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JAK DOBRZE SIĘ 
URZĄDZIĆ?





WSPIERAMY 
SŁUŻBĘ ZDROWIA
Wzorem znanych budynków na całym świecie, także my podświetlamy 
jeden z naszych obiektów – Galerię MM – na niebiesko, by okazać 
solidarność z służbą zdrowia. Przekazaliśmy również wsparcie finansowe 
dla Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu, 
w którym leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem. Wszystkim lekarzom, 
pielęgniarkom i innym członkom zespołów medycznych dziękujemy za 
poświęcenie i ciężką pracę w tym trudnym czasie.
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Na pewno wielokrotnie słyszeliście powiedzenie: „pierw-
sze mieszkanie kupuje się i urządza dla wroga, drugie dla 
przyjaciela, a dopiero trzecie jako gniazdko dla siebie”. 

Coś w tym jest. Nieuniknione jest popełnienie błędów w podej-
mowaniu niektórych decyzji, na przykład dotyczących układu 
mieszkania, wykończenia, kolorystyki, dobrania mebli. Trzeba się 
z tym liczyć, ale co zrobić, żeby było ich jak najmniej?

Z każdej strony producenci atakują nas reklamami elementów 
wyposażenia: płytek (czarne i białe, czy szare i drewnopo-
dobne, a może tylko białe?), mebli (szafa pod zabudowę, czy 
wolnostojąca, jaki kolor okleiny, z lustrem, czy bez?), promo-
cjami, nowymi pomysłami i trendami (wydzielone kuchnie 
czy pokoje z aneksem kuchennym, otwarta przestrzeń typu 
„studio”, czy wydzielona mała, ale niezależna przestrzeń na 
sypialnię?). Mieszkanie ma być azylem, oazą spokoju, miej-
scem relaksu i wyciszenia po pracy, bezpieczną przestrzenią 
do wychowywania dzieci oraz atrakcyjnym wizualnie miej-
scem do przyjmowania gości, obojętnie czy mieszkanie kupi-

liśmy jako inwestycja, czy też dla siebie. Do tego warto, aby 
było bardzo funkcjonalne, najlepiej miało przestronny salon, 
garderobę, sypialnię, domowe biuro itd., niestety nie zawsze 
można to wszystko stworzyć w świeżo zakupionym miesz-
kaniu i trzeba już od początku pójść na pewnie kompromisy. 
Ogrom wymagań może przytłaczać. Jak sobie z tym wszyst-
kim poradzić, jak ułatwić podjęcie z pozoru wyglądających, 
trudnych decyzji?

Ataner robiąc ukłon w stronę klienta, oferuje możliwość 
wprowadzenia pewnych zmian w stosunku do rozwiązań 
zawartych w projekcie budowlanym: w zakresie ustawienia 
ścian działowych, rozmieszczenia punktów instalacji elek-
trycznych oraz podejść wodno – kanalizacyjnych a nawet wy-
boru modelu grzejników spośród zaproponowanych modeli, 
wg indywidualnych potrzeb. Powyższe zmiany każdorazowo 
muszą być uzgodnione w terminie określonym w umowie, 
a ich zakres musi zostać zweryfikowany oraz zatwierdzony 
w Biurze Uzgodnień w siedzibie firmy Ataner przez architekta.

Zakup mieszkania w stanie deweloperskim wzbudza wiele emocji. Podejmując decyzję czeka 
nas jeszcze wiele niepokojących pytań, zwłaszcza, kiedy kupujemy swoje pierwsze mieszkanie.

NIE WYSTARCZY KUPIĆ,  
TRZEBA PRZECIEŻ PÓŹNIEJ DOBRZE SIĘ URZĄDZIĆ!

ARCHITEKTURA

Zmiany w zakresie ścian działowych, układ ścian, wy-
dzielenie przestrzeni
Najistotniejszą sprawą jest układ funkcjonalny pomieszczeń, 
czyli ile ma być pokoi, czy kuchnia wydzielona niezależna czy 
pokój z aneksem kuchennym, łazienka duża czy wystarczy 
mniejsza, kosztem innego pomieszczenia?

Ważne jest, aby zastanowić się czego chcemy, w jakich 
miejscach czujemy się dobrze, jakie mieszkania czy wnętrza 
najbardziej nam się podobają.

Drzwi wewnętrzne
Warto się zastanowić, czy do każdego pomieszczenia będą 
nam potrzebne drzwi. Po pierwsze generuje to koszty (niemałe, 
solidne i ładne drzwi potrafią sporo kosztować, a po co w nie 
inwestować jeśli nigdy nie będą używane?), po drugie zamiast 
drzwi można na przykład powiększyć otwór, usunąć nadproże, 
co optycznie powiększy mieszkanie. Dobrze jest sprawdzić 
u producenta wybranych drzwi jakie wymiary montażowe 
otworu będą potrzebne, podczas uzgodnienia należy zaznaczyć 
szerokość oraz wysokość otworu. 

