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Odnowiona kamienica 
w centrum Poznania

Dzięki rewitalizacji starych kamienic, centrum Poznania nabiera nowego 
blasku. Kolejną odnowioną kamienicą jest ta przy ul. Różanej 18 będąca 
częścią Osiedla Różana budowanego przez Ataner.
Kamienicę wybudowano w 1906 roku. Budynki zajęły długą i wąską parcelę, 
od ulicy ulokowano niewielki, piętrowy dom z boczną oficyną, a w głębi pie-
karnię z wysokim kominem oraz pozostałe budynki gospodarcze. W latach na-
stępnych rozbudowano założenie, w 1907 roku postawiono remizy dla wozów 
konnych, w 1913 roku stajnie, a rok później magazyn chleba. W międzywojniu 
piekarnię prowadziła Spółdzielnia Spożywców – Konsum Urzędników Polskich 
założona 1 lipca 1919 roku.
Przez wiele lat kamienica była zniszczona, lecz obecnie została odnowiona przez 
Ataner i wchodzi w skład budowanego właśnie Osiedla Różana. Odnawianie 
kamienicy polegało na jej gruntownej przebudowie. Zgodnie z decyzją miejskie-
go konserwatora zabytków zobligowani zostaliśmy do pozostawienia i odnowie-
nia dwóch ścian elewacyjnych (od ulicy Różanej i ściany ze starym wejściem do 
kamienicy). Przebudowa podzielona była na kilka etapów. Najpierw musieliśmy 
wybudować do 3 piętra nowobudowany budynek , aby można było do niego 
przymocować konstrukcję wsporczą dla starych ścian. W kolejnym etapie roz-
bieraliśmy stary budynek od dachu do piwnic, ale tylko w 3m pasie wzdłuż ścia-
ny od Różanej. Później stopniowo od piwnicy budowaliśmy nowe fundamenty i 
równoległą ścianę kotwiąc do niej starą historyczną. Mając wykonany fragment 
nowej kamienicy, mogliśmy rozebrać resztę starej i, tak jak wcześniej, stopniowo 
od fundamentów do drugiego piętra budować nowe mury i stropy.
Etapem niezależnym od przebudowy była rewitaliza-
cja starych historycznych elewacji, aby przywrócić im 
dawną świetność. Z wielką starannością uzupełniali-
śmy uszkodzone fragmenty cegieł, tynków, gzymsów, 
parapetów itd. Wymieniliśmy również stolarkę okien-
ną i drzwiową na nową drewnianą stylizowaną na 
historyczną. Zadanie było bardzo trudne inżyniersko.

Osiedle Różana zostanie oddane do użytku w maju 2018 r.
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Budynek składać się będzie z części wysokiej: 22 - kon-
dygnacyjnej o wysokości 73 m – oraz niskiej, 5 - kondy-
gnacyjnej przeznaczonej na biura. W części wysokiej na 

trzech dolnych poziomach znajdą się lokale usługowe i biura, 
a powyżej - 180 mieszkań o powierzchni od 30 do 140 m2 
z balkonami lub loggiami i panoramicznymi oknami.

Obiekt będzie monitorowany, będzie posiadać hol z recepcją 
oraz podziemną halę garażową z 230 miejscami parkingowy-
mi, umożliwiającą wygodne parkowanie w centrum. Na dachu 
budynku będzie taras o powierzchni ok. 180 m2 przeznaczony 
wyłącznie dla mieszkańców, gdzie będą mogli odpocząć wśród 
zieleni, z fantastycznym widokiem na Poznań. Ponadto na 
parterze wszyscy fani sportu będą mogli poćwiczyć na siłowni, 
również przeznaczonej tylko dla mieszkańców budynku.

Atutem inwestycji jest bezpośredni dostęp do ważnych punk-
tów miasta oraz sąsiedztwo Parku Karola Marcinkowskiego. 
W pobliżu znajduje się stacja Poznań Główny i centra handlo-
we – Avenida Poznań i Stary Browar. Dotarcie pieszo na Stary 
Rynek w Poznaniu trwa około 15 minut, zaś samochodem – 
dwukrotnie krócej.

W bezpośrednim sąsiedztwie Towarowej 39 przebiegają linie 
tramwajowe, autobusowe oraz kolejowe.

Budynek został zaprojektowany w Pracowni Architektonicz-
nej Ewy i Stanisława Sipińskich.

Zapraszamy do Biura Sprzedaży w naszej siedzibie, by poznać 
szczegóły dotyczące zakupu mieszkań.

ARCHITEKTURA

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy już sprzedaż mieszkań w naszej 
nowej inwestycji przy ul. Towarowej 39 w Poznaniu. To jeden z najbardziej atrak-
cyjnych adresów w mieście i czwarty budynek Atanera w tej części centrum. Po-
lecamy go zarówno osobom, które cenią sobie mieszkanie w centrum, jak i jako 

zakup inwestycyjny – pod wynajem. 
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Jedwab

Malowany jedwab to pomysł na indywidualizację wnętrza. 
Jedwab to tkanina szczególna, satynowo połyskująca, delikat-
nie transparentna.  Może w swoisty sposób zaistnieć w każdej 
z warstw. Wchodzi w reakcje ze światłem. Wchodzi w relację 
z człowiekiem. Wywołuje emocje.

