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Zwierzyniecka 15 
już w sprzedaży

Od 30 lat budujemy Poznań.
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ŚWIERZAWSKA 4
Prace na budowie osiedla Świerzawska 4 na poznańskim Marcelinie 
idą pełną parą. Aktualnie w budynku 8-piętrowym jesteśmy w 
trakcie wykonywania ścian parteru. Ponadto trwa obsypywanie ścian 
zewnętrznych piaskiem oraz wykonywane są izolacje pionowe ścian 
podziemnej hali garażowej. Budynek zostanie oddany do użytku w 
trzecim kwartale 2023 r. 
Osiedle zaprojektowane przez Pracownię Architektoniczną Arcada 
sp. z o.o. składać się będzie z dwóch budynków o wysokości 7-8 
pięter, w których znajdą się funkcjonalne mieszkania z balkonami 
lub tarasami o powierzchniach od 26 m2 (kawalerki) do 100 m2 
(czteropokojowe). Na parterze będą lokale usługowe. Sklepy i 
usługi znajdują się także na sąsiednich osiedlach wybudowanych 
przez Ataner: os. Marcelin i os. Nowy Marcelin. Niedaleko jest CH 
King Cross. 
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ZWIERZYNIECKA  
JUŻ W SPRZEDAŻY

Na Zwierzynieckiej 15
rankiem obudził mnie
tropikalnych ptaków śpiew.
Zapach porannej kawy
z kawiarenki na Jeżycach.
W południe miasta zgiełk
rozbijały promienie słońca.
Wieczorem szum drzew
zmęczonych dniem
usypiał mnie 
na Zwierzynieckiej 15.

Na narożniku ul. Zwierzynieckiej i Gajowej 
tuż obok Starego ZOO powstaje nowy 
budynek. Doskonała lokalizacja w samym 

centrum Poznania to gwarancja dobrej inwe-
stycji. W budynku znajdzie się 90 mieszkań. 
W parterze zaplanowane są usługi, część pierw-
szego piętra zajmą biura. Reszta to mieszkania. 
Wszystkie posiadać będą balkony, a te na gór-
nych piętrach – tarasy, z części których widać 
będzie Stare ZOO. Od strony Gajowej znajdzie 
się główne wejście do budynku. Powierzchnia 
dużych mieszkań sięgać będzie 130, a nawet 
165 m kw. Od strony ul. Zwierzynieckiej będą 
mniejsze kawalerki i studio o powierzchni od 35 
do 50 m kw. Wszystkie z balkonami albo loggia-
mi i oknami sięgającymi podłogi. Obiekt będzie 

monitorowany z portiernią ochrony. Znajdzie się 
w nim trzypoziomowa podziem hala garażowa.

Zwierzyniecka to idealna lokalizacja 
dla wszystkich lubiących miejski zgiełk, 
ale jednocześnie szukających wytchnienia. 
Mimo centralnej lokalizacji, budynek oto-
czony będzie bowiem spokojnymi uliczkami, 
a w jego sąsiedztwie znajduje się Stare ZOO 
– enklawa zieleni. Kawa w kawiarni na Je-
życach oraz 15-minutowy spacer na Stary 
Rynek – to wszystko i wiele więcej będą 
mieć już wkrótce mieszkańcy Zwierzyniec-
kiej na wyciągnięcie ręki.

Budynek został zaprojektowany w Pracowni 
Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich.

INWESTYCJA





Rok 1990, kapitalizm w białych 
skarpetkach w pełnym rozkwicie. 
Na ulicach stragany z turecką 

odzieżą, włoskimi sztućcami z plasti-
ku i chińskimi tenisówkami. Trzech 
już dojrzałych, ale jeszcze młodych 
facetów postanawia założyć własny 
biznes budowlany.

Znali się już z czasów studenckich 
i mieli do siebie pełne zaufanie, co jest 
podstawą w prowadzeniu wspólnych 
interesów. Marzyła im się samodzielna 
działalność na własne ryzyko. Chcieli 
wybudować blok mieszkalny. Jak się 
wkrótce miało okazać, w tych czasach 
było to wyzwanie godne himalaistów 
zdobywających Mount Everest. Do-

słownie! Przed nimi bowiem pojawiły 
się Himalaje… absurdu.

Mieszkania to spółdzielnie 
budują, a nie prywaciarze
Na początku lat 90. pojęcie „de-
welopera” było w Polsce nieznane. 
Poznański rynek mieszkaniowy był 
zmonopolizowany przez spółdzielnie 
mieszkaniowe, te największe rządziły 
nim niepodzielnie. I niewielu sądziło, 
że szybko się to zmieni. Spółdzielnie 
budowały sporo, ale trudno było się 
zachwycać jakością lokali, a reguły ich 
przydziału kłóciły się z zasadami gry 
rynkowej. Wystarczy przypomnieć 

listy lokatorów zdanych na spółdziel-
czych decydentów.
Działalność prywatnego inwestora 
na tym rynku była czymś tak nowym, 
że urzędnicy nie bardzo wiedzieli 
o co chodzi kilku młodym ludziom, 
którzy przyszli starać się o pozwolenie 
na budowę … prywatnego bloku. 
Tu nie chodziło o to, że mieliśmy się 
stać dla kogoś konkurencją, bo nikt 
tego aż tak poważnie nie traktował. 
Urzędnikom nie mieściło się w głowie 
to, jak można prywatnie budować 
mieszkania. Uważali, że skoro do tej 
pory robiły to wyłącznie spółdzielnie 
mieszkaniowe to musi być tak dalej. 
Na dodatek większość spółdzielni 

30 LAT MINĘŁO… JAK JEDEŃ DZIEŃ

Życie zaczyna się… po 30! Człowiek jest już dojrzały, ale zara-
zem wciąż ma w sobie dużo energii, pasji do tworzenia, planów 
i ciekawości świata. Na takim etapie jest właśnie Ataner. A jakie 
były nasze początki?
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ul. Rejtana, następnie przy ul. Piątkow-
skiej. Atrakcyjne działki znaleźliśmy 
na Jeżycach. I w tej dzielnicy powsta-
ły kolejne nasze inwestycje: przy ul. 
Jeżyckiej, Mylnej, Poznańskiej.
Połowa lat dziewięćdziesiątych 
to okres boomu mieszkaniowego 
w Polsce i Poznaniu. Rynek nie znosi 
próżni, a koniunktura w gospodarce 
była wtedy bardzo dobra, więc błyska-
wicznie przybyło nam konkurentów. 
Musieliśmy więc rozpocząć działa-
nia marketingowe. Jednym z takich 
działań było przeprowadzone w 1993 
roku uroczyste losowanie samocho-
du Polonez wśród osób, które kupiły 
mieszkania w naszym budynku przy ul. 