Zanim umówimy się na uzgodnienie z architektem w Biurze Uzgodnień, najlepiej odpowiedzieć sobie na kilka pytań:



ARCHITEKTURA

Punkty oświetleniowe i teletechniczne, włączniki, 
gniazdka 
Mogą, a nawet muszą być zlokalizowane wszędzie tam, gdzie 
tego potrzebujemy. W standardzie deweloperskim wykończe-
nia mamy określoną ilość wypustów świetlnych oraz gniazd 
elektrycznych i RTV, może się zdarzyć, że nie zawsze pokrywa 
się z naszymi oczekiwaniami. Warto np. pomyśleć o dodat-
kowej lampie nad stołem czy kinkiecie przy łóżku już na tym 
etapie, unikniecie wtedy często niewygodnych przeróbek po 
odbiorze mieszkania, co niestety wiąże się z utratą gwarancji. 
Oprócz lokalizacji punktów do lamp, należy zadać sobie pyta-
nie, z którego miejsca zapalanie oświetlenia, czy też obsługa 
rolet elektrycznych będzie najwygodniejsza. Czy lampy sufito-
we wystarczą, czy fajnym dodatkiem stanie się kinkiet, pasek 
leadowy lub stojąca lampa, która wymaga gniazda. Najbardziej 
wymagającym pomieszczeniem pod względem układu punk-
tów elektrycznych jest kuchnia, dlatego warto przygotować 
się z rozmieszczeniem urządzeń oraz mebli kuchennych, nawet 
odręczny, schematyczny rysunek może znacznie pomóc w do-
borze odpowiedniego miejsca oraz wysokości gniazd wtyko-
wych. Kolejnym ważnym miejscem jest salon oraz gniazda RTV.

Punkty wodno-kanalizacyjne 
To jeden z ważniejszych elementów, na które warto zwrócić 
uwagę przy zmianach aranżacji mieszkania. Późniejsza zmiana 
tych przyłączy może okazać się bardzo kosztowna a nawet 
niemożliwa. Należy przemyśleć, gdzie będzie znajdował się 
prysznic lub wanna, umywalka, pralka w łazience oraz zlewoz-
mywak w kuchni. Do tego pomocnym będzie schemat układu 
mebli oraz urządzeń kuchennych oraz pomysł na wykończenie 
łazienki. Można śmiało o poradę poprosić firmy zajmujące się 
sprzedażą oraz montażem zabudowy kuchennej, podobnie 
z firmami oferującymi płytki czy armaturę do łazienki.

Grzejniki 
Zazwyczaj są umiejscowione funkcjonalnie, ale zdarza się, że 
masz swoje preferencje czy pomysł na aranżację pomieszcze-
nia i wówczas warto zmienić wysoki grzejnik na środku ściany 
salonu – na wąski i długi, ale umiejscowiony pod oknem lub 
odwrotnie. 

Posadzki
W uzgodnieniu należy określić wysokość posadzki, jest to 
ważne, ponieważ drzwi wejściowe do mieszkania będą zamon-
towane zgodnie z wymaganą wysokością wykończonej podłogi 
w mieszkaniu. Trzeba przemyśleć, czy w mieszkaniu będzie 
płytka, panel laminowany, czy też panel winylowy

Zmian lokatorskich najlepiej dokonać jak najwcześniej, optymal-
nie tuż po otrzymaniu planu mieszkania. Możemy modyfikować 
wszystkie elementy wnętrza, o ile nie będzie to kolidowało 
z lokalizacją pionów instalacyjnych i ścian konstrukcyjnych.

Katarzyna Biedak – architekt

uzgodnienia@ataner.pl 





Wake (up) nad Maltą
W tym roku nie dana Ci jest Ibiza ani nawet Kołobrzeg? Nic 
nie szkodzi. Klubowo - plażowy klimat poczujesz nad Maltą. 
Wake Park Malta to miejsce ulokowane nad znanym poznań-
skim jeziorem, gdzie w centrum miasta można pośmigać na 
desce, potańczyć do setów najfajniejszych DJ’ów i uraczyć 
się wybornymi drinkami z fenomenalnym widokiem na Maltę 
(polecamy szczególnie nocą, kiedy fontanna nad jeziorem 
jest podświetlona). Wake Park Malta to zdecydowanie jedno 
z najbardziej „wakacyjnych” miejsc w Poznaniu.

Na Brzegu Wschodnim
Poza Jeziorem Maltańskim ulubioną wakacyjną destynacją 
poznaniaków jest oczywiście brzeg Warty. Brzeg Wschodni 
to miejsce, gdzie jest piasek, jest prosecco, słońce i dobra 
muzyka. Czego chcieć więcej…? Ponadto otoczenie stuletnich 
ogrodów i willi wioślarskiej przystani Polonia przywodzi na 
myśl sopocką promenadę.

Lato w artystycznym klimacie
Po Brzegu Wschodnim kierujemy się na drugą stronę Warty, 
do najstarszej letniej miejscówki w Poznaniu, czyli Kontene-
rART. To miejsce, w którym dzieje się po prostu wszystko. 
Od koncertów, poprzez stand up’y, imprezy, kursy tańca, aż 
po warsztaty wszelkiej maści. Jeśli więc zamiast błogiego 
nicnierobienia wolicie opcję aktywnego spędzania czasu – 
tutaj nauczycie się pisać wiersze, grać na ukulele, migać i robić 
nadruki na tkaninach. 

Taras z widokiem
Na koniec zapraszamy na taras Galerii MM. To tutaj możecie 
popatrzeć na panoramę miasta w blasku księżyca, wypić drin-
ka czy nawet zagrać w kręgle, bo na ostatnim piętrze mieści 
się MK Bowling. Latem na tarasie nie brakuje tanecznych 
imprez pod gwiazdami. 