Może nieformalnie dzielić przestrzeń jako zawieszona, zama-
lowana płaszczyzna tkaniny. Zmienia się pod wpływem zmie-
niającego się oświetlenia. Filtrując światło przez swoje barwy, 
stwarza klimat, ociepla go, zmiękczając światło.

Jedwab może być obrazem stanowiącym akcent kolorystycz-
ny, jak w realizacji przedstawionej na fotografii. W  momochro-
matycznym wnętrzu jedwab stanowi akcent kolorystyczny. 

Ciepłe materiały - ciepłe wnętrze

Nasze otoczenie składa się z warstw. 
Pierwszą warstwą otoczenia jest ubiór. 
Stanowi nasz mikrodom. Odczuwamy go 
zmysłami - jego barwę, fakturę, miękkość, 
szorstkość. To królestwo tkaniny.
Większym domem-kolejną warstwą otocze-
nia jest wnętrze naszego mieszkania. W tej 
warstwie przestrzeni również pojawiają się 
tkaniny w różnych odsłonach. Obicia mebli, 
dywany, poduszki, pledy czy wreszcie tkaniny 
artystyczne.
Następna warstwa to przestrzeń publiczną . 
W niej również pojawia się tkanina.

Witraż

Innym sposobem na zmiękczenie, przefiltrowanie światła jest 
witraż. Kiedyś pojawiał się częściej w architekturze. Dziś nie-
stety dużo rzadziej. Witraż, podobnie jak jedwab, może zostać 
duszą wnętrza. Podobnie jak jedwab filtruje światło, ociepla 
wnętrze. Dobrze wkomponowany we wnętrze stanowi o jego 
indywidualności i wyrazie wnętrza. 

Elementy artystyczne takie jak specjalnie projektowana tkani-
na artystyczna (w moim przypadku malowany jedwab), fresk, 
czy witraż stają się duszą domu. Są znakiem jego indywidual-
ności, unikatowości. Nie każdy bowiem ma w domu witraż!

architekt wnętrz Magda Grabiak
magda.grabiak@info.com.pl
Autorska pracownia projektowa
tel kom.501008244

Fot 1 ,2 Ożywiony jedwab. Fotografie pochodzą z wystawy 
jedwabi w 2013 roku i happeningu ją poprzedzającego

Fot 3,4 Jedwabny tryptyk. Jedwab Magda Grabiak. Wnętrze 
zaprojektował Maciej Sołyga.

Fot 5,6 Jedwabny,malowany  totem jedwabny,długości 3,5 m 
zawieszony na rurkach tworzy rodzaj kolorowego baldachimu 

Fot 7,8 Wnętrze łazienki w starej sołackiej willi. Witraż był 
elementem zastanym. Szczotkowany trawertyn i drewno 
użyte w łazience okazało się idealnym tłem dla smug światła 
przefiltrowanych przez kolorowy witraż.

Fot 9 Witraż doświetlajcy klatkę schodową. Tym razem 
współczesny-zaprojektowany przeze mnie zainspirowany 
Mondrianem

DESIGN



DESIGN

Za współpracę dziękujemy sklepowi KARE DESIGN oraz artyście Lechowi Batorowi

ARCHITEKTURA
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Rykowisku
na

Nie bądź jeleniem, zainwestuj w jelenie! Do niedawna poroże jelenia na ścianie 
kojarzyło się z dworkiem szlacheckim czy domkiem myśliwego. Za czasów PRLu 

było symbolem powodzenia i wielu chciało sobie powiesić takie „eleganckie” 
trofeum na swojej ścianie. Symbol Jelenia był obecny już w prahistorii, mitologii oraz 

w Biblii. Dziś inspiruje projektantów. Współczesne jelenie są kolorowe, wykonane 
z różnych, przedziwnych materiałów. To prawdziwa zabawa konwencją. Pojawiają 

się nie tylko na ścianach, ale również jako wszelakie akcesoria wyposażenia 
wnętrz. Mogą być wykonane z metalu, drewna, a nawet papieru. Można nawet 

kupić… jelenia do składania – jeśli ktoś lubi origami. Jeleniami interesują 
się także artyści. Jednym z nich jest młody polski malarz Lech Bator, 
który porządkuje świat po swojemu - nadaje nowe znaczenie znakom 

poprzez umieszczenie ich w intrygujących kontekstach. Dobrym 
przykładem może być przekorne potraktowanie kojarzącego 

się w malarstwie z kiczem tematu jelenia na 
rykowisku i tytuły całej serii obrazów „Nie 

na rykowisku”.



ŻYCIE NA OSIEDLU

Dialogi 
osiedlowe
cykl spostrzeżeń życiowych opartych 
o życie na poznańskim osiedlu, gdzie 
codziennie rozgrywają się ludzkie 
szczęścia, dramaty i sytuacje 
kuriozalne.
Do kasy w osiedlowym sklepie podchodzi jego-
mość i prosi o 20 pączków, które były zamó-
wione na jego nazwisko. Sklepowa ma moment 
konsternacji, coś sprawdza, po czym z paniką 
w oczach podbiega do koleżanki obsługującej 
właśnie moją nieskromną osobę przy drugiej 
kasie.

Sklepowa: Jadzia, te pączki co były zamówione 
wczoraj, to gdzie one?

