują48i60zł.Początek
zaplanowanonagodz.20.30.
BLD

/KRÓTKO.

Utalentowany duet z Zabrza tworzy synth-pop
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Błażej Dąbkowski
b.dabkowski@naszemiasto.pl

a Ażpięć filmówdokumental-
nychEwyKrukz lat siedemdzie-
siątychzobaczymydziśpodczas
cyklicznych, poniedziałkowych
pokazówwramachKlubuKrót-
kiegoKina.Wsali kinowejwCK
Zamek zostaną wyświetlone
obrazy ,,Sezon”, ,,Hydrobudo-
wa”,,,Ktośodnich”,,,Pradziadek

Sól”oraz ,,Limanowa74”.Reży-
serka za przedostatni z filmów
otrzymałanagrodę ,,Brązowego
Lajkonika”podczasOgólnopol-
skiegoFestiwaluFilmówKrótko-
metrażowychwKrakowie. ,,Pra-
dziadekSól” jest portretemSta-
nisława Sikonia, chłopskiego
działaczapolitycznego,którego
pamiętnikiotrzymałynagrodeli-
terackatygodnika,,Polityka”.

Biletyjednorazowemożnana-
byćwkasieCKZamekwcenie 5
zł.Dostępnesą równieżkarnety
natrzyspotkaniazKlubemKrót-
kiegoKina,zaktórezapłacimy10
zł.Początekogodz.19.a
Błażej Dąbkowski
b.dabkowski@naszemiasto.pl

Klasykikrótkiegometrażu
wzamkowychmurach
/Kino.
Ci, którzy cenią polskie fil-
my krótkometrażowepo-
winniwybrać się dziś
doCKZamek.WKlubie
KrótkiegoKina zobaczymy
produkcje reżyserki Ewy
Kruk.

a Góry inspirują, zachwycają,
kształtująludzi, ichmyślenieiza-
chowania.Alezdobywanieszczy-
tów jest też jednak ogromnym
wyzwaniem dla ciała i umysłu.
Osiem kilometrów nad ziemią
trzebazmagaćsięzpogodą,zim-
nemizmęczeniem.Jakpokonać
wszystkieteprzeciwności?

OpowieotymKingaBaranow-
skanależącadoświatowejczołów-
kikobiecegohimalaizmu,atakże
członkinikadrynarodowejPol-
skiegoZwiązkuAlpinizmu.

Podzieli sięzsłuchaczamiswo-
ją fascynacją,wiedzą idoświad-
czeniami.

Otwartywykładodbędziesię
jutrona terenieWyższej Szkoły
Bankowej,wbudynkuPBprzyul.
PowstańcówWlkp.,wauli004.
Spotkanie ogodzinie13:00.a
Paulina Rezmer
p.rezmer@naszemiasto.pl

Królowagórspotkasię
zpoznaniakami
/Turystyka.
Himalaistka i zdobywczyni
ośmiuośmiotysięczników,
KingaBaranowskabędzie
gościemWyższej Szkoły
Bankowej.

Kinga opowie o górach
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a Od jutra w Zamku startuje
rocznycyklspotkańzwybitnymi
polskimipisarzamiikrytykamili-
terackimi,,Kluczedowyobraźni”.
Gościempierwszegobędzie Jo-
anna Bator. Pisarka na swoim

konciema9książek,zczego,,Ja-
pońskiwachlarz”otrzymałNa-
grodę im.BeatyPawlak, a ,,Pia-
skowagóra”oraz ,,Chmurdalia”
byłynominowanedoLiterackiej
Nagrody Nike. Ostatecznie,
wubiegłymroku JoannieBator
udało się zdobyćprestiżowąna-
grodęzapowieść ,,Ciemno,pra-
wienoc”. Spotkanie rozpocznie
sięogodz. 18wSaliWielkiej.Po-
prowadzą je krytycy - Juliusz
Kurkiewicz i Eliza Szybowicz.
Wstępbezpłatny.a
Błażej Dąbkowski
b.dabkowski@naszemiasto.pl

SpotkajsięzlaureatkąLiterackiej
NagrodyNike-JoannąBator
/Spotkanie.
Pisarka, publicystka, nau-
czycielka akademicka i lau-
reatka tegorocznej Litera-
ckiej NagrodyNike, Joanna
Bator przyjedziewewtorek
doPoznania. Spotkać ją bę-
dziemożnawCKZamek.

Joanna Bator
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a Przedpoznańskąpublicznoś-
cią wystąpią trzy formacje:
Rotengeist, ciężki, thrashowy
skład z Przemyśla, który ma
nakonciedwiepłyty.

Do pieca dołoży formacja
Youdash zRzeszowa.W jej do-
robku znalazły się dwie płyty,

wtymreperezentującykawałdo-
bregometalu minialbum,,Napo-
hybel”z2012.KoncertRotengeist
iYoudashodbywasięwramach
ogólnopolskiej trasy,przyokazji
której formacje zapraszają
dowspółpracy lokalne kapele.
Nie może więc zabraknąć po-
znańskichakcentów.

Wieczór rozpoczniewystęp
progresywnejformacjiEnoly,któ-
ra właśnie pracuje nad epką
,,Rise”.Wstępnakoncert 10 zł,
startogodzinie19.30.a
Paulina Rezmer
p.rezmer@naszemiasto.pl

Progresja,grooveialternatywny
metalwKlubieuBazyla
/Koncert.
Thrashmetal, deathmetal
i groovewypełniąwczwar-
tekwnętrze klubuuBazyla.
Zagrają Youdash, Enoly
i Rotengeist.

