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Osiedle Różana 
oddane do użytku

Wybudowane przez Ataner osiedle Różana na poznańskiej Wildzie, 
500 metrów od Starego Browaru, tuż obok parku im. Drwęskich, jest 
już gotowe do użytku.
Na osiedlu trwają odbiory mieszkań i lokali użytkowych. Wszystkie miesz-
kania zostały już sprzedane. Osiedle składa się z trzech pięciopiętrowych, 
nowoczesnych budynków oraz jednego zrewitalizowanego dwupiętrowego 
obiektu o zabytkowej, odświeżonej elewacji z żółtej klinkierowej cegły. 
Kamienicę, która została przez nas odnowiona, wybudowano w 1906 roku. 
Dzięki temu udało nam się zachować fragment historii. Etapem niezależ-
nym od przebudowy była rewitalizacja starych historycznych elewacji, 
aby przywrócić im dawną świetność. Z wielką starannością uzupełnialiśmy 
uszkodzone fragmenty cegieł, tynków, gzymsów, parapetów itd. Wymieni-
liśmy również stolarkę okienną i drzwiową na nową drewnianą stylizowaną 
na historyczną. 
Gmachy o współczesnej architekturze zostały wkomponowane w secesyj-
ną, historyczną zabudowę przylegającej do śródmieścia, północnej części 
dzielnicy Wilda. Pod osiedlem znajduje się dwupoziomowy podziemny garaż. 
Pomiędzy budynkami zaprojektowano zielony dziedziniec z placem zabaw 
dla dzieci.  W parterach budynków bezpośrednio przy ul. Różanej znajdują 
się lokale usługowe.  Osiedle jest monitorowane z portiernią ochrony.
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Najstarszy poznański wysokościowiec powstał w la-
tach 1948-1950 według projektu S. Pogórskiego i T. 
Płończaka przy Al. Niepodległości. Pierwsze wieżowce 

w Poznaniu pojawiły się w pod koniec lat 60. XX w. Wówczas 
to rozpoczęto budowę największych zespołów osiedlowych 
w mieście, a także w Polsce: Rataje, Chartowo, Żegrze (osie-
dle Orła Białego), Piątkowo, Winogrady (osiedla Zwycięstwa 
oraz Wichrowe Wzgórze), które zamieszkuje ponad 200 tys. 
osób. Występuje tam ponad 40 budynków mających po ok. 
18 kondygnacji i wysokość przekraczającą 55 m. Są to pierw-
sze wysokościowce w Poznaniu. 

Na początku lat 90. oddano do użytku królujący do dziś nad 
panoramą miasta budynek Uniwersytetu Ekonomicznego 
(106 m łącznie z masztem) a w 2007 dołączyła do niego 
niewiele niższa Andersia Tower (102 m łącznie z masztem). 

Do wyróżniających się jeszcze wysokościowców w Poznaniu 
można zaliczyć budynek hotelu Novotel, Poznańskie Centrum 
Finansowe, dawny wieżowiec Wiepofamy (obecnie Collegium 
Wrzoska Akademii Medycznej i siedziba GUS) oraz biurowiec 
Bałtyk, wieżowiec Omega przy ul. Dąbrowskiego.. 

Już wkrótce, jesienią 2020 r., do najwyższych budynków 
dołączy obecnie budowany przez Ataner budynek miesz-
kalno- biurowy przy ul. Towarowej 39, który będzie miał 
73 m wysokości. W budynku znajdą się mieszkania, biura 
oraz lokale usługowe. Na dachu znajdzie się taras o po-
wierzchni 180 m2 przeznaczony tylko dla mieszkańców. 
Niedawno rozpoczęła się sprzedaż, więc jeśli chcecie mieć 
nieziemską panoramę na Poznań ze swojego mieszkania 
położonego w najwyższym budynku mieszkalnym w Po-
znaniu, zapraszamy do nas.

Na całym świecie architekci prześcigają się w projektowaniu coraz wyższych budynków. 
Nie inaczej jest w Poznaniu, choć do Burj Khalifa jeszcze sporo nam brakuje. Wkrótce do 
najwyższych poznańskich budynków dołączy budowany przez Ataner obiekt na ul. Towarowej 39.
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CO TO JEST WABI SABI?
W dosłownym tłumaczeniu z języka japońskiego Wabi znaczy 
piękno, które można znaleźć w prostocie, natomiast Sabi to 
wiekowy/dojrzały. W Japonii Wabi-Sabi panuje już od XV w. 
jako przekonanie, że piękno kryje się w rzeczach niedoskona-
łych i naruszonych upływem czasu. Najważniejszą zasadą jest 
znajdywanie piękna w niedoskonałościach rzeczy i wiązanie 
ich z historią danego przedmiotu.