Jeżyckiej 27-31. To była nasza pierw-
sza tego typu impreza promocyjna. 
Potem zrealizowaliśmy kolejne inwe-
stycje przy ul. Sokoła, Zwierzynieckiej 
i Kochanowskiego.  Rozpoznawalnymi 
naszymi obiektami w Poznaniu w tym 
czasie stały się: siedziba ING Banku 
Śląskiego przy ul. Piekary oraz budy-
nek „Batman” przy ul. Starowiejskiej. 
Dzięki czarnej elewacji i sylwetce przy-
pominającej nadlatującego nietoperza 
przylgnęła do niego nazwa Batman. 

Ostrożności nigdy za wiele
Na fali boomu mieszkaniowego 
wykupywano wszystko jak leci. Nic 
więc dziwnego, że za „deweloperkę” 

wzięły się firmy kompletnie nie zwią-
zane wcześniej z branżą budowlaną. 
Załamanie się popytu musiało oznaczać 
upadek części z nich lub natychmia-
stową zmianę branży. Lata 1999-2002 
to czas, gdy nastąpił spadek sprzedaży 
nowych nieruchomości w Poznaniu, 
a co za tym idzie – zdarzały się ban-
kructwa. W dodatku nieuczciwość 
i brak kompetencji wielu firm mienią-
cych się deweloperami spowodowały 
dystans wśród potencjalnych klientów. 
Nie dosyć więc, że trzeba było znaleźć 
klienta, to jeszcze trzeba go było prze-
konać, iż nie straci zainwestowanych 
pieniędzy, lecz otrzyma mieszkanie 
w wyznaczonym terminie.

miała nazwę związaną z dzielnicą lub 
od razu z branżą, w której inwe-
stowały, a my zaproponowaliśmy 
dla swojej firmy szyld „Ataner”. Ze 
świecą trzeba by szukać kogoś, kto 
umiałby dopatrzyć się w niej jakichś 
związków z budownictwem. I dobrze, 
bo to nic innego jak czytane wspak 
imię Renata. No więc usłyszeliśmy: 
„mieszkania to spółdzielnie budują, 
a nie prywaciarze”.

Grunt to własny grunt
Urzędowe kłopoty nie zniechęciły nas 
jednak do rozpoczęcia działań.
Mieliśmy twardy grunt pod stopami. 
Dosłownie! Jeden ze wspólników 
był właścicielem działki przy ulicy 
Rejtana w Poznaniu, na której można 
było zbudować dom z mieszkaniami 
na sprzedaż.
Zebraliśmy wspólnie oszczędności, 
a resztę wyłożył bank, który udzielił 

nam kredytu.
Samo przygotowanie inwestycji to była 
droga przez mękę. Zaopatrzenie, orga-
nizacja, negocjowanie z pracownikami 
budowlanymi. Wszystko od samego 
początku było na naszej głowie. Interes 
jednak wypalił i w 1992 roku przy ulicy 
Rejtana 9 stał już trzypiętrowy budy-
nek. No i tak wszystko się zaczęło.
Rozpoczęło się poszukiwanie atrakcyj-
nych gruntów.
Wybudowaliśmy kolejne budynki przy 
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się znana na poznańskim rynku.
W latach 1999-2003 wybudowaliśmy 
jeszcze budynek mieszkalny przy ul. 
Mylnej, budynki mieszkalno-usługowe 
przy ulicach Ogrodowej, Półwiejskiej,  
Piekary i Garbary  oraz zespół domów 
w zabudowie szeregowej i budynków 
mieszkalnych przy ul. Karpiej.

Na tym projekcie na pewno się 
rozłożą
Nie boimy się śmiałych rozwiązań. 
Przykładem niekonwencjonalnej 
architektury jest choćby budynek 
„Delta”. Nasz pierwszy biurowiec 
klasy A, który oddaliśmy do użytku 

w 2003 r. przy ul. Towarowej. Kiedy 
rozpoczynaliśmy realizację tego 
bardzo trudnego projektu niektó-
rzy myśleli, że Ataner, zajmujący się 
przede wszystkim budownictwem 
mieszkaniowym, nie da sobie rady 
z tak poważną inwestycją. Oni się 
na tym rozłożą – słyszeliśmy nieraz za 
plecami. Trzeba przyznać, że chwilami 
było gorąco. Duży kredyt bankowy, 
zupełnie inne parametry obiektu niż 
w wypadku dotychczas budowanych 
budynków. W dodatku w trakcie bu-
dowy Delty rozpoczął się w Poznaniu 
kryzys na rynku powierzchni biuro-
wych. Wiele inwestycji zatrzymano. 
My musieliśmy brnąć dalej. Nie było 

odwrotu.  Te trzy lata wiele nas 
nauczyły. Po trzech latach budowy 
w 2003 roku „Delta” została oddana 
do użytku. Był to nasz pierwszy tzw. 
inteligentny budynek, w którym kom-
puter zarządza wszystkimi systemami 
technicznymi zapewniającymi komfort                                          
i bezpieczeństwo przebywającym 
w nim ludziom: klimatyzacją, syste-
mami kontroli dostępu, systemem 
wentylacji oraz przeciwpożarowym. 
Tutaj można śmiało, bez fałszywej 
skromności powiedzieć, że wielkim 
naszym sukcesem było wynajęcie 
całej powierzchni biurowej - 11 tys. 
m2, jeszcze przed oddaniem budynku 
do użytku, w sytuacji kiedy to w Po-

Na szczęście większe problemy nas 
ominęły. Z jednej strony zdążyliśmy 
wyrobić sobie markę solidnej i poważ-
nej firmy. Z drugiej przydała się nam 
wrodzona ostrożność. Mamy w firmie 
taką zasadę, że nigdy nie rozpoczyna-
my sprzedaży, jeśli nie mamy pra-
womocnego pozwolenia na budowę. 
Zawsze też staraliśmy się mieć trochę 
własnych oszczędności na inwesty-
cje. W czasie kiedy inne firmy zwijały 
żagle, my je rozwijaliśmy.

W 1999 r. postawiliśmy „Pasaż Jeżycki” 
- nowoczesny obiekt handlowo-biuro-
wo-mieszkaniowy przy ul. Dąbrowskie-
go. Duża inwestycja i no i duża impreza 
na otwarcie obiektu. 
W tym samym roku powstał zespół 
domów w zabudowie szeregowej oraz 
bloków mieszkalnych przy ul. Świebo-
dzińskiej, a także osiedle w dawnym par-
ku dworskim przy ul. Sielawy w poznań-
skich Naramowicach. Unikatowość tego 
osiedla polega na pozostawieniu starych, 

pięknych drzew oraz zachowaniu, stare-
go planu parkowego ze stawem.
Ani się nie obejrzeliśmy jak w 2001 r. 
minęło dziesięć lat działalności firmy. 
Podczas uroczystości z okazji 10-lecia 
Atanera, która odbyła się w hotelu 
Meridian,  było się już czym pochwa-
lić. Nowoczesne budynki usługowo-
-mieszkalne, obiekt bankowy, a nawet 
pierwsze nasze duże zespoły miesz-
kaniowe przy ul. Międzychodzkiej 
i na os. Stefana Batorego.  Firma stała 
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dowych Targów Poznańskich i dworca 
PKP Poznań Główny wraz z innymi 
naszymi budynkami przy ul. Towarowej 
tworzy spójną całość i nieustannie jest 
obiektem zainteresowania fotografów. 

