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Świerzawska 4
już w sprzedaży

Od 30 lat budujemy Poznań.

Zdrowych
i Radosnych
Świąt
Wielkanocnych
życzy
ATANER

Budynek mieszkalny
przy ul. Na Podgórniku

jest już gotowy

Położony w sąsiedztwie parku Cytadela i w odległości 10 min spacerem od Starego Rynku budynek przy ul. Na Podgórniku jest gotowy
do użytku. Pierwsi nabywcy mieszkań dokonują już ich odbiorów.
W budynku znajduje się łącznie 235 mieszkań z balkonami lub
tarasami oraz podziemna hala garażowa. Mieszkańcy obiektu będą
mogli poćwiczyć na siłowni przeznaczonej tylko dla nich, a ich dzieci
skorzystają z placu zabaw przy budynku. Obiekt będzie monitorowany, z portiernią ochrony i podziemną halą garażową.
Dodatkowo, Ataner zaoferował swoim klientom możliwość instalacji
systemu inteligentnego sterowania ogrzewaniem, oświetleniem oraz
roletami (podłączona instalacja elektryczna) zapewniane przez oprogramowanie ABB-free@home®, którym można sterować za pomocą
smartfona, laptopa lub przełącznika na ścianie. Większa wygoda.
Wyjątkowy komfort. Wysoka oszczędność energii.
Budynek został zaprojektowany przez Macieja Szkudlarka i Tadeusza
Biedaka.
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30 CIEKAWOSTEK
na 30-LECIE ATANERA
12.

Skąd nazwa Ataner? Wymyśliła ją żona jednego z prezesów. Ma na imię Renata…

Czy wiecie, że…

5.

1.

Pierwszym budynkiem, który
wybudowaliśmy był ten przy
ul. Rejtana 9

Jeden z naszych klientów
kupił mieszkanie dla siebie
i swojej żony na 4 piętrze,
a dla kochanki na 2 piętrze…
tego samego budynku.
Cóż za pragmatyzm!
PS. Oczywiście nie popieramy niemoralnych zachowań.

9.

Jedna z naszych pracowniczek
opowiada: tydzień po moim
zatrudnieniu w Atanerze,
nasz Prezes pojechał do firmy,
w której pracowała moja siostra
bliźniaczka. Ponieważ pracowałam dopiero od tygodnia,
Prezes doznał lekkiego szoku
i zastanawiał się czy sobie dorabiam w soboty. W poniedziałek
zapytał mnie czy to byłam ja.

14.

2.

….a ostatnim oddanym
do użytku jest budynek
przy ul. Na Podgórniku

10.

6.

W wybudowanych przez
nas obiektach mieszka
ok. 25 000 osób.

3.

Wybudowaliśmy najwyższy
budynek mieszkalny
w Poznaniu – Towarową 39

4.

Założycielami firmy są te
same osoby, które tworzą
jej zarząd – niezmiennie
od 30 lat

13.

W naszych budynkach
nie ma mieszkań o numerze
13. Na wszelki wypadek!

7.

Większość naszych pracowników pracuje w firmie
minimum 10 lat. A są i tacy,
którzy są z nami od początku.

8.

Przez 30 lat zmieniliśmy
siedzibę biura tylko dwa
razy. Od 2002 r. jest nią
biurowiec Delta.

Któregoś razu pewien fachowiec montując ściankę gipsowo-kartonową „zabudował
się” w pomieszczeniu i aby
się wydostać musiał rozebrać
ściankę, którą dopiero co
postawił.

Czterokrotnie nasze inwestycje zdobyły tytuł „Budowa
roku”.

15.

Regularnie działamy charytatywnie – wspieramy m.in.
kombatantów, dzieci i różne
organizacje, które realizują
bliskie nam cele.

11.

Podczas nocnych prac ekipa
fachowców zauważyła brak
jednego z pracowników,
którego postanowili wywołać
przez system DSO – radiowęzeł („Wiechu gdzie jesteś,
Wiechu wyłaź”). Nie byli
jednak świadomi, że głośniki są również na zewnątrz
budynków. Rano okoliczni
mieszkańcy dzwonili zmartwieni czy znalazł się Wiechu.

16.

Polanka była pierwszym osiedlem w Poznaniu i jednym z
pierwszych w Polsce, w którym wspólnoty mieszkaniowe
stały się właścicielami krytej
pływalni.

28.

24.

21.

17.

Czasami nasze budynki
odwiedzają szkolne wycieczki
– z różnych zakątków Polski.
Tak stało się w przypadku wizyty uczniów w ZSP
w Chojnie (woj. zachodniopomorskie) na Towarowej 39.

18.

Jako pierwszy deweloper
w Poznaniu zaczęliśmy
umieszczać na naszych
budynkach neony z nazwą
firmy. Potem inni deweloperzy podchwycili ten pomysł.

19.

Pole z naszym budynkiem
– Towarowa 39 – znajduje
się na planszy gry Monopoly
Poznań.

20.

Pewnego razu kupowaliśmy
grunt od rodziny, w której
było ośmioro rodzeństwa.
Oni stworzyli trzy podgrupymiędzy sobą nie utrzymywali
kontaktu. Nie chcieli zawrzeć
żadnej umowy przedwstępnej. Musieliśmy ich zgromadzić w tym samym momencie
w kancelarii, żeby nikt się
nie wycofał. Spotkanie odbywało się w tym samym czasie
w trzech różnych pokojach.
Podpisywaliśmy równolegle
trzy różne umowy.

