MAGAZYN MIESZKAŃCÓW ATANERA | Nr 35 Jesień 2021

Na Podgórniku

- nowoczesny budynek między
Cytadelą a Starym Rynkiem

Od 30 lat budujemy Poznań.

WIĘKSZOŚĆ MIESZKAŃ
NA UL. ŚWIERZAWSKIEJ 4

SPRZEDANA
Choć sprzedaż mieszkań na nowym osiedlu przy ul. Świerzawskiej 4
na Marcelinie rozpoczęliśmy dopiero kilka miesięcy temu, większość z nich
została już sprzedana. Inwestycja cieszy się zainteresowaniem dzięki
atrakcyjnej lokalizacji obok Lasku Marcelińskiego w dzielnicy, którą lubią
poznaniacy, czyli na Grunwladzie.
Osiedle
składać
się
będzie
z dwóch budynków o wysokości
7-8 pięter, w których znajdą
się
mieszkania
z
balkonami
lub tarasami o powierzchniach
od 26 m2 (kawalerki) do 100 m2
(czteropokojowe).
Na
parterze
będą lokale usługowe. Na osiedlu
zaplanowaliśmy siłownię – zarówno
wewnętrzną, jak i zewnętrzną,
oraz plac zabaw dla dzieci. Osiedle
zostanie oddane do użytku w trzecim
kwartale 2023 r.
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INWESTYCJA

NA PODGÓRNIKU

– NOWOCZESNOŚĆ MIĘDZY
CYTADELĄ A STARYM RYNKIEM
Budynek mieszkalny przy ul. Na Podgórniku
został oddany do użytku wiosną br.
To miejsce między największym poznańskim
parkiem, Cytadelą, a Starym Rynkiem, gdzie
historia łączy się z nowoczesnością. Znalazło
się tu 235 nowych mieszkań.

N

a Podgórniku to wyjątkowa lokalizacja tuż przy Cytadeli,
największym poznańskim parku. Pieszo dojść można
stąd do Starego Rynku w 10 minut. Bliskość poznańskich
uczelni, UAM i Collegium da Vinci oraz innych atrakcji, sprawiają, że ta okolica tętni życiem. Blisko stąd do sklepów i punktów
usługowych na sąsiadującym osiedlu Atanera przy ul. Kutrzeby.
Zarazem Na Podgórniku to mała, cicha uliczka schowana za
drzewami, które widać z okien mieszkań.
Mieszkańcy obiektu będą mogli poćwiczyć na siłowni przeznaczonej tylko dla nich, a ich dzieci skorzystają z placu zabaw
przy budynku. Obiekt jest monitorowany, z portierniami ochrony i podziemną halą garażową.
W mieszkaniach znajdują się panoramiczne okna oraz balkony lub tarasy z widokiem na Cytadelę lub Stare Miasto.
Dodatkowo, zaoferowaliśmy naszym klientom możliwość
instalacji systemu inteligentnego sterowania mieszkaniem.
Wyobraź sobie, że nie musisz wyłączać światła, gdy wychodzisz z domu, czekać aż mieszkanie się ogrzeje, gdy na

INWESTYCJA

Czy wiesz, że…
-Kiedyś na terenie dzisiejszego budynku płynęła niewielka rzeczka, która
nazywa się Wierzbak od nazwiska
młynarza Wierzbickiego. Obecnie
rzeczka ta wpada teraz do Bogdanki.
Kiedyś były to dwie rzeczki.
-Na terenie naszej inwestycji znajdował się bunkier przeciwlotniczy
z czasów pierwszej wojny światowej.

dworze jest zimno ani opuszczać rolet, gdy idziesz spać.
Twoje inteligentne mieszkanie zrobi to za Ciebie. W każdym
z nich oferujemy możliwość podłączenia systemu inteligentnego sterowania ABB-free@home®. Żaluzje, oświetlenie,
ogrzewanie, klimatyzacja, domofon — teraz można w łatwy
sposób zdalnie sterować tymi funkcjami za pomocą smartfona, laptopa lub przełącznika na ścianie. Większa wygoda.
Wyjątkowy komfort. Wysoka oszczędność energii.
Z ABB-free@home® możesz podnosić i opuszczać żaluzje,
oświetlać poszczególne pomieszczenia i zmieniać w nich
temperaturę w zależności od potrzeb. Oferuje wiele dodatkowych funkcji, jak na przykład symulacja obecności domowników w mieszkaniu podczas gdy są na wakacjach, co zwiększa
bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko potencjalnego włamania.
Budynek został zaprojektowany przez Macieja Szkudlarka i Tadeusza Biedaka. Budowa obiektu trwała blisko 3 lata (rozpoczęła się wiosną 2018 r.), a jej kierownikiem był Tomasz Woźniak.
Wszystkie mieszkania zostały już przekazane ich właścicielom.