Co dalej?
Jak na razie trzymamy się Poznania. 
Jest tu wiele atrakcyjnych miejsc pod 
zabudowę. 
Systematycznie inwestujemy w rozwój 
naszej firmy. Mamy realny program jej 
dalszego rozwoju. 
Stosujemy nowoczesne metody zarzą-
dzania i marketingu, które zapewniają 
firmie sukces.  Dbamy o swoich klien-
tów. Staramy się od samego początku 

ich zachęcać pokazując w sposób 
przystępny zalety swojej oferty. 
Uczestniczymy w targach i giełdach 
mieszkaniowych. Jako inwestor 
i jednocześnie wykonawca dajemy 
swoim klientom gwarancję termino-
wości, wysokiej jakości wykończenia, 
a zwłaszcza elastyczności  w realizo-
waniu ich indywidualnych życzeń.
Ataner to także wysoko wykwalifi-
kowana kadra inżynierska. Pracują tu 
ludzie, którzy nie obawiają się odpo-
wiedzialności za prowadzenie dużych 
i skomplikowanych inwestycji.
Firma stawia przede wszystkim na do-
świadczenie. Stwarza jednak także  
odpowiednie warunki do uzupełniania 

wiedzy i ciągłego dokształcania w za-
kresie nowych rozwiązań i technologii. 
Jest to konieczne, bowiem ze względu 
na wymagania rynku wprowadzane 
są coraz to lepsze technologie noszą-
ce znamiona ogólnoświatowej nowo-
czesności. Ataner to nie tylko  firma 
deweloperska, ale również profesjo-
nalny zarządca nieruchomości. Wła-
ścicielom nieruchomości  zapewniamy 
bezpieczeństwo, rzetelność oraz 
satysfakcjonujący poziom kosztów 
utrzymania.

Mamy nadzieję, że przez kolejne 30 lat 
dalej będziemy budować Poznań. 

znaniu inne biurowce klasy A miały 
z tym problemy. 

Nasze małe miasta
Dzięki „Delcie” nabraliśmy większe-
go rozmachu. Nie boimy się dużych 
inwestycji budowlanych. Budujemy 
coraz większe osiedla mieszkaniowe, 
które mogą być uważane za małe 
miasta, bo tyle mieszka na nich ludzi 
– mowa o os. Polanka i os. Marcelin 

i Nowy Marcelin. W pierwszej części 
osiedla Polanka znajduje się kryty 
basen tylko dla mieszkańców. Na ca-
łym osiedlu jest ok. 2000 miesz-
kań. Na osiedlu są jest też centrum 
sportowe, kręgielnia oraz boiska 
zewnętrzne. Natomiast na Marcelinie 
wybudowaliśmy siłownie dla miesz-
kańców, place zabaw, miejsca odpo-
czynku.
Wybudowaliśmy duże zespoły miesz-
kaniowe w rejonie ulic Brzask i Mię-

dzychodzkiej oraz na osiedlu pod 
Lipami na Winogradach.

Najwyższy budynek mieszkalny 
w Poznaniu
Wybudowaliśmy najwyższy budynek 
mieszkalny w Poznaniu – mający 21 
pięter i taras na dachu wieżowiec 
Towarowa 39, który znalazł się także 
na planszy gry „Monopoly Poznań”. 
Położony w sąsiedztwie Międzynaro-
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DESIGN

Zasłony potrafią całkowicie odmienić wnętrze. Ten element aranżacyjny 
często traktujemy lekceważąco wybierając je szybko, bez dokładnego 
wymierzenia długości – po to tylko, aby dobrze spełniały swoją funkcję 

i zakrywały okno. Tymczasem, poprzez umiejętne dobranie zasłon, jesteśmy 
w stanie nadać mieszkaniu bardziej luksusowy, wytworny charakter. Muszą 
tylko spełniać jeden, podstawowy warunek: być zawieszone możliwie jak 
najwyżej. Umiejscowienie karniszy tuż pod sufitem sprawi, że pomieszczenie 
wyda się optycznie wyższe i większe. Kluczowa jest także długość zasłon – 
powinny też sięgać aż do podłogi i stykać się z nią. Zbyt krótkie sprawiają 
wrażenie, jakby zabrakło materiału do ich uszycia, a to z kolei wywołuje 
efekt „taniości”. Liczy się też tkanina, z jakiej zostały wykonane zasłony 

oraz ich kolor. Warto postawić na odcienie z palety neutralnej 
– biele, beże, szarości. Jeśli jednak większość wnętrza jest 
stonowana, można uczynić z zasłon akcent kolorystyczny 

odpowiednio dopasowany do mebli i dodatków. 
Najlepiej wyglądają zasłony z naturalnych 

materiałów, takich jak len 
i bawełna. 

Zasłoń się
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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.

Ekspedientka w sklepie do klienta:

- Wie pan, że chleb dzisiaj zdrożał?

- A to poproszę ten wczorajszy.



Horoskop na lato
Ze szklanej kuli wywróżyła:  

wróżka Renata 

Postanowisz kupić mieszkanie pod inwe-
stycję. A co, raz się żyje! Po przejrzeniu 
wszystkich interesujących ofert zdecydu-
jesz się na jedyną słuszną – oczywiście 
w Atanerze. Przemiłe panie z Biura Sprze-
daży dadzą Ci rabat, a Ty się tak z niego 
ucieszysz, że postanowisz zainwestować 
jeszcze w garaż. 

BARAN
21.03 - 19.04

Postanowisz zacząć ćwiczyć na osiedlowej 
siłowni. W końcu forma na lato sama się 
nie zrobi. Podczas podnoszenia hantelków 
zauważysz sąsiada, który trenuje z trene-
rem personalnym. Wymienicie się nume-
rami i odtąd będziesz ćwiczyć pod okiem 
profesjonalisty.

BYK
20.04 - 22.05

Twoja ulubiona kawiarnia w budynku, 
w którym mieszkasz, wprowadzi nowe 
menu. Postanowisz wypróbować wszystkie 
nowe pozycje z listy, przez co przestaniesz 
gotować. Twoje kubki smakowe będą Ci 
wdzięczne, Twój portfel nieco mniej. 