Trend można odczytywać jako swoistą manifestację pogoni za 
modą wprost z prasy wnętrzarskiej oraz jako bunt przeciwko 
konsumpcjonizmowi  i wpadaniu w wir nabywania coraz to 
bardziej designerskich mebli i dekoracji.

Wabi-Sabi daje nam możliwość dostosowania naszego otocze-
nia do swoich potrzeb oraz do zaakceptowania w nim wszyst-
kich niedoskonałości. Płytka, która ma uszczerbek po zrzuce-
niu zawartości szafek w kuchni? Nic strasznego, wypełnij go 
stylową fugą, np. miedzianą, w ten sposób dodasz do wnętrza 
coś nietuzinkowego. Dziecko zbiło Twój ulubiony kubek 
podczas zabawy? Nie wyrzucaj go! Sklej go estetycznie i przy 
każdej porannej kawie będziesz wspominać dziecięce lata 
swojej pociechy. Twój drewniany stół ma wiele zarysowań? 
Nie przykrywaj go obrusem! Właśnie te zarysowania świadczą 
o życiu rodzinnym, które toczy się przy tym stole.

Pamiętaj- Twój dom żyje tak, jak domownicy w nim, nie ma to 
nic wspólnego z wnętrzem prosto z katalogu. I to jest właśnie 
Wabi-Sabi- piękno widziane w skazach.

WABI-SABI
doskonała  niedoskonałość

W ostatnich latach Polska przechodziła 
fascynację stylem skandynawskim. Każdy, 
kto chciał być na bieżąco z obowiązującym 
trendem, starał się wykończyć dom meblami 
z białego, lakierowanego MDFu, przemalo-
wać ściany na jasny kolor i wprowadzić dużo 
szarości do swojego wnętrza. Równolegle 
panowała moda na minimalizm czy tez hyg-
ge. Rok 2018 opanuje natomiast moda na 
Wabi-Sabi.
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BRAK OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD?
Czy w takim razie nie obowiązują nas żadne zasady przy projekto-
waniu w stylu Wabi-Sabi? Nie do końca. Wabi-Sabi nie należy trak-
tować jako panujący w danym czasie trend  czy modę. To bardziej 
zestaw przydatnych wskazówek, jak urządzić wnętrze w sposób 
funkcjonalny, ponadczasowy, harmonijny, ale jednocześnie odzwier-
ciedlające nas jako właścicieli. Nie należy zapominać, że Wabi-Sabi 
wywodzi się z Japonii, gdzie kładzie się duży nacisk na otaczanie 
się materiałami naturalnymi, takimi jak kamień, cegła, drewno, glina, 
wiklina, juta czy len. Użyte kolory również powinny być neutralne 
i zbliżone do kolorów ziemi. Wnętrze urządzone z naturalnych 
materiałów w neutralnej kolorystyce zawsze będą ponadczasowe 
i wprowadzą harmonię oraz spokój.

Żeby wnętrze nie było nudne i bezosobowe, należy je podkreślić 
poprzez zastosowanie spersonalizowanych dodatków. Dodatki 
powinny być odzwierciedleniem historii właściciela: stary, drewnia-
ny sekretarzyk odziedziczony po babci, lustro w miedzianej ramie, 
lekko wytarte i poprzecierane, zestaw emaliowanych garnków, czy 
też lniany obrus od Mamy. Takie dodatki  będą pasowały do każde-
go wnętrza oraz będą świadczyły o naszej akceptacji przedmiotów 
sentymentalnych i ważnych dla nas.

Wabi- sabi z pewnością jest trendem, który może pokochać cały 
świat. Pozwala odetchnąć od ciągłego poszukiwania nowości i mod-
nych rzeczy, pozwala na zbudowanie neutralnej bazy dla spersona-
lizowanych dodatków. Co więcej, stawia na autentyczność, bliskość 
z naturą oraz naturalne materiały, co nigdy nie wychodzi z mody. 
Najlepszym określeniem opisującym wabi-sabi jest „doskonała nie-
doskonałość” - dla każdego może to oznaczać co innego.

