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Ostatnie mieszkania 
gotowe do odbioru 

przy Towarowej 37
Zainwestuj w centrum! Kup mieszkanie na wynajem w budyn-
ku przy Towarowej 37. To jedyna możliwość zakupu mieszkania 
z widokiem na panoramę miasta w nowoczesnym budownictwie 
w ścisłym centrum Poznania. 
Mieszkania są gotowe do odbioru! Idealnie nadają się jako zakup 
pod inwestycję, na wynajem długo lub krótkookresowy ze względu 
na położenie blisko Międzynarodowych Targów Poznańskich, dwor-
ca PKP Poznań Główny oraz uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny, 
UAM, Akademia Muzyczna. 
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Radosnych Świąt  
Bożego Narodzenia

Niech ten wyjątkowy czas 
obfituje w dobrą energię, 
a nadchodzący Nowy Rok 
przyniesie wiele sukcesów, 

pozytywnych zmian  
i inspiracji.

Zarząd i pracownicy  
ATANER Sp. z o.o.



Towarowa i okolice kryją w sobie sporo ciekawej historii. 
Znajdujący się tutaj park im. Karola Marcinkowskiego został 
wybudowany na… cmentarzu. Jeszcze do 1923 r. był 

tutaj pochowany patron parku. W pobliżu stawu stoi popiersie 
Juliusza Słowackiego, autorstwa Władysława Marcinkowskiego. 
Przetrwało ono okupację hitlerowską, zakopane w ziemi przez 
ogrodników miejskich. Postawione zostało dla uczczenia poety, 
który przebywał w Poznaniu w 1848 r. i mieszkał przy ul. Piekary. 

Park to także umocnienia. Pozostałością dawnej twierdzy jest 
Bastion Colomb – dawny blokhauz przeciwskarpy bastionu 
IV. Do 1998 r. znajdował się on pod ziemią. Po odkopaniu 
i osuszeniu dolnej kondygnacji, która była całkowicie zalana, 
oddano go do użytku komercyjnego. W chwili obecnej mieści 
się w nim Pub Fort Colomb. Budowla jest jedyną pozostało-
ścią lewobrzeżnego ciągu umocnień. 

Obok parku mieści się Akademia Muzyczna, przed którą dum-
nie pręży pierś i przypomina o Powstaniu Wielkopolskim Igna-
cy Paderewski. Pomnik został sfinansowany m.in. przez Ataner. 

Trzecia osobistość, która przyczyniła się do rozwoju Poznania 
to Hipolit Cegielski – działacz społeczny, biznesman, polityk 
i dziennikarz, którego popiersie możemy oglądać w Delcie. 
On także pochowany był obok Karola Marcinkowskiego na 
cmentarzu przy Towarowej – niestety grób nie zachował się, 
ponieważ Niemcy w czasie okupacji całkowicie zdewastowali 

cmentarz. Obecnie grób znajduje się na Cmentarzu Zasłużo-
nych Wielkopolan. 

W budynku przy ul. Towarowej 37 znajduje się zabytkowa 
ściana starego magazynu, który stał w tym miejscu od XIX 
wieku i należał do firmy Hartwiga. Był on jednym z najbogat-
szych przedsiębiorców w mieście w tamtym okresie. Ściana 
została odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem 
i w interesujący sposób kontrastuje z nowoczesnym lobby. 
Wkomponowana w nowoczesną architekturę przypomina 
o pierwotnej funkcji tego terenu, której swoje nazwy zawdzię-
czają otaczające go ulice: Towarowa i Składowa. Ta pierwsza 
powstała w połowie XIX wieku i stanowiła trasę dojazdową 
do towarowej części dworca kolejowego. Natomiast ulicę 
Składową wytyczono na początku XX wieku, po zniwelowa-
niu umocnień zlikwidowanej twierdzy Poznań. Prowadziła ona 
z centrum miasta w kierunku magazynów i składów kolejo-
wych. Budynki magazynowe były wielokrotnie przerabiane 
i w rezultacie straciły swój zabytkowy charakter. Ponadto 
były w złym stanie technicznym. Teraz w tym miejscu po-
wstaje budowany przez Ataner nowoczesny mieszkalno- biu-
rowy kwartał miasta. Obecnie trwa budowa najwyższego 
budynku mieszkalnego w Poznaniu przy ul. Towarowej 39, 
który będzie gotowy w pierwszej połowie 2020 r.
Historyczne zdjęcia do artykułu zostaly udostępnione przez Wirtual-
me Muzeum historii Poznania CYRYL, www.cyryl.poznan.pl

TAJEMNICE TOWAROWEJ
Czy wiecie, że Karol Hartwig, poznaniak, założył pierwszą w Polsce firmę spedy-
cyjną, a ściana jednego z jego magazynów znajduje się dziś w wieżowcu Atanera? 
A czy wiedzieliście, że w tej okolicy są pomniki aż trzech osobistości, które przy-
czyniły się do rozwoju poznańskiego biznesu?