MIASTO
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od ponad 20 lat jest wizytówką pracy organicznej
na skalę Wielkopolski i całego kraju. Nagradza, inspiruje i kreuje to, co umacniania patriotyzm
i jest odpowiedzialne za jakość polskiej kultury, gospodarki i życia społecznego.
Hipolit Cegielski był przemysłowcem, dziennikarzem i działaczem społecznym. Urodził się 6 stycznia 1813 r. lub 16 stycznia 1815 r. w Ławkach koło
Trzemeszna jako syn dzierżawcy majątku ziemskiego – Michała Cegielskiego i Józefy z Palkowskich. W latach 1827–1830 uczył się w Gimnazjum w
Trzemesznie, a od 1830 r. do 1835 r. w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w
Poznaniu. Po zdaniu matury rozpoczął studia na uniwersytecie berlińskim,
które zakończył broniąc pracę doktorską. Następnie wrócił do Poznania,
gdzie został nauczycielem języka polskiego i języków starożytnych (greki
i łaciny) w gimnazjum, którego był absolwentem. Podczas niepokojów w
1846 r. odmówił władzom szkoły przeprowadzania kontroli mieszkań swoich
uczniów, co zakończyło jego karierę nauczyciela. Deputowany do Pruskiego
Zgromadzenia Narodowego. Pozbawiony środków do życia, dzięki pomocy
przyjaciół otworzył w poznańskim Bazarze sklep z narzędziami rolniczymi,
który następnie przekształcił w warsztat remontujący pługi i radła. Szybko
rozwijający się zakład przekształcił się w małą fabrykę narzędzi i maszyn
rolniczych. Działalność społeczną Hipolit Cegielski rozpoczął od współpracy
z Karolem Marcinkowskim pełniąc w latach 1850–1868 funkcję wiceprezesa
założonego przez niego Towarzystwa Pomocy Naukowej. Ważną rolę odegrał
też w takich organizacjach jak Towarzystwo Przemysłowe Polskie w Poznaniu (współtwórca i prezes), Centralne Towarzystwo Gospodarcze (prezes w
latach 1865–1868), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (wiceprezes).
Był również zwolennikiem reformy szkolnictwa średniego. Jego zasługą było
powstanie szkoły realnej w Poznaniu. W 1848 r. założył w Poznaniu pierwszy niezależny dziennik – „Gazetę Polską”, której był redaktorem naczelnym.
Zmarł w Poznaniu 30 listopada 1868 r.

Odsłonięcie
pomnika
Ignacego Jana
Paderewskiego,
06.05.2015 r.

MIASTO

POZYTYWISTYCZNE IDEAŁY W POZNANIU

T

owarzystwo ma własny sztandar i
hymn, którego tytuł „Labor Omnia
Vincit” promuje maksymę „Praca
wszystko zwycięża”. Posiada kilka
tysięcy przyjaciół i sympatyków.
Prezydentem Towarzystwa jest dr
Marian Król. Towarzystwo liczy
około 100 członków w randze
m.in.: rektorów, prezydentów, ministrów, przedsiębiorców, naukowców itp. Młoda generacja Polaków
skupia się wokół Towarzystwa w Klubie Młodych Pozytywistów, którego Prezesem jest Dominik Górny.
Do czołowych projektów realizowanych przez Towarzystwo należą:
Ҍ Statuetka Złotego Hipolita wraz z Godnością „Wybitna
Osobistość Pracy Organicznej” (pierwszą Statuetkę
otrzymał Święty Jan Paweł II, 1 sierpnia 2001 r., podczas audiencji w Watykanie);
Ҍ Statuetka Honorowego Hipolita wraz z godnością „Lider Pracy Organicznej” (honoruje Polaków) lub „Przyjaciel Polski i Polaków” (dla obcokrajowców);
Ҍ od 2005 r. Medal „Labor Omnia Vincit”;