Jadzia: Jakie pączki?

Sklepowa: No ktoś podobno wczoraj przyjął 
przez telefon zamówienie na pączki, tylko że 
nigdzie nie było zapisane!

Jadzie: Pięknie, normalnie pięknie. Znam tego 
faceta, on zaraz dostanie szału. Czekaj, coś 
wymyślę.

W tym momencie do sklepu wchodzi dwóch 
sympatycznych panów monterów w kubracz-
kach Telekomunikacji, znaczy się, Orange.

Panowie Monterzy: Dzień dobry, my dzisiaj 
mamy router wymienić...

Sklepowa: O! O! Widzi pan! Bo mieliśmy awarię 
routera i dlatego pańskie zamówienie zniknęło! 
Bardzo przepraszamy! Może zamiast tych pącz-
ków damy murzynki?

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



Z pamiętnika Zgredzika

Dzień 2: wtorek
Po pracy postanowiłem jechać do kina. 
W końcu tani wtorek, nie będę prze-
cież przepłacać za bilet do kina, który 
w weekend kosztuje 30 zł. Powariowali. 
A tak, płacę połowę ceny i mam ten sam 
film. Co za oszczędność! Już chciałem 
wyjeżdżać z hali garażowej, a tu nagle 
pojawił się problem. Okazało się, że mój 
stary ukochany pojazd nie odpala. Zda-
rza mu się to czasami- rzadko go uży-
wam, bo wszędzie mam blisko. Ale akurat 
jak chciałem to zrobić, ten zaprotesto-
wał. Co robić, jak żyć?! Już chciałem 
się poddać i zrezygnować z kina, kiedy 
wpadła mi do głowy szalona myśl: a może 
by tak jechać tramwajem? Wprawdzie 
dawno nie korzystałem z tego środka 
transportu, ale wiedziałem, że blisko 
mojego bloku jest przystanek, z któ-
rego odjeżdża tramwaj do mojego kina. 
Ufff! W drogę! Nawet się ucieszyłem, 
że wszystko w mojej okolicy jest tak 
dobrze ze sobą skomunikowane – nawet 
jeśli auto nawali, mogę jechać tramwajem! 

Dzień 1: poniedziałek
No tak, zawsze wszystko musi się zacząć od poniedziałku. Ten 
straszny dzień dopadł i mnie i to bardzo niespodziewanie, zaraz 
po weekendzie, kiedy jeszcze nie zdążyłem się porządnie obudzić. 
Zaskoczył mnie bardziej niż zima drogowców. No ale co zrobić, 
trzeba żyć (jak?), więc ubrałem się i poszedłem do pracy. Droga do 
niej wiedzie od mojego budynku (mieszkam oczywiście w Atanerze) 
przez park, więc przynajmniej można się przewietrzyć (smogiem?). 
Ptaszki śpiewają, słońce świeci… wiosna idzie. Znowu trzeba będzie 
obudzić się z zimowego snu. 
W pracy jak to w pracy, nie ma co opowiadać. Po pracy posta-
nowiłem zacząć tydzień z przytupem i trochę się rozruszać. Na 
szczęście mam na osiedlu siłownię. Co więcej tylko dla mieszkań-
ców, więc nie boję się, że nagle zleci się tam połowa poznańskich 
fitnessowiczów, co w moim przypadku jest bardzo istotne, bo nie 
lubię jak ktoś przy moim zimowym (jeszcze) i lekko sflaczałym 
(wiotkim?) ciałku pręży swoje muskuły. Dzięki ci, Ataner!

Dzień 4: czwartekDziś wieczorem przychodzi do mnie na kolację 

Żaneta z drugiego piętra. Tak jakoś się ostatnio 

zgadaliśmy w windzie… Nie to żeby… nie myślcie so-

bie. Trzeba mieć dobre relacje z sąsiadami, cukier 

pożyczą, kwiaty podleją jak mnie nie będzie itp. 

Więc w ramach dbania o te relacje postanowiłem 

coś upichcić. Znalazłem w internecie jakiś prosty 

przepis, część składników nawet miałem w lodów-

ce, a po resztę poszedłem do sklepu, który jest 

w moim budynku. Jakie to szczęście, że mogę tam 

iść w kapciach! Wprawdzie sprzedawca czasami 

dziwnie patrzy na moje nogi, ale co mi tam.
Niestety gotowanie prostego dania przerosło moje 

siły w kuchni. Wszystko było rozpaćkane, stół 

upier…. Uwalony no i generalnie nic dobrego z tego 

nie wyszło. A tu Żaneta miała przyjść za 10 minut. 

I co ja pocznę? Od początku wiedziałem, że to 

zły pomysł, by ją zapraszać. Co mnie w ogóle do 

tego podkusiło?! Siedzę i rozpaczam, a tu nagle 

dzwonek do drzwi. Matko Boska Częstochowska. 

Zrywam się pędem (na szczęście w locie zdąży-

łem założyć koszulę i spodnie), otwieram, a tam 

stoi mój gość. Uśmiechnięta, zadowolona, jeszcze 

nie wie co ją czeka (podpowiedź: brak kolacji). Na 

szczęście Żaneta uratowała nas od śmierci głodo-

wej i zaproponowała, by zjeść w knajpce na dole. 