WAKACYJNE MIEJSCA  
W POZNANIU

W tym roku raczej nie wyjedziemy na wakacje zbyt daleko, ale za to będziemy odkrywać lokalne 
atrakcje, a jak wiadomo w Wielkopolsce nie brakuje pięknych zakątków. Zacznijmy od Pozna-
nia. Lato w mieście… Skwar leje się z nieba, podróże komunikacją miejską to prawdziwa trauma, 
a w głowie pulsuje jedynie hasło „wakacje all inclusive”. Albo chociaż - „agroturystyka”. Na szczę-
ście w Poznaniu nie brakuje miejsc, w których można poczuć prawdziwie wakacyjny klimat. 

MIASTO



Dekoracyjne 
zagłówki łóżka

DESIGN

Łóżko potrafi być świetną dekoracją sypialni. Nie trzeba też nikogo przekonywać, 
że jest jej głównym meblem. W towarzystwie stolików nocnych i kilku detali potrafi 

pięknie podkręcić styl sypialnianej strefy wypoczynku. Dlatego każdy szczegół jego 
konstrukcji jest istotny i wpływa na ogólny odbiór wizualny. Zagłówek łóżka, nogi, 
podstawa oraz materac. Na końcu pościel i narzuta, które nie są mniej znaczące. 

Łóżko z zagłówkiem wyznacza styl pozostałych mebli i detali aranżujących 
sypialnię. Jest też wiele modeli wyłącznie z ramą. Jednak te, 
które posiadają zagłówek łóżka są dużo bardziej praktycznie 

i charakterystyczne. Drewniany, stalowy, tapicerowany, bambusowy, 
rattanowy – niebanalny zagłówek jest świetną ozdobą nie 

tylko łóżka, ale całej sypialni. Słodkich snów!

Dekoracyjne 
zagłówki łóżka
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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.
Dwóch młodzieńców przed osiedlowym 
sklepem.

-Wiesz co to jest globalizacja? – mówi jeden.

-Co? – pyta drugi.

-Jak w grudniu jakiś Chińczyk zjada nietoperza, 
a przez to w kwietniu ja muszę wołać windę 
łokciem



QUIZ

1. W którym roku powstaliśmy?

A. 1990
B. 1991
C. 1992

2. Ile mieszkań wybudowaliśmy  
od tamtego czasu?

A. 10 000
B. 9 000
C. 12 000

3. W którym roku oddaliśmy  
do użytku Galerię MM?

A. 2011
B. 2015
C. 2013

4. Gdzie mieści się nasza  
główna siedziba?

A. Biurowiec Delta
B. Biurowiec Omega
C. Biurowiec Sigma

5. Która inwestycja została oddana  
do użytku jako pierwsza?

A. Budynek przy ul. Jeżyckiej 13
B. Batman
C. Budynek przy ul. Rejtana

6. ….A który jako ostatni?

A. Budynek przy ul. Towarowej 37
B. Osiedle Nowy Marcelin – etap 2
C. Osiedle Różana

7. Na którym wybudowanym  
przez Ataner osiedlu znajduje się basen?

A. Osiedle Marcelin
B. Osiedle Polanka
C. Osiedle przy ul. Kutrzeby

8. Jaki sklep spożywczy znajduje się 
w wybudowanej przez nas  
Galerii MM?

A. Biedronka
B. Lidl
C. Piotr i Paweł

9. Ile razy zdobyliśmy tytuł „Budowa roku”?

A. 3 razy
B. 4 razy
C. 5 razy

10.  Jak często odbywają się zebrania 
Wspólnot Mieszkaniowych (na które 
zapraszamy!)?

A. Raz na 2 lata
B. Raz na pół roku
C. Raz w roku

Sprawdź swoją wiedzę o Atanerze!  

PS. Prawidłowe odpowiedzi znajdziesz na dole strony

Odpowiedzi: 1B, 2A, 3C, 4A, 5C, 6B, 7B, 8B, 9B, 10C.



MIASTO

Badania medyczne opublikowane w “British Medical Jour-
nal” na początku tego roku pokazały, że miłośnicy sztuki 
mają znacznie większe szanse na dłuższe życie. Zespół 

naukowców z University College London przebadał 6710 osób 
w wieku powyżej 50 lat, aby sprawdzić, czy istnieje związek 
między zaangażowaniem w sztukę a umieralnością. Eksperci 
ustalili, że u uczestników badania, którzy tylko raz lub kilka razy 
w roku chodzili na wystawy do muzeów i galerii, uczestniczyli 
w spektaklach teatralnych lub koncertach, ryzyko przedwcze-
snej śmierci było mniejsze o 14 proc. Z kolei u osób, które 
regularnie (co kilka miesięcy lub częściej) brały udział w wy-
darzeniach kulturalnych lub zajęciach artystycznych, ryzyko 
przedwczesnej śmierci obniżało się aż o 31 proc. 

