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Drugi etap 
os. Nowy Marcelin 

już gotowy
Drugi etap osiedla Nowy Marcelin na poznańskim Grunwaldzie został 
oddany do użytku. Właśnie trwają pierwsze odbiory mieszkań, a nowi 
mieszkańcy mogą już planować jak urządzą swoją kuchnię, łazienkę, 
salon i inne pokoje. Osiedle Nowy Marcelin położone jest tuż obok lasku 
Marcelińskiego, z dobrym dojazdem do centrum oraz blisko punktów 
usługowych, szkół, przedszkoli i CH King Cross. W drugim etapie wszystkie 
mieszkania zostały już sprzedane, ale można jeszcze kupić mieszkanie w 
etapie trzecim, który jest w trakcie realizacji i zostanie oddany do użytku w 
październiku 2020 r. 

Nowy Marcelin składać się będzie z trzech monitorowanych osiedli 
z portierniami ochrony, bezpiecznymi placami zabaw dla dzieci i 
podziemnymi halami parkingowymi dla samochodów osobowych oraz dla 
rowerów. Wybudowane zostanie również centrum sportowe. Budynki  o 
zróżnicowanej wysokości od trzech do dziesięciu pięter wyróżniać się będą 
ciekawą architekturą. Zaprojektowano tu dobrze doświetlone mieszkania z 
przestronnymi balkonami.  

Magazyn Mieszkańców Atanera

Redakcja:  
Magdalena Szulc z zespołem

Kontakt: mojem@ataner.pl

DTP i grafika: Circular Design  
info@circulardesign.eu

Druk:  
Sprint Drukarnia  
biuro@sprintdrukarnia.pl  
www.sprintdrukarnia.pl 



ADMINISTRACJA

Nowe ławki na os. Batorego oraz 
renowacja ławek przy ul. Naramowic-
kiej
Na os. Stefana Batorego zakupiono 
komplet nowych ławek, które stoją w we-
wnętrznej części osiedla. Ponadto na ul. 
Naramowickiej dokonano renowacji ławek 
poprzez wymianę desek i malowanie. 
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Plac zabaw w 2 etapie os. Nowy Marcelin
W drugim etapie os. Nowy Marcelin pojawił się plac zabaw. 
Piaskownica, wieża wspinaczkowa, zjeżdżalnia i tor przeszkód 
oraz inne atrakcje czekają na dzieciaki. Drugi etap osiedla jest już 
oddany do użytku.



Dzień Dziecka na os. Polanka i na os. Marcelin
Jak co roku, na początku czerwca hucznie obchodziliśmy 
Dzień Dziecka. W poniedziałek bawiły się dzieci z os. Polan-
ka, a we wtorek z os. Marcelin. Tańce, śpiewanie, konkur-
sy, malowanie twarzy i rzutki to tylko niektóre z atrakcji, 
które przygotowaliśmy z tej okazji. Imprezy prowadziły 
uśmiechnięte animatorki, a dzieci otrzymały gadżety: balony 
z helem, bańki mydlane, frisbee i zakładki do książek. Do 
zobaczenia za rok!

Remont elewacji na ul. Mylnej 29
W budynku przy ul. Mylnej 29 odbył się remont 
elewacji od strony tarasu oraz ściany szczytowej. Teraz 
ściany lśnią nowym blaskiem. 

Sprawdzanie dachów
Po okresie zimowym sprawdzane 
są połacie dachów pod kątem 
stanu papy, mocowań poszcze-
gólnych elementów, takich jak 
np. instalacje odgromowe, czapy 
kominów wentylacyjnych, siatki 
i kolce. Sprawdzany jest także stan 
urządzeń dachowych, np. instalacje 
wentylacji i klimatyzacji. 



TOWAROWA 39 
NOWOCZESNY HUB 
W CENTRUM MIASTA

INWESTYCJA

Powstający obiekt składa się z dwóch 
segmentów, zróżnicowanych wyso-
kościowo i funkcjonalnie. Zlokalizo-

wany jest w obrębie kompleksu aparta-
mentowców i biurowców Towarowa 35, 
37 i 41. W zmierzeniu projektanta było 
utrzymanie charakteru zabudowy dziel-
nicy zgodnie z wymaganiami Miejskiego 
Konserwatora Zabytków. Położenie 
inwestycji na obszarze zespołu urbani-
styczno-architektonicznego, wpisanego 
do rejestru zabytków i objętego ochroną 
konserwatorską zdecydowało o krokach 
projektowych zmierzających do wpisania 
obiektu w kontekst dzielnicy. Powstające 
segmenty kubaturowe tworzyć będą 
spójny zespół kwadratu miejskiego.

Dwa w jednym

Budynek nr 1 stanowić będzie 5-cio 
kondygnacyjne podium o funkcji biu-
rowo-usługowej o wysokości 19,18 m. 
Budynek nr 2 stanowiący dominantę 
o wysokości 73 m pełnić będzie funk-
cję usługowo-mieszkalną. Budynek 
ten jest zaliczony do wysokościowych 
i posiadać będzie 22 kondygnacje nad-
ziemne, dwie kondygnacje podziemne 
stanowiące parking podziemny z 216 
miejscami postojowymi oraz poziom 
techniczny zlokalizowany na dachu bu-
dynku osłonięty odcinkowo układem 
ścian parawanowych przeszklonych 
w konstrukcji aluminiowej słupowo-
-ryglowej. Część dachu będzie prze-
znaczona jako strefa wypoczynkowa 
w postaci tarasu widokowego. 

Reprezentatywną częścią segmentu 
mieszkalnego będzie wejście główne oraz 
przestronny hol z ekspozycją północno-
-wschodnią oraz północno-zachodnią. 
Wszystkie wejścia do budynku zostały 
zaprojektowane z poziomu parteru, tak 
aby umożliwiały bezkolizyjny dostęp do 
obiektu osobom niepełnosprawnym.