Klaudia Ostrowska – Firlej, Architekt wnętrz

WABI-SABI
doskonała  niedoskonałość
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Za współpracę dziękujemy sklepowi KARE DESIGN

Pokaż mi, co trzymasz na stoliku kawowym, a powiem ci kim 
jesteś… ale najpierw pokaż mi stolik! Niepozorny, niewielki, 

schowany gdzieś między kanapą a fotelem, pełni bardzo przydatną 
funkcję – zarówno praktyczną, jak i estetyczną. Dlatego 

powinien być dopełnieniem wnętrza lub… jego wyznacznikiem. 
Spędzamy przy nim często więcej czasu niż przy stole 

w kuchni czy jadalni (o ile w ogóle je mamy!), 
trzymamy na nich książki, gazety, kwiaty, 

świeczkę. Wybraliśmy kilka propozycji 
do Waszych salonów

Stoliczku  
nakryj się
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Dialogi 
sklepowe

cykl spostrzeżeń życiowych opartych 
o życie na poznańskim osiedlu, gdzie 
codziennie rozgrywają się ludzkie 
szczęścia, dramaty i sytuacje 
kuriozalne.
Ja: A syrop klonowy może państwo mają?

Sklepowa 1: A gdzie tam. Panie starsze takich 
rzeczy nie kupują. Raz miałyśmy, nie zszedł.

Sklepowa 2: Ale wie pan, teraz jak się ten nowy 
blok obok pobudował, to pewno będziemy 
miały, bo tam to same milenialsy, a oni takie 
rzeczy kupują.

Sklepowa 1: No Grażka niby tak, ale miejsce na 
półkach nie jest z gumy.

Sklepowa 2: No miodu mamy dziesięć rodzajów, 
się któryś wycofa.

Sklepowa 1: No jak to wycofa? Każdy ma swoją 
amatorkę. Jak zdejmiesz lipowy to Kowalska* 
będzie marudzić, bo to jej ukochany.

Sklepowa 2: A to ty nie wiesz? Kowalska kopnę-
ła w kalendarz w piątek.

Sklepowa 1: Aaaa...to wycofamy.

*nazwisko, oczywiście, fikcyjne.

ŻYCIE NA OSIEDLU



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

Za współpracę 
dziękujemy Girls in Heels.



MODA

 Wszystkie ubrania znajdziesz w sklepach YAYA, Pierre Cardin i Feria w Galerii MM, ul. Św. Marcin 24

Dla 
Niej



 Wszystkie ubrania znajdziesz w sklepach YAYA, Pierre Cardin i Feria w Galerii MM, ul. Św. Marcin 24

Dla 
Niego



Czy to jest dobry czas dla gentlemanów?
Pytamy o to Łukasza Kielbana, autora bloga 
Czas Gentlemanów. 

Skąd pomysł na założenie akurat takiego bloga? Czy jest 
potrzeba edukowania mężczyzn (i kobiet?) w zakresie do-
brych manier?

W trakcie mojej pracy na Wydziale Historycznym UAM 
zebrałem takie ilości ciekawostek historycznych, które nie pa-
sowały do planowanego doktoratu, że zacząłem się zastanawiać 
nad możliwością ich wykorzystania gdzieś indziej. Uznałem, że 
mogę zainteresować nimi ludzi w Internecie dzięki blogowi. I tak 
w styczniu 2011 roku zdecydowałem się na publikację pierwszej 
notki i regularne prowadzenie Czasu Gentlemanów. To, wówczas 
niepozorne, wydarzenie okazało się dla mnie przełomowe, ponie-
waż po latach jest to już nie tylko blog, ale też kanał video, wielka 

społeczność, spotkania na żywo oraz książka. Zmienił się również 
charakter serwisu, z bloga o ciekawostkach historycznych stał się 
medium promującym życie z klasą w nowoczesnej formie.

Wokół bloga udało Ci się wytworzyć aktywną społeczność 
– czytelnicy komentują, zadają pytania a nawet… piszą do 
siebie listy?

Społeczność Czasu Gentlemanów jest bardzo duża i całkiem 
nieźle zorganizowana. Wymianie informacji oraz rad służą nam 
dwie grupy na Facebooku: jedna ogólna, dotycząca bardziej 
charakteru oraz druga, tematyczna, poświęcona kwestii wizerun-
ku. Ponadto spotykamy się co miesiąc w wielu miastach polski, 
a spotkania te organizują sami odbiorcy Czasu Gentlemanów. Ja 
oczywiście, na ile starcza mi czasu, odpowiadam na liczne pytania 
zadawane poprzez najróżniejsze środki. Staram się jednak stwo-
rzyć miejsce, którym uczestnicy sami będą w stanie się wspierać 
wzajemnie, bez oczekiwania na mój komentarz.

ŁUKASZ 
KIELBAN



 ZNANI POZNANIACY

Pochodzisz z Poznania. Czy uważasz, że to dobre miasto dla 
współczesnych gentlemanów i dam?