BLIZNIETA
23.05 - 21.06

Chcąc zmienić swoje życie, rzucisz pracę 
w korporacji i wyjedziesz w…. nie, nie w Biesz-
czady, a jedynie do pobliskiego lasku. Zbudu-
jesz szałas i zaplanujesz prawdziwy survival. 
Twój plan zakładać będzie, że przez miesiąc 
będziesz żywić się tylko tym, co upolujesz lub 
znajdziesz w mchu. Niestety po dwóch dniach 
nie upolujesz nic, a spacerujący po lasku 
sąsiedzi będą dziwnie patrzeć na Twój szałas. 
Trzeciego dnia poddasz się i zjesz w osiedlowej 
knajpie.  

RAK
22.06 - 22.07

Jak co roku Twoje urodziny przypadają 
w wakacje. Nikt ze znajomych nie będzie ich 
świętował z Tobą, bo wszyscy są na urlo-
pie. To nic nowego, bo już od dzieciństwa 
obchodzisz je tylko w towarzystwie rodzi-
ców i kota. Nie inaczej będzie w tym roku. 
Wszystkiego najlepszego!

LEW
23.07 - 23.08

Sąsiadka poprosi Cię o wyprowadzenie 
jej psa na spacer, bo musi zostać dłużej 
w pracy. Sierściuch skradnie Twoje serce 
i od tego momentu nie tylko będziesz się 
z nim regularnie spotykać, ale też poważnie 
rozważysz zmianę branży na psiego wy-
prowadzacza. Już wkrótce kolejni sąsiedzi 
będą do Ciebie dzwonić i prosić o pomoc 
przy swoich czworonogach. 

PANNA
24.08 - 22.09

Postanowisz zorganizować domówkę 
dla znajomych. Kiedy szampan będzie się 
lał strumieniami, a Wy będziecie tań-
czyć lambadę, do drzwi zapuka ochrona. 
Okaże się, że któryś z sąsiadów uprzejmie 
doniósł, że impreza jest za głośna. Ochro-
niarz stwierdzi jednak, że poziom hałasu 
nie przekracza normy i zapyta czy macie 
może dodatkowe piwko.

WAGA
23.09 - 22.10

Otworzą się przed Tobą nowe możliwości 
finansowe – znajdziesz na ulicy bank-
not stuzłotowy. Kiedy już, już będziesz 
po niego sięgać, podbiegnie mały chłopiec 
krzycząc „mamo, wypadła mi karteczka 
z notesiku, ale ten pan ją znalazł!”.

SKORPION
23.10 - 21.11

Jowisz będzie Ci sprzyjał. W osiedlowym skle-
pie ze zdrową żywnością trafisz na najlepsze 
kąski w promocji. Sprzedawczyni spodoba się, 
że zrobisz duże zakupy i zaproponuje, że bę-
dzie odkładać dla Ciebie Twoje ulubione mleko 
sojowe. Zaprosisz ją na kawę, ale okaże się, 
że ona woli klasyczne mleko od krowy. Mimo 
dzielących Was mlecznych różnic nawiążecie 
nić porozumienia.

STRZELEC
22.11 - 21.12

Wszystko w Twoim życiu układa się bardzo 
harmonijnie. Dzień mija na pracy zdalnej 
w mieszkaniu, spacerze po bułki do piekarni 
na dole i wieczornym joggingu po pobliskim 
parku. Jednak już wkrótce ta harmonia 
zostanie zaburzona. W kolejce do piekarni 
poznasz przystojnego bruneta. 

KOZIOROZEC
22.12 - 19.01

Osiedlowy plac zabaw to niepozorne miej-
sce. Można tu spotkać znajomych, ich dzieci, 
swoje dzieci… zaraz, zaraz, przecież nie masz 
dzieci. Bądź czujny, bo bezdzietni Wodnicy 
mogą tego lata gruntownie zmienić zdanie 
w kwestii ich posiadania. 

WODNIK
20.01 - 18.02

Twoje kontakty z sąsiadami nabiorą nowego 
wymiaru. Jak na romantyczną duszę przy-
stało, zorganizujesz kolację przy świecach 
dla swojej drugiej połówki na balkonie. 
Niestety w ferworze uczuć nie zauważycie, 
kiedy ogień zapłonie nie tylko w Waszych 
sercach. Na szczęście spostrzegą to sąsiedzi, 
którzy wezwą straż pożarną i uratują Wasze 
mieszkanie od spłonięcia.

RYBY
19.02 - 19.03
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Czym jest filozofia śmiechu?
Oto jest pytanie! Nie wiem czy potrafię odpowiedzieć 

na nie, bo o ile wiem już w starożytności zadawali sobie to py-
tanie wielcy filozofowie. Jeden z nich twierdził, że śmiech jest 
przymiotem duszy ludzkiej i z tym poglądem się zgadzam, 
gdyż ludzie bezduszni nie potrafią się śmiać, wydają tylko 
rechot jak płazy w stawie. Myślę sobie tak: jeśli słowo „filozo-
fia” oznacza umiłowanie mądrości, to śmiech jest ozdobą tych, 
którzy żyją mądrze. 

Od wielu lat tworzy Pan polską scenę kabaretową. Jak 
przez ten czas się ona zmieniła z Pana punktu widzenia?

Myślę że to dobrze się dzieje, że Polsce działają sceny 
kabaretowe. Niech wywołują śmiech, który skutecznie płoszy 
głupotę, która lubi się korzenić w na-
szych sercach i umysłach przyjmując 
pozę mądrości, zwłaszcza w dzisiej-
szych czasach. Odkąd obowiązuje 
teoria względności trudno jest odpo-
wiedzieć na pytanie jak się zmieni-
ły. Dzisiaj, gdy kraj jest podzielony 
na lepszy i gorszy sort, działają sceny 
kabaretowe popierające autokrację 
nazywaną demokracją i te, które ten 
stan ośmieszają. Jeśli chodzi o aktorów 
kabaretowych to ubolewam, że zatra-
cili poczucie misji i zaczęli się sprze-
dawać, czyli przestał ich interesować 
Widz tylko jego pieniądze.

Jaką moc miał pański kabaret 
w PRL-u, a jaką ma teraz?

W PRL-u wiadomo było, że ta go-
spodarka nakazowo-rozdzielcza, czyli centralne sterowanie 
musiało ponieść klęskę - była to tylko kwestia czasu i wte-
dy kabaret działał ku pokrzepieniu serc, wspierał dążenie 
do niepodległości. Kiedy nastał rok 1989, kiedy zapachniało 
nam wolnością, zdawało się, że świadomość, czym ona jest, 
będzie powszechna. Stało się jednak inaczej - wróciła komuna 
narodowa pod hasłem „Polska tylko dla Polaków” zamiast 
dla wszystkich  obywateli. Mamy poczucie zaściankowości 
przypominające księgę Vl „Pana Tadeusza” - wtedy też był je-
den „Maciek” zwany kurkiem na kościele, bez wiedzy którego 
nic nie mogło działać! Więc jeszcze  będziemy wywoływać 
śmiech, bo to jest moc duchowa!

