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CO
JEST
W ŚRODKU?

Poznaj ścieżkę kulturalną Andrzeja Tucholskiego z Jest Kultura 

Poznaj ścieżkę sportową Zofii Wawrzyniak i Magdaleny Ratajczak
Kobiet, które biegają

Poznaj ścieżkę historyczną  Łukasza Kielbana z Czasu Gentlemanów

Poznaj ścieżkę sentymentalną Kominka, czyli Tomka Tomczyka

Poznaj ścieżkę biznesową Macieja Mazurka
autora blogów Zuch Rysuje i Zuch Pisze

 Zobaczcie, gdzie jedzą blogerzy? 



 
 
Oddajemy w Wasze ręce, a właściwie w Wasze smartfony, 
tablety,  komputery wyjątkowy przewodnik po Poznaniu. Stworzony 
przez ludzi Internetu, najpopularniejszych polskich blogerów, oferuje 
Wam, turystom 2.0, zupełnie nowy sposób poznania atrakcji, jakie kryje 
w sobie stolica Wielkopolski. Bo Turystyka 2.0 to właśnie odkrywanie 
miejsc, które nieczęsto znajdziecie w innych przewodnikach, do których 
nie dotrzecie biorąc udział w tradycyjnej wycieczce i o których istnieniu 
moglibyście nigdy się nie dowiedzieć. Do poznańskich koziołków, pod 
Katedrę czy Zamek Przemysła zaprowadzi Was każdy – pod adresy 
opisane w niniejszym przewodniku traficie tylko dzięki nam.

Do współpracy przy tworzeniu e-przewodnika zaprosiliśmy 
autorów blogów: Jest Kultura, Zuch Rysuje, Czas Gentlemanów, 
Kobiety Biegają i Kominka, uznawanego za najbardziej znanego 
przedstawiciela polskiej blogosfery. Wszyscy wyznaczyli swoje 
autorskie trasy zwiedzania Poznania, a miejsca, do których dotarli, 
opisali na swoich blogach. Na podstawie ich relacji przygotowaliśmy 
listę miejsc wartych zobaczenia. Wszystkie znajdziecie na kolejnych 
stronach e-przewodnika.

Niezależnie od tego czy jesteście fanami blogów, proponujemy 
Wam alternatywny sposób na spędzenie czasu w naszym mieście.  
Już sama jego nazwa zobowiązuje do obudzenia w sobie odkrywcy!

Turyści 2.0! Zapraszamy do Poznania!

WELCOME

Prezydent Miasta Poznania

OKIEM BLOGERA!

Maciej Mazurek
ZuchRysuje.pl i ZuchPisze.pl

Zofia Wawrzyniak i Magdalena Ratajczak
KobietyBiegaja.pl

Andrzej Tucholski
JestKultura.pl

Tomek Tomczyk
Kominek.es

Łukasz Kielban
CzasGentlemanow.pl

Witajcie!



Andrzej Tucholski
JestKultura.pl

POZnAJ ŚCIEżKę
KULTURALną
AnDRZEJA
TUChOLSKIEGO
Z JEST KULTURA
Turysta powinien być dobrze zorganizowany, uśmiechnięty i…
kulturalny! Naszym przewodnikiem kulturalnym był Andrzej Tucholski,
autor bloga Jest Kultura. Zachęcamy do podążania jego śladami  
i odkrycia inspirującego oblicza miasta. Zatem w drogę!



# Poznańska Turystyka 2.0.  #JESTKULTURA.PL

Stary Browar
Półwiejska 32

Polski Teatr Tańca
Kozia 4

Kontener Art nad Wartą

Centrum Kultury Zamek Św. Marcin 80

Kino plenerowe Na Rybitwach Skwer Rybaki

Stary Browar to piękny, ceglano – szklany 
budynek, skrywający bardzo dużo sklepów, 
jeszcze więcej knajpek i sporo sztuki. Są rzeźby, 
są galerie, są nawet tereny rekreacyjne. Widać, 
że rdzeniem projektu jest centrum handlowe, ale 
miło dostrzec, że projektanci i dyrekcja obiektu 
starają się, by „rozcieńczyć” go akurat kulturą.  
To dobra przyprawa, zawsze smakuje. Podobnym 
tropem mogłoby iść o wiele więcej centrów.