Bycie gentlemanem czy damą nie wymaga odpowiedniej archi-
tektury. Lepiej sprawdzają się odpowiedni ludzie, a tych w Pozna-
niu z pewnością nie brakuje. Niemniej bardzo dobrym akcentem 
Poznania jest jego przeszłość i historyczne dzielnice. Jako historyk 
uwielbiam je odkrywać. Pozwalają mi patrzeć na moje miasto jak 
na coś z ciekawą przeszłością i własnym charakterem. To jednak 
tylko moje upodobanie. Nowoczesność również można pogodzić 
z życiem z klasą.

Co najbardziej podoba Ci się w Po-
znaniu?

Pod względem architektonicznym uwiel-
biam w Poznaniu Sołacz i, coraz bardziej, 
Jerzyce. Zawsze lubiłem też włóczyć się po 
Zamku Cesarskim. Niewiele osób wie jak 
wiele przestrzeni jest tam dostępnych dla 
każdego. Choć rzecz jasna warto wybrać się 
również na przechadzkę z przewodnikiem. 
Rewelacyjna na spacery jest także Cytadela. 
Trzeba wiele czasu, żeby poznać ją dobrze. 

Poznań ma dla mnie jednak jedną 
ważniejszą zaletę. To miasto ma bardzo 
optymalne rozmiary i żyje swoim, niezbyt 
szybkim tempem. To jedno z lepszych 
miejsc do życia w Polsce.

Niedawno odwiedziłeś budowane przez Ataner Osiedle 
Nowy Marcelin, co Cię w nim zainteresowało?

To osiedle od razu przykuło moją 
uwagę swoim charakterem. Są na nim 
dojrzałe drzewa, a niedaleko znajduje się 
las, co nadaje pewnej przytulności. Jest 
też świetnie zorganizowane pod wzglę-
dem małych biznesów, które mieszkań-
com przydadzą się na co dzień. 

Z pewnością każdy chciałby mieć 
kulturalnych i miłych sąsiadów. Jak 
według Ciebie żyć z klasą w są-
siedztwie?

Najważniejsze jest wzajemne oka-
zywanie sobie szacunku przez miesz-
kańców. Najwięcej konfliktów powstaje 
gdy przestajemy zawracać sobie głowę 
czy naszym działaniem nie uprzykrza-
my komuś życia. Czasem wystarczy 
bowiem poświęcić czemuś odrobinę 
więcej uwagi albo po prostu uzgodnić 
pewne działania z sąsiadami, żeby 
wszyscy wykazali się zrozumieniem 
i nie mieli do siebie żalu. Warto też po-
znawać okolicznych mieszkańców. Gdy 
ludzie się znają, zazwyczaj dogadują się 
o wiele lepiej.

Bycie  
gentlemanem  

czy damą  
nie wymaga 

odpowiedniej 
architektury.

fot. Katarzyna Skotnicka- Nowak



MIASTO

W tym roku Poznań dołączy do miast z całego świata 
z własną edycją Monopoly. Swoje edycje miejskie 
posiadają m.in. Nowy Jork, Londyn czy Sydney, 

a w Polsce Gdańsk, Kraków oraz Wrocław. Monopoly to jedna 
z najpopularniejszych planszówek i bestseller w świecie gier, 
bijący rekordy popularności już od ponad 80 lat. Dotychczas na 
całym świecie sprzedano ponad 500 milionów gier. 

Wspólnie z poznańskim ratuszem, firma Winning Moves, 
wydawca gry, przystępuje do prac nad tym, jak będzie wyglą-
dać plansza Monopoly Poznań. W internetowym plebiscycie 
poznańskich ikon mieszkańcy miasta w głosowaniu zdecydują, 
jakie miejsca pojawią się na planszy i które z nich znajdzie się 
na najdroższym polu. – Zapraszamy mieszkańców do wspól-

nej zabawy już na etapie tworzenia planszy i decydowania, 
co ma się na niej znaleźć. Sam mam swoje typy, ale jestem 
ciekawy, co wybiorą mieszkańcy – mówi Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania. – Dla wielu osób w dzieciństwie właśnie 
gra w Monopoly była pierwszym zetknięciem z pieniędzmi, 
biznesem i nieruchomościami. Wierzę, że wiele osób chętnie 
wróci do tej rozrywki, a lokalny kontekst planszy nada zaba-
wie dodatkowych wrażeń i emocji – dodaje.