Rotengeist wystąpi u Bazyla
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Studniówkowe szaleństwonadal trwa!Odpoczątku
stycznia nasi fotoreporterzy odwiedzają poznańskie

szkoły, by podejrzeć jak bawią się tegoroczni
maturzyści. Zobaczcie jak do tej pory spędzili swoje

studniówki uczniowie uczęszczającydopoznańskich
szkół: Zespołu Szkół Budownictwa, XX LO, VII LO

orazVI LO.Więcej zdjęć oraz relacji z imprez
znajdzieciewnaszymserwis internetowym.Oprócz
fotorelacji przygotowaliśmydlaWas także specjalny

serwis,w którymznajdują się odpowiedzimaturalnych
testów

poznan.naszemiasto.pl

1.

2.

3. 4. 5.

3. 5.

4.4.

Wpodziemiach fary grzebano zakonników i dobroczyńców
kolegiaty,wczasie okupacjimieścił się schrondla żołnierzy
niemieckich, awokresie PRL-u przechowywano... wino!
poznan.naszemiasto.pl
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sceptycznie-łatwopomy-
śleć,żetokolejnaksiążka,
którejautorkachcemipo-
wiedzieć,jakżyć.

Myślę, że to, co odróżnia
moje książki od typowych po-
radników, to fakt, że to nie jest
poprostugarść informacji i po-
rad. To ujętew felietony histo-
rie, częścimojego życia, życia
ludzi, których spotkałam
na swoje drodze. Nie opisują
złotego sposobu na szczęście,
pokazują tylko, że z każdej
trudnej sytuacjimożnaznaleźć
rozwiązanie. I żekażdemuzda-
rzają się gorsze chwile.Wiem,
że to działa, bo stosuję te spo-
sobywmoimżyciu.

KiedystwierdziłaPani,że
wartosiętąwiedzą,którąPa-
nizgromadziła,podzielić
zczytelnikami?

To był proces. Początkowo
pisałam felietony do gazety.
Okazało się, że największym
powodzeniem cieszyły się te,
w którym pisałam o sobie,
omoichwłasnychprzeżyciach.
Ludzie pisali domnie imówili
w listach, że te teksty impoma-
gają, że czują się tak, jakby to
byłoonich.Wycinali te felieto-
ny z gazety i przyklejali na lo-
dówkachwswoichdomachal-
bo nosili w portfelu. Niemo-
głamw to uwierzyć, że to, co
napisałam lata temu, jest dla
kogoś na tyle ważne, żeby za-
chowaćprzezwiele lat i trakto-
wać jako rodzaj talizmanu.

Szalejącykryzys,brakpie-
niędzy,złewiadomościata-
kującezmediów-trudnoza-

chowaćoptymizm.Każdy
możebyćszczęśliwy?

Myślę, że tak. Znamhisto-
rię ludzi, którzymają za sobą
naprawdę trudne, okrutne
wręczdoświadczenia, amimo
to znaleźli szczęście.Wpierw-
szej książce opisałam historię
mojegowujaPaula i jego żony.
Mieli szóstkę dzieci, ona za-
chorowała na raka piersi.
Zmarła po krótkiej chorobie.
Wujek został sam z szóstką
dzieci, z których najmłodsze
miało zespół Downa. Stracił
pracę, ponieważ opieka
naddziećmizajmowałamutak
dużoczasu.Mógłnicnie robić,
tylko narzekać, jakiego ma
w życiu pecha i jak bardzo jest
nieszczęśliwy.Aniebyłonawet
dnia, żebynarzekał.Znalazł in-
ną pracę, kochał swoje dzieci
i poświęcał im każdą chwilę.
Uważał, żewszystko to robidla
swojej zmarłej żony, dlatego
starał się zawsze uśmiechać.
Z drugiej strony jest tak wiele
osób, które mają wszystko,
a jednak nie są szczęśliwe.

Naczympolegaróżnica?
Sądzę, że szczęście to wy-

bór.Budzisz się rano ipostana-
wiasz, żebezwzględuna to, co
się dziś wydarzy, będziesz
szczęśliwy.Totrudne, jasne,ale
to kwestia ćwiczeń. Ludzie
śmieją się zemnie imówią: Bo
dla ciebiewszystko jest dobre!
Nie, nie wszystko, ale nawet
wtym,cosiędziejenegatywne-
go,możnaznaleźć jakieś jasne
strony zamiast się użalać. a

Dlaczegozdecydowałasię
Paninapisać“Bógnigdynie
mruga”,opowiedzieć
otrudnychdoświadcze-
niach,którestałysięPani
udziałem?Czynie jest tak,
że i takkażdymusisobie
poswojemuporadzićze
swoimiproblemami?

Nie, nie chcę, żeby ludzie
szarpali się z życiem, jeśli nie
muszą, jeśli ktośmoże imwtej
walce choć trochę pomóc.
Przezwiele lat borykałamsię z
problemamiwżyciu- z proble-
mami w pracy, w życiu osobi-

stym, z chorobą nowotworo-
wą-dlategopomyślałam, że je-
śli udałomi się stworzyć swe-
go rodzajumapę, tomuszę się
nią podzielić z innymi. Jeśli
mogę komuś pomóc, sprawić,
żeby rozwiązał problem z pra-
cą, której nie lubi, znalazłwso-
bie siłędopodjęcia trudnej de-
cyzji, której sięboi- chcę to zro-
bić. Obydwie moje książki,
“Bóg nigdy nie mruga” i “Je-
steś cudem”, właśnie tego do-
tyczą.Oferują lekcjena trudne
chwilew życiu.