TAJEMNICE TOWAROWEJ

ARCHITEKTURA

Skrzyżowanie ulic Marchlewskiego i Towarowej przy wjeździe na most 
Dworcowy w 1979 roku; fot. Jerzy Miecznikowski,  www.cyryl.poznan.pl

Nieistniejące budynki na narożniku ulic Towarowej i Przemysłowej 
fot. Jerzy Miecznikowski,  www.cyryl.poznan.pl



Wstawać zimą o poranku? Piekło!

Wstajemy – ciemno. Wracamy do domu – ciemno. I tak 
przez kilka miesięcy. Na szczęście są na to sposoby. Jed-
nym z nich jest Lumawake. Ładowarka do iPhone’a bada 
przebieg snu i w miarę zbliżania się do jego płytkiej fazy 
zaczyna budzić właściciela emitując delikatne światło 
imitujące wschód słońca za oknem. I jeszcze bonus - 
fama głosi, że Lumawake można skalibrować z ekspre-
sem do kawy.

Podgrzej sobie ubrania

Przemysł podgrzewanej garderoby najwyraźniej jest w rozkwi-
cie, o czym mogą świadczyć gadżety takie jak torba ocieplająca 
piżamę, rękawiczki, kapcie i czapki podgrzewane za pomocą 
USB, kurtki z bateryjką oraz wkładki do butów ThermaCell - 
grzeją i chronią skarpetki przed przemoknięciem, są sterowane 
pilotem i kosztują $122.99.

Na kłopoty – aplikacja

Zwycięstwo rozumu nad techniką, czyli aplika-
cje. W dzisiejszych czasach można już znaleźć 
apkę dosłownie na wszystko. Wybierać można 
spośród pomocy dla narciarzy lub dla tych co 
utknęli. My polecamy Winter Wake Up - budzik 
stworzony z myślą o nadchodzących miesią-
cach. Pomocny budzik obudzi wcześniej, jeśli 
zapowiada się skrobanie zamarzniętych szybek 
auta lub jeszcze wcześniej jeśli w grę wchodzi 
poważniejsze odśnieżanie.

Jeśli nienawidzicie zimy i odliczacie już dni 
do wiosny, mamy kilka pomysłów, jak 
rozgrzać się w nadchodzące wieczory.

GADŻETY



JAK PRZETRWAĆ ZIMĘ?
Z tymi gadżetami to proste. W końcu mamy XXI wiek.

Domowe ognisko

Płonie ognisko w lesie… i nie tylko! Kto ma 
domek, ten może mieć kominek. Kto nie 
ma, ten musi ratować się przenośną kozą 
lub… domowym ogniskiem. Nie martwcie 
się, nie spali mieszkania. Minimalistyczny 
grzejnik w kształcie skromnego ogniska 
nie tylko skłania mieszkańców do zbierania 
się wokół ciepłej konstrukcji, ale także 
oszczędza energię. Jest nawet o 40 proc. 
bardziej wydajny od tradycyjnych grzejni-
ków. Autorem projektu jest Rochus Jacob.

Zimowe okulary słoneczne

Skoro już o słońcu mowa, polecamy te okulary. 
Okulary słoneczne Sequinetic wprawdzie nie uzu-
pełnią zimowych braków witaminy D, ale za to, jak 
zapewnia producent, poprawią nastrój. Wyposażo-
ne w sześć Lamp LED i reflektor emitują delikatne 
światło białe. Okulary na baterie AAA, cena około 
60 Euro. Jeden rozmiar ma pasować na każdego kto 
ma jeden nos i parę uszu.

Tablet na dworze

Kto z nas nie ma problemu z obsługą tableta czy telefonu 
na mrozie. Nieodłączny element zimowych list gadżeto-
wych - rękawiczki kompatybilne z ekranem dotykowym. 
Na rynku jest ich całkiem spory wybór.



DESIGN

Za współpracę dziękujemy sklepowi Home & You

WESOŁO
Świętana

Będzie trochę kiczowato, trochę kolorowo, ale przede wszystkim wesoło! Bo 
Święta to czas radości, uśmiechu i ciepła. By na twarzach naszych bliskich 

także zagościł uśmiech (i nie schodził z nich aż do kolejnej Gwiazdki), 
polecamy zaopatrzyć się w pozytywne świąteczne gadżety. Bombka 
z sową, sweter z reniferem czy poduszka z niedźwiedziem polarnym 

pomogą nam dobrze wpasować się w klimat… zauważyliście, 
że sporo tam zwierząt? Tak, tak – to nie przypadek. 

Wszyscy wiemy, jak nasi bracia mniejsi nas 
rozczulają. Życzymy prawdziwie  

WESOŁYCH ŚWIĄT!
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ŻYCIE NA OSIEDLU Dialogi 
osiedlowe
cykl spostrzeżeń życiowych opartych 
o życie na poznańskim osiedlu, gdzie 
codziennie rozgrywają się ludzkie 
szczęścia, dramaty i sytuacje 
kuriozalne.
Naszym osiedlowym sklepem jest Chata Polska 
– miejsce, w którym spotyka się mikrokosmos 
ludzkich istnień, młodych i starych, pracujących 
i nie bardzo, zadowolonych z życia i niespecjal-
nie, grających w Lotto i znających matematykę. 
Oraz oczywiście mających gusta i guściki.