Na początku naszej działalności, we wczesnych latach
90., mieszkania budowały
tylko spółdzielnie, a pojęcie
„deweloper” było w Polsce
jeszcze nieznane. Udaliśmy
się do urzędu, aby złożyć
wniosek o wydanie decyzji
dla lokalizacji naszego pierwszego budynku, a obsługująca
nas urzędniczka w Wydziale
Urbanistyki powiedziała: „jak
to? Wy prywaciarze chcecie
budować bloki? Bloki to spółdzielnie budują”. Co więcej,
30 lat temu wszyscy Prezesi
byli dość młodzi, zatem tym
bardziej budzili zdziwienie,
kiedy powiedzieli, że będą
budować bloki mieszkalne.

Przez kilkanaście lat pomagaliśmy w organizacji Dni Jeżyc.
To właśnie na Jeżycach
powstały nasze pierwsze
inwestycje i przez wiele lat
znajdowała się tam nasza
siedziba.

W naszej historii zorganizowaliśmy liczne konkursy
z nagrodami. Najcenniejszą
nagrodą było mieszkanie, ale
w innym konkursie można
było wygrać też samochód.

29.

25.

Pewnego razu jeden z naszych pracowników podczas rozmowy z Prezesem:
panie Prezesie, ja już jestem
naprawdę zmęczony, chętnie
rzuciłbym tę pracę, no ale ja
przecież nie mogę pana zostawić samego z tym wszystkim!
(działo się to ładnych kilkanaście lat temu, a pracownik jest
z nami do dziś).

Dbamy o swoich klientów.
Jako inwestor i jednocześnie
wykonawca dajemy swoim
klientom gwarancję terminowości, wysokiej jakości
wykończenia, a zwłaszcza
elastyczności w realizowaniu
ich indywidualnych życzeń.
Osobom, które już zdecydowały się na zakup mieszkania
doradzamy jak można je
wykończyć: od podpowiedzenia gdzie najlepiej zainstalować prysznic lub gniazdko
do prądu po nawet ewentualne przesunięcie ścianek
działowych. Mamy też własną
Administrację, która zarządza
wspólnotami mieszkaniowymi.

22.

Wybudowaliśmy budynek przy
ul. Słowiańskiej, gdzie była panoramiczna winda. Początkowo
nie miał żadnej nazwy, ale
mieszkańcy Poznania szybko
ochrzcili go „Batman”, bo przypomina nietoperza w locie.

23.

Jak pokazują badania, Ataner
jest najlepiej rozpoznawalną
marką wśród poznańskich
deweloperów.

26.

Na początku lat 90. nasi klienci
płacili gotówką, a nie mieliśmy
wtedy sejfu. Księgowa wspomina, że któregoś razu klient
przyszedł do biura w piątek o
16, by zapłacić za mieszkanie.
Nikogo z zarządu już nie było
w biurze, więc księgowa musiała jechać do domu Prezesa,
by przekazać mu gotówkę

27.

Wszyscy nasi Prezesi mają
nazwiska zaczynające się
na SZ: Szulc, Szkudlarek,
Szała.

30.

W wybudowanym na początku lat 90. przez Ataner
Pasażu Jeżyckim znalazły się
pierwsze w Poznaniu ruchome schody. Były sporą atrakcją dla dzieci! Na otwarciu
pasażu zaangażowaliśmy sobowtóra słynnego dyrygenta
Jerzego Maksymiuka. Był tak
podobny, że ludzie myśleli, że
to faktycznie on. Pytano nas
potem ile musieliśmy zapłacić
za tę współpracę.

INWESTYCJA

Wszędzie dobrze,
ale na Marcelinie najlepiej.

ŚWIERZAWSKA 4
JUŻ W SPRZEDAŻY

Świerzawska 4 to spokojne osiedle, które powstaje w sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego na poznańskim Grunwaldzie. Możesz
wybierać spośród 289 mieszkań o powierzchniach od 26 m2
(kawalerki) do 100 m2 (czteropokojowe). To idealna przestrzeń
dla Twojej rodziny.

N

ie trzeba jechać do centrum, by
wyjść do restauracji na obiad czy
ostrzyc się u fryzjera. Na Świerzawskiej 4 oraz sąsiadujących osiedlach
Atanera – os. Marcelin i os. Nowy Marcelin jest sporo sklepów i lokali usługowych.
Znajdujący się obok Lasek Marceliński
zajmuje powierzchnię 230 hektarów,
jest więc gdzie spacerować czy biegać.
W Lasku znajduje się staw, place zabaw
dla dzieci i miejsca na ognisko. Tereny te

są atrakcyjne nie tylko latem, ale przez
cały rok. Mieszkańcy osiedla będą je mieć
na wyciągnięcie ręki.
Na osiedlu powstanie plac zabaw
dla dzieci oraz centrum sportowe.
Całość będzie monitorowana i posiadać
będzie portiernię ochrony. Zapraszamy
do zapoznania się z ofertą na naszej
stronie www.ataner.pl oraz w Biurze
Sprzedaży Mieszkań.

ŻYCIE NA OSIEDLU

Dialogi
osiedlowe
cykl spostrzeżeń życiowych opartych
o życie na poznańskim osiedlu, gdzie
codziennie rozgrywają się ludzkie
szczęścia, dramaty i sytuacje
kuriozalne.
W sklepie ojciec opowiada synkowi o swojej
młodości:
- A wiesz, że kiedyś w sklepach był tylko ocet?
- Jak to?! Cały Lidl octu?!

DESIGN

GAMBIT
Wnętrz
KRÓLOWEJ
Gambit krolow

„Gambit królowej” to jeden z serialowych hitów ostatnich miesięcy.
Jednak ten serial to nie tylko wspaniałe emocje, ale też kostiumy
i wnętrza. Styl z lat 50. i 60. XX wieku podziwiamy podczas rozgrywek
organizowanych w wystawnych hotelowych salonach. W trakcie podróży
bohaterki na południe widzimy meble w stylu art deco, kolorowe
witraże, bogato zdobione wnętrza w kolorach ciemnego drewna.
Kolorowe, przyjazne domowym wnętrzom wzornictwo pojawia się
w domu rodziców bohaterki. W domu dominuje szmaragdowy kolor
zestawiony z ciepłym odcieniem chińskiego różu. Welurowe obicia
sof i kanap połączone są ze spektakularnie dekoracyjnym
oświetleniem oraz feerią komód i stoliczków służących
ekspozycji ozdób i wazonów. Całość retro stylu
dopełniają telefon na kabel i aspirujący jakby
oderwany od porządku wystroju
wnętrza fortepian.