Kobiety to jednak są pomysłowe! 
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C.D.N. (być może, jak mi się będzie chciało).

Zgredzik

Dzień 5: piątek
Muszę przyznać, że po wczorajszej kolacji obudzi-
łem się dzisiaj w całkiem znośnym humorze. Nie jest 
idealnie, bo do wiosny nadal daleko (nie wspomina-
jąc o lecie), ale przynajmniej dobre towarzystwo 
i smaczne jedzenie obudziły we mnie odrobinę opty-
mizmu. Tydzień mogę uznać za (dość) udany: siłow-
nia, restauracja, nowa znajoma… a to wszystko nie 
wychodząc z domu :)

OPOWIADANIE



Aktor Teatru Nowego, łodzianin z urodzenia, poznaniak z wyboru. Co przywiodło go do na-
szego miasta i jaka jest poznańska scena teatralna, opowiada Łukasz Chrzuszcz. 

ŁUKASZ 
CHRZUSZCZ

Pochodzisz z Łodzi, ale to Poznań 
wybrałeś jako miasto do życia. Dla-
czego?

Przyjechałem do Poznania jak jesz-
cze byłem w liceum z grupą teatralną 
„Frugo” na festiwal Maski. Zakochałem 
się w tym mieście, przede wszystkim 
zaczarował mnie Teatr Polski i wtedy 
pojawiło się marzenie, że kiedyś będę 
występował na tej scenie. Udało się 
i obecnie czuję się w Poznaniu zna-
komicie, mam tu rodzinę i przyjaciół. 
Poznań jest pięknym, kameralnym 
miastem  z bogatą tradycją teatralną 
i historyczną. 

Co najbardziej podoba Ci się w Po-
znaniu?

Ludzie, których tu poznałem, tempo 
miasta, Teatr Nowy i Polski, Inea Stadion 
(z racji, że jestem kibicem to atmosfera 
na stadionie jest wyjątkowa), generalnie 
jest bardzo dużo miejsc, które robią wra-
żenie i każde z nich jest na swój sposób 
wyjątkowe. 

Która zagrana do-
tychczas rola jest 
Twoją ulubioną 
a o jakiej marzysz, 
by zagrać?

Staram się pod-
chodzić do każdej 
roli z wielką mi-
łością i oddaniem. 
Każda dotychczas 
stworzona kosz-
towała mnie dużo 
energii i pracy, 
dlatego nie mogę 
określić którą lubię 

najbardziej, byłoby to nieuczciwe wobec tych wszyst-
kich, które do tej pory zrobiłem. Nie mam też takiej na 
którą czekam, żeby nie czuć się zawiedzionym gdy jej 
nie otrzymam. 

Oprócz bycia aktorem prowadzisz też Studio 
Aktorskie STA. Skąd ten pomysł i jakie są Wasze 
najbliższe plany?

Gdy byłem na czwartym roku w szkole aktorskiej 
w Łodzi, mój opiekun Wojciech Malajkat zaproponował 
mi żebym po zakończeniu szkoły był jego asystentem 
podczas zajęć. Gdy przyglądałem się pracy studentów, 
zauważyłem, jak piękna wymiana energii i doświad-
czenia występuje podczas takich zajęć. Przez trzy lata 
w szkole, już jako asystent, nauczyłem się bardzo dużo 
i postanowiłem otworzyć szkołę aktorską z moich ma-

 ZNANI POZNANIACY

rzeń tu, w Poznaniu. Jest to mieszanka wybuchowa, bo 
program jest bardzo alternatywny wobec szkół pań-
stwowych i przynosi fantastyczne efekty. Naszą siłą są 
doskonali wykładowcy, aktorzy i aktorki poznańskich 
teatrów, którzy dzielą się swoim olbrzymim doświadcze-
niem z naszymi STAdentami (tak ich nazywamy). Praca 
z aktorami, którzy na co dzień spotykają się z najlepszy-
mi reżyserami i artystami w Polsce, daje im coś, co cięż-
ko jest znaleźć w innej tego typu placówce w Polsce. Do 
Poznania dzięki nam zjeżdżają się młodzi ludzie z całej 
Polski, żeby kształcić się i zdobywać wiedzę. Chodzą do 
poznańskich teatrów i innych placówek kulturalnych 
i wielu z nich  zaczyna myśleć o Poznaniu jak ja, gdy 
przyjechałem tu jako dzieciak i wiążą z tym miastem 
swoje marzenia. Rozwijamy się w ogromnym tempie, 
zaczynaliśmy 5 lat temu w salce 15m2, a teraz mamy 3 
piętra kamienicy w centrum Poznania i własną scenę. 
To pokazuje jak wartościowe jest to, co robimy. Pla-
ny? Musielibyśmy cały numer na to przeznaczyć :) Ale 
generalnie skupiamy się na tym co dotychczas robimy, 
a pomysłów na pewno nie zabraknie. 

Czy zdarza Ci się prze-
nosić grę aktorską na 
życie prywatne? „Grasz” 
poza sceną?

Każda rola zostawia 
coś w moim życiu i każ-
da z moich ról ma coś ze 
mnie. W końcu taki jest 
proces tworzenia. Jest to 
nieustanna wymiana, ale 
zdrowa i tego trzeba pilno-
wać żeby nie zwariować.

Kto jest Twoim aktor-
skim wzorem?