Niejesttojednaktypowypo-
radnikzrodzajutych,które
zapełniająpółkiksięgarni.

Możedlatego,żepiszęomo-
ichwłasnychdoświadczeniach.
Wielelatspędziłamniewiedząc,
corobić, jakpodejmowaćdecy-
zje,przejmującsięrzeczami,któ-
rymi nie powinnam była się
przejmować. Jeślimogękomuś

tegooszczędzić, to świetnie.To
mójcel.

Toodważnenapisaćciepłą,
optymistycznąksiążkę
wświecie,gdzierządząszyb-
kienewsyiTwitter.

Nowłaśnie,większość tych
sposobówkomunikacji jestbły-
skawiczna,niedajechwilinare-
fleksję, apoza tymwiadomości
przekazywanywten sposób są
zwyklezłe.Poza tymmamwra-
żenie, że imbardziejobcesowo,
niemiłopodanynewsczyopinia,
tymrobiwiększewrażenie.Ktoś
sięzkogośnabija,wytykabłędy,
obraża...A jamyślę, żezpisania
możepłynąćwieledobrego.Dla-
tegonapisałamswojeksiążki-że-
bypokazać,żeciepłesłowomo-
że zmienić czyjeśnastawienie,
nastrój,aczasem-życie.

Wieluczytelnikówmożebyć
początkowonastawionych

Zpisania
możepłynąć
cośdobrego

Anna Dudek

redakcja.warszawa@naszemiasto.pl

/Rozmowa.
ZReginąBrett, amerykań-
skąpisarką i dziennikarką,
autorką „Bógnigdynie
mruga” i „Jesteś cudem.
50 rad, jak uczynić niemoż-
liwemożliwym”, które zo-
staływydanew26krajach.

Regina Brett: nie warto się szarpać z życiem, jeśli się nie musi
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„Jesteścudem”,
ReginaBrett

a Autorka

dzielisięznami

opowieściami

otym,że

szczęściezale-

żyodnassa-

mych–na-

szychwyborów

idecyzji,które

najczęściejniesąażtaktrudne,jak

sięzpozoruwydają.Akażdapró-

bazmianyświatawokółsiebie

nalepszesprawia,żedokonujemy

cudów.ReginaBrettniestawia

przedswoimiczytelnikamizada-

niaponadichmiarę. To50felieto-

nów,któreobudząwczytelniku

natchnienie.MST

/Insignis.

Amerykańskafelietonistka,
dziennikarka ipisarkanomino-
wanadNagrodyPulitzera. Jej
debiut literacki,bestseller „Bóg
nigdyniemruga”,zostałprzet-
łumaczonyna20języków.Dru-
gaksiążka„Jesteścudem”
powtórzyła tensukces.Piszeo
trudnychsprawach,któredo-
tycząkażdegoznaswsposób,
którypomagaprzetrwaćnaj-
trudniejszechwilewżyciu.-Po
topiszemojeksiążki- żeby,
dzięki swoimdoświadcze-
niom,pomagać innym-mówi.

/Kimjest?

Licealiści! Jesteśmy zWami napróbnychmaturach
i studniówkach. Arkuszematuralne i zdjęcia z bali znajdziecie
na naszych stronach internetowych!
poznan.naszemiasto.pl



poznan.naszemiasto.pl | poniedziałek, 20 stycznia 2014a9facebook.com/naszemiastopl

naszemiasto.pl/ROZRYWKA

S
marzowskimówi
o swoimnajnow-
szym filmie, że
jest „mocny jak
spirytus i wybu-
chowy jak dyna-

mit”. Reżyser, który tworzy fil-
mygłośne,kontrowersyjne,ciem-
ne i przygnębiające, tym razem
stworzył jedenznajbardziejocze-
kiwanych filmów roku, dzieło,
które„mazachwiaćPolską”ipo-
zostawićnaszsolidnymkacem.

„PodMocnymAniołem” to
opowieśćomiłości, jaktowwięk-
szościfilmówbywa.Aletumiłoś-
cisądwie–dokobietyidowódki.
Film jest ekranizacją książki Je-
rzegoPilcha.Przełożenienagro-
dzonejNikepowieścinaekranfil-

mowyniebyłołatwymzadaniem.
Książkaniejestfabularna,toopis
uczućalkoholika,zbiórjegoprze-
myśleń i refleksji,wglądwsam
środek pijackiego świata.
Smarzowskiwyszedłwięcodpo-
mysłupokazania filmuwczasie
nielinearnym,bowłaśniewtaki

sposóbczasodbierająalkoholicy.
Wpijanymwidziełatwogubiągo-
dzinyiminuty,podobniewidzma
zapętlićsięwświeciebezpocząt-
ku ikońca, za tozbutelkąwódki
w roli głównej. Przez ten świat
prowadzi Jerzy (Robert
Więckiewicz),któryjestpisarzem

i alkoholikiem. Poznajemy go
wmomencie,wktórymuwierzył,
żemożewygraćznałogiem.Za-
kochuje sięwmłodejdziewczy-
nie(JuliaKijowska)i czuje,żema
dlakogożyć. Niewytrzymujejed-
nakdługo i pewnegodnia idzie
dobaruPodMocnymAniołem,

gdziezaczynapić...Trafiapotem
naoddział intensywnej terapii
iporazkolejnyzostajeskierowa-
nynaodwyk.Tamspotykadok-
tora,personeliinnychpacjentów,
którzy opowiadają historie, za-
bawneiniekiedywstrząsające.