Zdjęcia pochodzą ze strony NETFLIX

GALERIA MM
Czasy zachwytu nad rzekomą
wygodą i łatwością stosowania mieszanki modyfikowanej
zdają się bezpowrotnie mijać
wraz z wynikami najnowszych
badań nad mlekiem kobiecym,
które co rusz wstrząsają naukowym światem. Karmienie
piersią stało się dziś nie tylko czynnością, ale elementem
często determinującym wybór
nawet całego modelu rodzicielstwa – zgodnego z naturą i opartego na bliskości. Czy
oznacza to, że karmienie piersią
jest najpopularniejszym sposobem żywienia niemowląt? Bynajmniej! Jednak każdego dnia
podejmujemy
najróżniejsze
wysiłki, aby edukować mamy,
dawać im potrzebne narzędzia
i olbrzymie fachowe wsparcie,
towarzysząc im od początku
„mlecznej drogi”.

KARMIENIE PIERSIĄ

– 5 FAKTÓW O JEDNYM Z NAJCENNIEJSZYCH
DARÓW NATURY
Tylko 6% kobiet w Polsce karmi wyłącznie piersią
Szokujące, ale prawdziwe, a przecież 95% matek może karmić
naturalnie. Niestety pomimo dużej zmiany światopoglądowej,
tylko 6% kobiet karmi wyłącznie piersią przez pierwsze 6
miesięcy życia dziecka, czyli zgodnie z zaleceniami WHO. Powodów jest wiele, czasem to brak odpowiedniego przygotowania, które najlepiej zacząć już w okresie ciąży, innym razem
niedostateczne wsparcie także ze strony (o dziwo!) personelu
medycznego (poziom wiedzy jest bardzo różny, dlatego

tak ważne, aby wybrać odpowiednich specjalistów). W temacie niskiego odsetka kobiet karmiących zgodnie z zaleceniami,
świat medyczny, w tym specjaliści jak IBCLC (Międzynarodowi Dyplomowani Konsultanci Laktacyjni) mają jeszcze wiele
do zrobienia. Co ciekawe, IBCLC stanowią bardzo wąską
grupę ekspertów laktacyjnych – w Polsce ten rodzaj certyfikacji posiada obecnie jedynie 61 osób, a jedna z nich – Estera
Michalak niedawno stworzyła Centrum Laktacyjne Happymed w Poznaniu, umożliwiając kobietom z całej Wielkopolski
najlepszą opiekę z możliwych.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź Centrum Laktacyjne
Happymed w Galerii MM.

Do wychowania dziecka potrzeba całej wioski,
a do udanej laktacji?
Naukowcy wyliczyli, że kobieta, aby łatwiej osiągać sukces
laktacyjny, potrzebuje wokół siebie wsparcia aż…6 osób!
Niestety często zdarza się, że nawet najbliżsi nie stanowią dostatecznego oparcia dla świeżo upieczonej mamy, której organizm zalewa niesamowita dawka hormonów, a psychika stara
się nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością. Co wtedy?
Nie rezygnujmy z karmienia, a szukajmy wsparcia na zewnątrz,
wśród profesjonalistów. Tym bardziej, że mity na temat laktacji
w stylu: „mleko się rozwarstwia, więc jest niedobre” (a to zupełnie normalne!), albo „dziecko budzi się w nocy, bo Twoje
mleko jest chude i się nie najada” (pierś jest dla noworodka
źródłem pokarmu i…bliskości!, budząc się może po prostu
potrzebować chwili przy mamie). Wiedza, poparta badaniami
i praktyką specjalistów to jeden z kluczy do sukcesu.

Mleko matki zawiera niezliczoną ilość substancji,
a nawet…komórki macierzyste!
Ponad 1000 białek, ponad 200 złożonych cukrów, ponad 80
enzymów, tłuszcze, miliony żywych komórek, hormony, witaminy, minerały, przeciwciała, 1400 mikroRNA, woda to niektóre ze składników mleka kobiecego, a lista codziennie ulega
wydłużeniu! Brzmi niesamowicie, prawda? Mówi się, że mleko
matki to jeden z najcenniejszych skarbów na Ziemi i tak rzeczywiście jest. Tę niemal magiczną substancję stosuje się
w terapii urodzonych przedwcześnie, pozwalając im na szybszy powrót do zdrowia i opuszczenie inkubatora. W Polsce
funkcjonują także Banki Mleka Kobiecego, gdzie pieczołowicie
przechowuje się każdą kroplę tego „życiodajnego eliksiru”.
Karmiąc swoje dziecko piersią dajemy mu coś bezcennego,
pokarm skrojony dokładnie na jego potrzeby, dopasowujący
się do stopnia rozwoju, a nawet pory roku.