Na planszy nie zabraknie też ATANERA. Kiedy tylko dowie-
dzieliśmy się, że powstaje edycja Poznań od razu zdecydowa-
liśmy, by wziąć w niej udział. Nasze hasło „od lat budujemy 
Poznań” doskonale komponuje się z ideą gry, w której uczest-
nicy budują miasto. Nie mogło nas zatem zabraknąć na plan-

Poznań i Ataner 
grają w Monopoly!

Jeszcze w tym roku zagramy w Monopoly Poznań. Trwają prace nad poznańską edycją tej 
jednej z najpopularniejszych na świecie gier planszowych. O tym, jakie miejsca i budynki znaj-
dą się na planszy i które z pól będzie najdroższe, zadecydują mieszkańcy. 



szy. Ikonicznym budynkiem, który reprezentuje Ataner 
na planszy jest Towarowa 39 – najwyższy budynek 
mieszkalny w Poznaniu. Cieszymy się, że możemy być 
częścią tego wydarzenia.

Jakie pola znajdą się na planszy Monopoly Poznań? Co 
wybiorą mieszkańcy? Zamek Cesarski, Bramę Poznania 
czy Mural na Śródce? A może jeszcze coś innego?

Poznańska edycja Monopoly to wyróżnienie i możli-
wość promocji miasta nie tylko w Polsce, ale i na całym 
świecie. Inicjatywę wspiera Urząd Miasta. W Mono-
poly Poznań będzie można zagrać już jesienią.
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NEWSY MIEJSKIE

Koncert H2O
Kiedy: 17.06.2018
Gdzie: Klub „U Bazyla”

H2O to czysta energia i PMA! Zespół narodził się już w połowie 
lat 90tych. Wokalista Toby Morse rozpoczynał od jeżdżenia w tra-
sy z ówczesnymi już legendami Sick Of It All. Podczas wykonywa-
nia kawałka „My Love Is Real” Morse dołączył do zespołu i wsko-
czył na scenę. Reakcja publiczności zachęciła go do utworzenia 
własnego projektu muzycznego. Zespół już od blisko 20 lat działa 
w niezmienionym składzie i należy do najbardziej pracowitych na 
scenie hardcore/punk. Amerykanie mają na koncie 7 pełnych albu-
mów oraz 6 EPek. Ostatnia płyta „Use Your Voice” to niesamowity 
powiew świeżości a zarazem sama klasyka gatunku! Wokalista 
zespołu Toby to nie tylko wesoła i pozytywna postać, ale także 
aktywista, który jest propagatorem zdrowego trybu życia wśród 
młodzieży szkolnej oraz promotorem pozytywnego nastawienia, 
czyli PMA (Positive Mental Attitude). Jego organizacja non-pro-
fit nazywa się „One Life, One Chance” i to za jej pośrednictwem 
muzyk szerzy dobre słowo!

Festiwal EthnoPORT
Kiedy: 7-10.06.2018
Gdzie: Centrum Kultury Zamek

Będzie to jedenasta edycja festiwalu prezentującego 
muzykę wywodzącą się z tradycji kulturowej wybra-
nych regionów świata. Aktywność sceniczna i fonogra-
ficzna artystów przypisywana jest do kategorii world 
music, etno lub folk. Zaprezentujemy zarówno artystów 
kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia 
dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, 
jak i tych, których projekty, stosując oryginalne środki 
artystycznej ekspresji, kreują nowe wartości. Program, 
którego najistotniejszym elementem będą koncerty 
uzupełnią działania interdyscyplinarne wykłady, spo-
tkania, warsztaty, pokazy filmowe i wystawy. 

 Wśród tegorocznych wykonawców zobaczymy i usły-
szymy m. in. Ifriqiyya Électrique, Sirventés, Dimitris 
Mystakidis, Baraji oraz A FILETTA & Fadia Tomb El-Ha-
ge (koncert otwarcia).

100 lat. Jak organizowano wolność - cykl wystaw czasowych
Kiedy: do grudnia 2018
Gdzie: Brama Poznania ICHOT

100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Tym samym spełnił się sen i marzenie 
czterech pokoleń żyjących pod zaborami. Odzyskanie niepodległości postawiło oby-
wateli i obywatelki przed wyzwaniem: co dalej? Zorganizowanie państwa od zera to 
wielkie wyzwanie, stawiające naszych przodków przed niejednym pytaniem. Monar-
chia czy dyktatura? A może republika? Jaką przyjąć walutę? Jak będzie brzmiał hymn 
oraz które barwy będą narodowymi?

Czy Polacy poradzili sobie z tymi wyzwaniami odpowiedzi będzie można poszukać 
podczas cyklu wystaw „100 lat. Jak organizowano wolność”, które w Bramie Pozna-
nia będzie można oglądać od 17 marca do grudnia 2018 roku.