Przy kompleksie budynków zaprojekto-
wano wydzielone powierzchnie tere-
nów zielonych i powierzchnię parkową 
z nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej 
oraz teren wypoczynkowy zagospoda-
rowanymi elementami małej architektu-
ry i wyposażenia rekreacyjnego. 

Elewacja i aranżacja

Wygląd i charakter zewnętrzny obiektu 
będzie nadawać elewacja budynków. 
Fasady zaprojektowano z dwóch typów 
ścian przeszklonych w konstrukcji alumi-
niowej słupowo-ryglowej i strukturalnej, 
okładzin elewacyjnych panelowych 
aluminiowo-kompozytowych typu Alu-
cobond oraz z okładzin z płyt z włókna 
cementowego w kolorze grafitowym. 
Część mieszkalna obiektu od poziomu 
+3 do poziomu +16 będzie posiadać 
loggie. Od poziomu +17 do poziomu 
attyki powstanie pion ogrodów zimo-
wych, zamkniętych ścianą przeszkloną 
w licu zewnętrznej krawędzi płyt loggi 
kondygnacji niższych.

Mieszkania wykończone zostaną 
w stanie deweloperskim, do ostatecz-
nego zaaranżowania przez Nabywcę. 

W przestrzeni każdego z nich znajdzie-
my podziały funkcjonalnej strefy miesz-
kalnej oraz pomieszczeń sanitarnych 
i kuchni wraz z usytuowaniem elemen-
tów zasilania elektrycznego oraz przy-
łączeń wodno-kanalizacyjnych. Istnieje 
możliwość klimatyzowania mieszkań 
na wszystkich kondygnacjach. W celu 
ograniczenia zysków ciepła od strony 
ogrodów zimowych zaprojektowano 
ruchome żaluzje przeciwsłoneczne. 

Konstrukcja

Konstrukcja budynku biurowego 
wykonana jest w technologii mo-
nolitycznej żelbetowej w układzie 
słupowo-płytowym w kondygnacjach 
garażowych oraz płytowo-słupo-
wo-ścianowym w kondygnacjach 
nadziemnych. Główne usztywnienie 
budynku wysokiego stanowi trzon 
komunikacyjny z szybami windowymi 
oraz dwa trzony klatek schodowych 
z zespołami szachtów instalacyjnych. 
Stropy oparte będą na ścianach trzo-
nów, ścianach wewnętrznych oraz na 
słupach elewacyjnych. Konstrukcja 
budynku niskiego jest bliźniacza do 
budynku wysokiego w kondygnacjach 
garażowych oraz nadziemnych. 

Posadowienie pod budynkami i gara-
żem zostało zaprojektowane jako bez-
pośrednie z dodatkowym podparciem 
na ścianach szczelinowych (po obwo-
dzie) oraz na palach barette (potocznie 
zwane „barety”).

Towarowa 39 – najwyższy budynek mieszkalny w Poznaniu – wyróżnia się nie tylko wysokością, ale 
też skomplikowaną konstrukcją i aranżacją. Projekt i budowa takiego wieżowca w samym centrum 
miasta stanowi nie lada wyzwanie. Jak wygląda techniczna strona powstawania obiektu? Na to 
pytanie znajdziecie odpowiedzi w poniższym artykule.



DESIGN

Systemy budynkowe

Powstający kompleks budynków będzie 
„uzbrojony” w różnorodne systemy 
instalacyjne potrzebne do poprawnego 
i sprawnego funkcjonowania budowa-
nego obiektu. Budynek będzie posiadał 
system wspomagający zarządzaniem 
automatyki budynkowej BMS. 

Budynek zostanie wykonany w klasie 
odporności pożarowej „B” (budynek 
wysokościowy i średniowysoki, zakwali-
fikowany do kategorii ZL III i V w strefie 
usługowej przyziemia oraz ZL IV w stre-
fie mieszkalnej) i podzielony na osiem 
stref pożarowych. Będzie posiadał 
zintegrowany z systemem BMS System 
Sygnalizacji Pożaru SSP podłączony do 
bezpośredniego monitoringu pożarowe-
go Państwowej Straży Pożarnej. System 
ten będzie się składał z centrali pożaro-
wej oraz czujek dymu, ręcznych ostrze-
gaczy pożarowych (ROP), sygnalizato-
rów, linii, pętli dozorowych, itp. Centrala 
pożarowa będzie odpowiedzialna za 
sygnalizowanie stanów obiektu: eksplo-
atacyjnego, awarii i alarmowego (pożaru) 
przez załączenie sygnalizatorów optycz-
nych i akustycznych (DSO). Dla budynku 
mieszkalnego zostaną wykonane cztery 
dźwigi windowe. Jeden z tych dźwigów, 
w przypadku wystąpienia zagrożenia 
pożarowego, będzie pełnić funkcję 
dźwigu przeznaczonego dla jednostek 
i ekip straży pożarnej prowadzących 
akcję ratowniczą i gaśniczą. 



DESIGN

Nowoczesny design w japońskim stylu jest prosty, wysokiej jakości 
i użytkowy. Interesujące formy przywodzą na myśl rytuały z Kraju 

kwitnącej wiśni. To tam parzenie herbaty jest zadaniem wyjątkowym i od-
prężającym. Ceremonię picia herbaty rozpoczyna oczywiście zaparzenie 

herbaty w dzbanku, który następnie postawiony może zostać na podgrzewa-
czu. W japońskiej kuchni nie może zabraknąć też zestawu do robienia sushi 

– co jest coraz bardziej popularną praktyką także w Polsce.