Pokarm bierze się… z krwi!
Dieta matki karmiącej to chyba najbardziej rozpowszechnione
kłamstwo wszechczasów. Strach przed jedzeniem czegokolwiek
poza potrawką, kaszką i pszenną bułką czy rosołem powoduje,
że mamy zmieniają swoją dietę o 180 stopni, pozbawiając się
wielu cennych składników odżywczych. Boją się spożywania
kapusty kiszonej, pomidorów, kaszy, zwykłego spaghetti czy
owoców, bo zewsząd słyszą, że mogą w ten sposób zaszkodzić
dziecku. Tymczasem w 99% przypadków to nieprawda, bo
do wytworzenia mleka organizm pobiera składniki z krwi, zatem
żadne wzdęcia czy inne sensacje żołądkowe mamy nie mają
przełożenia na brzuchy noworodków. Mało tego, dieta uboga w składniki odżywcze sprawia, że po pobraniu elementów
potrzebnych do wytworzenia pokarmu, niewiele pozostaje
dla mamy, przez co może obserwować u siebie gorsze wyniki
morfologii, anemię czy obniżone samopoczucie – bo przecież jedzenie powinno być przyjemnością, a nie wyłącznie smutną koniecznością. Dlatego spokojnie, dawka kiszonej kapusty, bogatej
w witaminę C może tylko pomóc, z pewnością nie zaszkodzić.

Mleko matki ma magiczną moc, a udana laktacja jest możliwa do osiągnięcia dla większości kobiet, które pierwsze
kroki ku temu powinny poczynić już w trakcie ciąży. Opieka specjalistów w takich miejscach jak centra laktacyjne
stanowi solidną podstawę do długotrwałej laktacji zgodnie z zaleceniami WHO. Warto udać się w takie miejsca
z jeszcze jednego powodu, jakim są…zakupy! Dzisiaj karmienie jest o tyle łatwiejsze, że możemy wspomagać się
wiedzą fachowców i szeregiem gadżetów ułatwiających
karmienie, sprawiających, że jest ono jeszcze bardziej
przyjemne, bo do tego, że jest pożyteczne i śmiało może
nosić miano najlepszego prezentu, jaki możemy ofiarować
dziecku, chyba nie trzeba już nikogo przekonywać.

ADMINISTRACJA

DBAJMY O NASZE BUDYNKI
By wszystkim mieszkało się w budynku przyjemnie, należy przestrzegać sąsiedzkich zasad. Sytuacje te
uregulowane są w regulaminach porządkowych Wspólnot Mieszkaniowych , ale jak mówią niektórzy –
kto je czyta? Dlatego też postanowiliśmy przybliżyć Wam czego nie należy robić w swoim najbliższym
otoczeniu.

Klatka schodowa
Klatki schodowe i korytarze
służą nam do komunikacji
ale również stanowią drogi
ewakuacyjne w razie pożaru, dlatego nie powinny być
zastawiane przez rowery,
szafki, kartony. Umieszczając
na klatkach rośliny starajmy się, aby nie były to te,
które nie pasują już do naszego mieszkania podwiędłe,
w kiepskim doniczkach czy
korytka na przechowanie
w okresie zimowym. Dodatkowe przedmioty na klatce
nie zawsze podobają się sąsiadom, a na pewno utrudniają
sprzątanie.

Balkon
Balkon czy taras przynależy do lokalu i obowiązkiem właściciela
jest utrzymanie go w porządku i należytym stanie technicznym. Nie dopuszczajmy do tego, aby rośliny rosły w rynnach
czy fugach. Ubytki fugi powinny być na bieżąco uzupełniane,
aby nie odpadały płytki. Nie zastawiajmy balkonów kartonami,
meblami, które długotrwale zatrzymują wodę co powoduje podmakanie elewacji. Właściwa troska o balkony i tarasy znacznie
ogranicza koszty remontów budynku.
Balkony i okna jako elementy zewnętrzne również wpływają
na estetykę budynku. Częstą praktyką jest stosowanie żaluzji czy
osłon balkonowych bez uzgodnienia z administracją. Pojawiają
się wówczas różne kolory i materiały. Czy wszystkim nam się
to podoba?
Niektórzy wykorzystują balkony i okna jako nośnik ogłoszenia
czy reklamy. W wielu przypadkach to wcale nie to mieszkanie,
na którym wisi ogłoszenie jest do sprzedaży. Pośrednicy korzystają z powierzchni wspólnej budynku w celach własnej działalności. Budynek obwieszony ogłoszeniami wcale nie przyciąga
potencjalnych kupców a dodatkowo obniża jego wartość.

Hala garażowa
Garaże i boksy garażowe służą do wyłącznego
użytku, ale właściciele muszą uwzględnić fakt, iż
są to miejsca szczególnie narażone na pożary. Przechowywanie w nich składów mebli, kartonów, materacy czy innych przedmiotów łatwopalnych jest niedopuszczalne. Na miejscach postojowych w halach
garażowych zabronione jest również stawianie innych
przedmiotów niż środki transportu. Postarajmy się
zadbać o estetykę tych miejsc, na które patrzymy
wszyscy. Często osoby sprzątające zastanawiają się
czy to są przedmioty używane, które ktoś zostawił
czy są to po prostu śmieci?

Segregacja śmieci
Pamiętajmy o właściwej segregacji śmieci,
abyśmy nie musieli płacić kar i o tym żeby
na bieżąco aktualizować deklaracje śmieciowe, w których wykażemy właściwą ilość osób
zamieszkujących dany lokal.

INWESTYCJA

WNĘTRZA
TOWAROWEJ 39

W

ybudowany przez Ataner i zaprojektowany
w Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich najwyższy budynek mieszkalny w Poznaniu - Towarowa 39 – został oddany do
użytku jesienią 2020 r. Pierwsi właściciele już urządzają swoje nowe gniazdka, gotowe są fitness i taras
na dachu. Zobaczcie, jak może wyglądać mieszkanie
w tym budynku – jedna z naszych klientek przekazała
nam zdjęcia swojego nowego lokum.
W styczniu 2021 r. budynek otrzymał prestiżową
nagrodę w najważniejszym europejskim konkursie
architektonicznym European Property Awards
w kategorii Residential High Rise Architecture
Poland. Nagrody są otwarte dla profesjonalistów
z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, a w jury konkursu zasiadają przedstawiciele nauki, sztuki i architekci.