Kontakt ze sztuką nie tylko wpływa długość życia, ale także 
poprawia samopoczucie i sprawia, że szybkiej wracamy do 
zdrowia. Potwierdziły to inne badania przeprowadzone w cią-
gu ostatnich lat w Danii i Wielkiej Brytanii, które powiązały 
obecność sztuki w szpitalach z lepszymi wynikami pacjentów 
oraz lepszym samopoczuciem chorych. O dobroczynnym 
działaniu sztuki wiedzą również kanadyjscy lekarze. W 2018 
roku mogli w ramach testów przepisywać na receptę swoim 
pacjentom i ich opiekunom bezpłatne wizyty w Muzeum 
Sztuk Pięknych w Montrealu.

Nie masz czasu na takie rozrywki? Nie przejmuj się. Nawet 
udział w jednym lub dwóch wydarzenia kulturalnych rocznie 
może obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci. 

Jakie miejsca w Poznaniu polecamy, by żyć dłużej?

CHCESZ ŻYĆ DŁUŻEJ? 
ODWIEDZAJ GALERIE SZTUKI,  

MUZEA I TEATRY.

Kontakt ze sztuką wydłuża nam życie, dlatego warto w wolnym czasie zajrzeć na wystawę. 
Tym bardziej, że w naszym mieście miejsc, gdzie możemy obcować z kulturą nie brakuje.   

• Teatr Nowy
• Teatr Polski
• Teatr Wielki
• Teatr 8 dnia
• Muzeum Narodowe i jego 

oddziały (np. Muzeum 
Sztuk Użytkowych)

• Brama Poznania ICHOT
• Rogalowe Muzeum 

Poznania
• Muzeum Bambrów 

Poznańskich
• Muzea literackie 

(H. Sienkiewicza, I. 
Kraszewskiego oraz K. 
Iłłakowiczówny)

• Fotoplastykon
• Muzeum Historii Ubioru
• Poznańskie Muzeum Pyry
• Salon Muzyczny Feliksa 

Nowowiejskiego
• Muzeum Komunikacji 

Miejskiej MPK
• Galeria Sztuki 

Współczesnej „Profil”
• Galeria Miejska Arsenał
• Galeria Piekary
• VA Gallery
• Galeria Garbary 48

…i wiele innych!





Dr Ewa Zgrabczyńska z pasją prowadzi Nowe ZOO od czterech lat. Niedawno zasłynęła na cały kraj dzięki akcji 
ratowania tygrysów. „Dyrektorka od tygrysów” opowiada nam jak to jest ratować zwierzęta i jak zachowują się 
odwiedzający ZOO. 

EWA 
ZGRABCZYŃSKA



Jak to jest ratować życie zwierzętom? Proszę 
opowiedzieć kilka  słów o swojej codziennej 
pracy.

Moja codzienna praca to przede wszystkim ob-
ciążenia administracyjne, dopiero po ich wykonaniu 
mogę oddać się mojej pasji, czyli pracy ze zwierzętami. 
Zwierzęta towarzyszyły mi od dnia narodzin. Moi 
rodzice i dziadkowie uwielbiali towarzystwo zwierząt 
domowych, posiadali mnóstwo 
psów, kotów, ptaków ozdob-
nych i wszystkie zwierzęta 
były członkami ich naszych 
rodzin. Trudno w domu pełnym 
miłości i szacunku do zwierząt 
nie zarazić się tak wielką pasją 
zoologiczną. Interwencje, pomoc 
organom ścigania oraz funda-
cjom to ważna część mojego 
życia zawodowego związana 
z brakiem zgody na zadawanie 
cierpienia zwierzętom. Nie moż-
na przechodzić obojętnie obok, 
gdy nasi bracia mniejsi są krzyw-
dzeni. Tego nauczyli mnie moi 
rodzice. Z wykształcenia jestem 
zoologiem, dr biologii, z wyboru 
jestem osobą od najmłodszych 
lat zaangażowaną w ochronę 
zwierząt i walkę o ich prawa.

Kilka miesięcy temu to wła-
śnie poznańskie Nowe ZOO 
jako jedyne zdecydowało się pomóc tygrysom, 
które przewożone były w fatalnych warunkach. 
Czy to była spontaniczna decyzja?

Była to decyzja podyktowana dobrem i chęcią 
niesienia pomocy zwierzętom w sytuacji zagrożenia 
ich życia, ale przemyślana i konsultowana z Adwo-
katami Zwierząt (organizacją AAP z Holandii) oraz 
władzami Miasta Poznania.

Jakie, oprócz słynnych tygrysów, przypadki najbar-
dziej zapadły Pani w pamięci?

Jedna z pierwszych interwencji, w której brało udział 
poznańskie ZOO było ratowanie zwierząt z cyrku – kon-
trola wezwanej na miejsce policji i powiatowego lekarza 
weterynarii wykazała, iż zwierzęta przebywały w fatalnych 
warunkach a część z nich wymagała natychmiastowej 
pomocy  medycznej. Jednym z najbardziej pokrzywdzo-

nych był młody niedźwiedź 
brunatny Baloo, pozbawio-
ny pazurów, z połamanymi 
o kraty zębami, cierpiący 
na zanik mięśni z powodu 
braku ruchu, więziony 
ciągle w wozie cyrkowym 
lub maleńkiej klatce. Kiedy 
Baloo trafił do nas w zabez-
pieczenie, został poddany 
wielomiesięcznemu leczeniu 
i rehabilitacji. Konieczna 
była kilkugodzinna ope-
racja leczenia kanałowego 
zębów. Wraz z postępem 
jego rehabiliatacji jego 
wybieg był rozbudowywa-
ny i wzbogacany o kolejne 
zabawki, które aktywują 
go ruchowo.  Baloo latem 
uwielbia kąpiele w basenie 
– to dla niego znakomita 
hydroterapia.  Od ponad 3 
lat mieszka u nas, nadrabia 

stracone dzieciństwo i odzyskuje radość życia. Jest amba-
sadorem naszych starań o wprowadzenie w Polsce zakazu 
wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Przed sądem toczy 
się postępowanie przeciwko właścicielom cyrku o znęcanie 
się nad zwierzętami.