Wykonane z kamionki naczynia mają niezwykle atrakcyjne, żeliwne 
wykończenie, a towarzyszące im elementy z drewna bambusowego 

doskonale ocieplają ich wygląd. Klasyczne, niewielkie czarki 
z bambusowymi podkładkami i miniaturowe miseczki to inne 

elementy japońskiej kuchni, która z pewnością spodoba 
się zarówno zwolennikom prostych i oszczędnych 

form, jak i wielbicielom azjatyckich klimatów

W japońskiej  
kuchni 
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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.
Przychodzi samiec alfa do mięsnego i mówi:

- Poproszę kilo baleronu.

- W całości czy pokroić?

- A jak pani wygodniej?

- No, w całości...

- To proszę pokroić.



Jak ubierają się 
poznaniacy? 

Zawsze stylowo! 
Sprawdźcie sami. 

Chcesz, by Twoje zdjęcie 
pojawiło się na tej 

stronie? Wyślij je do nas: 
mojem@ataner.pl

STREET WEARSTREET WEAR



MIASTO

JUŻ PRAWIE LATO!
Wyjdź na spacer, chociażby 
po osiedlu pełnym zieleni.

Lato sprzyja spacerom. Na naszych osiedlach o zieleń dbamy cały rok, jednak cieszy oko 
głównie w ciepłych miesiącach.



Do podstawowych zabiegów 
przeprowadzanych w okresie 
wegetacyjnym należą: wertyku-

lacja, nawożenie, nasadzenia, przycina-
nie krzewów i drzew, ręczne usuwanie 
chwastów, opryski, koszenie trawników 
oraz grabienie liści. W trakcie roku 
dokonywane są także zaplanowane 
wycinki drzew po uprzednio wydanej 
zgodzie przez odpowiedni urząd oraz 
naprawy zieleni po zdarzających się 
coraz częściej niekorzystnych zjawi-
skach atmosferycznych. Zaplanowane 
wycinki wynikają często z faktu, że sta-
rzejące się drzewa zaczynają poważnie 
zagrażać bezpieczeństwu i mogą się 
przewrócić w niekontrolowany sposób. 
Po usunięciu drzewa wykonywane są 
nasadzenia rekompensacyjne.

Wiosna to początek prac ogrodniczych
Wczesną wiosną ma miejsce przegląd 
krzewów. Te wymagają co jakiś czas 
radykalnych cięć odmładzających, które 
w przyszłości zaowocują zagęszczeniem 
się bryły oraz poprawą kondycji rośliny. 
Nieodzownym elementem pielęgnacji są 
trawniki. Po zimie wymagają one rege-
neracji, dlatego, w zależności od stanu 
murawy, należy przeprowadzić zabiegi 
aeracji lub wertykulacji, co wpływa także 
korzystnie na stan gleby. Te czynności 
zapewniają trawie lepszy dostęp po-
wietrza, wody i światła. Po wykonanych 
zabiegach napowietrzających trawę 
ma miejsce jej dosianie w miejscach, 
gdzie uległa degradacji. Trawniki są 
stałym elementem dekoracyjnym wielu 
osiedli, jednak ich utrzymanie bywa 
bardzo pracochłonne i trudne. Na wielu 
naszych osiedlach dzięki zamontowa-
nym systemom nawadniającym, które 
są uruchamiane na przełomie kwietnia 
i maja, wzrost roślin przebiega sprawniej, 
gdyż nie jest zdany tylko i wyłącznie na 
trudne warunki pogodowe, np. długo-

trwałe okresy suszy. System nawad-
niania to spore wsparcie w pielęgnacji 
zieleni, ale również wymaga konserwacji 
poprzez naprawy sieci zraszaczy i linii 
kroplujących oraz samych sterowników. 
Po zakończeniu jego pracy, przed zimą, 
należy zadbać o usunięcie wody z syste-
mu, aby ta po zamarznięciu nie uszkodzi-
ła infrastruktury. 

Wiosna to także dobry czas na dokona-
nie nawożenia - dostarczenia roślinom 
odpowiednich substancji odżywczych. 
Stworzenie dogodnych warunków do 
wzrostu sprzyja również pojawieniu się 
chwastów, które wymagają systematycz-

nego usuwania, dlatego jest to robione 
ręcznie, a także poprzez kompleksowe 
opryski specjalnymi preparatami. Pod-
stawą konserwacji zieleni jest koszenie 
trawników, które w zależności od tempa 
przyrostu odbywa się średnio co 2 ty-
godnie. W trakcie roku ma miejsce także 
przycinanie krzewów, aby utrzymać 
ich naturalny kształt i zachować walory 
dekoracyjne. 

W planach gospodarczych często 
pojawiają się takie prace, jak nowe 
nasadzenia ozdobne, zakładanie nowego 
trawnika i sadzenie kwiatów w donicach. 
Te ostatnie to często zabieg dwuetapo-
wy: wiosną sadzimy kolorowe, obficie 
kwitnące rośliny, a jesienią wrzosy lub 
wrzośce. Oczywiście staramy się także 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców i sadzić wskazane przez 
nich gatunki, dopasowane do istnieją-
cych nasadzeń. 

Nowe nasadzenia wynikają z wielu 
czynników, do których należą m.in. 
degradacja roślinności poprzez jej 
zadeptanie, uszkodzenie lub uschnięcie 
spowodowane niesprzyjającą w danym 
roku pogodą, ale także w celu upiększe-
nia krajobrazu osiedla.

Szanuj zieleń!
 Wspomniana degradacja zieleni poprzez 
jej zadeptywanie to częsty problem, 
dlatego wspólnie z mieszkańcami staramy 
się zwracać uwagę na poszanowanie 
zieleni, informujemy o zakazie gry w piłkę, 
czy wyprowadzania zwierząt i konieczno-
ści sprzątania po nich. 