Jak wiemy, Smarzowski to
przedewszystkimreżyserznako-
mitychaktorów.Wgłównej roli
obsadziłRobertaWięckiewicza,
któremu towarzysz JuliaKijow-
ska.Naekranie zobaczymy też
AndrzejaGrabowskiego,Marci-
naDorocińskiego,Arkadiusza
Jakubika, Izę Kunę, Mariana
Dziędziela,KingęPreisorazIwo-
nęBielską.

Smarzowskitymfilmemudo-
wadnia,żepicietonaszsportna-
rodowy,żepijekierowcatira,fry-
zjerka iksiądz, farmaceutka, in-
żynier i robotnik. Jednipijąznie-
śmiałości, inni w seksualnym
uniesieniu, są też tacy,którzypi-
ją, bo lubią. Smarzowski odpo-
czątku swojej kariery filmowca
poruszatematy,któregouwiera-
ją,nurtują,bolą.Aalkoholizmjest

tematemtyleważkim,couniwer-
salnym.WPolsce900tys. osób
jestuzależnionychodalkoholu.
Dotyczy tomłodych i starszych,
kobietimężczyzn,biednychibo-
gatych.Tematmusiałwięcpoja-
wićsięwtwórczości reżysera.

Jużwewcześniejszychjegofil-
machbywało, że alkohol lał się
strumieniami.Reżyserdoszedł
downiosku,żewartozrobić film
wyłącznieopiciui...zamknąćte-
mat.Wefekciepowstałodzieło
dlaniektórychostrzegawcze,ale
niemoralizatorskie.Reżyserpod-
kreśla,że„wszystkojestdlaludzi”
ipićmożna,alezumiaremizgło-
wą. Wątkiemważniejszymodsa-
megonałogu, stało się pytanie
o to, czymożnawytrzeźwiećdla
drugiej osoby.Dzieło jest z po-
czątku lekkie, anawetzabawne,
zczasemjednakpowodujezaże-
nowanie,afinalniemaprzerazić.
Czy takwłaśnie będzie? Warto
wybraćsiędokinabysamemusię
otymprzekonać.a

Czypicietonaszsportnarodowy?
/Kino.
Jego filmy sąpełnedyna-
mitu. Prowokują i porusza-
ją. Najnowszy jestmocny
jak spirytus. Spróbujcie
koktajluWojciecha
Smarzowskiego.

Katarzyna Głowacka
k.glowacka@naszemiasto.pl

W filmie zagrał m. in. Robert Więckiewicz. To dzieło o miłości do kobiety i do... wódki
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RondoKaponiera znowu jest przejezdne. Pasażerowie
musząprzyzwyczajać się donowego rozkładu
jazdy. Ja zmieniła się komunikacjamiejsca?
poznan.naszemiasto.pl

REKLAMA i003498729
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niehistorii.W2012 rokuWojtek
zostałnominowanywplebiscy-
cienapopularyzatoranaukiorga-
nizowanymprzezPAPiMinister-
stwoNauki i SzkolnictwaWyż-
szego.

WYDARZENIE ROKU
Historia.org.plorganizujeplebi-
scytnanajważniejszewydarze-
niehistoryczneroku.Wtymroku
głosowanieodbędzie się po raz
szósty.–Plebiscytwymyśliłemra-
zemSebastianemPawliną – tłu-
maczyWojtekDuch.–Honoruje-
myorganizatorów,twórcóworaz
inicjatorów najciekawszych
przedsięwzięć historycznych
wminionymroku–dodaje.

Organizatorzy zachęcili do
współpracyMuzeumHistoriiPol-
ski w Warszawie. – W trakcie
trwaniaplebiscytucorokudocie-
radonaskilkadziesiąt zgłoszeń
z całej Polski – mówi Wojtek.
Wubiegłorocznej edycjiwyda-
rzeniemrokuzostałoodnalezie-
nie szczątków Władysława
Raginisa – bohatera obrony
nadWizną.

Poodnalezieniuciałabohate-
raMinisterObronyNarodowej
przyznałRaginisowipośmiertny
awans. –Napoczątekustalamy
komisjęizbieramygłosy–wyjaś-
niaWojtekDuch.Spośródzgło-
szeń jury złożone zemuzealni-
ków,historykóworazdziennika-
rzywybiera finałowądziesiątkę,
naktórągłosują już internauci.

Wtegorocznej edycjiwygrał
projektedukacyjny towarzyszą-
cymusicalowi„Korczak”,który
służyłbudowaniudialogupomię-
dzy różnymikulturami.Organi-
zatoramibyłaOpera iFilharmo-
niawBiałymstoku.Musicalwy-
stawionowFilharmoniiwBia-
łymstoku. Organizatorzy ple-
biscytuwręczają zwycięzcypa-
miątkowąstatuetkę.

Galawręczenianagrodyzaw-
szeodbywasięwmiejscu, zwią-
zanymzezwycięskimwydarze-
niem.–Naszegłosowaniezapew-
niarozgłosiprestiżwydarzeniom,
aichorganizatoromogromnądu-
mę.Planujemyjużkolejnyplebi-
scyt – na fanpage historyczny
naFacebooku.Chcemywybrać
najwartościowszy i zawierający

najciekawsze informacjeprofil.
Jest ichprzynajmniej kilkadzie-
siąt. Uważam, że wiele z nich
świetniepopularyzujehistorię –
dodajeWojtek.