Któregoś dnia stoję w kolejce do kasy, a przede 
mną Polska Dama z lat 90tych. Futro – jest, 
stylówka a la Iza Trojanowska w roli Moniki Ross 
w „Klanie” – jest, trochę za dużo perfum – jest, 
yorkshire terrier – jest, Carlo Rossi pod pachą – 
jest. Ten typ kobiety, która w kawiarni zamawia 
kapuczino, ewentualnie late macziato. Unosząc 
się 5 centymetrów nad ziemią, Lejdi podlatuje 
do kasy i nawiązuje dialog ze Sklepową.

S: O dzień dobry pani, jak się dzisiaj ma Ridż?

L: Och cudownie, właśnie był u fryzjera. 

Staram się nie umrzeć ze śmiechu na 
okoliczność yorka nazwanego na cześć 
bohatera Mody na Sukces.

S: No i co dla pani dzisiaj?

L: Tylko to winko i LMy lajty.

S: Widzę, że winko najlepsze, Carlo Rossi!

Staram się nie umrzeć ze śmiechu na okolicz-
ność nazwania oranżady winem, w dodatku 
dobrym.

L: Ach, bo widzi pani. Jak wino to tylko włoskie, 
tak jak buty też tylko włoskie, Gino Rossi.



STREET WEAR

Jak ubierają się poznaniacy? Zawsze stylowo! Sprawdźcie 
sami. Chcesz, by Twoje zdjęcie pojawiło się na tej stronie? Wyślij 
je do nas: mojem@ataner.pl



Każdy region świata ma swoją taneczną wizytówkę, taniec rozpo-
znawalny przez wszystkich.

Salsa jest kojarzona z więcej niż jednym miejscem. To rewelacyjny, 
bardzo towarzyski, swobodny taniec, który zagościł na parkietach 
i ulicach takich miejsc jak gorąca Kuba, Kolumbia czy … nowoczesny 
Nowy Jork i słoneczne Los Angeles!

Salsa łączy ludzi i pokolenia - tańczą mali i duzi, w parach, solo, 
w grupach. Najpopularniejsza salsa to salsa kubańska - pierwowzór 
pozostałych - jest żywiołowa, bardzo swobodnie tańczona. Salsa 
nowojorska lub Los Angeles to doskonały wybór dla tych, którzy 
w tańcu szukają elegancji, płynnego ruchu i konkretnych figur, 
kroków. Natomiast ci, którzy są wulkanem energii bardzo dobrze 
odnajdą się w szaleńczej salsie kolumbijskiej.

W całej Europie możemy uczyć się tego tańca, w każdej z wy-
mienionych odmian. Miłośnicy salsy, oprócz uczęszczania na kursy 
do szkół tańca, weekendy spędzają na festiwalach tanecznych. 

Studio tańca  
SALSA SIEMPRE
św. Marcin 24,  
II PIETRO,  
GALERIA MM
POZNAŃ

WWW.SALSASIEMPRE.PL

Lato w środku zimy, 

czyli… salsa!



Tak! Polska salsę tańczy, Polacy reprezentują nasz kraj na 
międzynarodowych zawodach tanecznych w salsie - zarów-
no w kategoriach dziecięcych jak i dorosłych.

A jak wygląda  codzienność takiego salsero (osoba tańczą-
ca salsę)? Zajęcia w szkołach tańca, a potem - wieczorami… 
salsoteka! Czyli impreza dedykowana salsie i tańcom pokrew-
nym tj. Bachata, Zouk, Kizomba - wszyscy tańczący w danym 
mieście salsę spotykają się wieczorami, wspólnie tańczą, 
zacieśniają więzi  i z uśmiechem na buziach kończą dzień!

Salsa to rytm - wyraźny, poruszający każdą część 
Twojego ciała, salsa to emocje - te pozytywne, które dają 
Ci siłę i energię do działania każdego dnia, salsa to życie 
- każde miejsce, każda chwila, każdy moment jest odpo-
wiedni by w rytmie 123 - 567 osiągać sukcesy i w pełni 
cieszyć się życiem!



Prawdopodobnie najstarsi kinomaniacy w Poznaniu, a na pewno najsłynniejsi. Od lat 70. 
Regularnie chodzą razem do kina. Oglądają wszystko: komedie, dramaty, horrory, dokumenty. 
Co nie znaczy, że nie są wybredni. Nakręcono nawet filmy dokumentalne o ich pasji: „Rekord 
absolutny” (1998) i „Jeden dzień bliżej kina” (2002). Poznajcie Marię i Bogdana Kalinowskich.

POZNAŃSCY 
KINOMANIACY



Najłatwiej spotkać ich oczywiście w kinie. Lub pod kinem. 
Dlatego umawiamy się po projekcji w kinie Muza. 

Jak się podobał film? (byliśmy na The Square)
Maria: tak mi się podobał, że cały film rozmyślałam 

o czym innym. Teraz się zamartwiam remontem na św. 
Marcinie. Co będzie jak nam tramwaje zabiorą? A sam 
film to takie tam głupoty, zachwycona nim nie jestem. 
Jakbym miała ocenić to na trójkę.

