
 

Poznań, dnia 5 maja 2022 r. 

Posnania wspiera nastolatki na Planecie Dziewczyn 

Gwiazda polskiego TikToka Maria Jeleniewska, tancerz Daniel Borzewski oraz 
miłośniczka koni i jeździectwa Aleksandra Grzywacz odkryją w Posnanii tajniki swoich 
pasji i opowiedzą #owaznychsprawachbezspiny. Zainaugurują tym samym nową 
inicjatywę Posnanii – platformę Planeta Dziewczyn. To projekt, w ramach którego w 
przestrzeni centrum będą odbywały się inspirujące spotkania skierowane do dziewcząt 
w wieku 10-15 lat. Na pierwsze z nich Posnania zaprasza w sobotę 7 maja.  

Posnania wspiera swoich klientów w rozwijaniu pasji i dążeniu do realizacji założonych 
celów zgodnie z hasłem „All about you”. Poprzez działania związane z platformą Planeta 
Dziewczyn chce aktywizować nastolatki – wzmacniać ich pewność siebie, inspirować do 
rozwoju swoich pasji i odważnego dążenia do swoich celów. W ramach projektu 
organizowane będą cykliczne spotkania, podczas których różni goście, przede wszystkim 
kobiety – dojrzałe i nastoletnie – opowiedzą o swoich pasjach, doświadczeniach i 
różnorodnych, często niekonwencjonalnych, sposobach na życie. W cztery majowe soboty 
gościnie i goście Posnanii będą inspirować uczestniczki w obszarach: pasje, młody biznes, 
zdrowie pod kontrolą oraz mama i ja. 

– Kilkanaście lat temu nastolatki spotykały się na osiedlowych podwórkach, dziś widzimy, 
że przestrzenią, gdzie spędzają ze sobą dużo czasu, są centra handlowe. Zależy nam, żeby 
czas spędzony w Posnanii był dla nich nie tylko atrakcyjny, ale także wartościowy. Dlatego 
we współpracy z Fundacją im. Julii Woykowskiej postanowiliśmy stworzyć bezpieczną i 
inspirującą przestrzeń do odkrywania siebie. Wierzymy, że spotkania z kreatywnymi i 
inspirującymi kobietami, wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie pozwolą młodym 
dziewczynom poczuć siłę, i energię, żeby z odwagą wchodzić w dorosłość – mówi Agnieszka 
Juszkis, dyrektorka marketingu w Posnanii. 

– Głównym celem Fundacji Julii Woykowskiej jest wspieranie kobiet: chcemy zwiększać ich 
pewność siebie, sprawiać, by uwierzyły w swoją siłę i sprawczość oraz aby porzuciły bariery 
i zapomniały o stereotypach i patriarchalnym wychowaniu, które narzuca im określone 
role. Cieszymy się, że wspólnie z Posnanią w ramach platformy Planeta Dziewczyn możemy 
realnie wspierać nastolatki w ich drodze do dorosłości – mówi Paulina Kirschke, prezeska 
Fundacji im. Julii Woykowskiej.  

Projekt zainaugurują spotkania, w sobotę 7 maja od godz. 12:00 w Crystal Forum, gdzie 
gościć będą:  

• Maria Jeleniewska – królowa TikToka z ponad 13 milionami fanów na koncie. 
Pochodzi z Łodzi, a obecnie mieszka i studiuje w Warszawie. Działalność na TikToku 
rozpoczęła inspirując się zangranicznymi twórcami, ale z czasem wypracowała swój własny, 
rozpoznawalny styl. Miłośniczka czytania i zdrowego stylu życia – niedawno przebiegła swój 
pierwszy w życiu półmaraton. 

https://www.tiktok.com/@jeleniewska?lang=pl-PL


 

• Aleksandra Grzywacz – miłośniczka koni i jeździectwa z Poznania, prowadzącą kanał 
na YouTube, na którym popularyzuje wiedzę dotyczącą hodowli koni i w kreatywny sposób 
pokazuje ciekawostki z życia stajni.  

• Daniel Borzewski – utalentowany tancerz, który na każdym kroku zaraża pozytywną 
energią, mający na koncie dziesiątki występów w programach telewizyjnych – tańczył m.in. 
w Mam Talent, The Voice of Poland, Dance Dance Dance czy Tańcu z Gwiazdami. 

Zwieńczeniem sobotniego wydarzenia będzie spotkanie z psycholożką Natalią Minge, która 
opowie o tym, jak mądrze rozwijać pasje u dzieci. O tematyce kolejnych spotkań Posnania 
będzie na bieżąco  informowała na stronie posnania.eu oraz na instagram.com/posnania_/ 
i facebook.com/posnania.eu. 
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APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży nieruchomości komercyjnych w Polsce 
i we Francji. Spółka realizuje działania w segmencie nieruchomości handlowych, 
projektach mixed-use, inwestycjach mieszkaniowych oraz w obszarze zarządzania 
powierzchniami biurowymi. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, 
agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości.  

Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z ideą „Making cities vibe” – ożywiania 
przestrzeni miejskiej, kreowania wyjątkowych doświadczeń oraz dbania o zrównoważony 
rozwój miast. Apsys Polska łączy profesjonalizm z szacunkiem do tradycji, historii miejsca, 
jego otoczenia oraz odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną. Biorąc pod uwagę 
specyfikę danej lokalizacji, tworzy innowacyjne projekty „szyte na miarę”, w harmonii z 
miastem i potrzebami jego mieszkańców, uwzględniające specyfikę danego miejsca, 
kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy wszystkie działania, 
niezależnie od wielkości i lokalizacji poszczególnych nieruchomości, są dopasowane do 
potrzeb klienta. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi oraz 
Posnania w Poznaniu. APSYS Polska zarządza obecnie ponad 1 000 000 mkw. GLA w 23 
obiektach handlowych zlokalizowanych w 18 największych miastach w kraju oraz 
biurowcem Arkada Business Park w Bydgoszczy i kompleksem biurowym React 
zlokalizowanym w centrum Łodzi. Apsys prowadzi także inwestycję mieszkaniową - Solea 
Mieszkania przy Wyścigach na warszawskim Mokotowie.  

https://www.instagram.com/aleksaa_acz/
https://www.tiktok.com/@daniel.borzewski
https://posnania.eu/
https://www.instagram.com/posnania_/
https://www.facebook.com/posnania.eu