Ҍ od 2002 r. Medal Młodego Pozytywisty, którego laureaci tworzą
klub ponad 340 członków;
Ҍ Ogólnopolski Konkurs Jakości Produktów i Usług „Najlepsze
w Polsce” – The Best in Poland”
(wcześniej „Dobre bo Polskie”). W
jego ramach od 2004 roku, zostało
wręczonych ponad 2 tysiące certyfikatów i 200 statuetek Hipolita.
Zgłaszającymi do nagród Towarzystwa są osoby publicznego zaufania oraz sami laureaci.
Towarzystwo stworzyło i prowadzi Fundusz Stypendialny;
Polski Klub Przedsiębiorczości i Klub Szkół noszące imię Hipolita Cegielskiego. Towarzystwo wydało dziesiątki publikacji, w tym: książek, folderów i materiałów audio-wideo.
Z inicjatywy Towarzystwa wzniesiono w Poznaniu dwa pomniki: Hipolita Cegielskiego (2009 r.) mieszczący się przy
Placu Wiosny Ludów oraz Ignacego Jana Paderewskiego
(2015 r.) przed budynkiem Akademii Muzycznej, a także
popiersie Hipolita Cegielskiego znajdujące się w biurowcu
Delta przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu. Pomniki te zostały postawione m.in. dzięki wsparciu firmy Ataner.
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VIRTUAL RACING CLUB
DOGOŃ SWOJE MARZENIA

D

roga do zostania kierowcą
wyścigowym, zwłaszcza takim,
który osiąga sukcesy, jest długa.
Znacznie dłuższa, niż się powszechnie
wydaje. Samo prowadzenie pojazdu
wyczynowego jest też trudniejsze niż
można by sądzić. Wymaga nie tylko odpowiedniej techniki samej jazdy, ale też
ogromnej sprawności fizycznej i mentalnej, nieprzeciętnego refleksu, koordynacji
i podejmowania decyzji w ułamkach
sekund. Żeby to osiągnąć kierowcy
spędzają godziny na siłowni, na rowerze,
basenie i paradoksalnie najmniej na torze
w samochodzie wyścigowym. Kierowcy Formuły 1 - najbardziej prestiżowej
serii wyścigowej na świecie, praktycznie w ogóle nie trenują za kierownicą.
Nie dlatego, że nie mogli by już niczego
się nauczyć ale dlatego, że ze względów

budżetowych regulamin tego zabrania.
Zespół potrzebny do samej tylko obsługi
bolidu liczy kilkanaście osób, do tego
potrzebne są części zamienne, opony,
paliwo i oczywiście tor wyścigowy.
W sumie to kilka tysięcy euro za każdy
pokonany kilometr!

Oczywiście, jako królowa motorspotu - F1 jest najdroższą serią wyścigową
na świecie. Na drugim biegunie w Polsce
rozgrywane jest Trofeo di serie czyli jedna z najtańszych form ścigania. Rozgrywa się na Fiatach 500 z silnikami o mocy
ok. 80KM. Koszt udziału w jednej tej
serii kosztuje ponad 10.000 złotych.
Ponieważ kwoty są tak wysokie, zdecydowana większość kierowców wyścigowych korzysta do celów treningowych
z symulatorów. To najtańszy sposób
pokonywania kilometrów wyścigowych
„za kółkiem”. Relatywnie niska cena,
to nie jedyna zaleta symulatorów.
Dostępność oprogramowania i sprzętu
jest obecnie ogromna a wysoka jakość
zapewnia immersję (odwzorowanie
rzeczywistości) nieosiągalną do tej pory.
Poziom sprzętu i jego dostępność spo-