Jak odwiedzający zachowują się w ZOO? Co powinni 
w swoim zachowaniu poprawić?

Niektórzy ze zwiedzających powinni poprawić swoja 
kulturę zwiedzania, szanując prawo zwierząt do życia 
w ciszy i spokoju , akceptując regulamin i obowiązujące 
zasady, wprowadzone dla dobra i zwierząt i zwiedzających.

Jak widzi Pani przyszłość Nowego ZOO?
Pragnę, by poznańskie ZOO było nowoczesne, uwielbia-

ne przez zwiedzających , jako miejsce ocalające zwierzęta 
zagrożone wyginięciem oraz edukujące przyrodniczo.

Na koniec pytanie o Pani ulubione miejsca w Pozna-
niu – oczywiście oprócz ZOO 

Moimi ulubionymi miejscami w Poznaniu, poza Starym 
i Nowym ZOO są Rynek Jeżycki, Wzgórze św. Wojciecha 
i Cytadela. To piękny park, w którym lubię się relaksować. 

 ZNANI POZNANIACY

Interwencje, pomoc 
organom ścigania 
oraz fundacjom to 

ważna część mojego 
życia zawodowego 

związana z brakiem 
zgody na zadawanie 

cierpienia 
zwierzętom.
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OPOWIADANIE

Jeszcze parę miesięcy temu, jak się kichnęło, wszyscy z uśmie-
chem mówili: „Na zdrowie!”. Spróbujcie kichnąć dzisiaj… 
Straszne czasy nastały i tylko higiena, rozsądek oraz pewna 

doza humoru mogą nas uratować. Jestem stary i twardy jak żelki 
z marketu. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Trzeba jednak 
zachować rozsądek i ostrożność. Kiedy więc miła pani z apteki 
powiedziała, że będą maski ochronne, zjawiłem się rano przy ap-
tecznym okienku. Stał tam już mój sąsiad Kaczmarek. 

–Pani magister, czy to prawda że tak jak przy epidemii 
świńskiej grypy władze reglamentują maski po jednej na ryj? 
- Zapytał. 

Farmaceutkę zamurowało. Za mną dwie panie w wieku balza-
kowskim sprzeczały się, która była pierwsza w kolejce. 

–A kup pierwsza złociutka tę maskę. Przynajmniej nie będzie 
widać twojej gęby! - syknęła jedna do drugiej. 

–Sama masz kochanieńka gębę, a mnie to powinni płacić za 
urodę! - wypaliła druga. 

–Chyba raczej odszkodowanie! - zrewanżowała się pierwsza. 

Ot, takie poranne rozmowy przed apteką. 

Wróciłem do domu. Umyłem ręce i odkaziłem się od ze-
wnątrz oraz trochę od wewnątrz. Włączyłem laptopa i mi 
się od razu antywirus uruchomił. Takie czasy! Zajrzałem na 
Facebooka. Ktoś przesłał komunikat : „koronawirus przeska-
kuje z człowieka na człowieka bardzo szybko! Podaj dalej!” 
Podaj dalej? 

Zadzwonił kolega. 

–Wiesz, że ja już z trudem wytrzymuję tę pracę online 
w domu? Dzieciaki po chacie latają, a żona ma ciągle do mnie 
o wszystko pretensje! - jęknął.

 –Pamiętaj! Małżeństwo to tak jakby dwa okręty spotkały się 
w porcie – wypaliłem.

–To ja chyba trafiłem na okręt wojenny - załkał kolega przez 
telefon. 

Przymusowe siedzenie w domu i praca on-line zaczęły wpły-
wać na ludzkie zachowania. 

–Misiaczku, nasz synek już chodzi! Powiedziała żona młode-
go informatyka.                   

–Tak? To niech wyniesie śmieci! - odpowiedział wpatrzony 
w ekran małżonek. 

Tymczasem Kulebiakowie znowu mieli ciche dni. 

–Ale ty stara pierdoła jesteś... - odezwała się niespodziewa-
nie Kulebiakowa, patrząc na pijącego piwo męża –Jesteś taka 
pierdoła, że większej pierdoły na świecie nie ma! Wszystko, 
za co się weźmiesz, zaraz schrzanisz! Gdybyś wystartował 
w konkursie na największego pierdołę, zająłbyś drugie miejsce! 
–A dlaczego drugie? - zapytał zaintrygowany nagle Kulebiak. 

–Bo taka z ciebie pierdoła! 