Najważniejsze w całym procesie pielęgna-
cji zieleni jest zachowanie harmonii między 
potrzebami mieszkańców, a wymogami, 
jakie stawiają rośliny. Współczesne osiedla 
tworzące miasta rozwijają się bardzo 
dynamicznie i często kosztem przyrody, 
dlatego tak ważne jest zachowanie kon-
taktu z naturą, nawet w samym centrum 
miasta. Zieleń osiedla jest niewątpliwym 
atutem nieruchomości i pozwala na co 
dzień odetchnąć i odstresować się, dlatego 
w każdym roku w planie gospodarczym 
przeznacza się środki na jej utrzymanie.  

Ekologiczne metody pielęgnacji
Do ostatnio dyskutowanych zagadnień 
w zakresie zieleni coraz częściej do-
chodzą kwestie ekologicznych metod 
pielęgnacji np. poprzez zastąpienie urzą-
dzeń spalinowych na te akumulatorowe, 
generujące mniej hałasu i zanieczysz-
czeń. Są to rzeczywiście ważne kwestie, 
ale wdrażamy je stopniowo, w zależności 
od specyfiki danej nieruchomości i jej 
realnych wymagań oraz wyzwań, jakie 
stawiają rosnące tam rośliny.

Terenami zielonymi 
na naszych osiedlach 

zajmują się 
wyspecjalizowani 

ogrodnicy.



MAŁGORZATA 
GRUPIŃSKA-BIS

Z Dyrektor Teatru Ósmego Dnia rozmawiamy 
o jego imponującym jubileuszu, codziennej 
teatralnej drodze i o tym, jak teatr kształtuje 
rzeczywistość i pozwala przeżyć więcej niż 
jedno życie.

Spotykamy się z okazji 55-lecia Teatru Ósmego Dnia. 
Taki imponujący jubileusz zobowiązuje do pewne-
go rodzaju podsumowań. Jak ocenia Pani ostatnie 
ponad pół wieku w działalności teatru?

Specyfika Teatru Ósmego Dnia jest taka, że raczej nie 
rozpamiętujemy tego co było, tylko staramy się odważnie 
patrzeć w przyszłość. Jednak rzeczywiście – jubileusz to 
jest dobry moment na podsumowania. Dlatego na hasło 
tego roku wybraliśmy tytuł jednego z naszych spektakli – 
„Więcej niż jedno życie”. Bo w istocie – zarówno Ósemki 
jako grupa teatralna, jak i każdy jej członek przeżywał, 
można by powiedzieć, więcej niż jedno życie. Na to wła-
śnie pozwala teatr, który rodzi się ze słuchania drugiego 



człowieka, który porusza aktualne problemy. Nasi aktorzy 
w tym roku co tydzień na Facebooku prezentują fragmenty 
swoich wspomnień. Z nich moglibyśmy wyciągnąć takie 
istotne sprawy, które składały się na Teatr Ósmego Dnia. 
Będzie to zatem artystyczna wspólnota i przyjaźń, którą 
zadzierzgnęli członkowie Teatru. Dalej myślę, że charakte-
rystyczne dla nas były podróże, nasze spektakle plenerowe 
objechały niemal cały świat. Ważne dla nas jest także 
zmaganie się z historią – nie tylko jako opowieścią z prze-
szłości, ale też tą, której doświadczyliśmy: walki z komuną, 
emigracji. To skłoniło nas do poruszania ważnych proble-
mów społecznych w ostatnich 
latach. A chyba można powie-
dzieć, że jedyne co jest stałe 
to zmiana: te 55 lat to historia 
ewolucji z teatru studenckiego 
do instytucji kultury, wiernej 
ideom teatru alternatywnego.

Jak zmieniła się przez ten 
czas poznańska scena te-
atralna?

To temat na bardzo długą 
opowieść, ale na pewno da się 
zauważyć zmianę pokoleniową, 
to naturalna konsekwencja 
przemijającego czasu. Teatr 
nie jest odizolowany od czasów, w których żyjemy i można 
w nim zobaczyć odzwierciedlenie kryzysów i społecznych 
napięć naszego świata. Poznań zresztą zawsze był miejscem 
rozwoju teatru alternatywnego, także w jakimś stopniu pod 
naszymi skrzydłami, w relacji z nami powstało kilka grup, 
które działają na offowej scenie do dziś. To, co można zauwa-
żyć, to ciągła popularność dobrych spektakli i wrażliwość 
widzów, którzy od lat są przygotowywani do odbioru sztuki.

Pięć lat temu Teatr świętował pod hasłem 
„Pod prąd”. Czy dziś także idą Państwo 
w tym kierunku?

Zawsze. Nie tylko dlatego, że chcemy być 
na przekór. Konformizm i konsumpcjonizm 
wciąż niestety narastają, a teatr jest jednym 
z tym sposobów, który potrafi się im przeciw-
stawić. Naszą pracą szukamy prawdy o świe-
cie, a to sprawia że często musimy być pod 
prąd trendom.

Od początku uczestniczyliście w życiu spo-
łecznym i politycznym. Jak to wygląda dziś?

Przyglądamy się temu, co dzieje się wokół 
nas. Jesteśmy aktywni, zapraszamy do naszej 
siedziby osoby, które mają coś mądrego do po-
wiedzenia o otaczającej nas rzeczywistości. Nasi 
aktorzy też sami angażują się w różnego rodzaju 
działania społeczne. Chcemy, by Teatr Ósmego 
Dnia kojarzył się z zaangażowaniem, a przede 
wszystkim z tym, że nie jesteśmy obojętni.

Jakie plany mają Państwo w najbliższym czasie?  
Czego możemy spodziewać się na scenie i poza nią?