Skąd czerpał Pan inspiracje do występów?
Z obserwacji otoczenia, z rozmów, z oglądania innych kaba-

retów, takich jak wspaniały kabaret „Straszych Panów” jak „Eli-
ta” czy „Salon Niezależnych „ z Jackiem Klejfem no i z własnych 
przemyśleń.

Wiele żartów przetrwało lata. Co sprawia, że scenka 
z kabaretu może być ponadczasowa?

Istotnie wiele żartów nie straciło na aktualności i chyba 
powodem tego jest mentalność państwa socjalistycznego, czyli 
opiekuńczego z dawnej epoki. Poza tym odegrała tu rolę intu-
icja… to przewidywanie przyszłości - nie mylić z wrózbiarstwem! 
Miałem nadzieję, że w wolnym kraju nastąpi zmiana świado-
mości i już nie będziemy mówić „nasza ojczyzna” tylko „moja”. 
Nie będziemy mówić „nasza wiara” tylko „moja”, bo nasza, wasza 
to mówi Grisza i Sasza! Sami jesteśmy zdumieni tym faktem 
że po 50 latach żarty z kabaretu Tey są nadal aktualne.

Na początku lat 90. wycofał się Pan z działalności 
kabaretowej i został listonoszem. Skąd taka decyzja? 
Co dała Panu zmiana profesji?

W latach 90. byliśmy już wolnym 
krajem i kiedy zobaczyłam listonosza 
w mundurze, w czapce z orłem w ko-
ronie pomyślałem, że zaczęła się nowa 
era. Gdy oznajmiono mi, że to jest 
służba, nie zawód i że nie ma chęt-
nych do jej pełnienia, zastanowiłem 
się, po czym udałem się do naczelni-
ka poczty, aby pozwolił mi pełnić tę 
służbę na powierzonych rejonach ku 
chwale Rzeczypospolitej. Odkryłem 
w sobie ideowca (nie mylić z idealistą) 
i to był na owe czasy strzał w dziesiąt-
kę! Wróciłem do swego prawdziwego 
„ja” i odkleiłem się od sztucznego wi-
zerunku, jaki wykreował mi zewnętrz-
ny świat. 

Jakie ma Pan plany na najbliższą 
przyszłość? Będą kolejne programy kabaretowe? Co dziś 
by Pan zaprezentował na scenie?

Zaszczepić się, przetrwać pandemię, wrócić na scenę kaba-
retową i zaśpiewać piosenkę o bałaganie, w który wpuszczono 
służbę zdrowia, która by się zaczynała tak:

Pędzi, pędzi karetka, na światłach, na sygnale  
Z covidem wiozą Edka z Wybrzeża na Podhale…

resztę tekstu usłyszą czytelnicy „Mojego M” w teatrze jeśli 
wirus pozwoli!

Jakie są Pana ulubione miejsca w Poznaniu?
Jest ich trochę! Jako, że najpierw byłem studentem WSWF, gdzie 

dowiedziałem się o tym, że ruch jest kategorią zdrowia nr 1, więc 
odwiedzam często obiekty sportowe, korty tenisowe, Termy Mal-
tańskie.  Poza tym lubię poznańską Starówkę, pewnie z sentymentu 
bo tam na ul. Woźnej 44 działał „Teyatr”. Jeszcze raz pozdrawiam 
czytelników „Mojego M” i firmę Ataner, która te cuda tworzy.

Dziękuję za rozmowę. 

 ZNANI POZNANIACY

Myślę że to dobrze 
się dzieje, że Polsce 

działają sceny 
kabaretowe. Niech 
wywołują śmiech, 
który skutecznie 
płoszy głupotę...

Satyryk, twórca kabaretów i niezapomnianych skeczy, poznaniak. Był dyrektorem platformy 
artystycznej O.B.O.R.A. oraz… listonoszem. Jak przez lata zmieniła się polska scena kabareto-
wa i co sprawia, że skecz jest ponadczasowy opowiada Zenon Laskowik. 



MIASTO

Można powiedzieć, że dzielnica ta, jako 
jednak z nielicznych, znakomicie łączy po-
trzeby wielu pokoleń. Przytulne kamienice 

nie ustępują nowoczesnemu budownictwu biuro-
wemu, a targowisko Rynek Jeżycki dobrze radzi 
sobie mimo obecności znacznie większych konku-
rencyjnych sklepów spożywczych. Spotkamy tu 
zarówno seniorów, jak i młodzież; rodziny z dziećmi, 
ale także biznesmenów. 

Różnorodność tę poznaniacy zawdzięczają 
nie tylko dobrej lokalizacji (tuż przy ścisłym cen-
trum), ale także znaczeniu kulturowemu. Niegdyś 
gospodarcze zaplecze miasta, dziś serce miasta 
– tak pokrótce można opisać historię tej modnej 
i chętnie odwiedzanej dzielnicy Poznania. 

Mieszkania na poznańskich Jeżycach - 
nieruchomości z charakterem 
Jeżyce to miejsce, w którym przeszłość miesza 
się z przyszłością. Nie brakuje tu miejsc, na któ-
rych historia odcisnęła swoje piętno. Mowa tu 
m.in. o Starym Zoo, które pełni obecnie funkcję 
parku miejskiego tłumnie odwiedzanego przez 
rodziny z dziećmi. To także znane mieszkańcom 

Dom Tramwajarza, Kino Rialto czy Teatr Nowy, 
zachwycające dawną miejską architekturą. 

Między innymi z tego względu odnajdzie się tu 
każdy miłośnik przeszłości poszukujący wyci-
szenia i klimatu typowego dla miast z początków 
XX wieku. Niedalekie położenie od urokliwego 
Parku Sołackiego i Jeziora Rusałka w dzielnicy 
Ogrody czyni Jeżyce także miejscem idealnym 
do mieszkania dla każdego, kto lubi rodzinne 
spacery na łonie natury przeplatane aktywno-
ścią na świeżym powietrzu. 

Nie bez przyczyny też miejsce to jest tak mod-
ne: klimatyczne kawiarnie oraz restauracje, 
oryginalne sklepy i lokalne rodzinne działalno-
ści zachęcają do tego, aby zwolnić i nacieszyć 
się chwilą. Nie bez przyczyny powstało tu 
tak wiele inwestycji mieszkaniowych prze-
znaczonych dla singli, par, rodzin z dziećmi 
i seniorów. Wystarczy wymienić choćby 
budynki wybudowane przez Ataner: budynek 
mieszkalny przy ulicy Poznańskiej 62, kom-
pleks budynków przy ul. Mylnej i Jeżyckiej czy 
odważną interpretację architektury secesyjnej 
w postaci kamienicy przy ulicy Zwierzynieckiej 
24, tuż przy Starym Zoo. 