Koronawirus zmienił nasze życie i wszyscy już mają go dość. 
No może nie mój sąsiad - stary Dzwonkowski, który uważa, że 
nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, bo jego połowi-
ca jak twierdzi: „Całe dnie spędza w masce z zamkniętą buzią”. 
A wyobrażacie sobie Państwo, co to dopiero będzie, jak skoń-
czy się pandemia, kwarantanna i wrócimy nareszcie do jako 
takiej normalności? Jeden z drugim zabierze dzieciaka np. do 
ZOO i trzeba będzie wszystko tłumaczyć na nowo podekscy-
towanemu maluchowi. –Tato, tato! A dlaczego ta gorylica tak 
krzywo na nas patrzy?! –Uspokój się synku, to dopiero kasa!!!

PC

KRONIKA DNI ZARAZY

Mural, stacja PST ul. Kurpińskiego 





NEWSY MIEJSKIE

Ostatnio wszyscy spędzamy więcej czasu w domu, dlatego w tym numerze mamy dla Was kulturalne propozycje online.

Teatr Wielki – Opera Narodowa
vod.teatrwielki.pl

„Halka”, „Tosca”, „Straszny Dwór” i wiele innych 
operowych i baletowych arcydzieł udostępnił na 
platformie VOD Teatr Wielki – Opera Narodowa. 
Można je obejrzeć siedząc wygodnie na kanapie. 
Całkowicie za darmo!

Ninateka
www.ninateka.pl

Zbiory Narodowego Instytutu Audiowizualnego liczą ponad 6 tyś. 
przedstawień, filmów, koncertów i słuchowisk. Wielbiciele teatru 
znajdą tu dziesiątki spektakli – od klasyki po współczesne sztu-
ki, jak choćby słynną „(A)pollonię” z Magdaleną Cielecką w reż. 
Krzysztofa Warlikowskiego.

TheMuBa
www.themuba.com 

Koncerty, spektakle teatralne i baletowe oraz materiały zza kulis 
obejrzysz na żywo i bez wychodzenia z domu. Znajdziesz je w The-
MuBa – platformie założonej m.in. przez Borysa Szyca. Ceny dostępu 
zaczynają się już od 19,90 zł. 

Muzeum Powstania Warszawskiego
www.1944.pl

Za pośrednictwem profilu na Facebooku można uczest-
niczyć w lekcjach historii on-line i wycieczkach po eks-
pozycji. „Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego 
na żywo”, bo taką nazwę nosi inicjatywa, to oprócz 
zwiedzania - wykłady takie jak:  „Powstanie Warszaw-
skie - 63 dni niepodległej Polski” (lekcja historii on-line 
dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej i starszych), 
„Kim byli konspiratorzy” (lekcja dla uczniów klas I-VI 
(szkoły podstawowe), „Tajne akcje polskiego podziemia: 
likwidacja Igo Syma” (wykład historyczny dla licealistów, 
studentów i wszystkich zainteresowanych).

Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku
moma.org

MoMa to jedno z najbardziej znanych muzeów sztuki 
nowoczesnej na świecie. Posiada w swoich zbiorach 
dzieła takich artystów jak Picasso, Dali, Hopper i 
wielu innych. Działy muzeum obejmują architekturę, 
malarstwo, rzeźbę, instalacje, nowe media i fotogra-
fię. Kolekcja zawiera prawie 200 000 dzieł sztuki. 
Regularnie organizowane wystawy czasowe przycią-
gają tłumy nowojorczyków i nie tylko. Kiedy będzie-
cie w Nowym Jorku, musicie koniecznie tam zajrzeć. 
Zbiory dostępne online to ponad 86 000 prac.



BIBLIOTECZKA ATANERA

Książka dla wszystkich, których przygniata 
ilość spraw, rzeczy i śmieci w domu. Ale 
także poza nim. Na przykład w pracy czy 
w damskiej torebce. „Pokochaj swój dom” 
opowiada, jak żyć zgodnie z ideą zero waste, 
czyli mądrzej, taniej i wygodniej. Autorka 
książki Bea Johnson pewnego dnia totalnie 
zmieniła swoje podejście. Dziś wraz z mężem 
i dwoma synami produkują zaledwie jeden 
słoik śmieci rocznie, a do tego mają więcej 
czasu, oszczędzają 40 procent dawnych 
wydatków i są zdrowsi niż kiedykolwiek. Dzięki 
praktycznym poradom Bei nawet najbardziej 
zapracowani przestaną się koncentrować 
na rzeczach kosztem przeżyć. A przy okazji 
dowiedzą się, jak planować odpowiedzialne 
zakupy, pakować obiady dla dzieci bez użycia 
zbędnych plastikowych pojemników i czerpać 
przyjemność z wakacji bez poczucia winy 
związanego z nadmierna konsumpcja.
Ta książka odpowie na nurtujące cię pytania:
• jak odzyskać czas, który w tej chwili 

poświęcasz na swój dom,
•  w jaki sposób pozbyć się zbędnych 

wydatków i oszczędzić pieniądze,
•  jak pozbyć się bałaganu raz na zawsze dzięki 

ograniczeniu ilości śmieci,
•  dlaczego idea Zero Waste Home może 

podnieść jakość twojego życia,
• jak na co dzień żyć zdrowiej, ale nie wydać 

na to fortuny,
• jak osiągnąć szczęście dzięki 

zrównoważonemu życiu.

Ostatnio wszyscy spędzamy więcej czasu w domu, dlatego w tym numerze mamy dla Was kulturalne propozycje online.