Bogdan: mmmhmmm… tak, tak, Maryleńka ma rację. 
Maryleńka ma zawsze rację.

Chodzą Państwo do kina od wielu lat. Czy teraz wi-
dzów jest więcej niż kiedyś czy wręcz przeciwnie?

Maria: o pani, ja to nie prowadzę 
statystyki, ale tak na oko to chyba 
trochę więcej chodzi. Kiedyś było 
więcej kin studyjnych, ale teraz jest 
więcej sal kinowych przez to, że są 
te multipleksy. Więc więcej ludzi 
może chodzić. I to widać. 

Czy chcieli Państwo kiedyś 
połączyć swoją pasję z pracą 
i pracować w branży filmowej?

Maria: Absolutnie nie, nigdy, 
nigdy. Ja nie mam talentu, po pro-
stu nie lubię tego. To jest ciężka 
praca, poza tym trzeba mieć takie 
zdolności od urodzenia, od dziec-
ka, no i chęć. A ja nie mam ani jednego ani drugiego. 

Bogdan: Wolimy oglądać filmy na ekranie. Być po 
stronie widza. 

 ZNANI POZNANIACY

Jaki jest Państwa ulubiony film?
Maria: Nieee, nie mam jednego ulubionego.
Bogdan: Jak to nie ma jednego? Ja kojarzę, że nasz ulu-

biony to „Gorączka złota”. 
Maria: Ulubiony to jest taki jak film jest abstrakcyjny. 

Nie musi być jakiejś super akcji, film nie może być opowia-
daniem. Musi być pokazaniem obrazu. 

Czyli niekoniecznie musi być fabuła?
Maria: No niekoniecznie. Najlepiej jak jest obraz i nie ma 

dużo dialogów, bo nie ma dużo czytania. Jak ja muszę ciągle 
czytać te napisy, to nie mogę patrzeć na obraz, na twarze 
aktorów. Takim reżyserom co wprowadzają tyle dialogów to 
ja bym radziła, żeby zaczęli książki pisać. Film musi pokazy-

wać w obrazie, a nie w słowach. 
Jak tego reżyser nie umie zrobić 
to się nie nadaje na reżysera 
moim zdaniem.

A ile filmów już widzieliście? 
Bogdan: 14 966. Prawie 15 

tysięcy. 

Jak często chodzicie do kina?
Maria: A różnie, to zależy 

co grają. Jak Bogdan był chory 
i leżał w szpitalu to akurat 
był w Zamku festiwal filmów 
rosyjskich i nie mogliśmy na 
niego iść, to się nam opuściło. 

Na dodatek to było zimą. A tak na co dzień to chodzimy 
przeważnie kilka razy w tygodniu. Ale jest coraz trudniej, 
przez choroby i utrudnienia w poruszaniu się. 

Czy nadal jeżdżą Państwo na festiwale 
filmowe?

Maria: No właśnie ostatnio nie jeździ-
my. Bogdan się pochorował i teraz nam 
trudno gdzieś wyjechać, musimy brać le-
karstwa i mamy ciężki aparat do mierzenia 
ciśnienia. To utrudnia podróże. 

Bogdan: Wszystko przeze mnie.
Maria: Ja też biorę leki. Poza tym mamy 

teraz problem z remontem w kamienicy 
i musimy czekać aż się skończy. 

Co myślicie o Poznaniu? Jakie są 
Wasze ulubione miejsca w mieście? 
Oczywiście oprócz kin?

Maria: Pani, w tej chwili żadne. No ale 
jak już to tereny zielone. Lubię tereny nad 
Rusałką albo Nowe ZOO. Ale nie po to, by 
oglądać zwierzęta, ale rośliny, piękne kwia-
ty. To lepsze miejsce niż Ogród Botaniczny. 

Bogdan: Ja lubię tradycyjne polskie 
restauracje.  

Kiedyś było więcej 
kin studyjnych, ale 
teraz jest więcej sal 
kinowych przez to, 

że są te multipleksy.

Był to ostatni wspólny wywiad Państwa 
Kalinowskich. Pan Bogdan Kalinowski 
zmarł 9.11.2017 r.



Bezpieczeństwo
Za najbezpieczniejszą dzielnicę poznaniacy uznali Wi-

nogrady. Dobrze wypadły też Ławica, Podolany i Strzeszyn. 
Zdaniem policji, przestępczość spada w całym mieście. Naj-
powszechniejsze są akty wandalizmu czy drobne kradzieże.

Sąsiedzi
Najbardziej przyjaznych sąsiadów mają w swojej ocenie 

mieszkańcy Strzeszyna. To pewnie dlatego, że jest tam dużo 
budynków wybudowanych przez Ataner  w Poznaniu jest 
wiele okazji do spotkań, a ludzie są przyjaźnie do siebie nasta-
wieni. Jest sporo zieleni, okazji by wyjść na spacer czy piknik 
ze znajomymi. Wiele lokalnych społeczności tworzy własne 
inicjatywy – zarówno na osiedlach, jak i w internecie – np. 
Grupa Sąsiedzka Marcelin na Facebooku.