Z DALA OD POLITYKI
WojtekDuchpodkreśla, żekaż-
dymiłośnikhistoriimożesięuak-
tywnićnałamachportalu.Nieli-
czy siępodejściepolityczne, ale
poprawnośćmerytoryczna teks-
tu.–Możnanawetpublikowaćar-
tykułyopostaciach,którychnie
lubię... (śmiech). Sąunas ludzie
o różnychpoglądachodprawej
dolewejstrony.Jeżeliartykuł jest
dobrzenapisany,wzgodziezfak-
tami,toniewidzęprzeszkód,aby
zostałopublikowany.Jeżelipoja-
wiająsięwiadomości,któresąpo-
lityczne, staramysię ichnieoce-
niać,alerelacjonować–tłumaczy
Wojtek.

ZAPOMNIANY BOHATER
Dlaniegopostaciąhistoryczną,
doktórejma szczególny senty-
ment jest generał Tadeusz
Rozwadowski. – Podziwiam
Rozwadowskiego,choćjesttopo-
staćszaleniezapomnianainiew-
dzięczniepotraktowanaprzezhi-
storię–mówiWojtekDuch.

Rozwadowski był Szefem
SztabuGeneralnegowczasiebi-
twyWarszawskiej.Wcześniejza-
słynął jakoorganizatorWojska
Polskiego i niezłomnyobrońca
Lwowa. Trochę ze strachu
przedpopularnościągenerałaPił-
sudski„zesłał”gonamisjędoPa-
ryża.KiedyRosjaniepodchodzi-
li doWarszawy,Piłsudski ściąg-
nąłRozwadowskiegonamiejsce,
a tenobejmującdowództwomi-
mobeznadziejnościsytuacjimo-
bilizowałżołnierzy:Panowiewy-
gramytęwojnę!

Wydał rozkaz będący osta-
tecznymplanembitwywarszaw-
skiej. Zkolei podczas zamachu
majowegostałnaczelewojskbro-
niącychkonstytucji, dochował
wiernościwojskowejprzysiędze,
którą stawiał ponad swoje cele
ipolityczneambicje –opowiada
Wojtek.Zdaniempomysłodaw-
cy portalu historia.org.plwinę
zazniekształconyobrazhistorii
u niektórych Polaków wdużej

części ponosząmedia. – Kiedy
wspomina się o rocznicy bitwy
warszawskiejwszyscymówiątyl-
kooPiłsudskim.–Dziękimediom
mamywrażenie, że sam jeden
Piłsudski nakasztancepogonił
bolszewików,aprzecież taknie
było.Zapominasięo innychpo-
staciach,albopokazujewmargi-
nalny sposób.Zkolei, gdyprzy-
chodzidzieńnp.rocznicywielkie-
gozwycięstwapodKłuszynem,
tomediamilczą.Zatoz lubością
relacjonująobchodyrocznicmar-
tyrologicznych–dodaje.

Wojteknieboi się, żehistoria
wnaszymkrajustracinaznacze-
niu,azainteresowanieportalem
będziesłabło. –HistoriawPolsce
jestbardzopopularna.Widać to
jakieemocjewywołujęsporyoII
RP, czy okres PRL-u. Polacy
od zawsze byli bardzo roz-
historyzowani...(śmiech)–tłuma-
czyWojtekDuch.

Zdaniemtwórcyportalu ko-
lejnym dobrym dowodem
naważnemiejscehistoriiwżyciu
Polakówjestnp.wzrost liczbyty-
godnikówhistorycznychorazdu-
ża liczbaksiążekhistorycznych
wydawanychkażdegoroku,wie-
leznich tobestseller.

Miesięczniki, dzienniki rów-
nieżmają swoje rubryki histo-
ryczne - Internauci też robiądo-
brąrobotę.Częstozastępująme-
diaprzypominającozapomnia-
nych bohaterach świetnymi
memami publikowanymi na
portalach – słusznie zauważa
Wojtek.a

WojtekDuchjestświeżoupieczo-
nymabsolwentemprawanaUni-
wersytecie Jagiellońskim idalej
planuje rozwijać swój portal.
Prawniczakarieranieprzeszka-
dzamuwkierowaniuogólnopol-
skimmedium,którestworzył ja-
ko16-latek.

Rocznie jego portal histo-
ria.org.pl odwiedza milion
internautów,a 19 tysięcy fanów
na śledzi go na Facebooku.
NaTwitterzekontoWojtkaDu-
chaznalazło sięwpierwszej set-
ce polskichdziennikarzy. Zda-
niemWojtka,portal zawdzięcza
ogromny sukces szczęśliwemu
zbiegowiokoliczności.

OD PROSTEJ STRONY
– Zaczęłosiębardzoprozaicznie.
Koleganapisałdomnie,żebypo-
chwalićsię,żesamodzielniestwo-
rzyłstronęinternetową.Pomyśla-
łemwtedy,skoroonmoże,tojanie
będęgorszy–mówiWojtekDuch,
założycieliredaktornaczelnypor-
taluhistoria.org.pl.–Zastanawia-
łemsięnadtematemstrony.Wy-
brałemhistorię,bointeresowała
mnienajbardziej.Pasjądotejdzie-
dzinynaukizaraziłmniemójtata,
któryjesthistorykiem–dodaje.