British Museum w Londynie
www.britishmuseum.org

To kultowe muzeum, które znajduje się w sercu Londy-
nu, podczas wirtualnej wycieczki pozwala odkryć m.in. 
słynny Kamień z Rosetty, egipskie mumie i setki cen-
nych artefaktów. Wirtualna wycieczka po zbiorach jest 
dostępna na stronie muzeum.

Doma Aukcyjny Sotheby’s
sothebys.com

Najbardziej znany dom aukcyjny na świecie uruchomił w 
czasie pandemii galerię internetową współpracującą z kil-
koma nowojorskimi galeriami. W ten sposób możemy oglą-
dać (i zakupić, jeśli ktoś chce) jeszcze więcej dzieł sztuki. 

British Library
bl.uk

Książki i gazety z całego świata, webinary i wiele więcej 
zasobów jednej z największych bibliotek na świecie – 
czytaj nie wychodząc z domu. 



PORADA PRAWNA

Na skutek ogłoszenia stanu epidemii 
w Polsce wprowadzone zostały liczne 
obostrzenia dotyczące funkcjonowania 
ludności jak i podmiotów publicznych 
oraz prywatnych. Jednym z podstawo-
wych ograniczeń wprowadzonych przez 
Rząd są ograniczenia w przemieszczaniu 
się oraz zakaz organizowania zgro-
madzeń, imprez, spotkań czy zebrań. 
Powstaje zatem pytanie co z zebraniami 
wspólnoty mieszkaniowej, które podej-
mują kluczowe decyzje z perspektywy 
właścicieli lokali.  

Zgodnie z Ustawą o własności lokali 
zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma 
obowiązek zwoływać zebranie ogółu 
właścicieli lokali co najmniej raz w roku, 
nie później niż w pierwszym kwartale 
każdego roku (do 31 marca). W związku 
z zakazem organizowania zebrań i spo-
tkań, wprowadzono regulację dotyczącą 

zmiany terminów zebrań wspólnoty 
mieszkaniowej, która została zawarta 
w Ustawie z dnia 31 marca 2020 roku, 
tzw. tarczy antykryzysowej 1. Zgodnie 
z ustawą, jeżeli ustawowy termin zwo-
łania zebrania właścicieli lokali przypada 
w okresie obowiązywania stanu zagroże-
nia epidemicznego albo stanu epidemii, 
ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od 
dnia odwołania tego stanu. 

Podsumowując, zarząd wspólnoty 
mieszkaniowej będzie mieć obowiązek 
zwołania zebrania ogółu właścicieli lokali 
nie później niż 6 tygodni od odwołania 
stanu epidemii w Polsce.  
 

Piotr Szulc  
 radca prawny

ZEBRANIA WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWEJ ODBĘDĄ SIĘ 
PO ZAKOŃCZENIU STANU EPIDEMII

 



Tak to już jest, że część kobiet instynkt macierzyński ma 
wręcz od zawsze. Cudowne matczyne umiejętności, 
usposobienie, podejście wyssane z mlekiem matki. Rodzą 

dziecko i bach… one wszystko wiedzą. Ale są też kobiety, które 
tego wszystkiego muszą się nauczyć. Strach, uprzedzenia, 
a często nawet wstyd są silniejsze i starają się z tym walczyć. 
To w zasadzie tak jak w każdej innej dziedzinie. Jedni mają 
talent, inni zapierdzielają, żeby jakoś ogarniać temat.

Ja należę do grupy matek uczących się. Początek macie-
rzyństwa był dla mnie bardzo trudny. Patrzyłam na małą 
istotę i zastanawiałam się, czy ja na pewno jestem w do-
brym miejscu. Czarna magia. Na szczęście z czasem to się 
zmieniło, z czego teraz może korzystać drugorodny. Klocki we 
łbie się poprzestawiały i przyznaję, że czasem aż mam wyrzu-
ty sumienia, że za pierwszym razem tak nie było. Bo byłoby 
zupełnie inaczej, gdybym za pierwszym razem wiedziała to, 
co wiem teraz. Gdybym tylko…

… odważniej weszła w dziecięcy świat! Śpiewam, tańczę, pod-
skakuję, recytuję, udaję zwierzęta, wygłupiam się na całego. 
Tak jest teraz. Zauroczyła mnie dziecięcia radość odkrywania 
świata i odkrywam go razem z nimi. Kiedyś było inaczej. Krę-
powałam się, bo ktoś usłyszy, zobaczy. Potrzebowałam sporo 
czasu, żeby dać się wciągnąć w dziecięce zabawy. Stąpałam 
po nieznanym lądzie, który teraz jest już moją krainą. Żałuję, 
że nie było tak od początku.

… bardziej żyła tu i teraz, dla niej. Tyle muszę zrobić, tyle nadgo-
nić, tyle zmienić. Muszę i chcę wrócić do pracy. Muszę znaleźć 
czas na wszystko. Wtedy wydawało mi się, że musiałam. Dzisiaj 
wiem, że te chwile nie wrócą. Szkoda… Żyję bardziej tu i teraz. 
Jestem przede wszystkim dla nich. Odkryłam, że nic nie muszę, 
że mogę odpuścić i skupić się na tym, co naprawdę ważne. 