Zieleń
Najbardziej zielonym obszarem jest Ławica i okolice. Zieleń 

ma duży wpływ na naszą psychikę i samopoczucie, poza tym 
oczyszcza powietrze i tłumi hałas. Na terenie Ławicy znajduje 
się lasek Marceliński, zielone płuca Grunwaldu, w sąsiedztwie 
którego budujemy osiedle Nowy Marcelin. 

GDZIE W POZNANIU 

MIESZKA SIĘ 
NAJLEPIEJ? 

Czystość
Ławica jest nie tylko najbardziej zieloną, ale też najczystszą okolicą 

w Poznaniu. Na ten wskaźnik wpływ mają sami mieszkańcy, którzy dbają 
o swoją dzielnicę i sprzątają po sobie czy swoich zwierzętach. 

Dojazd
Wyniki ankiety wskazują, że poznaniacy doceniają poznańską komuni-

kację publiczną. Według nich najlepiej skomunikowane są Winiary i Piątko-
wo, głównie za sprawą PST. Dobrze skomunikowane jest też Stare Miasto.

Czas wolny
Jak można się spodziewać, najwięcej atrakcji kulturalnych i rozrywek 

oferuje poznaniakom centrum miasta. To tutaj jest najwięcej możliwości 
spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób. Dobrze wypadają też dziel-
nice położone wokół Starego Miasta. Jeśli więc rozważacie zakup mieszka-
nia na Starym Mieście, weźcie to pod uwagę. 

Dzieci
Urząd Miasta rocznie wydaje ponad pół miliona złotych na moderniza-

cję placów zabaw w całym mieście. Najlepsza infrastruktura dla naj-
młodszych poznaniaków jest na Ratajach i Piątkowie, taka ocena wynika 
zapewne z faktu, że to tam znajduje się najwięcej osiedli wielorodzinnych. 

Które dzielnice Poznania są najbardziej atrakcyjne? Gdzie jest zielono, bezpiecznie, czysto?  
Na podstawie rankingu przygotowanego przez portal OtoDom analizujemy poznańskie dzielnice. 



Większość pozna-
niaków jest zado-
wolonych z tego, co 
oferuje im miasto 
i poleciliby mieszka-
nie tutaj swoim zna-
jomym. Najchętniej 
polecane są dzielnice 
takie jak Strzeszyn 
i Grunwald, jednak 
w zasadzie wszystkie 
dzielnice mają jakieś 
swoje atuty. A Wy, 
jak oceniacie swoją 
najbliższą okolicę?



NEWSY MIEJSKIE

Wystawa - Przeczucie Cudu  
- 45 oryginalnych litografii Marca Chagalla
Kiedy: do 31.12.2017
Gdzie: Dalineum - Centrum Salvadora Dali, ul. Wielka 24.

Wystawa składa się z eksponatów pochodzących z prywatnej 
kolekcji rodziny Kesauri. Są to oryginalne prace wykonane przez 
Marca Chagalla. Przedstawiono 3 serie oryginalnych prac: jedna - 
to dzieła Chagalla podejmujące temat Baśni Tysiąca i Jednej Nocy 
Szeherezady. Druga - Dafnisa i Chloe. Trzecią stanowią dzieła, 
które Mistrz tworzył w różnych latach.

Na wielu obrazach Chagalla pojawia się jego żona Bella, zmarła 
2 września 1944 roku. Jej śmierć była dla Chagalla dużym cio-
sem. Pod wpływem uczucia do ukochanej żony artysta stworzył 
bajecznie kolorowe litografie do „Księgi tysiąca i jednej nocy”, 
z nierzeczywistymi kochankami unoszącymi się w przestworzach. 
Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy zainspirowały Chagalla do stworze-
nia pierwszych kolorowych litografii, a powstałe ilustracje odegra-
ły istotną rolę w okresie powojennym i w dużym stopniu przyczy-
niły się do przyznania Marcowi Chagallowi nagrody w dziedzinie 
grafiki na biennale w Wenecji w 1948 roku.

Wyobraźnia i świat przedstawień Chagalla są zbliżone do sztuki naiwnej 
i najsilniej wpisały się w nurt surrealizmu, stając się jego znaczącym roz-
szerzeniem. Chagall niezrównanie łączył poetyckość i cudowność swych 
fantazji z rozwiniętym warsztatem malarza-kolorysty. 

Frida Kahlo na Zamku
Kiedy: do 21.01.2018
Gdzie: Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Najsłynniejsza malarka meksykańska o mały włos 
zostałaby… lekarką. Uniemożliwił jej to jednak wypadek 
samochodowy, który przykuł ją do łóżka i sprawił, że 
sięgnęła po farby i pędzel. Przez całe życie malowała 
swoje autoportrety: smutne, ponure, ze zrośniętymi 
brwiami. Na wystawie pokazane zostaną dzieła Kahlo 
i Rivery z Gelman Collection z Meksyku oraz prace Ka-
hlo i innych artystów meksykańskich z kolekcji z Meksy-
ku, Niemiec, USA i Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Zobaczymy ponad 40 obrazów i prac na papierze Kahlo 
i Rivery z kolekcji Gelmanów oraz fotograficzne portre-
ty Fridy autorstwa Nickolasa Muraya, zdjęcia artystki 
i jej otoczenia wykonane przez Bernice Kolko i obrazy 
uczennicy Kahlo - Fanny Rabel. Obie były z pochodze-
nia Polkami.

