Dawid Grucel, szef kuchni w hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport,

KRAKÓW

artysta sztuki kulinarnej. Pochodzi z Krakowa, a jego doświadczenie jest
połączeniem pracy w renomowanych restauracjach i hotelach oraz podróży po Europie. Gotował dla wielu osobistości, w tym dla Marco Pieree
White’a, brał także udział w projekcie Masterchef Polska jako konsultant
kulinarny. W 2016 roku, już jako szef kuchni, zadebiutował w przewodniku Gault & Millau Polska. W restauracji Garden w Krakowie promował
kuchnię międzynarodową, tworząc typowe klasyki w nowej odsłonie, za
co po roku pracy po raz kolejny znalazł się wraz z zespołem w Gault &
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Millau Polska 2018.
Obecnie Dawid Grucel, jako szef kuchni w Hotelu Hilton Garden Inn Krakow
Airport, kreując smaki w hotelowej Restauracji L’atmosphere. Kompozycje
Dawida łączą kuchnie różnych kultur z wybranymi przez niego smakami regionalnymi, sezonowością i tym co najlepsze wśród produktów lokalnych.

Dom Ronalda McDonalda, pierwszy polski, otworzyliśmy
w październiku 2015 r. przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie. Dom poza domem w czasie choroby dziecka to komfort
i poczucie bezpieczeństwa w bardzo trudnym dla rodziny czasie.
Fundacja Ronalda McDonalda wszędzie na świecie wspiera rodziny
dzieci w czasie pobytu w szpitalu. Codziennie kilka tysięcy rodzin
mieszka w Domach Ronalda McDonalda, w tym 20 rodzin w Krakowie.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, której pomagają setki
Restauracja L’atmosphere mieści się w pierwszym w Małopolsce hotelu lotniskowym Hilton Garden Inn Kraków Airport. Nowoczesne, stylowe
i przestronne wnętrze restauracji przyciąga nie tylko na śniadania dostępne zarówno dla gości hotelowych, jak i osób będących w podróży.
Restauracja oferuje wykwintne kolacje, menu na spotkania biznesowe,
lunche, kolacje degustacyjne, uroczystości rodzinne oraz profesjonalny
catering. L’atmosphere jest idealnym przystankiem w podróży.

Wolontariuszy.

Każda wpłata, jest przyjmowana z wdzięcznością.
Numer konta Fundacji, ING Bank Śląski:
46 1050 0086 1000 0022 7364 4068
Fundacji można pomagać darowiznami on-line na www.frm.org.pl

oraz przekazując 1% KRS 0000 10 54 50
Hilton Garden Inn Kraków Airport to jedyny hotel lotniskowy położony
w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Kraków Airport. Biznesowy charakter połączony z komfortem doceniają zarówno goście indywidualni, jak
i organizatorzy konferencji. Eleganckie wnętrza, udogodnienia biznesowe
oraz lokalizacja sprawiają, że hotel cieszy się dużym zainteresowaniem
międzynarodowych gości.
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Od 2015 roku zespół Hotelu wspiera Dom Ronalda McDonalda.

Partner wernisażu i Wolontariusz Domu

www.frm.org.pl

Zapraszają na wernisaż
wystawy swoich prac
CZŁOWIEK – NATURA – DOM
w dniu 15 grudnia 2018 roku
o godz. 18:00
w Hotelu Hilton Garden Inn
Kraków Airport w Balicach
przy ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 3

Otwarciu wystawy towarzyszy
artystyczna niespodzianka.
Wystawę będzie można oglądać
od dnia 16 do 31 grudnia 2018 roku,
codziennie w godzinach 15:00 – 21:00
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„Łąka” technika mieszana, płótno, 2018 r.

„Anioł”, praca ze starego drewna malowana
akrylami, łączone z metalem, 2017 r.

„Portret Anny”, akryl, tektura, 2017 r.

Urodziła się w 1971 roku w Prudniku.

Urodzona w 1964 r. w Iłży.

Urodził się w 1959 r. w Zwoleniu.

Artystka – malarka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedago-

Artystka tworzy postacie Aniołów – w różnych technikach,

Malarz i scenograf, poeta, absolwent Studium Scenografii Te-

gicznej w Częstochowie na Wydziale Wychowania Arty-

o różnych obliczach. Swoje dzieła wykonuje ze starego drew-

atralno-Widowiskowej oraz Filmowo-Telewizyjnej na Akademii

stycznego. Dyplom w pracowni artysty Leona Macieja.

na, które ma duszę.

Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczeń Jerzego Skarżyńskiego, Kry-

Sama mówi o sobie, że jest „niepokorną artystką”. Lubi ma-

Wykorzystuje do tego stare deski, fragmenty futryn, pod-

stiana Lupy. Dyplom w pracowni Andrzeja Kreutz-Majewskiego.

lować i pasjonuje się rękodzielnictwem. Tworzy piękne szale

łóg. Ich nierówności, pęknięcia i ubytki opowiadają historie

Brał udział w wielu wystawach indywidualnych oraz zbioro-

i chusty z filcu, które – jak wspomina – z jednej strony są

z przeszłości, są jak książka ze wspomnieniami.

wych w kraju i zagranicą, między innymi w Centrum Sceno-

prawdziwą sztuką, mają charakter ozdobny, a z drugiej po-

Fascynuje ją kultura wsi – tradycje, obyczaje, obrzędy. Ma

grafii Polskiej w Katowicach. Jego prace znajdują się w wielu

siadają wartość użytkową.

autorską „Galerię pod Aniołem”. Praca artystyczna to jej pasja.

kolekcjach prywatnych (Paryż, Toronto, Halle, Kraków, War-

Źródłem jej inspiracji są ludzie, przyroda i sama praca.

Prace artystki gościły na wystawach i wernisażach podczas

szawa, Lublin, Radom).

Ma duszę odkrywcy, jako artystka chce wszystkiego spró-

corocznego festiwalu „Kameralne Lato” w Radomiu, gdzie jej

Wiersze pisze od 17 roku życia. Od 1981 r. jest członkiem Grupy

bować, dlatego też nie skupia się na jednej formie przekazu.

anioł jest nagrodą publiczności.

Literackiej „Łuczywo”. Wydał arkusz poetycki „Poezje” (1984).

Z pasją uczy zarówno siebie, jak i innych – prowadzi warszta-

Andrzej Żmuda o autorze napisał:

ty artystyczne dla młodzieży.

Najbardziej trafiają do mnie impresyjne miniaturki, w których
szczegół, niejako sam z siebie tworzy uroczystą chwilę, zachwyt nad skrawkiem nieba na tle drzew czy nad ogniem zapałki. Wówczas Jan Oko jest bardzo malarski (...).

