
 

Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-133)  przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, o numerze NIP 526-17-88-225 oraz 
numerze REGON 012339953, o kapitale zakładowym o wysokości 8.375.005.00 złotych wpłaconym w całości. 
 

Poznań, 26.01.2023 

Posnania po raz kolejny zagra z WOŚP! 

 

Już 29 stycznia odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w który jak co roku włączy 

się Posnania. Wiosłowanie, licytacje, koncerty — wszystko po to, by zebrać jak najwięcej do puszek i 

wesprzeć WOŚP.  

 

Wspólne bicie rekordu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

Wiosłowanie na ergometrach wioślarskich odbędzie się w sobotę 28 stycznia w całej Polsce już po raz trzynasty. 

Każdy uczestnik będzie miał do pokonania dystans 500 metrów. Pojedynek polega na przepłynięciu jak 

najdłuższego dystansu na dostępnych w Posnanii ergometrach w czasie trwania „wyścigu”. Poznaniacy zmierzą 

się z mieszkańcami innych miast, próbując pobić poprzednio ustanowione rekordy. O najlepszy wynik, poznańscy 

uczestnicy będą mogli powalczyć przy wsparciu polskich medalistów olimpijskich. Wydarzenie będzie trwało w 

godzinach od 10:00 do 18:00. Wygra miasto, którego mieszkańcy na koniec zmagań osiągną najwyższy wynik. 

Za udział w próbie bicia rekordu każdy uczestnik otrzyma wyjątkowy certyfikat.  

 

Liczne atrakcje dla klientów 

 

W niedzielę, 29 stycznia w Food Fyrtlu powstanie wyjątkowa strefa WOŚP, w której na klientów czekają m.in.: 

 

● występy poznańskich artystów (m.in. o godz. 17:00 Zespół Hole's Love, a o 18:30 Zespół Nata & Evgeny), 

● spotkanie z ratownikiem medycznym w godzinach 15:00 - 19:00 („Pierwsza pomoc - pomogę bo mogę”), 

● animacje dla dzieci (w sali zabaw Fikołki, od 10:00 do 14:00, a w sobotę w godzinach 10:00-16:00). 

 

Ponadto, od 12:00 do 20:00 odbędzie się wyjątkowa licytacja wspaniałych przedmiotów przekazanych przez 

sklepy Centrum, prowadzona przez Sztab Hufiec ZHP Poznań-Wilda, z której całkowity przychód zostanie 

przeznaczony na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

 

Klienci Posnanii mogą wesprzeć WOŚP jeszcze przed Finałem. W Punkcie Info stanęła puszka, którą można 

zasilić dobrowolnie, wrzucając do niej dowolną kwotę lub korzystając z usługi ksero, która przez cały tydzień 

świadczy swoje usługi w zamian za datki. 

 

- Cieszymy się, że kolejny raz możemy uczestniczyć w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i gościć 

wszystkich, którzy swoim działaniem chcą wesprzeć akcję. Dziękujemy za kolejny rok udanej współpracy 

Sztabowi ze Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych, Sztabowi Hufiec ZHP Poznań – Wilda oraz 

Sztabowi Ławica. Bardzo bliska jest nam również idea sportu, a szczególnie tak popularnego w Poznaniu 

wioślarstwa. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy w sobotę odwiedzą nasze Centrum do podjęcia próby 

bicia wspólnego rekordu na ergometrach wioślarskich. Razem możemy więcej! - mówi Agnieszka Juszkis, 

dyrektorka marketingu Posnanii. 

 

Więcej informacja na stronie 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.  
 
Apsys zawsze był firmą z wizją i ambicjami, by realizować unikalne projekty, tworzyć miejsca ikoniczne, 
znaczące, na stałe wpisujące się w tkankę miejską. Począwszy od 2022 r. w swojej działalności spółka 
kieruje się hasłem “Razem, inne miasto jest możliwe”. Apsys chce jeszcze mocniej i odpowiedzialniej 
wykorzystywać potencjał miast, wpływać na ich przemiany uwzględniając potrzeby środowiskowe, 
pobudzać rozwój społeczny i ekonomiczny, a ponadto wspólnie, w oparciu o dialog z interesariuszami, 
tworzyć komfortowe otoczenie dla ludzi.  
Celem strategicznym firmy jest zmiana miast na lepsze i tworzenie wyjątkowych miejsc, dzięki którym 
życie wszystkich staje się piękniejsze. 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