 
Kiedy usłyszałem „teatr tańca”, moja zabiedzona 
ignorancją psychika zarejestrowała delikatną 
arytmię. Ale kto nie spróbuje… Nie dam przecież 
po sobie poznać, że tzw. wysoka kultura z reguły 
potężnie mnie onieśmiela. Że w „mądrych” 
teatrach, analogicznie do oglądania Rock’N’Rolla 
bez żadnych napisów, potrafię na wysokości 
sześćdziesiątej minuty zorientować się, że totalnie 
nie wiem o co chodzi. Zakochałem się. To kolejne 
przyjemne rozczarowanie. Jego źródłem stał się 
spektakl „40”, w reżyserii Jo Stromgrena, grany w 
ramach festiwalu Dancing Poznań. Chcąc być choć 
odrobinę zabawnym blogerem, zastosowałem 
system ocen z pewnego japońskiego magazynu i 
wystawiłem mu ocenę 40/40.

Ludzie przynoszą własne krzesła  
i czekają na film w ulicznym Kinie 
na Rybitwach :) zabójczy klimat, 
szczególnie, że siadłem sobie na 
ławeczce obok lokalnych babć 
przechodzących płynnie pomiędzy 
gotowaniem kurczaka a oglądaniem 
‘Czasu Honoru’ :D #klimat #POZnan

„Prawdziwe galerie sztuki” są często całkiem odstraszające. Trzeszczące parkiety, wyganiająca 
spojrzeniem obsługa, nudny wystrój i słynne muzealne kapcie. Yep, give me more. Tak właśnie 
wyobrażałem sobie CK Zamek. „Taki piękny dzień a ja zamknę się w muzeum!”. Gdybym tylko częściej 
miał okazje do równie przyjemnych rozczarowań! Zamek jest najlepszy! Kilometry marmurowych 
korytarzy, piękne kandelabry, ekstra dziedziniec i masywne, drewniane meble. Mają nawet kino (Nowe 
Pałacowe)!

Rzeka to zawsze dobre miejsce aby powstało młode 
centrum muzyki, designu i, no powiedzmy to 
wprost, leciutkiej hipsteriady. Nadrzeczne tereny to 
fajne lokacje i nawet jeśli prawo polskie zakazuje 
spożywania tam alkoholu, to niekiedy powstają 
enklawy, dzięki którym można w spokoju posiedzieć  
z piwem na świeżym powietrzu, pogadać ze 
znajomymi i obejrzeć np. offowy koncert jakiegoś 
debiutanta. Uwielbiam tego typu klimaty. Sądzę, 
że nasze polskie „rzeczne” lokale mogłyby spokojnie 
połączyć się w oddolnie powołaną sieć i działać, by 
zdobyć rozgłos zagranicą.

Sztuka coraz częściej wychodzi na ulice. Murale 
to tylko przykład wielu dzieł sztuki, które 
możemy spotkać w przestrzeni miejskiej.  

I z pewnością jeden z najbardziej 
spektakularnych. Trudno nie zwrócić uwagi 

na obrazy zdobiące ściany budynków, 
często korespondujących z ich architekturą. 
Spacerując poznańskimi ulicami możemy 

spotkać je na Jeżycach, Starym Mieście  
czy Świętym Marcinie.

Spacer
śladami murali
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Zofia Wawrzyniak
Magdalena Ratajczak
KobietyBiegaja.pl

POZnAJ
ŚCIEżKę
SPORTOWą
KOBIET, KTóRE
BIEGAJą
Sport to jedna z wizytówek Poznania. Widok ludzi, którzy biegają, jeżdżą 
na rowerze czy uprawiają jeden z wielu innych, dostępnych sportów 
jest wpisany w poznański krajobraz tak samo jak Ratusz i koziołki. Zofia 
Wawrzyniak i Magda Ratajczak przygotowały propozycje dla wszystkich, 
którzy chcieliby poznać sportowe oblicze miasta.