Wystawa w Poznaniu jest jak dotąd największą prezen-
tacją prac Fridy i jej męża Diega Rivery oraz wpływu, 
jaki wywarli na innych artystów. Wystawie towarzyszą 
imprezy dodatkowe: pokazy filmowe, prelekcje, warsz-
taty itp. Kto jeszcze nie widział, marsz do Zamku! 

Tribute to James Bond – koncert mzyki filmowej
Kiedy: 28.01.2018
Gdzie: Sala Ziemi, MTP.

Najsłynniejszego agenta na świecie nie trzeba 
przedstawiać. James Bond to postać kultowa. Nie-
wielu jednak wie, że przy okazji kolejnych premier 
filmów o Bondzie powstawały na przestrzeni lat 
wielkie przeboje muzyczne, które zdobywały listy 
przebojów na całym świecie. Dzięki prowadzonej 
przez Tomasza Szymusia orkiestrze i big-bandowi, 
oraz wyjątkowym solistom Kasi Wilk, Malwinie 
Kusior, Jackowi Kotlarskiemu, Gabrielowi Fleszarowi 
oraz Markowi Sośnickiemu wyruszymy na długą, 
niemal dwugodzinną podróż muzyczną do świata 
agenta, zawsze pięknych kochanek i czyhającego 
zewsząd niebezpieczeństwa.



Wystawa „Elementarz polskiego designu”
Kiedy: do 13.12.2017
Gdzie: School of Form, ul. Głogowska 18

Kiedy były w powszechnym użyciu, nikt nie myślał o tym, że trafią 
do muzealnych gablot. Ptasie Mleczko, gumowe kółko Ringo, meble 
Knothego i Modzelewskiego, szkła Horbowego, porcelana z Ćmie-
lowa i dziecięce zabawki z drewna – to przykłady z ponad 100 
projektów, które znalazły się na wystawie prezentującej dorobek 
polskiego wzornictwa i grafiki.

„Elementarz Polskiego Designu” przedstawia zarówno projekty współ-
czesne jak i te, które zdążyły zyskać miano klasyki. Unikaty, prototypy, 
które nigdy nie weszły do masowej produkcji; ale też rzeczy bardzo 
popularne, których przez ostatnie 100 lat na co dzień używali Polacy.

Ekspozycja powstała z okazji obchodów stulecia Niepodległości Polski. 
Zakłada prezentację 100 dzieł polskich projektantów zinterpretowa-
nych przez dwudziestu pięciu polskich ilustratorów, – artystów,do-
świadczonych mistrzów polskiej szkoły ilustracji, ilustratorów młodego 
i średniego pokolenia zdobywających światowe nagrody i tych, którzy 
właśnie ukończyli studia, takich jak Piotr Młodożeniec, Edgar Bąk, 
Małgorzata Gurowska czy Patryk Mogilnicki.

BIBLIOTECZKA ATANERA

Miasto nie 
do Poznania 
Myślisz, że znasz dobrze 
Poznań?
Co robił szachinszach Iranu 
na Ratajach?
Jak nazywał się Poznaniak, 
który był o krok od lotu 
w kosmos?
Czym groziła jazda 
tramwajem „na winogrona”?
Czytelnicy, którym mało 
Poznania, mają okazję po 
raz kolejny zgłębić historię 
miasta i jego mieszkańców. 
Buty dla papieża, zdolna 
kobieta inżynier, banda 
z Cytadeli – to nie wszystko! 
Filip Czekała zaprasza nas 
do uczestnictwa w barwnej 
opowieści o najważniejszych 
symbolach Poznania i jego 
kultury, potwierdzając, że 
Pyrlandia to miejsce jedyne 
w swoim rodzaju, w którym 
zawsze coś jest do odkrycia.



Coraz częstszą formą najmu mieszkań 
staje się tzw. „najem na doby” - w po-
zyskiwaniu najemców pomagają nam 
liczne serwisy internetowe, które spe-
cjalizują się w publikowaniu ofert do-
tyczących najmu krótkoterminowego 
mieszkań. W jaki sposób opodatkowana 
jest taka forma najmu oraz jakie koszty 
związane są z udostępnianiem mieszka-
nia najemcom na kilka dni?

Czy najem krótkoterminowy wiąże się 
z koniecznością prowadzenia działalności 
gospodarczej?