W programie jubileuszu znajdą się spektakle teatrów 
z Poznania: Biuro Podróży, Porywacze Ciał, Usta Usta 
Republika, Circus Ferus, Janusz Stolarski i zespołów z ca-
łej Polski: Teatr Kana, Teatr Brama, Teatr Krzyk, Teatr 
Węgajty, Paweł Hajncel (Motyl z Łodzi). Artyści nie tylko 
pokażą swoje spektakle, ale również poprowadzą warsz-
taty teatralne i debaty o roli teatru alternatywnego we 
współczesnej sztuce. Będzie też można zobaczyć wystawy 
archiwalnych plakatów, projektów kostiumów Ósemek 

autorstwa Izabeli Rudzkiej, zdjęć od lat 
związanej z teatrem Joanny Helander 
oraz wziąć udział w koncertach: Arnolda 
Dąbrowskiego, autora opraw muzycznych 
przedstawień Teatru Ósmego Dnia i przy-
jaciela Teatru Maurycego Męczekalskiego 
(grupa bluesowa Tortilla). Wydarzeniem 
kończącym jubileusz będzie grudniowa 
premiera spektaklu Teatru Ósmego Dnia 
oraz premiera książki o Zespole Teatru 
autorstwa Anny Karoliny Kłys.

Teatr angażuje się w życie miasta i jest 
instytucją miejską. Jakie są Pani ulubio-
ne miejsca w Poznaniu?

Najprzyjemniej jest zawsze u siebie, dlatego lubię domo-
we zacisze i okolicę, w której mieszkam, gdzie jest bardzo 
zielono. Ale u siebie czuję się też w Teatrze, dlatego zaka-
marki ulicy Ratajczaka, ulubiona piekarnia, fascynujący 
budynek Arkadii, latem Plac Wolności, to miejsca bliskie 
memu sercu.

Dziękujemy za rozmowę.

 ZNANI POZNANIACY

Teatr nie jest 
odizolowany od czasów, 

w których żyjemy 
i można w nim zobaczyć 

odzwierciedlenie 
kryzysów i społecznych 
napięć naszego świata. 



ZDROWIE

UWOLNIJ SIĘ OD BÓLU PLECÓW 

WSTAŃ Z KRZESŁA! 
JAK ZACZĄĆ ĆWICZYĆ NA SIŁOWNI?

Większość z nas prowadzi siedzący tryb życia, co, jak wiadomo, negatywnie wpływa na nasze zdrowie 
i sylwetkę. Tymczasem rozwiązanie jest w zasięgu ręki – siłownia, która mieści się w wielu wspólnotach 
Atanera. Jak zacząć ćwiczyć na siłowni i na co zwrócić uwagę przy doborze ćwiczeń wyjaśnia trener 
personalny, Kamil Janiszak.

Jak zacząć ćwiczyć na siłowni?

Pierwszy dzień na siłowni może być nie lada wyzwaniem dla 
kompletnego laika. Musimy jednak pamiętać, że każdy kiedyś 
zaczynał swoją przygodę z siłownią i czuł się dokładnie jak ty. 
Początki zawsze są trudne, ale satysfakcja i zadowolenie 
w późniejszych etapach treningu są nie do opisania. 
Jeśli nie miałeś/aś do tej pory kontaktu z siłownią warto sko-
rzystać z pomocy trenera personalnego, który przeprowadzi 
z tobą trening wprowadzający, na którym dopyta o twój ów-
czesny styl życia, dotychczasową aktywność fizyczną, kwestie 
zdrowotne a finalnie o cele treningowe po to, by dopasować 

idealny program treningowy dla Ciebie. Po przeprowadzeniu 
„wywiadu” treningowego następuje czas na 20-25 minutowy 
trening, na którym zostaną wykonane „testy” funkcjonalne 
po to, by ocenić w jakiej kondycji jest twoja sylwetka (błędy 
postawy, ograniczona ruchomość stawów, spięte mięśnie, 
wydolność danych grup mięśniowych), ponieważ bez tego nie 
jesteśmy w stanie zaprogramować treningu tak, by przyniósł 
oczekiwane rezultaty.Stworzenie planu treningowego, który 
nie uwzględnia naszych „ograniczeń”, spowoduje pogłębienie 
się, np. wad postawy, co w dłuższej perspektywie może skut-
kować jeszcze większymi dolegliwościami bólowymi, aniżeli 
przed rozpoczęciem treningów. 

Jeśli siłownia już wcześniej pojawiła się w naszym życiu, 
nie możemy zapominać, jak powinna wyglądać jednostka 
treningowa.
1. Rozgrzewka w celu przygotowania ciała do planowanego 
wysiłku, wg protokołu RAMP (10-15 minut)

2. Część główna (właściwa) – Ćwiczenia, które przybliżają 
nas do osiągnięcia celu treningowego, np. ćwiczenia z ob-
ciążeniem zewnętrznym, ćwiczenia funkcjonalne, tj. te które 
poprawiają funkcjonowanie naszego organizmu przy codzien-
nych czynnościach, tj. chodzenie, bieganie, siadanie, chwyta-
nie itd. (40-45 minut)

3. Wyciszenie organizmu poprzez ćwiczenia oddechowe i po-
prawiające elastyczność aparatu ruchu (5 minut)

Należy pamiętać, że do osiągnięcia wymarzonych rezultatów 
potrzebny jest czas, dyscyplina i konsekwencja, gdyż „nie od 
razu Rzym zbudowano” , tak samo nasze ciało potrzebuje cza-
su, aby zaadoptować się do nowego bodźca jakim jest trening. 
Przy dobrze zaprogramowanym treningu i 2-3 jednostkach 
treningowych w tygodniu powinniśmy zauważyć pierwsze 
efekty po pierwszym miesiącu regularnych treningów. 