# Poznańska Turystyka 2.0. # KOBIETYBIEGAJA.PL

Park nad Wartą
Rataje, os. Piastowskie

Jezioro Rusałka

Park Jana Pawła II
Droga Dębińska, Dolna Wilda

Park Sołacki Sołacz

Jezioro Malta 

Magda: Do tego miejsca mam duży sentyment. 
 To tutaj po kilku latach przerwy, wróciłam do 
regularnego biegania. Jest to dla mnie miejsce 
oswojone, w którym spędziłam dziesiątki 
godzin, podczas których przygotowywałam się 
do maratonu. Mam tu swój ulubiony, morderczy 
podbieg, który pomaga mi rozwijać biegową 
siłę. Można tu spotkać biegaczy, kajakarzy, 
rowerzystów, miłośników nordic walking lub po 
prostu spacerowiczów.

Magda: Od kiedy próbuję jeździć na rolkach, 
bardzo polubiłam ten park. Idealny asfalt, 
kameralne alejki parkowe, plac zabaw oraz mini 
boisko do koszykówki, sprawiają, że to miejsce 
jest idealne na letni wypoczynek nie tylko dla 
miłośników sportu, ale także dla rodzin. Park jest 
bardzo mały do biegania, więc aby pokonać 10 
km, należy okrążyć go niemal dziesięciokrotnie. 
Sama nie wiem dlaczego, ale panuje tu fajna 
atmosfera i pewnie dlatego lubię tu często wracać.

Zofia: Ten park, położony w willowej dzielnicy Poznania, powstał w 1911 roku. Skoro już trochę o 
historii, to przeczytałam kiedyś dość ciekawą informację, o której warto tutaj wspomnieć. W 1975 
roku odbył się w Park Sołackim kiedyś bieg sylwestrowy, w którym 100 biegaczy pobiegło przy świetle 
pochodni. To musiał być piękny bieg, szkoda że już nie jest organizowany w tym miejscu. Park Sołacki 
nie jest ogromny, jedna największa runda ma niecałe 2 kilometry. Jednak jest tutaj sporo możliwości, 
aby kręcić różne rundy – te większe i te mniejsze.Zofia: Jest to drugie moje ulubione miejsce 

biegowe w Poznaniu. Można powiedzieć, że Park 
Sołacki jest po drodze nad Rusałkę, dlatego często 
łączę te dwa miejsca podczas jednego treningu. 
Jest to prawdziwy raj dla biegaczy. Miejsce, w 
którym można odpocząć od miasta, od asfaltu i od 
samochodów. To ogromne, piękne jezioro, a wokół 
niego liczne ścieżki biegowe. Jest ścieżka najbliżej 
jeziora, która ma około 4km. Troszkę dalej od 
jeziora, bardziej w głąb lasu, znajduje się ścieżka, 
która oznakowana jest charakterystycznymi 
żółtymi słupkami. To trasa Nike o długości 5km. 
Zamiast obiegać Rusałkę można równie dobrze 
pobiec jeszcze dalej, w stronę Strzeszynka.

Magda: Najbardziej lubię Maltę w jej letniej odsłonie. Gwarna niczym starówka, pełna miłośników 
sportu i spacerowiczów. Pozdrawiający się skinieniem dłoni lub uśmiechem biegacze nikogo tu nie 
dziwią.  To moje ulubione miejsce treningów. Jedno okrążenie liczy ok. 5,5 km asfaltowej ścieżki. Malta 
zawsze jest destynacją moich długich wybiegań. To tutaj startuje każdego roku półmaraton, a od 
niedawna także maraton. Oprócz dobrej infrastruktury dla rowerzystów i biegaczy, Malta oferuje wiele 
innych atrakcji, które zwłaszcza w weekendy przyciągają tłumy Poznaniaków i turystów. 

Zofia: To kolejne moje miejsce biegowe na mapie 
Poznania. Kiedyś nie biegałam po Cytadeli, bo bałam 

się, że się tam zgubię (tyle tam różnych ścieżek). 
Pewnego dnia jednak, postanowiłam się przełamać 

i pobiegłam tam na trening. Pomimo, iż ścieżki są 
asfaltowe, Cytadela jest bardzo miłym miejscem 

do biegania. Położona  jest w samym centrum 
miasta, jednak wystarczy minąć jej bramę żeby o 

tym zapomnieć. Spotkacie tu bardzo wielu biegaczy, 
dlatego nie trzeba obawiać się  

o bezpieczeństwo,  
również wieczorem.