Punktem wyjścia dla rozstrzygnięcia czy 
najem krótkoterminowy wymaga prowadzenia 
działalności gospodarczej jest przeanalizowa-
nie charakteru najmu. W celu ustalenia, czy 
dokonywane czynności podatnika wypełniają 
definicję pojęcia pozarolniczej działalności go-
spodarczej, należy stwierdzić ich zorganizowany 
i ciągły charakter. Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny we Wrocławiu uznał, że takiego charak-
teru nie ma najem, w ramach którego wszystkie 
czynności samodzielnie wykonuje wynajmujący, 
a najem nie jest usługą hotelową i brak w nim 
usług powiązanych, takich jak: recepcja, dostęp 
do restauracji, usługi sprzątania w trakcie 
pobytu gościa, a najemcy pozyskiwani są drogą 
„pantoflową” i na portalach internetowych. Sąd 
uznał, że nie można mówić o zorganizowanym 
charakterze wynajmu mieszkania, gdy wnio-
skodawca do jego obsługi nie zatrudnia innych 
osób, ani nie korzysta z obsługi księgowej 
i zarządczej. O braku zorganizowania w pro-
wadzeniu najmu krótkoterminowego świadczy 
również forma wyszukiwania najemców, która 
nie sprzyja ciągłości wynajmu i niesie za sobą 
ryzyko przerw w wynajmowaniu mieszkania 
(wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 lipca 
2017 r., I SA/WR 251/17). 

Czy osoba uzyskująca przychody z najmu 
krótkoterminowego może opłacać zryczałto-
wany podatek dochodowy w wysokości 8,5%?

Aby przychody z tytułu najmu mogły zostać 
opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5 % 
umowa najmu nie może być zawierana w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej w rozu-
mieniu ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Jeżeli zatem najem krótkotermino-
wy prowadzony jest w sposób wyżej opisany, 
stosownie do treści art. 2 ust. 1a ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym, osoby fizyczne 
osiągające przychody z tytułu umowy najmu, 
podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych 
umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te 
nie są zawierane w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% 
przychodów z najmu.

Po zakończeniu roku podatnicy obowiązani są 
do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym 
zeznania według ustalonego wzoru o wysokości 
uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych 
odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 
stycznia następnego roku. Warunkiem skorzy-
stania z tej formy opodatkowania jest złożenie 
pisemnego oświadczenia o wyborze opodatko-
wania w formie ryczałtu od przychodów ewi-
dencjonowanych na dany rok podatkowy, które 
podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbo-
wego właściwemu według miejsca zamieszkania 
podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia 
roku podatkowego.

Przedstawiona forma opodatkowania jest ko-
rzystniejsza od podatku dochodowego od osób 
fizycznych (18%, 32%) w przypadku wynajmu-
jących, którzy nie ponoszą znacznych kosztów 
związanych z najmem nieruchomości. 
Karolina Pukańska – Dura

PORADA PRAWNA

Zmiany w opodatkowaniu 
najmu krótkoterminowego
Zgodnie z projektem Mi-
nistra Rozwoju i Finansów 
planowana jest nowelizacja 
ustaw o podatkach docho-
dowych, zakładająca, że 
od 1 stycznia 2019 r. ma 
obowiązywać limit w wy-
sokości 100 tys. zł rocznie 
dla przychodów z najmu 
prywatnego (prowadzo-
nego poza działalnością 
gospodarczą), które mogą 
korzystać ze zryczałtowa-
nej formy opodatkowania. 
W przypadku osiągania 
przychodów z takiego 
najmu przez małżonków, 
między którymi istnieje 
wspólność majątkowa, limit 
dotyczyć ma łącznie obojga 
małżonków.
Zgodnie z uzasadnieniem 
projektu, wprowadzenie 
limitu w wysokości 100 tys. 
zł rocznie dla przychodów 
z najmu, które mogą korzy-
stać ze zryczałtowanej for-
my opodatkowania pozwoli 
na ograniczenie stosowania 
tej formy opodatkowania 
tylko do podatników, którzy 
tego rodzaju przychody 
traktują jako dodatkowe źró-
dło dochodów (według da-
nych wynikających z zeznań 
PIT-28 za 2015 r. średni de-
klarowany przychód z najmu 
wyniósł 18.240 zł). 

Opodatkowanie najmu krótkoterminowego 
koszty związane z najmem oraz zmiany w przepisach



FELIETON

Matka Polka olimpijka 
czyli po co ten wyścig, który same sobie urządzamy?

Moje dziecko siadało w wieku 5 miesięcy. Po 1,5 roku zrzu-
ciło pieluchę w jeden dzień. Mając 2 lata, mówiło pełnymi 
zdaniami. Ma 3 lata i czyta, liczy, robi salto w tył. Myślimy 
już nad studiami. Każda okazja jest dobra do tego, żeby po-
chwalić się umiejętnościami swojego dziecka i sobą, bo to 
taka laurka głosząca "zobacz, jaką jestem ekstra mamą. Tak 
powinnaś robić". Tylko wiesz co? Ja mam gdzieś ten wyścig 
i nie biorę w nim udziału. Nie jest dla mnie najważniejsza 
opinia o mnie, a dziecko i jego potrzeby. Chcę, żebyśmy 
wszyscy byli szczęśliwi, a uwierz mi, że nie da się, patrząc 
i porównując się do innych. Zawsze kogoś może uwierać to, 
że ktoś ma czegoś więcej czy coś osiągnął. Ludzie, tak się 
nie da żyć!