wodowały, że simracing (z ang. simulated racing – wyścigi na symulatorach)
stał się popularną dyscypliną esportu.
Popularną do tego stopnia, że na rozgrywanej właśnie Olimpiadzie w Tokio
po raz pierwszy zawodnicy rywalizować
będą o złoty medal w tej dyscyplinie.
Jeśli Cię to zainteresowało możesz
kupić kierownicę, komputer lub konsolę
i kilka popularnych gier jak Assetto
Corsa czy iRacing i zostać simracerem.
Jeśli jednak nie masz miejsca w mieszkaniu czy w domu, albo chcesz żeby
ktoś pomógł Ci postawić pierwsze
kroki, to w samym centrum Poznania,
w Galerii MM, powstało miejsce które
każdemu pozwoli rozpocząć przygodę
z simracingiem. To stworzony przez
pasjonatów motorsportu Virtual Racing
Club. Lokal znajdujący się na poziomie pierwszym Galerii MM oddaje
do dyspozycji 8 stanowisk symulatorów
wyścigowych i rajdowych stworzonych
z myślą zarówno o początkujących
i bardziej zaawansowanych graczach
i kierowcach. Każde stanowisko wyposażono w topową kierownice marki
Thrustmaster, pedały ze sprzęgłem
i manualną skrzynią biegów. Kierownice

o średnicy 32cm wyposażane są w silnik, którego zadaniem jest odzwierciedlanie sił zwrotnych, jakie praca
kół przekazuje na kierownice w prawdziwych sytuacjach drogowcach.
To najistotniejszy element symulatora.
Kolejnym są monitory. W Virtual Racing Club każde stanowisko wyposażone jest w 3 monitory o zakrzywionym
ekranie, które oddają naturalne pole
widzenia kierowcy. Wymagają one
z kolei mocnego komputera z dobrą
kartą graficzną. Dzięki temu obraz
ma wysoką rozdzielczość i jest bardzo
płynny. Ponieważ pozycja siedzenia
w symulatorze jest bardzo zbliżona

do tej w samochodzie sportowym,
fotel również pochodzi z samochodu
sportowego i ma elektryczną regulację
w bardzo szerokim zakresie. To z kolei
pozwala grać zarówno dzieciom jak
i wysokim graczom.
Virtual Racing Club może stać się areną
wirtualnego ścigania i realnej rywalizacji, ponieważ 8 stanowisk połączonych
jest siecią, która pozwala na kontakt
między samochodami a zawodnicy
mogą komunikować się przez wewnętrzny interkom. Zapewnia to niezapomniane emocje podczas urodzin,
wieczorów kawalerskich, spotkań firmowych czy innych okazji do spędzenia czasu z rodziną i znajomymi. Osoby,
które akurat się nie ścigają, mogą
podglądać rywalizację na dużym ekranie projektora 4K lub słuchać muzyki
z wysokiej klasy sprzętu audio. Virtual
Racing Club to także jedno z niewielu
miejsc w Poznaniu, w którym można
obejrzeć wyścigi Formuły 1, rajdy
WRC, serie długodystansowe w tym
24h Le Mans… a na pewno jedynym,
w którym można nie tylko oglądać,
ale również doświadczać motorsportu
na własnej skórze!

DESIGN

Dziecięce
królestwo

Pokój dziecięcy musi być przede wszystkim funkcjonalny.
To pomieszczenie, które pełni wiele funkcji: jest miejscem do spania
i do zabawy. Istotne jest, by łatwo było utrzymać w pokoju porządek,
a jednocześnie zadbać o estetyczny i przytulny wystrój. W odpowiednio
zaaranżowanej przestrzeni dziecko będzie lubiło spędzać czas i będzie
czuło się bezpiecznie. Pokój dziecka powinien spełniać oczekiwania
młodego człowieka, rozwijać jego wyobraźnię, a jednocześnie
wyciszać i pozwalać na skupienie i rozwój intelektualny. Ilość
mebli powinna być ograniczona do minimum. Niezbędne
będzie łóżko, szafa, komoda oraz stolik z krzesełkiem.
Dobrym rozwiązaniem jest zakup łóżka z regulowaną
ramą, które będzie rosło wraz z dzieckiem to praktyczne rozwiązanie na kilka lat.
Sprawdźcie nasze inspiracje.
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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.
Ostatnie ciepłe weekendy warto spędzić w naturze. Dlatego też wybraliśmy się na wieś.
Właściciel agroturystyki:
Tutaj co rano będzie państwa budziło pianie
koguta.
My:
To proszę go nastawić na jedenastą.