Kamil Janiszak – trener personalny | tel. 530 330 677
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ZDROWIE

Wszechobecny rozwój cywiliza-
cyjny sprawia, że większość 
dnia spędzamy w pozycji 

siedzącej, przykuci do biurka w pracy 
lub przemieszczając się pomiędzy pracą 
a domem. Oczywiście nie możemy zapo-
mnieć o czasie spędzanym w domu, który 
w wiekszości przypadków przeznaczamy 
na siedzenie przed telewizorem , czy ko-
rzystanie z „dobrodziejstw”, jakich dostar-
czają nam obecne czasy, tzn. komputery, 
smartfony i inne urządzenia elektronicz-
ne, zapominając jak wspaniałym narzę-
dziem do poprawy naszego codziennego 
funkcjonowania jest aktywność fizyczna.

Nasze ciało stworzone jest do ruchu 
i przemieszczania się w pozycji wypro-
stowanej, co sprawia, że ruch utrzymuje 
je w zdrowiu i dobrej kondycji psycho-
-fizycznej. Długotrwałe spędzanie czasu 
w pozycji siedzącej zwiększa ryzyko 
wystąpienia chorób układu krążenia,o-
tyłości, nowotworów, cukrzycy, bolu 
pleców lub innych schorzeń ortope-
dycznych oraz fizycznie zmniejsza nasz 
mózg, co wiąże się z zaburzeniami 

kognitywnymi, problemami z pamięcią 
i koncetracją.

Ludzkie ciało ma doskonałą właściwość, 
a mianowicie- adaptuje się do najczęściej 
przyjmowanej pozycji w ciągu dnia, two-
rząc pewnego rodzaju rusztowanie, więc 
jeśli wiekszość dnia spędzamy w pozycji 
siedzącej,z trudem przyjdzie nam wy-
konywanie czynności dnia codziennego 
w postawie wyprostowanej. W dłuższej 
perspektywie naraża nas to na „życie 
w bólu”, który nie pozwoli czerpać rado-
ści z codziennego funkcjonowania.

Aktywność fizyczna będzie doskonałym 
rozwiązaniem, aby zmniejszyć dolegli-
wości bólowe, ale musimy zdać sobie 
sprawę z tego, że godzina podejmowa-
nej aktywności nie będzie panaceum na 
8-cio godzinny maraton, jaki spędzamy 
w pozycji siedzącej. 

Postaraj się, by na każde 30 minut 
siedzenia poruszać się przez 2 minuty, 
nie chodzi tu o sprinty po firmie, 
spacer lub krążenia kończynami 
w zupełności wystarczą.

DOSKONAŁYM ROZWIĄZANIEM 
SĄ TRENINGI NA SIŁOWNI, 
DZIĘKI KTÓRYM: 

 ● pozbędziemy się nadmiaru tkanki 
tłuszczowej,

 ● ujędrnimy skórę, 
 ● poprawimy wydolność- co wiąże się 
z poprawą pracy serca, 

 ● wzmocnimy układ odpornościowy, 
dzięki poprawie krążenia

 ● przyspieszymy metabolizm spoczyn-
kowy, dzięki czemu będziemy spalać 
więcej kilokalorii w ciągu dnia, 

 ● zwiększymy gęstość mineralną kości, 
która wraz z wiekiem się zmniejsza, 
co wiąże się ze zwiększonym ryzy-
kiem osteoporozy, a odpowiednio 
dobrany trening ten proces znacznie 
spowalnia, a nawet hamuje

 ● rozładujemy stres, który narasta 
w ciągu dnia 

 ● zwiększymy pewność siebie i sa-
moocenę, dzięki poprawie wyglądu 
sylwetki

Światowa Organizacja Zdrowia umieszcza siedzący 
tryb zycia na czwartym miejscu listy przyczyn śmierci, 
których można było uniknąć
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NEWSY MIEJSKIE

Zlot Miłośników Citroëna na 100-lecie marki 
Kiedy: 27-30.06.2019
Gdzie: Muzeum Rolnictwa i przemysłu  
rolno-spożywczego w Szreniawie

Zapraszamy na Zlot Miłośników Citroëna. Ogólnopolski, 
Europejski, Światowy - nie ma ograniczeń. Citroënów 
historycznych, zabytkowych, oldtimerów, youngtimerów, 
współczesnych - nie ma ograniczeń. Spotkajmy się, poznaj-
my, porozmawiajmy. To wyjątkowa okazja. 
A zrobimy to zgodnie ze „światowymi standardami” - pole 
biwakowe, ogniska, biesiadowanie, wspólne przejazdy.

Ethno Port
Kiedy: 13-16.06.2019
Gdzie: CK Zamek

Zapraszamy na dwunastą edycję festiwalu prezentujące-
go 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 mu-
zycznej, jak i tych, których projekty, stosując oryginalne 
środki artystycznej ekspresji, kreują nowe wartości.

Podczas koncertu otwarcia, w czwartek 13.06. o g. 19, 
wystąpi zespół Baul Meets Saz (Indie, Turcja).

Program, którego najistotniejszym elementem będą 
koncerty, uzupełnią:  
potańcówka, spotkania, warsztaty, pokazy filmowe 
i wystawy.

Jarmark Świętojański
Kiedy: 08-23.06.2019
Gdzie: Stary Rynek

Najstarszy z poznańskich jarmarków, organizowany od ponad 40 
lat na płycie Starego Rynku w Poznaniu. Największy z jarmarków 
pod względem liczby i różnorodności wystawców. Trwa zwykle  
16 dni zaczynając i kończąc się  weekendem. Gości średnio ponad 
100 wystawców, z Polski, Europy a nawet Ameryki Południowej. 
Wystawcy handlują w drewnianych domkach handlowych, stanowi-
skach własnych oraz innych. 

Jedyny taki jarmark, który gości kolekcjonerów, zbieraczy i pasjona-
tów historii.  