Park Cytadela
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Łukasz Kielban
CzasGentlemanów.pl

POZnAJ ŚCIEżKę
hISTORYCZną
ŁUKASZA
KIELBAnA
Z CZASU
GEnTLEMAnóW
Silnie związany z Poznaniem – tutaj się urodził i wychował. W stolicy 
Wielkopolski studiował i tutaj pracuje. Zawsze był zdania, że należy znać 
przeszłość miejsca, w którym się żyje. Dlatego nieustannie zgłębia swoją 
wiedzę na temat historii Poznania i życia w naszym mieście minionych 
pokoleń. Łukasz Kielban,  autor bloga Czas Gentlemanów, zaprasza  
do przepełnionego klasą i stylem – Poznania Gentlemanów i Dam!

fOT. RADOSŁAW MACIeJeWSKI



# Poznańska Turystyka 2.0. #CZASGEnTLEMAnOW.PL

Rzeka Warta

Hotel Bazar
Paderewskiego 7

Park Tenisowy Olimpia
Warmińska 1 

Park Sołacki Sołacz

Stary Rynek

To największa rzeka w regionie. W dużej mierze tworzy charakter Poznania - nadwarciańskie ścieżki 
prowadzą niemal przez całą długość Poznania, więc miłośnicy przyrodniczych wycieczek nie muszą 
robić nic więcej, jak zwyczajnie pójść przed siebie. Niemniej mnie przyciąga tu coś innego. Idąc w 
górę rzeki, napotkamy intrygujące zabudowania z początku XX wieku. To kluby kajakowe. Mam 
do nich sentyment, gdyż członkowie mojej rodziny należeli do takiego klubu. Rozgrywały się tutaj 
ogólnopolskie regaty, a sportowcy rekrutowali się z bardziej zamożnych środowisk. Mijając tutejsze 
alejki i zabudowania można sobie wyobrażać, jak w międzywojniu toczyło się tu weekendowe życie 
gentlemanów i dam.

Proponuję Wam zwyczajny spacer bez celu po średniowiecznych uliczkach Starego Rynku.  One 
powiedzą Wam co znajdowało się na tych uliczkach jeszcze w czasach młodości Poznania – ich nazwy 
często nawiązują do zawodów uprawianych przez ich mieszkańców (Szewska, Ślusarska, Garncarska) 
albo ważnych budynków (Klasztorna, Dominikańska, Szkolna), dzięki czemu możemy sobie wyobrazić 
kto w danym miejscu mieszkał i co się tam działo. Zerknijcie koniecznie na okoliczne księgarnie i 
antykwariaty. Można w nich często znaleźć prawdziwe perełki – polecam szczególnie ten przy ul. 
Paderewskiego. W międzywojniu było to bodaj najważniejsze 

miejsce dla poznańskich elit. Bawiono się tutaj, 
spotykano i wymieniano informacje. Jeśli 
chciało się dowiedzieć co właśnie dzieje się w 
polityce albo spotkać najważniejsze osobistości, 
wybierano się do Bazaru na obiad. To tutaj 
znajduje się imponująca sala balowa. Trafiłem 
kiedyś na informację, że przed wojną w tej sali, 
został zastrzelony oficer przez jakiegoś studenta. 
Chodziło o obrazę honoru. Bazar długo był 
zamknięty dla odwiedzających. Na szczęście 
od niedawna działa tam bardzo klimatyczna 
restauracja.

Sołacz to osiedle willowe, które na przełomie 
XIX i XX wieku zostało zaplanowane jako dom 
poznańskich elit. Powstawały tu wyłącznie 
luksusowe budynki jednorodzinne. Skupiały się 
wokół wspaniałego parku, co czyni tę okolicę 
jeszcze bardziej interesującą. Tutejsza architektura 
jest przepiękna. Przyglądanie się tym willom 
pozwala wyobrazić sobie jak tu się żyło jeszcze sto 
lat temu. Natomiast park… można z niego nie 
wychodzić przez cały dzień. Kilkanaście minut od 
centrum,  a jakbyśmy byli w innym świecie.