PROF. BOGUMIŁA
KANIEWSKA

ZNANI POZNANIACY

Pierwsza Rektorka na największej uczelni w naszym mieście - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie rządzić UAM do 2024 roku. Jakie są jej plany rozwoju uczelni
i co kryje się pod hasłem „Uniwersytet bliżej”?

Jest Pani pierwszą kobietą-Rektorem w historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jakie to uczucie?
Jestem bardzo szczęśliwa ze względu na moje koleżanki i –
również – kolegów, ze względu na wszystkich, którzy na mnie
liczyli, którzy zaufali moim pomysłom. Ale mam świadomość,
że przez pryzmat moich działań będą oceniane inne kobiety
w świecie nauki. Mam zatem świadomość, że ciąży na mnie
duża odpowiedzialność.

naukowo, jak i zatrudnione w administracji czy doktorantki
i studentki, a jednym z elementów tego działania jest również
zmiana kultury języka i kultury pracy. Udało nam się już zorganizować na UAM konferencję dotyczącą feminatywów
w języku nauki, nawiązaliśmy współpracę z rzecznikiem ds.
dyskryminacji, monitorujemy zgłoszenia dotyczące mobbingu
i molestowania. Mamy też plany na przyszłość jak np. budowa
uniwersyteckiego przedszkola.

Jakie są Pani plany na tę kadencję – co chciałaby Pani
zmienić?
Nasz Uniwersytet od początku był uczelnią nowoczesną, która liczy się w świecie nauki i nadaje ton miastu. Ufam, że uda
nam się to utrzymać, stabilizację, rozwój i wspólnotę, czyli warunki niezbędne do wykorzystania szans
i realizacji zamierzeń. Nowe zadania
wyznaczyła pandemia, tego nie uwzględniałam w swoich planach - pewnie nie ja
jedna. Staramy się nie tylko dostosować
do tej zmiany, lecz także aktywnie działać, między innymi oferując pomoc tym,
którzy jej potrzebują.

Jak UAM radzi sobie w czasach pandemii? Czy nauka zdalna zdaje egzamin?
Jestem dumna z tego, jak społeczność akademicka radzi sobie
w obliczu tej trudnej sytuacji. Widzę chęć pomocy, choćby
w formie udziału w akcji “Widzialna ręka UAM”. Paradoksalnie, pandemia przyniosła nam także
pewne zmiany na lepsze – szybkie
wdrożenie zdalnej nauki. Mam
nadzieję, że po pandemii nie stracimy
tego, co sprawdziło się na uczelni,
choć wiemy już, że nauczanie zdalne,
nawet najdoskonalsze, nie zastąpi
tradycyjnego kontaktu z uczelnią.

Pani hasłem jest „Uniwersytet bliżej”.
Co to oznacza dla uczelni, ale też
dla zwykłych mieszkańców Poznania?
Najkrócej mówiąc, bliżej ludzi, bo
to oni tworzą Uniwersytet. Mówiłam
o tym już wiele razy, pod hasłem “Uniwersytet bliżej” kryje się przekonanie,
że Uniwersytet jest wartością i to wartością najważniejszą – i wszystkie nasze
działania powinny być tej wartości podporządkowane. Słowo
„bliżej” oznacza, że praca dla uczelni nigdy się nie kończy,
nie zatrzymuje na określonym poziomie. To jak w kole hermeneutycznym, ciągłe przesuwanie się, dążenie – w tym przypadku do doskonałości naukowej, dydaktycznej, do uczelni,
która dba o swoich pracowników, studentów, doktorantów.

Proszę zdradzić, jakie plany
ma Uczelnia na ten rok.
Jak napisałam ostatnio na Facebooku, w nowy rok wchodzimy pełni
nadziei. Ma ona szczególny wymiar,
bo wiąże się z perspektywą przezwyciężenia pandemii. Planujemy
niebawem rozpocząć zajęcia kontaktowe na kilku wydziałach, choć
w niewielkiej liczbie tych wskazanych
jako niezbędne dla studentów, zwłaszcza ostatnich lat studiów.
Widzę w tym pierwszy, ostrożny sygnał powrotu do normalności.

Chcemy wspierać
kobiety, zarówno
pracujące naukowo,
jak i zatrudnione
w administracji
czy doktorantki
i studentki...

Jak zamierza Pani wspierać rozwój kobiet w środowisku naukowym? Jakie problemy spotykają kobiety na uczelniach?
Na UAM realizujemy projekt “Gdy nauka jest kobietą”.
Jednym z jego celów było zdiagnozowanie, jakie przeszkody stoją na drodze kobiet realizujących kariery zawodowe
na uczelniach. Chcemy wspierać kobiety, zarówno pracujące

Jakie są Pani ulubione miejsca w Poznaniu?
Oczywiście cały Uniwersytet! Jednak gdybym miała wskazać
jedno miejsce, to szczególnym sentymentem darzę najpiękniejszy
gmach UAM – Collegium Maius. Poza uczelnią lubię także Rataje, gdzie mieszkam. Gdy mam trochę czasu, o co ostatnio coraz
trudniej, to do domu wracam piechotą.
Dziękuję za rozmowę.