Poza starociami w  ofercie znajdziemy unikalne wyroby artystyczne, 
biżuterię, ceramikę, rzeźbę, artykuły rękodzielnicze i rzemieślnicze, 
tradycyjne regionalne przysmaki, świąteczne ciasta oraz bogatą 
ofertę gastronomiczną. Części handlowej jarmarku zwykle towarzy-
szy bogaty program artystyczny.



BIBLIOTECZKA ATANERA

Kronika Miasta Poznania. 
Blokowiska.
Tom poświęcony fenomenowi 
blokowisk. Pierwsza część zawiera 
solidne, naukowe refleksje 
m.in. na temat genezy i historii 
powstawania poznańskich osiedli, 
opisy koncepcji przestrzennych, 
artykuły o sposobach budowy 
i technologicznych rozwiązaniach. 
Bloki wielu z nas kojarzą się 
z pierwszym mieszkaniem, miejscem 
dzieciństwa, dorastania, życia 
rodzinnego - w publikacji nie 
mogło więc zabraknąć wspomnień 
mieszkańców i ich subiektywnego 
spojrzenia na toczące się na 
osiedlach życie codzienne. Ważne 
miejsce w tej „Kronice” zajmują 
też artykuły traktujące przestrzeń 
blokowisk jako pole do działalności 
kulturalnej czy omawiające sposoby 
aktywizacji mieszkańców, ich pasje 
i literacką twórczość.

Zlot Miłośników Citroëna na 100-lecie marki 
Kiedy: 27-30.06.2019
Gdzie: Muzeum Rolnictwa i przemysłu  
rolno-spożywczego w Szreniawie

Zapraszamy na Zlot Miłośników Citroëna. Ogólnopolski, 
Europejski, Światowy - nie ma ograniczeń. Citroënów 
historycznych, zabytkowych, oldtimerów, youngtimerów, 
współczesnych - nie ma ograniczeń. Spotkajmy się, poznaj-
my, porozmawiajmy. To wyjątkowa okazja. 
A zrobimy to zgodnie ze „światowymi standardami” - pole 
biwakowe, ogniska, biesiadowanie, wspólne przejazdy.

Wystawa 100 RZEŹBA  
PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ
Kiedy: do 23.06.2019
Gdzie: Brama Poznania. ICHOT – Interdyscyplinarne 
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, ul. Gdańska 2, 
Poznań

Celem jubileuszowej wystawy Wydziału Rzeźby Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu jest wskazanie 
tradycji, kierunków artystycznego rozwoju i perspektyw 
procesu dydaktycznego Wydziału. Poprzez pokazanie 
wybranych aspektów przeszłości wystawa pokazuje 
tradycje stanowiące oparcie dla współczesnych koncepcji 
dydaktycznych. Kolejnym aspektem jest współczesność 
reprezentowana przez aktualnych pedagogów i przy-
szłość zakodowana w pracach studentów poszczegól-
nych pracowni. Triada oparta o tradycję, współczesność 
i przyszłość wydaje się najprostszą, a przez to najbardziej 
komunikatywną konstrukcją pokazu. 
Problemowy i koncepcyjny charakter wystawy ma na 
celu zaproszenie odbiorców do poznania specyfiki dzia-
łań rzeźbiarskich, stawiania pytań, analizy i rozważań na 
temat roli rzeźby we współczesnej przestrzeni kulturowej 
i miejskiej. Wystawie towarzyszą działania edukacyjne.



PORADA PRAWNA

Każdy właściciel 
lokalu z mocy 

prawa jest 
członkiem 
wspólnoty 

mieszkaniowej.

Jak głosować we wspólnocie 
mieszkaniowej?

Na corocznych zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych odbywają się głosowania 
nad ważnymi dla mieszkańców sprawami. 
Z tego powodu warto przyjść na zebranie 
i oddać swój głos. Zanim jednak to zrobi-
my, warto sprawdzić, jak możemy głoso-
wać. Poniżej odpowiedzi na najważniejsze 
pytania związane z głosowaniem. 

Czy jestem członkiem wspólnoty? 
Każdy właściciel lokalu z mocy prawa 

jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej. 
Zaznaczyć należy, że w skład wspólnoty 
mieszkaniowej wchodzą właściciele nie tyl-
ko lokali mieszkalnych, ale również lokali 
niemieszkalnych (użytkowych). 

Jakie są zadania wspólnoty? 
Do podstawowych zadań wspólnoty 

mieszkaniowej należą: zawieranie umów, 
wybór wykonawców prac porządkowych 
i remontowych, ustalanie regulaminów 
rozliczeń kosztów, wybór administratora. 
W małych wspólnotach mieszkaniowych 
(liczba lokali nieprzekraczająca 7) zadania 
te wykonywać będzie bezpośrednio wspól-
nota, a w dużych wspólnotach mieszkanio-
wych (poniżej 7 lokali) część kompetencji 

przejmie na siebie zarząd wspólnoty wy-
bierany w drodze uchwały podejmowanej 
na zebraniu wspólnoty. 

Czym jest zebranie wspólnoty? 
Najważniejsze decyzje dotyczące wspól-

noty mieszkaniowej podejmuje zebranie 
właścicieli lokali. Na zebraniu podejmo-
wane są uchwały, które służą do wyrażania 
wspólnej woli właścicieli lokali. Liczba gło-
sów na zebraniu jest liczona według wyso-
kości udziałów w nieruchomości wspólnej. 
Zebranie właścicieli lokali zwołuje zarząd 
wspólnoty mieszkaniowej w terminie do 31 
marca każdego roku kalendarzowego. 

Czy mogę głosować przez 
pełnomocnika? 