Niedaleko parku Sołackiego, przechodząc  pod 
ul. Niestachowską, znajdują się korty tenisowe 
Olimpii. Co roku odbywa się tam turniej 
zawodowego tenisa Poznań Open. Jednak z 
kortów skorzystać może każdy – jako widz, ale i 
zapalony tenisista.

To mój ulubiony klub jazzowy w Poznaniu. 
Grają tu często gwiazdy światowego formatu. 
Jeśli właśnie spędzacie dzień czy dwa w tym 
mieście, sprawdźcie czy coś ciekawego tutaj 

się nie dzieje. Możecie trafić na perełkę. 

Klub Blue 
Note

Kościuszki 76
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Tomek Tomczyk
autor Kominek.es

„Jeszcze kilka lat temu bywałem tu częściej niż u fryzjera”  - pisze  
o Poznaniu Tomek Tomczyk, czyli Kominek. Dziś, choć mieszka  
w Warszawie, często wraca do Poznania – myślami i dosłownie.  
Przy okazji swojej ostatniej wizyty odwiedził miejsca, które zapamiętał  
ze studenckich czasów.

POZnAJ ŚCIEżKę
SEnTYMEnTALną
KOMInKA, CZYLI
TOMKA
TOMCZYKA

fOT. MARCIN PACHOWICZ



# Poznańska Turystyka 2.0. # KOMInEK.ES

Plac Wolności

Rynek Jeżycki

Park Mickiewicza Kino Rialto
J. h. Dąbrowskiego 38

Księgarnia Arsenał
Stary Rynek 6

„Wszyscy idziemy na Plac Wolności, by zapomnieć 
dobre rady…”, śpiewa poznański zespół 
Muchy. Tak, w tym miejscu łatwo zapomnieć o 
codziennym zgiełku i szarej rzeczywistości. Napić 
się kawy na schodach Arkadii, usiąść na ławce 
przy fontannie czy też wziąć udział w jednym z 
wielu wydarzeń, organizowanych tu niemal przez 
cały rok. To tutaj stanęła Strefa Kibica w czasie 
Euro 2012. Na Placu gościły również Festiwale 
Malta i Transatlantyk. W ramach tego ostatniego 
można było obejrzeć film, leżąc w łóżku! Tych, 
którzy tu trafią, tylko krok będzie dzielił od 
Muzeum Narodowego, Biblioteki Raczyńskich czy 
Hotelu Bazar.

Poranek z widokiem na największą w Poznaniu 
fontannę i pełen zieleni park. To szczególne 
miejsce, wielu studentów przychodziło tutaj 
z nadzieją, że może uda im się zakuć na sesję. 
Wielu powracało, rozpaczając w samotności 
nad straconą szansą zaliczenia semestru bez 
poprawek (w moim przypadku  bez warunków). 
Tak czy inaczej, to kolejne miejsce, na widok 
którego łza się w oku kręci. Zwłaszcza przy 
wspomnieniu studenckich lat, chlip!

Jednym z najtrudniejszych wyborów, przed 
którym często stawałem: McDonald’s czy Rialto? 
Jak widać, poznaniacy wciąż wybierają to drugie. 
Megaklimatyczne miejsce, w dobie multipleksów 
jest niczym piękna kobieta na Politechnice.

Nazwać ją moją ulubioną poznańską księgarnią 
to mało. Ja tu kupowałem praktycznie wszystkie 
książki, wielokrotnie wpadając przy krótkich 
wizytach na trasie Warszawa – Kołobrzeg. 
Pamiętam, że była kiedyś podobna księgarnia 
na Jeżycach, ale zapomniałem, w którym 
miejscu. Kiedy już obejrzycie walkę ratuszowych 
koziołków, zróbcie kilka kroków w bok i zajrzyjcie. 
Warto. Po sąsiedzku znajdziecie Miejską Galerię 
Sztuki, więc Stary Rynek możecie opuścić 
kulturalnie syci.