Napoczątkusamodzielnieza-
projektował stronę, która była
wformie jak i treści bardzopro-
sta, by nie rzec prymitywna. –
Z czasem zaangażowałem się
wtenprojekt i zacząłempoświę-
caćmucorazwięcej czasu.Poja-
wili się takżepierwsiwspółpra-
cownicy.Zbiegiemlattamtapro-
stastronazmieniłasięwprofesjo-
nalnyportal,którymjestobecnie
–opowiadaWojtek.

Oprócz strony internetowej
powstało także forum,którepo-
czątkowobyłobardziejpopular-
ne, ale z czasem proporcje się
zmieniły.Dziśtoportalcieszysię

większymzainteresowaniemniż
forum,mimo iż jestono jednym
znajwiększych forówhistorycz-
nychwkraju jestwcieniu.

ZBIÓR CIEKAWOSTEK
–Niektórzymają psa, czy kota,
a jamamhistoria.org.pl.Traktu-
ję ten portal jak swoje dziecko,
którymcały czas się opiekuję –
śmiejesięWojtek.Stronaobfitu-
je w newsy historyczne, cieka-

wostki, recenzje książek, infor-
macje o rekonstrukcjachhisto-
rycznych,wystawachwmuzeach,
artykułynaukowe i popularno-
naukowe.–Osobiściezajmujęsię
przedewszystkim:publicystyką,
politykąhistorycznąoraz repor-
tażamizwydarzeńhistorycznych
iprzeprowadzamwywiady–do-
dajeDuch.

Podkreśla, że jegocelemjest
przedewszystkimpopularyzowa-

Polacysąrozhistoryzowanym
narodem,czyli jakwinternecie
uczyćciekawiehistorii

Sylwia Nowosińska
s.nowosinska@gk.pl

Twórca portalu historia.org.pl
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/Portal.
25-latek zWolbromia
podKrakowem9 lat temu
stworzył portal histo-
ria.org.pl, który jest kopal-
niąwiedzynaukowej i cie-
kawostekdlamiłośników
historii.Wszystkich uczy
patriotyzmu.

patriotyczniezakręceni
naszemiasto.pl

WojciechDuch jest
kandydatem
ogólnopolskim
wplebiscycieNaszego
MiastaPatriotyczni
Zakręceni. Jego portal
historia.org.pl jest nie tylko
kopalniąwiedzy onaszej
historii ale także
elementarzempatriotyzmu
dlawielu czytelników

KImjest?

TrwagłosowanienaPatriotycznieZakręconychWielkopolski! Zobaczkandydatów: www.poznan.naszemiasto.pl
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OGŁOSZENIE

PRZEZ TELEFON

(61) 869 41 43
PRZEZ INTERNET

GAZETA.NASZEMIASTO.PL

nieruchomości

mieszkania -sprzedam

aTBSFolwarczna,49m2,odstępne

125 tys., tel. 508-121-910

garaże

aBlaszanegaraże (całeocynkowane) ra-

ty,producent. 12/2715150,601-349-934,

www.transtal.com

aBramygarażowe,ogrodzenia.Raty.Pro-

ducent. 12/372-29-40,665-444-113,

www.pol-bram.pl

handlowe

materiałybudowlane

aSkupzłomuzodbiorem662-743-308

kolekcjonerstwo,sztuka

aSkupstarychmonet,srebra iodznaczeń.

Płatnegotówką.e-mail:

staremonety@op.pl tel. 601-738-532Po-

znań,ul. 28Czerwca1956r.nr176pn-pt

12.00-18.00

sport i rekreacja

aSprzedajemysankidrewnianezopar-

ciemfirmyFORTIS.wcenie80zł. tel.

515253660

ul.Kosidowskiego8Poznań(grunwald)

motoryzacja
osobowekupię

aAutokażdekupię!, tel. 724-94-73-65

aAutokażdekupię!, tel. 724-94-73-65

Abakautoskupdo9tys.695-295-519

aAutoskup -gotówka,501-593-124

uszkodzone, rozbitekupię

finanse biznes

kredyty,pożyczki

Aleszybkagotówka-nawet7000zł!

Prostezasady,

bezzbędnychformalności.

ProvidentPolskaS.A. - 600400295

(taryfawgopłatoperatora).

Absolutnieatrakcyjnapożyczka

dlakażdego,bezBIK517-817-208

KUPUJEMYAUTADOZŁOMOWA-

NIA.Gotówka idokumentyodręki.

tel. 61/64-29-168 i601-757-165

aLombardJAGUŚ!Pożyczkipodzastaw.

Skup, sprzedaż, zamianazłota.

Poznań,ul.Piątkowska121,61/8233-656

aMaszproblemzchwilówkami?Mamy

nato rozwiązanie: konsolidacjachwiló-

wek-pierwsza takaofertawPolsce,708-

870-880(7,69/min)

aPozabankowepożyczkipodzastaw

nieruchomości, tel. 530-127-700.

aPożyczkanatychmiastowa

61/865-75-40,696-480-271

aPożyczkipodhipoteki, 539-032-544

aPożyczkipodzastwanieruchomości

gruntówisprzęt, oddłużanie533-203-020

nauka

korepetycje

aMatematyknauczyciel 515-530-483

aMatematyka784643154

praca

zatrudnię

Pożyczki!Chwilówki!Szybko!Bez

zaświadczeńodochodach, tel.:

61\654-56-66,518-807-807,0801-807-

807(opłata33gr.)EURO-CASH

i003413869

Szybkapożyczkaw24h.7000zł

bezzbędnychformalności.