Każdy, kto potrafi całym sobą oddać się roli, tak bym 
nie myślał, że jest to aktor tylko kreacja. Spotkałem 
i spotykam wielu znakomitych aktorów na swojej drodze 
i bardzo dużo się od nich nauczyłem. W Teatrze Nowym 
w Poznaniu mam szczęście pracować ze znakomitym 
zespołem aktorskim i czerpię z tego olbrzymią radość. 

Co ciekawego zobaczymy z Twoim udziałem w naj-
bliższym czasie?

Zapraszam na premierę „Beniowskiego” w kwietniu 
w Teatrze Nowym w reżyserii Małgorzaty Warsickiej. 
Zapraszam również na inne spektakle w Teatrze Nowym 
i Polskim, ale przede wszystkim na Ratajczaka 18 do Sceny 
STA, żeby zobaczyć wspaniałych młodych aktorów  

Staram się 
podchodzić 

do każdej roli 
z wielką miłością 

i oddaniem.
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Poznańska „Gazeta Wyborcza” i Kantar zapytali poznania-
ków o to, co sądzą o swoim mieście: czy jest nowoczesne czy 
raczej tradycyjne? Większość badanych uznała, że Poznań 
rozwija się w dobrym kierunku. Poznaniacy popierają zmia-
ny w komunikacji w centrum. Ich zdaniem Poznań to zielone 
miasto, które dba o seniorów. Pozytywnie oceniają ofertę 
kulturalną i sportową.

Na co wydaliby dodatkowy miejski podatek? 
Remonty ulic, naprawa chodników i lepsze szkoły – to najczęściej 
wskazywane odpowiedzi.

Czy Poznań to miasto raczej nowoczesne czy raczej tradycyjne? 
Aż 48 % poznaniaków pytanych przez Kantar stwierdziło, że „raczej no-
woczesne”. Zdaniem 45 % badanych to jednak miasto „raczej tradycyj-
ne”. To częściej młodsi ankietowani – w wieku od 18 do 24 lat – sądzą, 
że Poznań jest nowoczesny (78 %). Wśród osób powyżej 60. roku tych, 
którzy tak właśnie odpowiedzieli, jest dwa razy mniej. Za nowoczesny 
Poznań uważają częściej przyjezdni, czyli ci, którzy mieszkają tu krócej 
niż 20 lat (65 %). Odwrotnie te proporcje wyglądają w przypadku tych, 
którzy w Poznaniu mieszkają dłużej lub nawet od urodzenia – aż 49 
% z nich uważa Poznań za raczej tradycyjny. 8% badanych nie umiało 
odpowiedzieć, jakim właściwie Poznań jest miastem.
Gdy porównamy odpowiedzi z badania Kantar przeprowadzonego 
w tym roku i badania PBS DGA sprzed dziesięciu lat, w którym zada-
no analogiczne pytanie widać, że liczba osób uznających Poznań za 
miasto nowoczesne rośnie. 

Czy Poznań rzeczywiście jest bardziej nowoczesny niż kiedyś?
Rządzący od trzech lat miastem prezydent Jacek Jaśkowiak i jego 
współpracownicy ze stowarzyszenia Prawo do Miasta stawiają raczej 
na transport zbiorowy, rozszerzenie strefy Tempo 30, budowę ście-
żek rowerowych, stacji rowerów miejskich, wypożyczalnie skuterów 
i samochodów. 
W mieście coraz bardziej popularne są Marsze Równości, w których 
uczestniczy także prezydent. Wprowadzono miejski program in vitro, 
powołano pełnomocniczkę do spraw równego traktowania. 
Kantar zapytał poznaniaków o to, jakie mają zdanie w ważnych 
sprawach społecznych. Z badania wynika, że mieszkańcy Poznania 
chętnie chcieliby przyjąć uchodźców (53 %). Jeszcze więcej poznania-
ków popiera miejski program leczenia metodą in vitro (71 %). 

Miejmy nadzieję, że za kolejne 10 lat w badaniach jeszcze więcej 
poznaniaków odpowie, że ich miasto jest nowoczesne. 

Poznań – 

nowoczesny
czy tradycyjny? 

MIASTO



Enea Spring Break
Kiedy: 19-21.04.2018
Gdzie: Plac Wolności

Spring Break Showcase Festival & Conference to pionierskie na 
polskim rynku wydarzenie – impreza, w ramach której koncerty 
młodych obiecujących zespołów sąsiadują z warsztatami i panela-
mi dla uczestników!

Trwająca trzy dni impreza ma służyć prezentacji młodych, w tym 
także wielkopolskich, zespołów zarówno publiczności, jak i wpły-
wowym osobom ze środowiska muzycznego.