Dzielnica, o której krążą legendy. O dziwo żadna 
nie jest związana ze mną. Są ludzie, którzy 
kochają to miejsce, są tacy, którzy omijają 
je szerokim łukiem. Niesłusznie, bo to chyba 
najbardziej klimatyczna dzielnica Poznania. 
Zawsze czułem się tu dobrze, zwłaszcza, że 
połowa z moich wszystkich dwóch kobiet tu 
mieszkała i wielokrotnie miałem okazję wracać 
stąd bladym świtem do domu.

Plaża bardziej kojarzy się z morzem czy jeziorem 
niż rzeką. Zwłaszcza przecinającą miasto na pół, 

tak jak Warta. Dlatego tym bardziej trzeba zajrzeć 
na plażę miejską w Poznaniu. Zwłaszcza, że tutaj 

zupełnie legalnie można napić się piwa bez obawy 
o niewygodne pytania i groźbę mandatu ze strony 

straży miejskiej. Idealne miejsce na lato i na wieczór. 
Szczególnie, że po plaży można od razu  

uderzyć na imprezę…  
nie ruszając się z miejsca!

Plaża miejska
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Maciej Mazurek
ZuchRysuje.pl i ZuchPisze.pl

POZnAJ ŚCIEżKę
BIZnESOWą
MACIEJAMAZURKA, 
AUTORA BLOGóW
ZUCh RYSUJE
I ZUCh PISZE 
W Poznaniu Zuch Rysuje i Zuch Pisze. – Tu poznali się moi rodzice. Ja, 
kontynuując rodzinną tradycję, też przyjechałem na studia do Poznania 
i tak już zostałem. Mieszkam tu od dziesięciu lat. Tu pracuję, tu urodziły 
się moje dzieci i tu się wychowują. Tu jest mi dobrze. W Poznaniu jest 
gdzie spędzić czas: zażyć nieco sportu, pozwiedzać, nasycić się kulturą 
lub po prostu nasycić. Ale żeby projekt był kompletny musicie wiedzieć, 
że Pyrlandia to też dobre miejsce na rozkręcenie biznesu. Nie będę pisać 
o produkcji autobusów (choć to mamy), bo się na tym nie znam. Będzie 
za to o biznesach, większych i mniejszych, jakoś związanych  
z Internetem. Oczywiście będzie też o kawie :-)

fOT. RADOSŁAW MACIeJeWSKI



# Poznańska Turystyka 2.0. # ZUChPISZE.PL#ZUChRYSUJE.PL

Concordia Design
Zwierzyniecka 4

Biuro LubimyCzytac.pl
Mielżyńskiego 27/9

Park Biurowy PIXEL 
Grunwaldzka 182 

Zoo Coworking
Zwierzyniecka 20

Poznański Park
Technologiczno-
Przemysłowy
28 Czerwca 1956r. 400

AIP Business Link 
Baraniaka 88

To tutaj w otoczeniu dobrego designu i 
kreatywnej atmosfery odbywa się szereg szkoleń 
i spotkań. To tutaj Mateusz Belattaf – na co dzień 
zajmujący się m.in. zdobywaniem wartościowego 
ruchu w internecie oraz rozwijaniem projektu 
analitycznego getfokus.com – organizuje 
spotkania (Social POZnań) poznańskiej branży 
skupionej wokół social media. To również w 
Concordii piątka blogerów: ze mną w tym gronie 
– organizuje spotkania poznańskiej blogosfery 
BLOGtej. Oba eventy cieszą się bardzo dużą 
popularnością i wpisały się na stałe do kalendarza 
wielu osób. Będąc właśnie tutaj musicie wstąpić 
do restauracji Concordia Taste, ja osobiście jestem 
zakochany w ich śniadaniach.

Jeśli Was wpuszczą, to w środku zastaniecie 
dużo książek i bardzo fajne dziewczyny. 
Lubimyczytac.pl jest portalem społecznościowym 
dla pasjonatów książek, z zaangażowaną 
społecznością, dyskutującą na temat aktualności 
z literackiego świata i przede wszystkim 
czytającą i kupującą książki. Zresztą na pewno 
o nich słyszeliście. LC udostępnia jedyną 
w Polsce aplikację mobilną umożliwiającą 
wyszukiwanie książek przez zdjęcie okładki, 
odnalezienie czytelników o podobnych gustach 
czy czytanie ebooków. Aplikacje mobilne ma 
na każdą platformę, a appkę na WindowsPhone 
zrobiła poznańska ekipa WhallaLabs.com 
(która stacjonuje na co dzień w biurowej części 
Concordia Design).