Provident600400288

(Taryfawgopłatoperatora)

zdrowie

ginekologia

aGinekologodA-Z,Pń602-397-280

usługi

budowlano-remontowe

aCyklinowanie,układanie,przekładanie

61/8470-648,500-800-223

aDekarstwo,remonty,awarie602320750

aMalarkaszpachel tanio, 512-822-577

aMalowanie, szpachl. tynk517-379-206

instalacyjne

aElektryk 518-936-872.

aJunkersy61/843-03-45,506-270-003

porządkowe

aWywózgruzu/śmieci -najtaniej!!!

ZapraszamyZUZPERtel. 601-481-219,

721-000-031,61/610-00-61

przeprowadzki

aPandera-przeprowadzki, 500-310-977

transportowe

aBezpłatniezłom,szkłoTanio:gruzśmie-

cipisaekwszystkozaładunek

662-743-308

turystyka
noclegi -pensjonaty

aKarpacz tanio tel. 603-59-11-69

noclegi -pokojegościnne

aRewal!Pokojez łazienkamibliskomorza

parking, tel. 601-375-020

matrymonialne
aB.Serenada,510-580-466serenada.pl

aBiuroMAGNES-ponad1000 fotoofert.

792-904-590,www.matrymonialne24.pl

aZabawakarnawałowawrestaurcji

40/os. (posiłek,orkiestra)503-089-175

różne
aSkup książek,płyt muzycznych. Dojeż-

dżamy.Gotówka.Tel. 509-675-586.

aWróżkaMaryla.Tarot. 510-180-375

Adresy biur ogłoszeń

Poznań
ul.Grunwaldzka19

tel. 61 8694143

tel. 800472852 (połączenie bezpłatne)

czynnepn.-pt. 8-18, sob. 9-12

Kalisz
ul.Górnośląska10

tel. 62 7575566

czynne: pon.-pt. 8.00-17.00

Międzychód
ul. Rynek1C/4, tel. 95 7485303

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

Piła
ul.WojskaPolskiego26

tel. 67 2122067

czynne: pon.-pt. 8.00-17.00

Pleszew
ul. Słowackiego14

tel. 62 7424008

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

Wągrowiec
ul. Kościuszki 6

tel. 67 2628283

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

Śrem
ul.WojskaPolskiego5

tel. 61 2830780

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

Krotoszyn
ul.MałyRynek13

tel. 62 7253600

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

Gniezno
ul. Łubieńskiego4,

tel. 61 4243636

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

Chodzież
ul.WojskaPolskiego8

tel. 67 2820202

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

NowyTomyśl
ul. Kolejowa20,

tel. 61 4425443

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

GrodziskWlkp.
ul. Szeroka1,

tel. 61 4447685

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

Wolsztyn
ul. 5Stycznia 5

tel. 68 3843315

czynne: pon.-pt. 9.00-15.00

Opalenica
ul.Wyzwolenia 23

tel. 61 4477000, 502499744

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

Szamotuły
ul. Dworcowa12

tel. 61 2926070, 612924251

czynne: pon.-pt. 8.00-17.00

ObornikiWlkp.
ul. Rynek11A

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00

REKLAMA i033413717

REKLAMA i063414075

REKLAMA i013414076

REKLAMA i003491006

REKLAMA i033414074

REKLAMA i013448964
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i zobacz co się dzieje
wTwoimmieście

W
ostatnich

dniach mi-
nionego ro-
kubardzoła-
two można
byłoprzytyć

okilkakilogramów.Ustaliliśmyco
zrobić, aby szybko je zgubićnad-
mierne kilogramy i przygotować
swojąsylwetkęnacieplejszedni.

Instruktorfitness,trenerperso-
nalnyitrenerCrossFit–ztymioso-
bamiustaliliśmydekalogpoczątku-
jącegosportowca.Przygotowaliśmy
10zasad,którepomogąwszystkim,
którzychcązacząćswojąprzygodę
zamatorskimsportemlubzaprag-
nąwrócićdoformysprzedkilkumie-
sięcy.

I. PRZYJEMNOŚĆ
ZTRENINGU
Należyszukaćtakiejformyaktyw-
ności,którazagwarantujeprzyjem-
ność.Dlajednychbędzietokrótki,
dynamiczny wysiłek (jak np.
CrossFit),dlainnychdługie,spokoj-
nemarszewsamotności.Naświe-
cie istniejeponad500dyscyplin
sportuiformrekreacjiruchowej!
Wybórjestwielki.

II.DIETA I JAKNAJMNIEJ
PRZETWORZONEPRODUK-
TYSPOŻYWCZE
Każda formaobróbki jedzenia
(najczęściejtermiczna)powodu-
jestratymikro-imakro-elemen-
tów,wprzypadkuroślin i zbóżw
pierwszejkolejnościusuwanyjest
błonnik. –Topowoduje, żepro-
duktyktóre jemy, sąmniejwar-
tościowe.Uboższawelementy
wersjamięsaczymakaronuspra-
wia, że czerpiemyz tegomniej,
niż powinniśmy – podkreśla

KrzysztofBajera, łódzki instruk-
tor fitness iCrossFit.

III. REGULARNEPOSIŁKI
Tobardzoistotnyfundamentkształ-
towanialudzkiegometabolizmu.
Wpływapozytywnienaperystalty-
kęjelit.–Trudnopowiedzieć,żewię-
ziennadietajestidealna,alemaona
jeden,wyjątkowyplus.Zakładare-
gularnośćipowtarzalnośćwciągu
dnia,tygodniaimiesiąca–dodaje
KrzysztofBajera.