JEŻYCE - SERCE POZNANIA

Jeżyce to jedna z najbardziej znanych dzielnic Poznania. Wielopokoleniowy, zróżnicowany charakter tego miejsca przy-
ciąga każdego, kto chce poczuć się w mieście jak u siebie. Z jednej stron możemy podziwiać urokliwe, odrestaurowane 
kamienice, z drugiej – nowoczesne osiedla mieszkalne oraz biurowce. Właśnie wprowadzamy do sprzedaży naszą nową 
inwestycję w tej dzielnicy, przy ul. Zwierzynieckiej 15, dlatego postanowiliśmy zaprezentować Wam atuty Jeżyc. 

fo
t. 
Ja
n 
W
alc
za
k



Biura w Poznaniu na Jeżycach - idealne 
miejsca do pracy 
Coraz więcej inwestycji powstaje w tym małym 
„mieście w mieście”, jak niektórzy lubią nazywać 
poznańskie Jeżyce. Nie sposób przejść tu obojętnie 
obok funkcjonalnego i nowoczesnego wieżowca 
Omega przy ulicy Dąbrowskiego 79. Znakomitym 
miejscem do rozwoju jest również wszechstronnie 
zróżnicowany Pasaż Jeżycki wraz z apartamenta-
mi mieszkalnymi zlokalizowanymi na samej górze 
budynku. 

Praca biurowa przyjmuje tu zresztą także inną, 
przyszłościową formę. Na terenie dzielnicy funk-
cjonują wirtualne biura, w których każdy może 
pracować na dogodnych warunkach. Miejscowe 
kawiarnie i restauracje w podobny sposób otwie-
rają się na osoby pracujące zdalnie: work&coffee 
to trend, który znakomicie odnajduje się właśnie 
na Jeżycach.

Planów na biurowy rozwój dzielnicy istnieje 
mnóstwo nie bez przyczyny. Do pracy można tu 
dobrzeć w zaledwie kilka chwil za sprawą najwięk-
szego węzła komunikacyjnego w Poznaniu: połą-
czenia tras tramwajowych na Moście Teatralnym 
i Rondzie Kaponiera. Piesze spacery do centrum 
wąskimi, urokliwymi uliczkami to dodatkowa przy-
jemność, na którą pozwala sobie wielu mieszkań-
ców dzielnicy. 

Dlaczego Jeżyce to dobre miejsce do życia? 
Klimatyczne kawiarnie i restauracje wyrastają tutaj jak 
grzyby po deszczu, chowając się między kamienicami, 
podobnie zresztą jak budynki mieszkalne oraz biurowe, 
które w żaden sposób nie zaburzają uroczego charak-
teru dzielnicy, a wręcz przeciwnie – jeszcze silniej ją ak-
centują. Świetna komunikacja z pozostałymi obszarami 
Poznania, różnorodność, jeśli chodzi o typ dostępnych 
nieruchomości i ciągła chęć rozwoju – to tylko niektó-
re zalety tej modnej poznańskiej dzielnicy, do której 
przyciągają zarówno zainteresowani miastem turyści, 
jak i sami mieszkańcy.



JAKIE BĘDĄ MIASTA PRZYSZŁOŚCI?

Już ponad połowa ludzi na świecie mieszka w miastach. ONZ prognozuje, że w połowie XXI wieku 
mieszkańców miast będzie jeszcze więcej. Jakie wyzwania stoją przed miastami i jaka czeka je przyszłość?

Z opublikowanego w 2018 roku raportu Departamentu 
Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, instytucji, która 
co cztery lata aktualizuje statystyki, a także podaje progno-

zy dotyczące całkowitej i miejskiej populacji wszystkich krajów 
na świecie, wynika, że obecnie w miastach żyje już 55 proc. ludzi 
na świecie, a do 2050 roku ma to być już aż 68 proc. Praktycznie 
wszystkie kraje naszego globu stają się coraz bardziej zurba-
nizowane, ale liczba ludności w miastach najszybciej wzrasta 
w państwach rozwijających się. Najszybciej zaludniają się miasta 
w Afryce i Azji. ONZ szacuje, że rosnąca liczba mieszkańców 
miast w krajach rozwijających się do 2050 roku będzie odpowia-
dać aż 37 proc. globalnego wzrostu liczby ludności w miastach. 
Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych prognozuje 
również, że powstanie więcej megamiast, czyli miast z co najmniej 
10 mln mieszkańców.
Dzisiaj, w czasie, kiedy kryzys klimatyczny to fakt, pytania 
o rozwój architektury są bardzo aktualne. Nie ma już miejsca 
na przeskalowane budynki. Najwyższa pora na miasta przyjazne 
nie tylko mieszkańcom, ale i środowisku. Za pioniera w dziedzi-
nie ekologicznej architektury uznaje się brytyjskiego architekta 
Normana Fostera. Obecnie jego biuro pracuje przy zaawanso-
wanym technologicznie, pierwszym w pełni ekologicznym mie-
ście na świecie – Masdar budowanym od 2006 roku w pobliżu 
Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nowe, samo-
wystarczalne energetycznie i zeroemisyjne miasto ma zostać 
ukończone w 2030 roku. Powstaje w oparciu o badania odna-
wialnych źródeł energii prowadzone na Massachusetts Institute 
of Technology. Nawet jeśli stworzenie w pełni ekologicznego 
miasta pozostaje utopijną wizją, to dzisiaj architekci nie mają 

już wątpliwości, że myślenie projektowe powinno koncentrować 
się na zrównoważonej architekturze, zmniejszeniu negatywnego 
wpływ miast i budynków na środowisko. Taką wizję zrównowa-
żonego budownictwa realizuje np. norweska pracownia architek-
toniczna Snøhetta. Zaprojektowany przez nią The Powerhouse 
Brattørkaia w Trondheim to pierwszy biurowiec w Norwegii, 
który wytwarza więcej energii niż zużywa w całym okresie 
eksploatacji, łącznie z budową i rozbiórką. Wkraczamy w erę in-
teligentnych miast w zakresie zarządzania odpadami, komunikacji 
publicznej, bezpieczeństwa obywateli, zarządzania zasobami czy 
efektywnego wykorzystania energii.

Wyzwania dla miast
Dynamiczna urbanizacja, szczególnie w krajach rozwijających się, 
niesie ze sobą ogromne wyzwania w wielu dziedzinach, takich 
jak budownictwo, edukacja, ekologia, transport czy dostęp 
do opieki medycznej. Miasta na rynkach wschodzących mu-
szą poradzić sobie z ogromnym wzrostem liczby ludności oraz 
poprawić wydajność usług publicznych. Aby to zrobić, coraz 
częściej sięgają po inteligentną technologię. Na przykład Alibaba, 
chiński gigant technologiczny, opracował platformę City Brain, 
która wykorzystuje sztuczną inteligencję do zbierania takich 
informacji jak wideo z kamer skrzyżowań i dane GPS o lokalizacji 
samochodów i autobusów, które pomagają urbanistom i urzędni-
kom miejskim w ulepszaniu usług publicznych, m.in. zarządzaniu 
ruchem. City Brain sprawił, że Hangzhou – siedmiomilionowa 
metropolia, która zajmowała piąte miejsce wśród najbardziej 
zatłoczonych miast w Chinach, spadła na 57. miejsce na liście. 
McKinsey Global Institute przewiduje, że do 2025 roku w mia-
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Masdar Institute of Science and Technology w Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; fot. 123rf.com



stach korzystających z inteligentnych systemów czas dojazdu do pracy 
może się zmniejszyć średnio o 15-20 proc. Technologia wzbudza jednak 
obawy dotyczące prywatności, szczególnie w Chinach, gdzie poziom 
nadzoru nad społeczeństwem rośnie.