NEWSY MIEJSKIE BIBLIOTECZKA ATANERA

Do rodzinnego domu autora 
nie mają wstępu kapcie, pufy 
ani meblościanki. Po podłodze 
stukają drewniaki, zdobyte 
cudem odrzuty z eksportu. 
Plakaty Świerzego, klocki 
Lego, deska kreślarska ojca 
i rubryka Wybraliśmy dla 
Ciebie w piśmie „Ty i Ja” to 
pilnie strzeżone przyczółki 
w wojnie z peerelowską 
brzydotą. Potem w kraju 
zmienia się system, autor zaś 
zostaje projektantem.
„Nasze logoski są za 
małe!” – denerwują się 
klienci. W mediach emocje 
wypierają fakty, a rozmowy 
o kolorach przyprawiają 
grafików o zawał. „Zakochaj 
się w designie” – zachęcają 
ekrany w warszawskich 
tramwajach. Starannie 
zaprojektowane wnętrza 
dyscyplinują gości skuteczniej 
niż ochrona przy wejściu. Ktoś 
kiedyś mówił, że design miał 
zmieniać świat na lepsze?
Te krótkie, finezyjne teksty 
są jak obrazki z kalejdoskopu 
– przegląda się w nich 
estetyczne oblicze Polski 
ostatnich czterdziestu lat. 
Łączą je poczucie humoru, 
erudycja i literacki talent 
autora. Marcin Wicha 
pokazuje, że design nie jest 
tak niewinny, jak by się mogło 
zdawać.

Julia Pietrucha, From the Seaside
Kiedy: 24.03.2018
Gdzie: Aula UAM

Nowe kompozycje, niekiedy smagane zimowym nadmorskim 
wiatrem, wzbogacone o mocniejsze brzmienia, przeplatane będą 
delikatnymi balladami. Nie zabraknie oczywiście folkowych 
melodii, chwilami zabarwionych elementami elektroniki. Klimat 
wciąż pozostaje jednak akustyczny. Subtelne dźwięki ukulele, na 
którym zagra Artystka, pozwolą na chwilę się zatrzymać i uciec od 
codzienności.

Do dobrze znanych już instrumentów dołączy mandolina i puzon. 
Do współpracy koncertowej Julia Pietrucha zaprosiła tych samych 
wspaniałych muzyków, z którymi rozpoczęła przed dwoma laty tę 
muzyczną podróż. Trasa koncertowa poprzedzona jest premierą 
nowego albumu.

Short Waves festival
Kiedy: 20-25.03.2018
Gdzie: Kina studyjne

„Najbardziej treściwy festiwal krótkiego kina” - jak piszą 
o nim sami jego twórcy - odbędzie się w dniach 20-25 
marca. Szorty oglądać będziemy w kinach studyjnych: 
Pałacowym, Muza i Rialto, a także w Domu Tramwaja-
rza przy ul. Słowackiego. Short Waves Festival to pięć 
sekcji konkursowych (w tym m.in. konkursy między-
narodowy i polski), a także sekcja Focus, w ramach 
której prezentowane jest krótkie kino wybranego kraju. 
W tym roku będzie to Wielka Brytania.

Tatoo Konwent
Kiedy: 24-25.03.2018
Gdzie: MTP

24 i 25 marca 2018 Konwentowa Familia po raz trzeci 
zawładnie Poznaniem. Tysiące metrów kwadratowych 
hali w Międzynarodowych Targach Poznańskich wy-
pełnią się setkami artystów tatuażu, stoiskami i masą 
innych atrakcji.

Na Tattoo Konwentach zjawiają się tatuatorzy z całej 
Polski i zagraniczni goście. Prócz wykonania tatuażu 
nasi wystawcy oferują odzież alternatywną, kolczyki, 
sprzęt do tatuowania czy płyty. Do tego spora dawka 
muzyki, wystaw i pokazów.

Wystawa „Miasto jak się patrzy”
Kiedy: do 25.03.2018
Gdzie: Brama Poznania/ Śluza Katedralna

O obliczu miasta decyduje jego przestrzeń publiczna. Nieprzy-
padkowo określenie „miasto” wiąże się ze słowem „miejsce”. 
Oznacza bowiem przestrzeń tworzącą ramy do życia miesz-
kańców. Zmieniającym się w czasie warunkom, pojawianiu się 
nowych wyzwań i przeszkód towarzyszyła ewolucja sposobu 
patrzenia na miasto. Jaki był przepis na miasto idealne? Gdzie 
poszukiwały go wcześniejsze pokolenia? Czy udało im się go 
zrealizować? Kluczem do odpowiedzi na te pytania jest dziedzic-
two urbanistyczne i architektoniczne Poznania.

Wystawa „Miasto jak się patrzy” to opowieść o przeobrażeniach 
jakim w ciągu wieków ulegał układ przestrzenny Poznania oraz 
czynnikach wpływających na kształt tego procesu. Zaprezen-
towane zostaną historyczne panoramy i plany miasta, które 
posłużą za tło dla rozważań o potrzebach i dążeniach przyświe-
cających budowniczym Poznania sprzed wieków, a także wpły-
wie ówczesnych decyzji architektonicznych i urbanistycznych na 
dzisiejsze oblicze miasta.

Poznań, jak każde miasto z bogatą przeszłością, daje się od-
czytywać poprzez uniwersalne kody i symbole zawarte w jego 
przestrzeni. Wystawa umożliwia ich odszukanie i nazwanie. 
Opowiada również o narzędziach i metodach, za pomocą któ-
rych proces kształtowania otoczenia może wpływać nie tylko na 
warunki życia, lecz również na tożsamość mieszkańców miasta. 
Wystawie towarzyszą wykłady oraz animacje dla dzieci.

W 2018 roku przypada 10-lecie uznania historycznego zespo-
łu miejskiego Poznania za pomnik historii. Wystawa stanowi 
pierwsze z cyklu wydarzeń organizowanych w Bramie Poznania, 
związanych z upamiętnieniem tego jubileuszu.