BIBLIOTECZKA ATANERA

Wspaniałe wprowadzenie w świat 
architektury i urbanistyki. Wade Graham 
napisał książkę, jakiej mógłby mu 
pozazdrościć niejeden popularyzator 
wiedzy. Na trzystu stronach 
pomieścił historię najważniejszych 
dwudziestowiecznych koncepcji 
architektonicznych i ich twórców, 
kontekstu, w jakim powstały, i wreszcie 
wpływu, jaki wywarły na kształt naszych 
miast. Goodhue i miasto romantyczne, 
neoklasycyzm Burnhama, miasto 
racjonalne Le Corbusiera, antymiasto 
Wrighta, miasto samoorganizujące się 
Jacobs i Duany’ego, miasto konsumenckie 
Gruena i Jerdego, wreszcie miasto 
techno-ekologiczne Tengego i Fostera – 
ta książka to kopalnia wiedzy na temat 
architektury i pasjonujący przewodnik po 
naszym świecie, pozwalający zrozumieć, 
dlaczego wygląda on właśnie tak. „Miasta 
wyśnione” to książka, która eksploruje 
nasze miasta w nowy sposób – jako 
wyraz często sprzecznych pomysłów na 
to, jak powinniśmy mieszkać, pracować, 
działać, kupować i myśleć. Opowiada 
o prawdziwych architektach i myślicielach, 
których wymarzone miasta stały się 
wzorcami dla świata, w którym żyjemy. Od 
XIX stulecia po dziś to, co zaczęło się jako 
wizjonerskie koncepcje – nieraz utopijne, 
nieraz dziwaczne, zawsze kontrowersyjne – 
było stopniowo przyjmowane i realizowane 
na ogromną skalę, stając się naszą 
konkretną rzeczywistością, w miastach 
całego świata, od Dubaju przez Szanghaj 
i Londyn po Los Angeles.

Wystawa BLACK by Tomek Tomkowiak
Kiedy: do 30.06.2018
Gdzie: Dziedziniec Młyńska 12

„Podróżuję dla Fotografii. Można powiedzieć nawet, że 
Fotografia to cała moja podróż. Gdziekolwiek wyjeż-
dżam, czy jest to „sąsiedni” Amsterdam, czy „odległe” 
San Francisco, nie wspominając już o innym, afrykań-
skim świecie, towarzyszy mi aparat. Narzędzie, dzięki 
któremu zapisuję swoją pasję, „wdrukowuję” swój 
sposób widzenia na papier, a następnie zwracam światu 
w postaci wystaw czy publikacji. Podróż zatacza koło, 
nabiera „fizyczności”. Staje się kolejną drogą, do której 
trzeba się przygotować, wypowiedzieć się, dołożyć do 
układanki świata coś, czego pozornie nie było widać 
pierwotnie. Fotografie są powołaniem do życia nowej 
rzeczywistości, po której ktoś inny może teraz iść i od-
krywać: jako krytyk, widz, odbiorca, technik, ramiarz, 
szklarz, monter...Każdy z tej podróży wynosi coś innego, 
wyjątkowego dla siebie. Ja nadaje jedynie formę - rożną 
w zależności od miejsca, kontekstu, nastroju, ulotności 
chwili. Tym razem moją podróż można zamknąć w jed-
nym słowie: BLACK”

Na wystawie zobaczyć będzie można prace wyłącz-
nie czarno-białe, wyłącznie czarnych dziewcząt, które 
napotkał na swojej drodze fotograf. Będzie więc kilka 
ujęć z Amsterdamu, gdzie bohaterką jest Nirmala (Sri 
Lanca) z San Francisco czy z Zanzibaru, który stał się 
dla Tomka drugim domem i gdzie od lat realizuje swoje 
fotograficzne pasje. Wszystkie zdjęcia powstały „przez 
przypadek”, bez żadnego budżetu, nie uczestniczyli 
w nich wizażyści, fryzjerzy, projektanci mody...