NEWSY MIEJSKIE

Wystawa „Wieszcz u fotografa czyli
jak wyglądał Mickiewicz”
Gdzie: Muzeum A. Mickiewicza
w Śmiełowie
Kiedy: do 28.03.2021 r.
Wystawa koncentruje się przede
wszystkim na tym, jak wyglądał
Mickiewicz. Najbardziej wiarygodnym
materiałem dla realizacji tego celu
są zachowane dagerotypy i fotografie poety, które w formie wydruków
umieszczone zostały na planszach
i banerach. Twórcą tych wizerunków
był polski szlachcic-emigrant Michał
Szweycer, który otworzył w Paryżu
zakład fotograficzny.
Interesującym uzupełnieniem tych
przedstawień są fragmenty wspomnień osób współczesnych Mickiewiczowi, których relacje pozwalają
przyjrzeć się bliżej takim szczegółom jego fizjonomii jak twarz, ręce,
wzrost, postawa, ubiór, chód, nos,
usta, włosy, oczy, czoło… Znaleźć
w nich można wiele zaskakujących
i intrygujących detali.
Istotną częścią wystawy jest również
prezentacja fotografii potomków
wieszcza – od dzieci, przez wnuki i prawnuki, aż do współcześnie
żyjących praprapra- i praprapraprawnuków. Choć nie wszystkich; jedni
umarli zbyt wcześnie, o innych słuch
zaginął.
Prezentacji towarzyszyć będą oprowadzania oraz lekcje muzealne.

Wystawa AMZN
Gdzie: Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek
Kiedy: do 30.03.2021 r.
W magazynach Amazona, nazywanych też „centrami realizacji”, zamówienia internetowe deleguje się na wielogodzinną i do pewnego stopnia zautomatyzowaną pracę
ludzkich rąk. Zakupione w sieci produkty mają trafić do zamawiających w najkrótszym
możliwym czasie. Obsesja na punkcie klienta, jedna z naczelnych dewiz firmy, stawia
jednocześnie wyśrubowane warunki wobec zatrudnionych osób. Rozlicza się je z wykonania powierzonych zadań pod warunkiem spełnienia norm wydajności. Przechodzą
dziennie do 20 kilometrów lub stoją w jednej pozycji wykonując powtarzalne ruchy
według znormalizowanych poleceń uznanych za standardowe. Wydajność pracy
mierzy algorytm: pracownicy, których wyniki w przeciągu kilku dni będą na poziomie
nawet o jeden punkt procentowy niższe od założonych 100% mogą liczyć się z upomnieniem, a nawet zerwaniem umowy.
Tuż przed pandemią pojawiły się doniesienia o planach wejścia Amazona na polski
rynek, choć już od kilku lat centra logistyczne amerykańskiego giganta pośredniczą
w realizacji sporej części zamówień w tym regionie Europy. Polskie oddziały Amazona,
zasilane przez agencje pracy tymczasowej, nie tylko nie przestały działać w trakcie
lockdownu, ale nawet rekrutowały nowych pracowników. W czasie szczytu zachorowań na SARS-CoV-2 nie zostały zapewnione odpowiednie środki ochronne, a polityka
informowania o zakażeniach wśród pracowników nie była przejrzysta. Gdy rządy wielu
krajów wdrażały kolejne ograniczenia w związku z pandemią, a wiele firm czasowo
wstrzymywała działalność, amerykański gigant pomnażał swój majątek, a obroty firmy
notowały rekordy. Od wielu tygodni pracownicy protestują w obronie zdrowia i narastających dysproporcji płac pomiędzy osobami, które na starcie otrzymują wysokie
bonusy finansowe, a pracownikami o dłuższym stażu, którym oferuje się kilkukrotnie mniejsze dodatki pieniężne. „Jak wspierać osoby walczące o prawa pracownicze
i — w szerszej perspektywie – równość i sprawiedliwość społeczną?”, to pytania jakie
zadaje we wstępie na stronie internetowej swojego projektu AMZN Tytus Szabelski.
Wystawa indywidualna artysty eksploruje wątki wyzysku na przykładzie jednej z największych firm świata. W swoich fotografiach Szabelski dokumentuje pejzaż podmiejskich stref ekonomicznych i widoczne w oddali blaszane fasady magazynów. Na tle
swoich zdjęć umieszcza przechwycone i zmodyfikowane hasła motywacyjne, zaczerpnięte z zaplecza magazynowych hal. Z informacji znalezionych w raportach rocznych
i artykułów w sieci tworzy instalację prezentowaną na wystawie i w sieci. By dać sobie
wgląd w kulisy pracy skrywanej za pozbawionymi okien ścianami magazynu Amazona,
artysta zatrudnia się w centrum logistycznym w Sadach pod Poznaniem, najstarszym
ośrodku pracy Amazona w Polsce. To tu, jak również w pozostałych kilku lokalizacjach,
aktywnie działają związki pracownicze, które postulują zapewnienie godnych warunków dla zatrudnionych w magazynach osób.

BIBLIOTECZKA ATANERA

Wystawa „Polska. Siła obrazu”
Gdzie: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Kiedy: od 7.03.2021 r.
Wystawa malarstwa polskiego XIX wieku, prezentująca dzieła najwybitniejszych polskich artystów, m.in. Stanisława Wyspiańskiego,
Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich, Jana Matejki, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Olgi Boznańskiej, Józefa Brandta,
Józefa Chełmońskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Konrada Krzyżanowskiego, Jacka Malczewskiego, Wojciecha Weissa, Jana Stanisławskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Witolda Wojtkiewicza, Władysława Ślewińskiego, Artura Grottgera, Józefa Simmlera, Juliana Fałata,
Zbigniewa Pronaszki. W sumie ponad 100 obrazów.
Wystawa opowiada o kulturotwórczej i mitotwórczej roli polskiego
malarstwa w XIX wieku. To właśnie wtedy powstały dzieła, które
nie tylko przedstawiały, lecz także kształtowały – wyobrażenia,
myślenie i odczuwanie Polaków. Ekspozycja prezentuje zatem
m.in.: obrazy podejmujące refleksję nad chwalebną i tragiczną
historią Polski; eksplorujące kulturowe bogactwo odziedziczone
po Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, z jej etniczną, społeczną
i religijną różnorodnością; dzieła powstałe z fascynacji folklorem;
ikonografię powstania styczniowego i zsyłek; wybitne przykłady
prac polskiej szkoły pejzażu; w końcu – świadectwa poszukiwania
nowoczesnych form wyrazu u progu XX w., w duchu m.in. symbolizmu, nabizmu, protoekspresjonizmu, estetyzmu.
Ekspozycja Polska. Siła obrazu stanowi adaptację wystawy Pologne
1840–1918. Peindre l’âme d’une nation (Polska 1840–1918. Zobrazować ducha narodu), zorganizowanej we współpracy z Instytutem
Adama Mickiewicza i prezentowanej do stycznia 2020 w filii Luwru
w Lens. Oprócz Muzeum Narodowego w Poznaniu w wydarzeniu
uczestniczą: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe
w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Zamek Królewski
w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz kolekcjonerzy
prywatni. Ta wystawa to perełka tego roku, nie można jej przegapić.