… wiedziała, że prawda nie siedzi w różowym pokoiku. 
Prawdziwe macierzyństwo bywa bezlitosne. Nieprzespane 
noce, brak czasu, zmęczenie, wylane łzy. Ale jak to jest, że 
wszędzie spotykam obrazki pięknych, uśmiechniętych dzieci 
i ich idealnych mam. Dlaczego u nich wszystko wygląda tak 
lekko, łatwo, bezproblemowo, kiedy ja każdego dnia walczę, 
żeby przystawić dziecko do piersi i zrobić więcej niż odłożyć 
brudny kubek na kuchenny blat. Jesteśmy karmione idealnymi 
zdjęciami, gdzie poza kadrem często jest dramat. Z czasem 
zmądrzałam, nabrałam dystansu, przestałam się porównywać. 
Wiem, że idealnie nigdy nie będzie, bo to kłamstwo. 

… słuchała siebie i nie wątpiła. Tego też musiałam się nauczyć. 
9 miesięcy ciąży to jest nic! Mija jak jedno mrugnięcie. Nie 
jesteś w stanie przygotować się do bycia mamą. Czy do tego 
w ogóle da się przygotować? Nagle pewnego dnia zostajesz 
postawiona na środku sceny i musisz grać. Tylko co? Jasne, że 
wątpisz. Jasne też jest, że zaliczysz kilka wtop. Na szczęście 
pewność siebie przychodzi z czasem.

Byłoby łatwiej, gdybym to wszystko wiedziała już na począt-
ku, a radość z macierzyństwa byłaby pewnie większa. Cóż, 
każda z nas musi swoje przejść, żeby wyciągnąć wnioski. 
Dzisiaj na pewno jestem lepszą mamą, choć do tej pory 
każdego dnia starałam się być możliwie najdoskonalszą 
wersją siebie. Jutro będę miała szansę być jeszcze lepszą. 
Ty też.

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

FELIETON

Gdybym przy pierwszym dziecku wiedziała to, 
co wiem teraz przy drugim…

Podobno drugie dziecko ma 
lepiej. To pierwsze przeciera 
szlaki, przedziera się przez 
chaszcze niewiedzy rodziców 
i toruje łagodniejszą drogę 
dla młodszego rodzeństwa. 
Niewątpliwie ma to sens, 
choć ja jestem zdania, że 
każde dziecko przeciera swój 
własny szlak. Natomiast 
z całą pewnością to ja, jako 
mama, przy drugim dziecku 
mam lepiej. I chyba w tym 
tkwi sedno sprawy.



W ostatnim czasie nie można było korzystać z usług 
salonów kosmetycznych, dlatego nasza skóra może 
wyjątkowo potrzebować pielęgnacji. Jednymi 
z najważniejszych aspektów jej przygotowania do lata 
są dwie główne zasady: fotoprotekcja  oraz nawilżanie. 
Prawidłowo dobrany filtr chroni naszą skórę przed 
szkodliwym promieniowaniem. Na rynku dostępne są 
preparaty zarówno z filtrami fizycznymi np. zawierającymi 
dwutlenek tytanu oraz chemicznymi . Chronią skórę 
przed przebarwieniami oraz poparzeniami. Skóra 
w lecie wymaga też nawilżania – wraz z podwyższoną 
temperaturą czy stosowaną klimatyzacją  zwiększa się 
utrata wody co doprowadza do jej przesuszenia oraz 
szybszego starzenia. Pamiętajmy też aby latem używać 
kosmetyków kolorowych o lżejszych formułach.
Warto też zadbać o nasze ciało, dłonie i stopy. 
Wypielęgnowane są naszą wizytówką. Często 
mimo stosowania diet oraz zbilansowanego wysiłku 
poszukujemy zabiegów, które wspomagają efekt 
terapeutyczny. W ofercie naszej kliniki posiadamy wiele 
sprzętów m. in. do modelowania sylwetki  oraz laser 
do depilacji, które przygotują skórę do wakacji: 

 Ҍ Kriolipoliza –zabieg ma na celu wymrażanie lokalnie 
nagromadzonej tkanki tłuszczowej,  

 Ҍ Eat Skin Shock – urządzenie medyczne pozwalające 
bezinwazyjnie ujędrniać skórę oraz pobudzać tkanki 
łączne w celu niwelowania celulitu oraz poprawiać 
jakość skóry

 Ҍ Soprano Ice Platinum – laser posiadający złoty 
standard depilacji. Trzy wiązki laserowe pozwalają na 
osiągnięcie rezultatów w niwelowaniu owłosienia oraz 
podtrzymaniu efektu gładkiej skóry

Są to tylko niektóre z naszych dostępnych sprzętów 
zabiegowych. Pamiętajmy, że prawidłowo zbilansowana 
dieta czy ruch na świeżym powietrzu nie zastąpią 
nam wykonania  serii zabiegowej w celu uzyskania 
odpowiedniego efektu. Latem warto zadbać 
o dostateczną ilość płynów oraz o suplementację diety 
np. beta-kartonem, l-karnityną czy guaraną. 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do 
kontaktu oraz służymy pomocą w doborze zabiegów.

Jak przygotować skórę odpowiednio do lata? 

574 507 037
info@cocobeauty.pl
ul. Marcelińska 100 lok.206
60-324 Poznań

URODA



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!