Wkraczamy w erę inteligentnych miast, w których technologie prze-
chwytują niezwykłe ilości danych i wykorzystują ich ustalenia, często 
w czasie rzeczywistym, w celu przekształcenia gospodarki miejskiej, 
spójności społecznej i zarządzania miastem. Miasta coraz częściej 
wdrażają projekty z inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie zarządza-
nia odpadami, komunikacji publicznej, bezpieczeństwa obywateli, zarzą-
dzania zasobami czy efektywnego wykorzystania energii. Czwarta re-
wolucja przemysłowa pomogła nam przeskoczyć pewne etapy rozwoju, 
dzięki wykorzystaniu przystępnych cenowo rozwiązań cyfrowych.

Przed miastami stoją dzisiaj też inne wielkie wyzwania: ocieplenie klimatu 
i wyczerpywanie zasobów naturalnych. Szybki przyrost mieszkańców 
miast może oznaczać też braki w dostawach wody i energii. Dlatego 
tak ważne jest wdrażanie systemów odnawialnych źródeł energii.

Dzisiejsze projekty miast
Architekci i urbaniści coraz więcej uwagi poświęcają zrównoważonemu 
budownictwu, które staje się bardziej samowystarczalne. Rotterdam Next 
Level! to projekt przeznaczony dla miasta, któremu zagrażają zmiany 
klimatyczne i podnoszący się poziom wód. Projektanci z Blueroom 
i Urban Crossovers od 2017 roku pracują na koncepcją rewitalizacji portu 
Rijnhaven. Pływająca, dostosowująca się do zmian klimatu zabudowa 
powstanie z prefabrykowanych elementów i będzie neutralna pod wzglę-
dem emisji dwutlenku węgla. Na nowy obszar miejski będą się składać 
lokale gastronomiczne, pracownie, biura i domy – od pływających osiedli 
po apartamentowce z penthouse’ami. Pomiędzy budynkami znajdą się 
zielone, ogólnodostępne przestrzenie np. z pływającym parkiem i pro-
menadą łączącą się z istniejącymi trasami spacerowymi. Celem projektu 
jest też zwiększenie bioróżnorodności na lądzie i wodzie oraz zbudowanie 
silnej, lokalnej społeczności.

Innym zaskakującym pomysłem na miasto przyszłości, który priory-
tetowo traktuję ochronę środowiska, jest Green Machine. Projekt 
autorstwa architekta Stephane’a Malkima ma być jak mobilna oaza. 
Platforma miałaby regenerować jałowe krajobrazy i przeciwdziałać 
procesowi pustynnienia. Dzięki gigantycznym gąsienicom – pierwot-
nie zaprojektowanym do transportu rakiet NASA – maszyna z mia-
stem mogłaby poruszać się po piaszczystych terenach. To miasto 
przyszłości wykorzystywałoby energię słoneczną do przemieszczania 
się i zbierałoby wodę poprzez kondensację powietrza.

Przed pandemią planiści mówili o miastach, w których wszystkie 
nasze potrzeby – pracę, zakupy, opiekę medyczną, naukę i rozrywkę 
– będziemy mogli zaspokajać w odległości krótkiego spaceru lub jazdy 
rowerem od domu. Wiele miast, w tym Melbourne czy Paryż, już za-
deklarowało, że planuje poprawić jakość życia mieszkańców właśnie 
przez wprowadzenie tzw. miast 15-minutowych. Miasto 15-minu-
towe ma wspierać lokalność – mniejsze punkty sprzedaży detalicz-
nej, księgarnie i sklepy spożywcze, punkty usługowe czy warsztaty 
produkujące lokalne wyroby. Anne Hidalgo, mer Paryża, uczyniła 
z niego centralny punkt swojej udanej kampanii reelekcyjnej w 2020 
roku, przedstawiając cztery główne zasady 15-minutowego miasta: 
bliskość, różnorodność, gęstość i wszechobecność. Celem jest przede 
wszystkim stworzenie tego, co nazywa „miastem bliskości” – nie tylko 
między strukturami, ale i ludźmi. Podkreśla, że najbliższe otoczenie 
ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie.

Mediolan, Wlochy: Wieżowiec Vertical Forest. 
Rośnie na nim ponad 900 gatunków drzew. 

fot.: 123rf.com



PORADA PRAWNA

Hulajnogi elektryczne uregulowane

Przepisy 
ustawy mają 
również duże 

znaczenie 
z punktu 
widzenia 

organizacji 
ruchu 

na osiedlach. 

Prezydent RP podpisał ustawę 
nowelizującą Prawo o ruchu drogo-
wym, której celem jest uregulowanie 

statusu prawnego hulajnóg elektrycznych 
oraz urządzeń transportu osobistego 
(UTO), do których zaliczają się m.in. de-
skorolki elektryczne. Przepisy mają pomóc 
w radzeniu sobie z urządzeniami, które 
często stwarzają zagrożenie dla pieszych 
– porzucone na chodnikach hulajnogi 
stały się często występującym elementem 
krajobrazu polskich miast. 

Nowe przepisy wprowadzają maksymal-
ną dopuszczalną prędkość z jaką będzie 
mógł poruszać się kierujący hulajnogą 
elektryczną – 20 km/h. Wyjątkowo 
hulajnogą będzie można poruszać się 
chodnikiem dla pieszych, ale tylko wtedy 
gdy brakuje wydzielonej drogi dla ro-
werów oraz pasa ruchu dla rowerów, 
a poruszanie się po jezdni nie będzie 

możliwe. Przepisy wprowadzają obowią-
zek posiadania uprawnień do kierowa-
nia hulajnogą dla osób między 10 a 18 
rokiem życia. Dodatkowo wprowadza się 
zakaz poruszania się hulajnogą elek-
tryczną w więcej niż jedną osobę. 

Pożądaną zmianą jest wprowadzenie 
możliwości naliczania opłat za parko-
wanie hulajnóg, a także zasady, że hu-
lajnoga może być parkowana w miejscu 
do tego wyznaczonym, a gdy takiego 
miejsca nie ma - jak najbliżej zewnętrznej 
krawędzi chodnika najbardziej oddalonej 
od jezdni.  