Jak żyło się w czasach,
gdy w sklepach brakowało
wszystkiego, a do kawalerek,
zamieszkałych przez całe rodziny,
kupowało się na raty komplety
mebli, którymi można by obdzielić
kilka mieszkań? W czasach, gdy
co drugie mieszkanie wyglądało
identycznie i można było się
pomylić, czy jest się u siebie,
czy w gościach? Albo który
polski projektant grał w filmie,
co tworzono w oparach alkoholu,
kto wiódł prym w „Biurze
Niewyżytych Erotycznie Panien”
i czyje ciepłe majtki uratowały
polskie wzornictwo?
Chociaż popularność wzornictwa
od kilku lat przybiera na sile, wciąż
trudno zdobyć informacje na temat
jego twórców. Niektóre nazwiska
pozostaną na zawsze tajemnicą,
wiele jest jednak takich, które
ustrzegły się przed anonimowością
i o nich dzisiaj warto mówić. Jak
choćby o Wandzie Telakowskiej,
organizatorce powojennego
polskiego wzornictwa, założycielce
Instytutu Wzornictwa.
Przemysłowego.
To opowieść o tym, w jakich
okolicznościach powstawały
meble, szkło, ceramika, tkaniny,
oświetlenie dostępne – czy raczej
wiecznie niedostępne – w polskich
sklepach po 1945 roku, ale także
o tym, kto tworzył te, które
nigdy nie trafiły na sklepowe
półki. Wciągająca historia,
przywołująca filmy, w których
grają ikony designu, i mówiąca
o wydarzeniach, bez których wiele
wspaniałych obiektów nigdy by
nie powstało.

PORADA PRAWNA

Prawo o ruchu drogowym,
a wspólnoty mieszkaniowe
Przepisy
ustawy mają
również duże
znaczenie
z punktu
widzenia
organizacji
ruchu
na osiedlach.

N

iedawno uchwalono głośne zmiany
w Prawie o ruchu drogowym, które
obejmują m.in. większą ochronę
pieszych (zobowiązanie kierowcy do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu
się na nim) oraz wprowadzenie nowych
obowiązków w zakresie zachowywania
bezpiecznej odległości między pojazdami
na drogach ekspresowych i autostradach.
Przepisy ustawy mają również duże
znaczenie z punktu widzenia organizacji ruchu na osiedlach. Wiele wspólnot
mieszkaniowych boryka się z problemem nieprawidłowo parkujących pojazdów, które są pozostawiane w miejscach
do tego nieprzeznaczonych.
Co do zasady Policja ani Straż Miejska nie interweniuje w przypadku
nieprawidłowego parkowania na terenie osiedla. Przepisy ustawy Prawo
o ruchu drogowym nie obejmują bowiem dróg wewnętrznych, do których
w szczególności zaliczają się drogi

na osiedlach mieszkaniowych.
Możliwym rozwiązaniem problemu
nieprawidłowo parkujących pojazdów
na osiedlu jest wprowadzenie na terenie
należącym do wspólnoty mieszkaniowej
strefy zamieszkania. „Strefa zamieszkania” jest to obszar obejmujący drogi
publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone
są odpowiednimi znakami drogowymi.
Wprowadzenie strefy zamieszkania następuje w drodze odpowiedniej uchwały
wspólnoty mieszkaniowej – ustanowienie strefy umożliwi Policji i Straży
Miejskiej podejmowanie interwencji
na terenie wspólnoty mieszkaniowej.
Piotr Szulc
radca prawny

FELIETON
„Ale masz fajnie, że jesteś jedynaczką!” – słyszałam przez pierwszych 20 lat swojego życia. A ja przez cały ten czas marzyłam o tym,
żeby mieć brata (chętniej) lub siostrę (nieco
mniej chętnie). Dlatego nie miałam żadnych
wątpliwości: moje dziecko na pewno – prędzej czy później – będzie mieć rodzeństwo.
Choć podjęcie decyzji nie było trudne, to
bycie rodzicem dwojga (w moim przypadku)
lub więcej dzieci okazało się nieco skomplikowane. Nie, żeby bycie mamą czy tatą jedynaka było proste, łatwe i przyjemne, ale słuchanie kłótni między rodzeństwem to podobno
dla rodziców jedna z najtrudniejszych chwil.
Kąpania czy przewijania można się nauczyć
choćby w szkole rodzenia czy oglądając filmiki
instruktażowe, ale jak i gdzie można zapoznać
się z instrukcją obsługi rodzeństwa?

Instrukcja obsługi rodzeństwa

P

onieważ ani w szpitalu ani po powrocie do domu z niemowlęciem takiej instrukcji nie znalazłam, trzeba ją było napisać
samemu. Wersja skrócona poniżej.