PORADA PRAWNA FELIETON

Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń 
umów najmu lokali należy obecnie kaucja 
zabezpieczająca, niekiedy zwana również 
depozytem gwarancyjnym. Instytucja kaucji 
zabezpieczającej polega na dokonaniu przez 
najemcę na rzecz wynajmującego wpłaty 
kaucji w wysokości od jedno do kilku-
miesięcznego czynszu, dla zabezpieczenia 
wszelkich roszczeń wynajmującego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez najemcę zobowiązań wynikających 
z umowy najmu. W praktyce najczęściej 
stosuje się kaucję w wysokości dwukrotności 
lub trzykrotności miesięcznego czynszu, co 
ma pokryć ewentualne koszty wynajmujące-
go w razie zaprzestania uiszczania czynszu 
przez najemcę (zazwyczaj od chwili zaprze-
stania płatności do opuszczenia lokalu przez 
najemcę mija co najmniej 2-3 miesiące). 
Podkreślić należy, że jeśli umowa najmu lo-
kalu objęta jest reżimem Ustawy o ochronie 
praw lokatorów, to kaucja zabezpieczająca 
nie może przekraczać dwunastokrotności 
miesięcznego czynszu za dany lokal. 
Ograniczenie wyskości kaucji wprowadzono 
w związku z tym, że uiszczenie kaucji wiąże 

się dla najemcy z dodatkowym obciążeniem 
finansowym na samym początku najmu. 

Strony w umowie najmu mogą wska-
zać, że wysokość kaucji zabezpieczającej 
uwzględniać będzie wszelkie podwyższenia 
czynszu, jeżeli takie podwyższenia zostaną 
pomiędzy stronami ustalone. Chodzi tutaj 
nie tylko o podwyższenia czynszu dokony-
wane w związku ze zwyczajnym zwiększe-
niem jego stawki, ale również w związku 
z dokonaną jego waloryzacją. Zawarcie 
tego typu postanowienia w umowie po-
zwoli wynajmującemu na zabezpieczenie 
jego interesów w postaci posiadania pełnej 
kwoty kaucji, co przy dłuższym okresie 
najmu (i ewentualnych licznych zmianach 
wysokości czynszu) może mieć niebagatel-
ne znaczenie. 

Ciążący na wynajmującym obowiązek 
zwrotu kaucji po ustaniu stosunku najmu 
obejmuje zwrot równowartości uzyskanej 
kwoty kaucji. Zazwyczaj wynajmujący nie 
dokonuje potrąceń z kwoty kaucji do czasu 
jej zwrotu, a rozliczenie przysługujących mu 
należności następuje dopiero po opuszczeniu 
lokalu przez najemcę. W takiej sytuacji sto-

sunek najmu wygasa i dalsze trwanie zabez-
pieczenia roszczeń w postaci kaucji zabez-
pieczającej wynikającej z tego stosunku nie 
ma racji bytu. Strony mogą jednak umówić 
się, że wynajmującemu przysługiwać będzie 
prawo potrącenia (częściowego lub pełne-
go) z kaucji kwoty w wysokości poniesionej 
szkody również w czasie trwania stosunku 
najmu, co jest zdecydowanie korzystniejsze 
dla wynajmującego. 

Podsumowując, kaucja zabezpieczająca 
wydaje się być dobrym sposobem na zabez-
pieczenie roszczeń wynajmującego wzglę-
dem najemcy wynikających z umowy najmu. 
Pozwala ona na pewne i szybkie zaspoko-
jenie roszczenia (wynajmujący jest bowiem 
posiadczem kwoty stanowiącej zabezpiecze-
nie), co nie zawsze jest możliwe w przypadku 
innych typów zabezpieczeń umownych. 
Jednocześnie pamiętać należy, że negocjując 
z najemcą wysokość kwoty kaucji trzeba 
mieć na uwadze, że zbyt wysoka kwota kaucji 
zabezpieczającej może okazać się dla wielu 
najemców odstraszająca i po prostu niemoż-
liwa do uiszczenia. 
Piotr Szulc – radca prawny

KAUCJA 

Właściwe i skuteczne zabezpie-
czenie wykonania zobowiązań 
umownych ma istotne znaczenie 
z punktu widzenia wynajmujące-
go – powierzając najemcy lokal 
obdarzamy go szczególnym za-
ufaniem i powinniśmy odpowied-
nio zabezpieczyć swoje mienie 
oraz swoje interesy przed ewen-
tualną nieuczciwością najemcy. 
To, na jaką formę zabezpieczenia 
umownego zdecyduje się wynaj-
mujący, zależy zazwyczaj przede 
wszystkim od kosztów usta-
nowienia tego zabezpieczenia 
i formalności z nim związanych, 
a także od czasu potrzebnego na 
ustanowienie zabezpieczenia.

jako forma zabezpieczenia 
umowy najmu 

Sytuacja z życia wzięta. Wybraliśmy się rodzinnie w week-
end do kina. Poranny seans w niedzielę nie przyciągnął 
tłumów. I dobrze. Coś jednak zepsuło nam i pewnie 
pozostałym kinomanom seans. Szkoda, bo w tym wszyst-
kim najbardziej żal było mi chłopca, którego tata nie chciał 
wysłuchać. A można było tego uniknąć.