PORADA PRAWNA

Warto wspomnieć o tym, że darczyńca 
może w umowie darowizny zabezpieczyć 
swoje prawo do zamieszkania w da-
rowanym lokalu. Służy do tego m.in. 
instytucja służebności osobistej miesz-
kania, która – na czas określony albo 
dożywotnio – zapewni darczyńcy prawo 
do swobodnego korzystania z lokalu. 
Dopuszczalne jest również umowne ob-
ciążenie przedmiotu darowizny prawem 
użytkowania uprawniającym darczyńcę 
do nie tylko korzystania, ale również 
pobierania pożytków z darowanego 
lokalu, np. poprzez wynajmowanie lokalu 
osobom trzecim. 
Otrzymanie mieszkania poprzez daro-
wiznę jest dla obdarowanego niezwykle 
korzystne ze względu na wysokie ceny 
nieruchomości, jednakże należy pamię-
tać o zapłacie podatku od darowizny. 
Wysokość podatku obliczana jest według 
przynależności obdarowanego do właści-
wej grupy podatkowej, która wynika ze 
stosunku osobistego łączącego darczyńcę 
z obdarowanym. Całkowicie, niezależnie 

od wartości darowizny zwolnieni z obo-
wiązku zapłacenia podatku są małżonek, 
wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, 
ojczym i macocha. 
Odwołanie darowizny możliwe jest tylko 
w wyjątkowym wypadku, gdy obdaro-
wany dopuszcza się względem darczyńcy 
rażącej niewdzięczności. Darowizna nie 
może być jednak odwołana z powodu 
niewdzięczności, gdy darczyńca obdaro-
wanemu przebaczył. 
Prawo chroni darczyńcę również wtedy, 
gdy ten popadnie w niedostatek. W ta-
kiej sytuacji obdarowany ma obowiązek, 
w granicach istniejącego jeszcze wzbo-
gacenia, dostarczać darczyńcy środków, 
których mu brak do utrzymania odpo-
wiadającego jego usprawiedliwionym 
potrzebom albo do wypełnienia ciążą-
cych na nim ustawowych obowiązków 
alimentacyjnych. Obdarowany może 
zwolnić się od tego obowiązku zwracając 
darczyńcy wartość wzbogacenia.

Marcin Knoppek, aplikant adwokacki 

Darowizna lokalu mieszkalnego 
lub jego części

Lokal mieszkalny albo udział 
w nim może być przedmiotem 
darowizny, czyli nieodpłatnego 
przeniesienia własności przez 
darczyńcę na rzecz obdarowa-
nego. Taka czynność prawna 
wymaga jednak zawarcia umo-
wy darowizny w formie aktu 
notarialnego. 



FELIETON

Od razu zaznaczam, że nie będziesz potrzebował milionów 
na prezenty. Nie o rzeczy tu chodzi. Pragnę tylko uchro-
nić Cię przed rozlaniem szamba zwanego „ten związek 

nie ma sensu”. Przeczytaj zatem tych kilka rad, których wcielenie 
w życie uratuje matkę Twoich dzieci przed obłędem, a Ciebie 
przed samotnym jedzeniem obiadów przed telewizorem.  

Wyobraź sobie dzień tygodnia jak każdy inny. Ty wycho-
dzisz do pracy, ona zostaje z dziećmi (małymi – bo mówimy 
o urlopie macierzyńskim). Do ogarnięcia ma dom, zakupy, 
obiad, maluchy i załóżmy, że ma na to 10 godzin. 10 godzin 
okraszonych wybuchami histerii, złością, bezsilnością 
i natłokiem zadań. Byle do wieczora, powtarza w myślach. 
Obiad robiony na raty, kawa znów wystygła, sikać chciało 
jej się już godzinę temu i jeszcze nie dotarła do toalety. 
Jest zmęczona, sfrustrowana, bez chęci do życia. W końcu 
jesteś Ty, wybawiciel. I tu zaczyna się Twoje zadanie.

Przywitaj żonę innymi słowami niż “Cześć, co na obiad?”. 
Wiesz, kiedy w pocie czoła gotowała te pyry i tłukła kotle-
ty, których nie zdążyła jeszcze usmażyć, może jej się przez 
totalny przypadek wymsknąć niemiła odpowiedź “gów-
no!”, a potem to już tylko trzaśnięcie drzwiami od łazienki 
i płacz, bo nikt jej nie rozumie. Wykaż się odrobiną empatii. 
Ona nie leżała plackiem przez 10 godzin. Nie pytaj, dlacze-
go parujące danie nie czeka jeszcze na stole. Jakby mogło, 
to by czekało, proste. 

Kiedy już usiądziecie przy stole i spróbujecie razem zjeść 
posiłek, daruj sobie tym razem opowiastki o firmowych sen-
sacjach. Ona spędziła kolejny dzień w domu z dziećmi, gdzie 
szczytem rozrywki była wycieczka do Lidla. I choć kocha 
dzieci nad życie, to znów przyszedł okres, kiedy rzyga tym 
wszystkim. To chwilowe, ale w tym czasie tak bardzo potrze-
buje Twojej uwagi. Zapytaj czasem, jak się czuje. Pozwól jej 
mówić i przede wszystkim wsłuchaj się w to, co mówi, bo być 
może powie Ci coś bardzo ważnego, np. że jest zmęczona, 
ma dość i potrzebuje pomocy. Pokaż, że rozumiesz. W końcu 
wychowuje Wasze dzieci, a to cholernie ciężkie zadanie.