Zazdrość
Gdy na świat przychodzi młodsze rodzeństwo może pojawić się zazdrość. Objawy bywają różne… „wieszanie się”
na rodzicu czy rzucanie zabawkami to jedne z najczęściej
obserwowanych zachowań, ale sposobów na zwrócenie na
siebie uwagi może być nieskończenie wiele. Nic dziwnego:
gdy przychodzi na świat kolejne dziecko ilość poświęcanej pierworodnemu uwagi i czasu chcąc nie chcąc się
zmniejsza – przecież doba nie jest z gumy. Ale nie zawsze
starszak musi być zazdrosny – jeśli jego potrzeby będą
zaspokojone to istnieje duża szansa na to, że zabawki będą
odkładane na miejsce, a rodzic nie będzie czuć się niczym
miś koala. Znalezienie złotego środka nie jest łatwe, ale nie
niemożliwe!

Rywalizacja
Kto nie słyszał „ „Gdy twój brat/twoja siostra miał/miała
tyle lat co ty…” lub „A ja w twoim wieku…” i innych, podob-

nych wypowiedzi? Wbrew pozorom takie zdania wcale nie
pomagają. Wręcz przeciwnie, wzbudzają złość i frustrację.
Przecież nikt nie lubi być porównywany – czy to do brata
lub siostry czy do kolegi lub koleżanki z pracy. Zamiast powiedzieć: „widzisz, Michał już zapiął kurtkę, a ty?” dobrze
jest mówić w sposób opisowy, np. „Cieszę się, że udało ci
się szybko zapiąć kurtkę”.

Więź
Muszę uwierzyć na słowo, bo własnych doświadczeń brak:
między rodzeństwem wytwarza się więź. Jedyna w swoim rodzaju, taka, której nie można kupić za żadne skarby.
Będąc rodzicem wystarczy nie szkodzić - dać każdemu
tyle uwagi, ile potrzebuje, nauczyć rozpoznawać i nazywać
emocje oraz- czasem - pomóc w dogadaniu się ze sobą.
A wtedy istnieje duża szansa na to, że nie nasze dzieci nie
będą potrzebowały żadnych instrukcji. 
Marysia Wieczorek - doktorantka nauk
społecznych z 8-letnim doświadczeniem w stosowaniu pedagogiki w warunkach domowych.
Obdarzona natręctwem gromadzenia zabawek
z PRL-u i starszych oraz książek dla dzieci.

KOSMETYKA

Sposoby na wymarzoną sylwetkę.
Smukła sylwetka, gładka i jędrna skóra to marzenie wielu
z nas. Modelowanie sylwetki to proces, który często
wymaga działania na wielu frontach. Nawet regularne
ćwiczenia czy odpowiednio zbilansowana dieta nie zawsze
przynoszą wymarzone efekty. Tkanka tłuszczowa w niektórych miejscach może być bowiem wyjątkowo odporna
na redukcję za pomocą diety czy aktywności fizycznej.
W Klinice Urody Mona Lisa dysponujemy szerokim wachlarzem innowacyjnych technologii modelujących, wygładzających i redukujące cellulit na każdym jego etapie.
ICOONE LASER to naukowe podejście do nieinwazyjnego usuwania tkanki tłuszczowej, a także nowa, skuteczna
metoda modelowania sylwetki, walki z cellulitem, luźną
skórą, obrzękami limfatycznymi, bliznami oraz wszelkimi
objawami starzenia się skóry.
To opatentowana technologia, która polega na pracy
zmechanizowanych głowic masujących wyposażonych
w rolki z licznymi mikrootworami, co warunkuje bardzo
precyzyjne i dogłębne działanie na każdy milimetr skóry bez jej rozciągania czy powodowania urazów. Dzięki
zabiegom ICOONE® laser skóra otrzymuje 1180 bodźców
mikrostymulacyjnych na dm2 wraz z każdym pełnym ruchem głowicy. Rezultatem jest niezwykle dokładny, wielowymiarowy masaż leczonej powierzchni przy zachowaniu
ogromnego szacunku dla skóry.
KRIOLIPOLIZA COOLTECH - skuteczna i nieinwazyjna
procedura prowadząca do uszkodzenia komórek tłuszczo-

wych poprzez kontrolowane, selektywne mrożenie. Jest
to bezbolesna metoda pozbycia się tkanki tłuszczowej,
która nie wymaga rekonwalescencji. Zamrożone komórki
są w stopniowy sposób usuwane i wydalane z organizmu
w naturalnym procesie fizjologicznym. Kriolipoliza nie jest
metodą do walki z otyłością, lecz do miejscowego usuwania tłuszczu.
KARBOKSYTERAPIA - metoda potwierdzona skutecznością kliniczną i szeregiem badań medycznych. Wykorzystuje dwutlenek węgla do walki z cellulitem, nadmiarem tkanki
tłuszczowej i rozstępami. Terapia ta polega na podskórnym
lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, co wywołuje silne rozszerzenie naczyń krwionośnych. W efekcie
powstają nowe naczynia, dzięki czemu przepływ krwi
i tlenu do komórek skóry się zwiększa. Efekty zabiegu:
usprawnia mikrokrążenie, wzmacnia ukrwienie i dotlenienie tkanek, stymuluje rozpad tłuszczu, pobudza produkcje
kolagenu i elastyny odpowiedzialnych za jędrność i elastyczność skóry, pobudza tworzenie się nowych naczyń
krwionośnych.
Sięgnij po wyżej wymienione profesjonalne zabiegi modelujące sylwetkę. One pozwolą szybko osiągnąć efekt pięknego i jędrnego ciała. Pamiętaj - żaden zabieg nie zastąpi
aktywności fizycznej. Zabiegi na ciało są bardzo skuteczne
ale pod warunkiem, że są uzupełnieniem zdrowego stylu
życia. Aktywność fizyczna i zbilansowana dieta to podstawa w drodze do wymarzonej sylwetki.
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Chcesz więcej?

Polub nas na Facebook-u!