Wiesz, co powoduje ten wyścig i durne licytacje? Wpędza 
matki w poczucie winy i beznadziejności. Bo innym idzie 
lepiej. „Ja się do tego nie nadaję. Jestem beznadziejna”… I to 
jest straszne, że same sobie to robimy. W czasach, kiedy na 
każdym kroku słychać wołanie o pomoc matki z depresją, 
my wolimy jechać po sobie jak po łysej kobyle niż zrozumieć, 
podać pomocną dłoń. WSTYD!

Ile jest matek, które kompletnie nie radzą sobie z presją? Sąsiad-
ka krzywo spojrzy, koleżanka dogada, rodzina jeszcze bardziej 
dowali. I co ona ma biedna zrobić? Wątpi w siebie, bo przecież 
jej dziecko już na pewno powinno siadać, chodzić, a tym bardziej 
mówić. Mówi tylko kilka wyrazów? Zapewne nie dba o jego roz-
wój, jak należy. Powinno ściągnąć pieluchę, wyrzucić smoczek, 
odrzucić pierś i z kotletem w dłoni dumnie zdobywać świat. Inne 
dzieci już tak robią. Jej jeszcze nie? Pewnie leniwa.

A kto najbardziej cierpi na tym wyścigu? Dzieci! Zapomina-
my o tym, że każde dziecko jest inne. Chcemy wychować je 
na tolerancyjnych ludzi, a nie możemy pojąć tego, że nasza 
własna latorośl rozwija się w innym, swoim tempie. Gdzie tu 
miejsce na wsłuchanie się w potrzeby malucha? Czy zmierza-
my do tego, że każda czynność, nowa umiejętność dziecka 
będzie umieszczona na osi czasu w idealnym podręczniku, 
a odstępstwo choćby tygodniowe będzie stanowiło coś 
nienormalnego? Uwierz mi, że one i tak odczuwają ogromną 
frustrację, jeżeli nie potrafią czegoś wykonać. Mimo wszyst-
ko wieczne stawianie ich w kontrze do całego świata będzie 
miało swoje konsekwencje. Bo przyjdzie czas, że same też 
będą się przejmować tym, że nie są najlepsze i nie spełniły 
oczekiwań swoich rodziców.

Zatem jakim kosztem mamy stają do wyścigu o tytuł mamy 
i dziecka naj? Czy warto? Moje dziecko jest wyjątkowe 
i nieporównywalne. Ba, nawet drugi maluch, który za parę 
miesięcy pojawi się w naszym domu, może być kompletnie 
inny! Już dawno temu postanowiłam sobie, że nasze dzieci nie 
będą najlepsze. Będą szczęśliwe. Wiem, że jeśli zapewnię im 
miłość, spokój i zrozumienie, to osiągną, co tylko będą chciały. 
A i ja mogę spać spokojnie. 

Iza Bluszcz - mama i blogerka. Jestem pracującą 
mamą, która pisze o swoich perypetiach rodzin-
nych, zawodowych i dzielę się przemyśleniami do-
tyczącymi otaczającego świata. Odwiedź mojego 
bloga bizimummy.pl

W każdej dziedzinie muszą 
być pierwsze, najlepsze i bez-
konkurencyjne. Poznałam ten 
typ już w szkole. Z zadartym 
nosem chwaliły się osiągnię-
ciami, z góry patrząc na po-
zostałych. Potem przekładały 
to na pracę, choć nie zawsze 
wychodziło. Zderzenie z rze-
czywistością bywa bolesne, 
a frustracja rosła, bo nie były 
na pierwszym miejscu. Teraz 
mają kolejną okazję do poka-
zania, że są naj - wychowują 
dzieci. 



KULINARIA

Spaghetti z mulami w białym winie 
i pomidorach
Składniki:
500g włoskiego makaronu spaghetti
Siatka muli
6 ząbków czosnku
Dwie garście pomidorków cherry
Garść  natki pietruszki (posiekanej)
3 cebule (posiekane)
Pól butelki białego wytrawnego wina
Sól
Świeża papryka peperoncino

Przygotowanie:
Mule wyjmij z siatki na sito i oczyść z glonów.
Dokładnie opłucz. Mocz w wodzie ok. 30 min.
Jeszcze raz dokładnie opłucz. Interesują nas jedynie 
te mule, które są zamknięte.
Przygotuj garnek. Zagotuj wodę na makaron (sól 
dodaj dopiero, gdy się zagotuje). Ugotuj makaron al 
dente. 
W drugim garnku zeszklij dwie szalotki na oliwie 
i dodaj czosnek. Przemieszaj wszystko, zmniejsz 
ogień, dodaj mule i zalej je białym winem.
Zagotuj (potrząsaj garnkiem od czasu do czasu).
W tym czasie mule się otwierają (te zamknięte 
usunąć). Dodaj sól i pieprz.
Po ok. pięciu minutach, gdy sos się zredukuje, dodaj 
do niego makaron, wymieszaj i wyłóż na głębokie 
talerze. Serwuj z kieliszkiem wytrawnego białego 
wina oraz focaccią.

Osiedle Marcelin, ATANER, 
tel. 61 307 09 55



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!
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