Na poznańskiej Wildzie mieszka szatan. Faktem 
jednak jest, że od czasów powstania tej piosenki 
sporo się zmieniło i nawet na Wildzie jest kilka 
fajnych miejsc, gdzie można napić się kawy. Ale 
idąc dalej tą dzielnicą, dochodzimy do Dębca  
 (z którego pochodzi Hans z 52Dębiec,  
a obecnie Luxtorpedy) i mamy Poznański Park 
Technologiczno Przemysłowy. PPTP jako pierwszy 
w Wielkopolsce zakłada funkcjonowanie w 
formule rozproszonej i stara się umocnić pozycję 
miasta, jako wiodącego ośrodka innowacji w 
Polsce. Jeśli dotarliście do ich nowego biurowca, 
to w środku w Parkofejce można sobie chlapnąć 
kolejną kawę.

To miejsce wygodne dla mnie – inkubator  
i coworking, w którym na co dzień pracuję.  
Tzn, wynajmuję tu biurko i piję duże ilości kawy.  
W BL’u odbywają się m.in. ciekawe spotkania  
z cyklu Business Mixer, gdzie młodzi 
przedsiębiorcy mogą porozmawiać z ludźmi, 
którzy swoje firmy z powodzeniem prowadzą nie 
od dziś. Tutaj też odbywają się imprezy z cyklu 
Startup Sprint (jedną z tych imprez – Startup 
Sprint Edukacja – wygrał mój team :-). To tutaj 
ulokowały swoje biura takie firmy jak Qpony czy 
MoodUpLabs. Jeśli 4 ściany zaczynają męczyć 
wnet można się znaleźć w zupełnie innych 
okolicznościach przyrody – nad jeziorem Malta.

Fajne miejsce w secesyjnej kamiennicy. Jak mnie 
zapewniają, można zawsze wpaść do nich na 
kawę za symboliczne 50gr :-)

Na zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Babimojskiej, w 
Parku Biurowym Pixel mieści się nowa siedziba 
Allegro i PayU. Stąd już naprawdę blisko jest 
na Bułgarską gdzie jak wiadomo – jest stadion 
Lecha (LECH! LECH! KOLEJORZ!… przepraszam, 
poniosło mnie).

Teraz już nie będę ściemniał, że blisko. 
Wsiądźcie lepiej do bimby i pestką dojedźcie 

na Morasko, gdzie mieści się PPNT. Tutaj 
możesz osiąść ze swoim biznesem, będąc przez 

inkubator wspierany i dopieszczany jak  
      tylko się da :-) 
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Naukowo Technologicz-
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ZOBACZCIE,
GDZIE JEDZą
BLOGERZY?
Blogerzy głównie piszą, robią zdjęcia i relacjonują. Czasem 
też komentują. Nie dajcie się jednak zmylić – często też 
jedzą, i jakkkolwiek to brzmi – piją :) W Poznaniu znaleźli  
i wskazali miejsca, szczególnie przyjazne wszystkim głodnym 
i spragnionym. Zobaczcie, gdzie serwują najlepsze posiłki 
blogerów!
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Taczaka 20
Taczaka 20

Francuski Łącznik
Plac Spiski 1 Sołacz

Bagels & Friends
City Park, ul. Ułańska

Republika Róż
Plac Kolegiacki 2a

Restauracja Vine Bridge
Ostrówek 6

Kawiarnia Kamea
Wroniecka 22

Cukiernia Mont Blanc
Św. Marcin 24

Jezu. Mógłbym o tym lokalu napisać epos. 
Podobno przed jego otwarciem na Taczaka 
niewiele się działo, dzisiaj o wystawione 
na chodnik stoliki można bardzo skutecznie 
skasować kolano. Zawsze gdy jestem w Poznaniu 
to grono lokalnych znajomych pisze mi “IDŹ NA 
TACZAKA” a jak checkuję się z innych kawiarni to 
komentują “CZEMU NIE TACZAKA”. To się nazywa 
siła marki :D A ja, być może po części zastraszony 
ewentualnym biciem, które musowo zgarnąłbym 
na twarz za ignorowanie porad lokalsów, i tak 
tam zawsze zajrzę. Tania i dobra kawa, super 
oranżady, fajne kanapki, dobra muzyka, MEGA 
uprzejma obsługa i udany klimat. Podobnej 
knajpki nie powstydziłyby się najmodniejsze ulice 
berlińskiego Mitte :)/Jest Kultura