Aby głosować na zebraniu wspólnoty 
nie trzeba być osobiście obecnym -  istnie-
je bowiem możliwość udzielenia peł-
nocmocnictwa dowolnej osobie fizycznej 
(np. członkowi rodziny lub sąsiadowi). 
Pełnomocnictwo do reprezentowania na 
zebraniach wspólnoty mieszkaniowej musi 
mieć zwykłą formę pisemną. 

Piotr Szulc – radca prawny



FELIETON

Jednym z uwierających mnie dzisiaj tematów, z któ-
rym spotykam się każdego dnia, jest brak uprzejmości 
i patrzenie tylko na czubek własnego nosa. Nie chcę 

zabrzmieć jak moja babcia, ale to chyba znak obecnych cza-
sów i cóż, kiedyś tak nie było. Wszyscy gdzieś pędzimy, za 
czymś wiecznie gonimy i zapominamy o drugim człowieku. 
Och, ile razy wracam do domu poirytowana zachowaniem 
innych ludzi. Na przykład ostatnio spotkała mnie taka sytu-
acja: idę z dziećmi do piekarni. Tarabanię się z wózkiem do 
wejścia, córka stoi już przy drzwiach i próbuje je otworzyć, 
ale są strasznie ciężkie. Podchodzi starszy pan w eleganckim 
prochowcu i kapeluszu, z równo przystrzyżonym siwym 
wąsem, staje nad moją córką, bo chce wejść, ta się przesuwa 
z miną lekko wystraszoną, bo co tu jakiś obcy facet będzie 
tak nad nią stawał. Pan otworzył drzwi, wszedł do środka, 
w poważaniu miał cały świat. Drzwi zamknęły nam się przed 
nosem. Cóż, elegancki płaszcz i kapelusz nie czynią z męż-
czyzny dżentelmena. Dałyśmy radę same otworzyć sobie te 
drzwi i wejść z wózkiem. Takich sytuacji mogłabym przyto-
czyć setki i zdarzają się one każdego dnia. 

To jednak nie zniechęca mnie do działania. Wierzę, że dobro 
do człowieka wraca. Ba, każdy dobry uczynek, każda naj-
mniejsza uprzejmość zasiewa ziarenko i łańcuszek dobroci 
leci dalej. Co zatem możesz zrobić, żeby świat był lepszy? 
Wystarczy, że z uśmiechem powiesz “dzień dobry” mijanej na 
korytarzu pani, otworzysz i przytrzymasz drzwi mamie z wóz-

kiem, pomożesz sąsiadowi pozbierać warzywa, które wysypa-
ły się z pękniętej torby przed blokiem, zapytasz zagubionego 
pośród bloków człowieka, czy możesz w czymś pomóc. 
Przecież to nic nie kosztuje, nie wymaga żadnego wysiłku. Ot 
ludzka życzliwość, a pomyśl, ile dobrego dzięki temu zrobisz. 
Ty pomożesz mamie z wózkiem, a ona zaraz wskaże drogę 
tej zagubionej osobie. Ta z kolei pomoże komuś innemu i tak 
dobro leci w świat, a każdy zakończy dzień z poczuciem, że 
zrobił coś uprzejmego i sam trafił na miłego człowieka. Spirala 
dobra sama się nakręca, a wiara w ludzi wraca.

Ja wiem, że trudno dzisiaj być uważnym i wrażliwym. Mam 
szczerą nadzieję, że nikt przecież umyślnie nie ignoruje czło-
wieka w potrzebie. Nikt też umyślnie nie chce być nieuprzej-
my. Jednak nic się nie zmieni, jeśli nie zaczniemy wprowadzać 
zmian od nas samych. Dlatego przestań psioczyć na sąsiada, 
który nie poczekał na Ciebie w windzie i odjechał, przez co 
Ty kwitniesz teraz na korytarzu. Przy innej okazji Ty poczekaj 
i pokaż, że można inaczej. Jednostka naprawdę może zmieniać 
świat małymi krokami. Musi tylko chcieć.

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

Co dobrego możesz zrobić dla siebie 
i innych każdego dnia?

Wydawać by się mogło, że 
jako jednostka niewiele mo-
żemy zdziałać. Sama słyszę 
na każdym kroku: “a po co 
ja mam to robić, skoro nikt 
inny nie robi”. I odnieść to 
możemy do wielu aspektów 
funkcjonowania w społe-
czeństwie. Nic bardziej myl-
nego! Ja głęboko wierzę, 
że jednostki mogą zmieniać 
świat. Muszą tylko chcieć.



KULINARIA

Restauracja Sezonówka
ul. Marcelińska 94/207 
 60-324 Poznań

pon. - so.: 12:00 - 20:00
niedziela: 12:00 - 19:00
poniedziałek: zamknięte

Składniki:

- zielony groszek
- korzeń pietruszki
- bulion
- masło
- sól, pieprz
- gałka muszkatołowa
- śmietanka
- plastry boczku

Przygotowanie:

1. Do wcześniej przygotowanego 
i zagotowanego bulionu dodajemy 
groszek, masło, gotujemy ok. 5min.

2. Blendujemy na gładki krem, dodając 
śmietankę. W taki sam sposób 
przygotowujemy krem z pietruszki 
w osobnym garnku, gotując korzeń 
pietruszki do miękkości, a następnie 
blendujemy. 

3. CHIPSY Z BOCZKU- do rozgrzanego 
piekarnika wkładamy plastry boczku 
i pieczemy w temperaturze 120 
stopni aż do chrupkości.

4. Na talerz wlewamy krem 
pietruszkowy, po czym w narożnik 
delikatnie wlewamy krem z groszku. 
Na krem z groszku wkładamy chips 
z boczku i podajemy.

DWUKOLOROWY KREM Z GROSZKU I PIETRUSZKI



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!



regulamin dostępny na stronie www.galeriamm.poznan.pl