Piotr Szulc  
 radca prawny



„Jeśli za 5/10/15 [odpowiednie skreślić] minut pokój 
nie będzie czysty, wszystko ląduje w koszu!” – kto choć raz 
nie usłyszał w swoim domu lub u koleżanki takiego zdania… 
Dorosły brzytwy się chwyta, w myśl zasady „każdy sposób 
dobry, byle był skuteczny” – w tym wypadku – byleby było 
posprzątane. Ale nie jest to najlepsza metoda, by nauczyć 
dzieci porządku. Choć złoty środek (niestety!) nie istnie-
je (a przynajmniej ja go jeszcze nie odkryłam), to istnieją 
lepsze sposoby, dzięki którym sprzątanie może stać się 
łatwiejsze.

Ucz od małego
Nie od dziś wiadomo, że „Czego Jaś się nie nauczył, tego 
Jan nie będzie umiał”. Choć może brzmi to niezbyt poważ-
nie, warto uczyć też sprzątania. Oczywiście nie wyma-
gajmy od malucha zbyt wiele, ale już dwulatkom (a nawet 
młodszym dzieciom) warto pokazać, gdzie po zabawie 
należy odłożyć zabawkę i zachęcać do zaniesienia rzeczy 
na swoje miejsce. Aby było łatwiej, na kosze lub drzwiczki, 
warto przykleić naklejkę (lub wydrukowane zdjęcie) przed-
miotów, które trzymamy w środku: piłek, lalek, pociągów, 
klocków czy samochodzików.

Zmniejsz ilość 
Choćby Twój maluch był mistrzem porządków, to wielka 
ilość rzeczy do posprzątania może przytłoczyć. Im ich wię-
cej, tym nie tylko trudniej w nich zaprowadzić porządek, 
ale i sprzątanie trwa dłużej. Niby nic odkrywczego, a jed-
nak… Wyrzucaj takie zabawki, których nie da się naprawić, 
kupuj tylko to, co naprawdę warto mieć (choć to niełatwe, 
odmówienie kolejnego auta lub lali wyjdzie wszystkim 

na dobre) i rób porządek (oddawaj lub sprzedawaj) rzeczy, 
z których już dziecko wyrosło. 

Odkładaj na miejsce
Czy naprawdę szukanie przez pół godziny rzeczy potrzeb-
nej do przedszkola czy szkoły jest potrzebną czynnością? 
Szczególnie gdy spieszymy się rano… Możecie mi wierzyć 
lub nie, ale odkładanie rzeczy na swoje miejsce ma sens. 
I właśnie po to warto sprzątać – żeby było nam prościej. 
Gdy tylko Twoje dziecko to zrozumie – to już połowa drogi 
do sukcesu. 

Baw się sprzątaniem
Nie od dziś wiadomo, że dzieci lubią się bawić. Niektóre lu-
bią też rywalizację – na przykład na czas. Dlatego ustalcie 
na ile minut ustawić zegarek i do dzieła! Chodzi oczywiście 
o to, by poodkładać zabawki jak najszybciej, a nie o to, kto 
z rodzeństwa zrobi to prędzej lub odłoży w tym samym 
czasie więcej rzeczy. Można też bawić się w Króla/Królową 
porządków (gdy jest już czysto w pokoju organizujemy bal) 
lub inne zabawy – by sprzątanie nie było tylko uciążliwym 
obowiązkiem i powodem do kłótni.

I od czasu do czasu…  pozwól dziecku na trochę bałaganu. 
W końcu to jego pokój. 

FELIETON

„Mamo, to mój pokój!”, czyli o sprzątaniu u dzieci

Bałagan w dziecięcych 
pokojach robi się nie tylko 
zadziwiająco szybko, ale 
i najczęściej zupełnie sam. 
Szkoda, że sam nie chce 
się też posprzątać. I choć 
to pokój dziecka, akcję 
sprzątania zazwyczaj 
zarządza mama (taki wnio-
sek płynie z badań prze-
prowadzonych w polskich 
domach). Jak nauczyć 
dziecko samodzielnego 
sprzątania – i czy jest 
to w ogóle możliwe?

Marysia Wieczorek - doktorantka nauk 
społecznych z 8-letnim doświadczeniem w sto-
sowaniu pedagogiki w warunkach domowych. 
Obdarzona natręctwem gromadzenia zabawek 
z PRL-u i starszych oraz książek dla dzieci. 



KOSMETYKA

Ul. Katowicka 55A
os. Polanka 

www.shenti.pl
tel. 690 005 350

Sposoby na wymarzoną sylwetkę. 
Endermologia LPG to udowodniona skuteczność w walce 
z cellulitem. Urządzenie Cellu M6 wprowadzone przez 
LPG jest pierwszym cenionym aparatem na świecie sto-
sowanym w terapii patologii tkanki miękkiej i innych skaz 
skóry. Stała się antycellulitowym standardem dla kobiet 
poszukujących konkretnych metod rozwiązujących ich 
estetyczne problemy.

Technika Endermologii LPG opiera się na opatentowanym 
procesie: dwie elektronicznie sterowane rolki umiesz-
czone w hermetycznej komorze działają w połączeniu 
z podciśnieniem. Podciśnienie tworzy fałdę skórną, która 
jest masowana przez rolki. Zadaniem takiego masażu jest 
stymulacja unaczynienia, eliminacja toksyn, zmniejszenie 
retencji wody, rozluźnienie struktury tkanki łącznej, tkanki 
tłuszczowej i pobudzenie syntezy kolagenu. Dzięki niein-
wazyjnemu działaniu zabiegi są nie tylko wysoko skutecz-
ne, ale zapewniają klientkom relaks i dobre samopoczucie.

Uzyskiwane wyniki terapii są potwierdzone w licznych bada-
niach klinicznych i naukowych przeprowadzanych w amery-
kańskich i europejskich klinikach uniwersyteckich.

EFEKTY:

  zwalczanie cellulitu

  modelowanie sylwetki

  poprawa elastyczności skóry

  redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej

  zapobieganie obrzękom przez resorpcje wody

  wspomaganie walki z nadwagą

  usuwanie toksyn i zbędnych produktów  
przemiany materii

  ujędrnianie ciała oraz wygładzenie skóry

Salon Shenti

Rozpoczęliśmy swoją działalność ponad 14 lat temu. Od tego 
czasu stale doskonalimy swoją ofertę, wychodząc naprzeciw 
rosnącym oczekiwaniom naszych klientów, a także nieustan-
nie rozwijającej się technologii. Z roku na rok zwiększamy za-
kres i efektywność wykonywanych zabiegów. Naszym celem 
jest bycie liderem w dziedzinie kosmetologii oraz jej ciągły 
rozwój. Gwarantujemy wysokie bezpieczeństwo, fachową 
opiekę wykwalifikowanych kosmetologów, pełną satysfakcję 
oraz znakomity efekt końcowy.



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!
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Kupiłeś apartament na inwestycję?
I co dalej?

Co dalej? Zadzwoń do mnie!
Juliusz Wilczyński � 694 928 525
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