Po obiedzie nie uciekaj do garażu czy na kanapę. Daj jej 
chwilę na odreagowanie, złapanie dystansu. Nie musisz 
jej wysyłać do drogiego SPA, żeby odpoczęła, ale wielką 
ulgę poczuje, kiedy spędzisz czas z dziećmi, przynajmniej 
jednym, przynajmniej godzinę. Dodatkową odznakę Ekstra 
Faceta dostaniesz, jeśli zrobisz dla niej herbatę. 3 minu-
ty roboty, a +100 do uznania.  A kiedy już dotrwacie do 
wieczora i dzieci pójdą spać, przestań na chwilę przewijać 
Fejsa. Przytul ją, pogłaszcz po głowie i powiedz, że jest su-
per babką. Bo jest, ale teraz wcale tego nie czuje. Ma dość 
i choć głośno tego nie powie, to tęskni za tym, jak było 
kiedyś, kiedy nie ciążyła na niej tak ogromna odpowiedzial-
ność. Bez Twojego wsparcia i chwili oddechu lada moment 
będzie jej wszystko jedno. Dlatego zabierz w niedzielę dzie-
ciaki na spacer. Daj tej wykończonej psychicznie kobiecie 3 
godziny tylko dla siebie. Niech odzyska siły, posłucha ciszy, 
za którą tęskni, zrobi coś dobrego dla ciała i duszy. Marzy 
o tym od dawna.

Nie mówiła Ci o tym do tej pory? A może nie chciałeś słu-
chać? Może wydawało Ci się, że skoro “siedzi w domu”, to 
wszystko jest ok, bo to nie jest takie wykańczające zajęcie? 
Wiesz, dzieci raczej jeszcze nikogo nie wykończyły, ale sa-
motność, brak wsparcia i brak odskoczni owszem. Bo kiedy 
po całym dniu mordęgi ta umęczona matka musi jeszcze 
“usługiwać swojemu panu”, to co jak co, ale żadna babka nie 
wytrzyma tego na dłuższą metę. Dlatego wprowadź w życie 
tych kilka prostych rzeczy, a zobaczysz, że wyjdzie to na 
dobre jej, dzieciom i Tobie. Po prostu nie bądź jednym z tych 
baranów, na których żony wylewają pomyje na Facebooku. 
Bądź fajnym, kochającym facetem i ojcem. Ot tyle.

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

Szanowny 
mężczyzno,  

czy wiesz, jak uszczęśliwić matkę swoich dzieci?

Szanowny mężczyzno, głowo rodziny. W czasach 
niedomówień, nieporozumień i fukania na siebie 
zadam Ci jedno pytanie, a Ty zastanów się chwilę 
nad odpowiedzią. Czy wiesz, co możesz zrobić dla 
matki swoich dzieci, aby ta była szczęśliwa i chcia-
ła uszczęśliwiać również ciebie? Podpowiem Ci.



Deser letnie przebudzenie
Składniki:
- 3 kulki lodów:  
 czekolada z pomarańczą 
 czekolada 
 sorbet malina
- świeże maliny – 125 g
- jogurt naturalny – 200 g
- miód pszczeli - 25 g
- pieczona kruszonka z migdałami
- maliny mrożone - 100 g
- cukier trzcinowy - 10 g 

Pieczona kruszonka - wykonanie:
60g masła
60g cukru
60g zmielonych migdałów
60g mąki pszennej

Masło łączymy z cukrem, rozcieramy. 
Dodajemy mąkę i migdały. Rozcieramy 
tak, aby uzyskać okruchy. Wsypujemy 
kruszonkę na blaszkę wyłożoną 
papierem do pieczenia i pieczemy 
w nagrzanym piekarniku ok. 12–14 
minut, aż będzie rumiana.

Kolejność składania deseru:
1. Mus malinowy (zmiksowane truskawki 

mrożone z cukrem trzcinowym)
2. Jogurt naturalny zmiksowany 

z miodem i świeżymi malinami
3. Lody
4. Migdałowa kruszonka
5. Listek mięty – do dekoracji

KULINARIA

Galeria MM
ul. Św. Marcin 24
61-805 Poznań

pon. - pt.:   9:00 - 21:00
soboty: 10:00 - 20:00
niedziele: 10:00 - 19:00



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!