IV.WARZYWAIOWOCE
Natychproduktachtrzebaopierać
systemodżywiania,aorganizmnie
będziepotrzebowaćpreparatówwi-
taminowychzsyntetycznąwersją,
np.witaminyC.Wartoteżzdecydo-
waćsięnadietę,którabezwielkich
wyrzeczeńpozwolinamschudnąć.
–PolecamdietęPaleo,którajestbez-
glutenowa.Składasięw40proc.
zwęglowodanów,30proc. ztłusz-
czówi30proc.zbiałka.Głównepro-
duktytomięsanp.wołowinaikur-
czak,warzywa,jaja,owoce,czyolej
kokosowy–mówiLucynaKiszczak,
trenerkapersonalnazGdańska.

V.SUPLEMENTYDIETY
Niesąpotrzebneczłowiekowi,któ-
ryprowadziaktywnytrybżyciaidba
oto,coznajdujesięnatalerzu.Jeśli
decydujemysięnasuplementyto
tylkosprawdzoneinieingerujące
wnaszorganizm.–Najlepiejspytać
sięinstruktorawsiłownicobynam
poleciłdonaszegorodzajutreningu.
Jestemzdania,żeosobaćwicząca
amatorskowsiłownimożekorzy-
staćzbiałka,dodatkowychwitamin
inapojuizotonicznego.Nicwięcej
niepotrzeba–wyjaśniawrocławia-
ninPawełCzaplicki,trenerCrossFit
level1.

VI. TRENINGOWARUTYNA
Nienależyuprawiaćjednejdyscy-
plinysportu.Ludzkiorganizmma
ponad200mięśni,3różneszlakipo-
zyskiwaniaenergii,aciałemmożna

poruszaćwwielukierunkach,zróż-
nąprędkościązarównowwodziejak
inalądzie.Jeślidanaosobachcebyć
wszechstronniesprawna,powinna
budowaćswojąsprawnąpoprzez
różnedyscyplinysportu.–Najbar-
dziejrozbudowanyzestawćwiczeń
zawieraCrossFit.Każdytreningjest
inny,adotegobezpieczny,skutecz-
nyizapewniającyogólnyrozwójor-
ganizmu – zapewnia Paweł
Czaplicki.

VII.HIGIENASNU.
Organizmpowinienbyćwypoczę-
ty,jeślichcemyprzeprowadzićefek-
tywnytrening.–Wypoczętyorga-
nizmtosprawnyorganizm.Nieda
sięwżadensposóboszukaćukładu
nerwowego.Tylkowystarczająca
ilośćsnuiwzględniestałyrytmdnia
gwarantujenaszemuciałaodpo-
wiedniąsprawnościiwykorzystanie
pełnegopotencjału–mówiKrzysz-
tofBajera.–Ktośpowie,żewobec-
nychczasachmamydużoobowiąz-
ków.Zgadzamsię,alezrezygnujmy
zniepotrzebnychrzeczy.Proponu-
jęmniejoglądaćtelewizję,czyśle-
dzićFacebooka.Pamiętajmyotym,
żepomiędzygodzinami24a3wno-
cyhormonwzrostunaszychmięśni
jestnajbardziejaktywny.Dodam,że
8godzinsnupowinnowystarczyć
każdemu–opowiadaLucynaKisz-
czak.

VIII.DOBÓRSPRZĘTU.
Jeśliktośplanujespędzićwsezonie
kilkadziesiątgodzinbiegając,powi-

nienkupićporządneobuwie.Ktoś
innymożepasjonowaćsięjazdąro-
werem,więcpowinienznaleźćmoż-
liwiejaknajlepszydlasiebierower.–
Pamiętajmy,żeuprawiającsport
rekreacyjniemożemyzdecydować
sięnawypożyczeniesprzętu–przy-
znajeKrzysztofBajera.

IX.ĆWICZENIE
ZEZNAJOMYMI.
Zajęciagrupowewsalachfitness,
wspólnebieganie,czyjazdanałyż-
wachpowoduje,żetreningzyskuje
dodatkowewalory-socjalizacyjne.
Wartotowykorzystać,jeślizawodzi
motywacja. Najlepsi sportowcy
naświeciemająswoichtrenerówi
partnerówtreningowychktórzypo-
magająimwspiąćsięnawyższypo-
ziom.–Ważne,żebytakaosobamia-
łatesamecele,czylichciałaodpo-
wiedniotrenować,możnaoczywiś-
ciepoplotkować,alezumiarem!–
przestrzegaLucynaKiszczak.

X.ZDROWYROZSĄDEK.
Niezależnieodwybranejaktywnoś-
ci,wartozachowaćzdrowyrozsą-
dek.Więcejtreningównieznaczyle-
piej,aczęstocośzupełnieodwrotne-
go. Może narazić ćwiczącego
nakontuzje.Dobranieodpowied-
niejintensywnościiobjętościtrenin-
gutokluczowasprawawbudowa-
niu własnej formy i sprawności.
Trzebabyćbardzouważnymwsłu-
chaniuwłasnegociała.a

Trenerzy
radzą,jak
wrócić
doformy
ipłaskiego
brzucha
/Zdrowytrybżycia.
Pytamy istruktorów i trene-
rów, jak spełnić noworocz-
nepostanowienie opowro-
cie do formy.

Jan Rygielski
redakcja.lodz@naszemiasto.pl
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Lucyna Kiszczak, trenerka personalna

Krzysztof Bajera, trener
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Paweł Czaplicki, trener CrossFot Level 1

F
O
T.

M
A
G
D
A
L
E
N
A
R
E
N
O
S