To jedna z ciekawszych restauracji w Poznaniu. 
Wystrój jest nieco dziwny. Trochę retro, trochę 
 z przypadku. Do tego nie obsługują kart 
płatniczych, a nie ma żadnego bankomatu 
tuż obok. Niemniej liczy się jedzenie. Jest to 
restauracja serwująca przeróżne tarty – na 
słodko, słono i ostro. Warto ich spróbować! No i 
są w parku Sołackim!/ Czas Gentlemanów

Warto tam wyskoczyć. Tradycyjna poznańska 
potrawa – bajgiel z łososiem – smakowała 
wyśmienicie. Kolega ma gust, wie, gdzie dobrze 
karmią./ Kominek

 Tak. Kamea, mieszcząca się tuż przy Starym 
Rynku, to miejsce, do którego wrócę. Wiele 
razy. Całkiem sympatyczny pan to prowadzi, 
chyba jeszcze nie przyzwyczajony do blogerów, 
bowiem zdziwił się, gdy mu powiedziałem, że 
właściwie to dla mnie ważniejszy jest wygląd niż 
smak. Tutaj i wygląd i smak są doskonałe. - Ja 
tu zapraszałem dziewczyny na randki – rzekł mi 
kolega./ Kominek

Tuż obok Starbucksa, na samym dole. Cały czas 
jesteśmy przy jednej ulicy – św. Marcin. Do galerii 
MM idziesz jak do Kupca Poznańskiego. Tylko 
wcześniej kończysz. Czekoladki trzymały poziom 
całkiem wysoki. Przemiła obsługa, buzi dla tej 
pani, która miała cierpliwość wysłuchiwać moich 
„no…nie wiem…coś z ciemnym w środku…
nie, to nie….może to…a tamto?”./ Kominek

Vine Bridge to najlepsza restauracja, w jakiej 
byłem w całym moim życiu. Kilka stolików, tycia 
kuchnia, dwie osoby za kontuarem (kucharz 
included). Krótkie menu zawierające nie do końca 
opisane potrawy, gdyż dokładne przyrządzenie 
każdej z nich jest często ustalane z konkretnym 
klientem, bo, kto wie, może ma on coś, co bardzo 
lubi i chciałby mieć dodane? Trzeba tam turystów 
zawozić rikszami (bo autobus się nie zmieści), 
niech się uczą!/ JestKultura

Ta restauracja i kawiarnia to bardzo interesujące 
miejsce. Niestety nie ma międzywojennej 
przeszłości, ale jest urządzona w stylu 
retro. Do tego dają tu świetne śniadania. Co 
bardziej zabawne, w menu oferują „śniadanie 
damy” i „śniadanie gentlemana”. Jak znalazł, 
nieprawdaż?!/ Czas Gentlemanów

Sezonowe, regionalne, autorskie potrawy i w 
dodatku ceny są naprawdę bardzo przystępne. 
Tutaj ostatnio, podczas co czwartkowego Tygla, 

moja córeczka zajadała się kwiatami (takimi 
specjalnie wybranymi do zjedzenia, a nie 

jakimiś pelargoniami)/ Zuch Pisze

ReForma Studio
27 grudnia 11
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www.poznan.pl

www.facebook.com/Poznan

www.foursquare.com/cityofpoznan 

www.youtube.com/poznanpl

www.pinterest.com/cityofpoznan

www.fotoportal.poznan.pl

Biuro Promocji Miasta, Miasto Poznań
tel: +48 61 878 50 08, email: pm@um.poznan.pl

zdjęcia na okładce fot. Radosław Maciejewski, Tomasz Budasz, Miasto Poznań