Światła zgasły, reklamy przeleciały i rozpoczął się film. Już 
po paru minutach na oko czteroletni chłopiec zaczął wyra-
żać swoje negatywne emocje związane z miejscem i sean-
sem. W jego głosie było słychać strach. Prawie płacząc, 
powtarzał, że on nie chce, że chce do mamy. Ja się wcale nie 
dziwię. Ciemna sala, wielki ekran z mrugającymi obrazami, 
głośne dźwięki. Niestety do taty chłopca to nie docierało. 
W kółko powtarzał, że przecież nic się nie dzieje i jest ok. 
Chłopiec milkł na 10 minut, a potem znowu zaczynała się 
panika. Każdy kolejny raz był coraz bardziej dramatyczny, 
a w głosie mężczyzny słychać było nutkę zażenowania. No 
bo jak to wygląda, że inne dzieci siedzą i oglądają, a jego syn 
robi cyrk na sali? Osoby z kolejnych rzędów przed nami za-
częły się odwracać do tyłu i rzucać nieprzyjemne spojrzenia. 
Cóż, ktoś im przeszkadzał w oglądaniu filmu. Nikt chyba nie 
czuł się tam dobrze, ale jakoś wszyscy dotarliśmy do końca 
filmu i z ulgą ujrzeliśmy napisy końcowe. Wystarczyło wyjść 
z synem, porozmawiać, okazać wsparcie i olać to, co pomy-
ślą inni. Przecież każdy może się bać. Być może po chwili 
tata i syn wróciliby na salę i spokojnie dokończyli oglądać 
film. Ale dla taty istotne było co innego.

Podobnie zdarza nam się postępować w stosunku do doro-
słych. Ile razy postawiliśmy bliską osobę w niezręcznej sytu-
acji, bo ważniejsze było to, co wypada, a nie jej zdanie? Wie-
czór spędzony w mało sympatycznym towarzystwie, ciąganie 
drugiej połowy po galeriach handlowych, nakłanianie kogoś 
do zmiany swoich planów czy rezygnacja z własnych. Przy-
pominasz sobie takie sytuacje? To się zdarza i zazwyczaj nie 
robimy tego umyślnie. Masa problemów na głowie, wieczny 
brak czasu i tracimy panowanie nad pewnymi sprawami. Nie 
słuchamy wtedy jasnych komunikatów i tak bardzo skupiamy 
się na poprawności. 

Wracam do tego wspaniałego zdania - każdy jest inny i każdy 
ma inne potrzeby. Dlatego szanujmy innych, tak jak wymaga-
my szacunku wobec siebie. Słuchajmy, tak jak chcemy, żeby 
nas słuchano. Wspierajmy tak, jak sami tego potrzebujemy. 
Nieważne czy dotyczy to dziecka czy osoby starszej. Nie 
bagatelizujmy potrzeb i problemów naszych bliskich. Każdy 
na swój sposób stara się nam przekazać własne zdanie, więc 
warto zatrzymać się i wysłuchać, żebyśmy nie przegapili cze-
goś bardzo istotnego. Słuchajmy i podążajmy za własnym ja, 
rodziną i przyjaciółmi. Tak, żebyśmy czuli się z tym dobrze.

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

Zatrzymaj się
i posłuchaj siebie i swoich bliskich

Są takie sytuacje, kiedy bardzo niewygodne staje się dla nas to, co inni o nas pomyślą. Skupiamy się na tym, 
żeby nie wybić się z tłumu, bo nie wypada i zapominamy przy tym o potrzebach własnych czy bliskich nam 
osób. Nie lubimy, kiedy ludzie patrzą konkretnie na nas, bo coś im przeszkadza. Z jednej strony powtarzamy, 

że każdy jest inny i tę inność należy szanować, a z drugiej ignorujemy potrzeby swoje i bliskich, jeśli odbiegają 
od narzuconego w danym miejscu zachowania. Jaki jest w tym sens?



KULINARIA

Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!

Pierogi wegetariańskie z soczewicą
Składniki na ciasto:
450 g mąki pszennej 
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru
16 g drożdży świeżych
2 łyżki oliwy z oliwek
250 ml letniego mleka

Składniki na nadzienie
Soczewica 1 puszka 400g
Słonecznik 0,1 kg
Pestki dyni 0,2 kg
Pieczarki 0,2kg
Ser żółty 0,2 kg

Przygotowujemy rozczyn z drożdży, 50g mąki, 150ml 
mleka i łyżeczki cukru. Odstawić na 15 min. Dodać 
resztę składników i wyrobić  odpowiednio długo, by było 
miękkie i elastyczne dodając pod koniec oliwę.
Uformować z ciasta kulę, włożyć do oprószonej mąką 
miski, przykryć bawełnianym ręczniczkiem kuchennym. 
Odstawić w ciepłe miejsce do podwojenia objętości 
(zajmie to około 1,5 godziny).
Słonecznik, pestki dyni prażymy na patelni. Pieczarki 
kroimy w kostkę przesmażamy na maśle z cebulą. Ser 
żółty ścieramy na tarce. Wszystkie składniki mieszany, 
doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Ul. Dąbrowskiego 79A
Tel. 61 8 411 985
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