KRZYŻÓWKA

1
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1. Popularna gra planszowa. W edycji „Poznań” na planszy znalazł się m.in. wybudowany przez nas najwyższy budynek
mieszkalny w Poznaniu – Towarowa 39.
2. Inaczej blok, obiekt.
3. Centrum handlowe na skrzyżowaniu ul.
św. Marcin i al. Marcinkowskiego. ….MM
4. Oddziela od siebie dwa pomieszczenia.
5. Nazwa ulicy w centrum, przy której znajdują się nasze cztery znane budynki.
6. Budynek, w którym znajdują się
mieszkania.

7. Nazwa inwestycji, która otrzymała
nagrodę Budowa Roku w 2008 r.

13. Tyle mamy lat.

8. Zawsze pomoże, zawsze doradzi i rozwiąże problemy we wspólnocie.

14. Część os. Polanka. Pierwszy
w Poznaniu tego typu obiekt sportowy
na prywatnym osiedlu.

9. Budynek, w którym znajdują się biura.

15. Podziemna hala…

10. Nazwa ulicy, przy której wybudowaliśmy nasz pierwszy blok mieszkalny.

16. Nasza najnowsza inwestycja.

11. Największy poznański park.
12.Część Grunwaldu, którą lubimy
i w której aktualnie budujemy
już kolejne osiedle. Obok niego
znajduje się las.

17. Wybudowane przez nas osiedle
na Ratajach.
18. Nazwa ulicy, przy której znajdowała się
pierwsza siedziba firmy Ataner.
19. Lasek na Grunwaldzie.

PRZEMYSŁAW TRAWA
W tym roku Międzynarodowe Targi Poznańskie obchodzą swoje 100-lecie. Z tej
okazji zaprosiliśmy do rozmowy ich wieloletniego Prezesa, p. Przemysława Trawę.
Przez wiele lat był Pan prezesem MTP. Jakie Targi Pan
zastał a jakie zostawiał?
Prezesem byłem dwukrotnie: pierwszy raz - od lutego 2007
r. do maja 2009 r., a drugi raz – od stycznia 2015 r. do maja
2020 r.. Dodajmy jeszcze , że członkiem zarządu MTP byłem
od grudnia 2006 r. Jest zatem do czego wracać we wspomnieniach. Pierwszy okres na stanowisku prezesa kojarzy mi
się z szybkim dojrzewaniem firmy do walki konkurencyjnej
i duszeniem kosztów. Lata 90 ubiegłego wieku wieku i pierwsze
lata obecnego wieku to był okres niesamowitej zyskowności
targów. Potem poczuliśmy konsekwencje kryzysu wynikającego z pęknięcia bańki dotcomów. Zaczęło być trudniej ale
wierzyliśmy, że rynek się odbuduje. Faktycznie popyt ruszył
w górę, ale koszty rosły szybciej niż przychody. Pamiętam
moje pierwsze spotkanie w roli prezesa z panią dyrektor

finansową, która ostrzegła mnie przed stratą za 2007 rok.
A tu w firmie pogotowie strajkowe toczące się od ponad roku.
Piorytety były proste: zakończ stan pogotowania strajkowego,
opracuj i rozpocznij proces obniżki kosztów, w tym zmniejszenie zatrudnienia. Gdzieś w połowie 2007 roku pojawiło
się nowe wyzwanie: organizacja w roku następnym kongresu
klimatycznego. I to wyzwanie kazało zredefiniować działalność
podstawową MTP: to nie tylko organizacja targów ale również
organizacja konferencji i kongresów. Stąd decyzja modernizacji
jednego z pawilonów wystawienniczych na cele konferencyjno-kongresowe. I to był początek Poznań Congress Center. Drugi
okres na stanowisku prezesa związany jest z przyspieszeniem
dywersyfikacji działalności, sprzedażą terenów na ulicy Matejki
oraz rozpoczęciem procesu modernizacji Areny. Do tego
doszło jeszcze jedno zjawisko - rotacja kadr. W czasach kiedy
zaczynałem pracę, w jednej firmie pracowało się niemal całe

ZNANI POZNANIACY
życie. Zjawisko rotacji dotyczyło zwłaszcza ludzi z marketingu
z dobrą znajomością języków obcych. Z czasem do tej grupy
doszli również informatycy, których roszczenia płacowe mogą
rozsadzić każdy taryfikator. Pojawiła się zatem konieczność
uelastycznienia form zatrudnienia.
Jako były prezes MTP, kiedy teraz obserwuje Pan rozwój
targów i całej branży, co by Pan zmienił?
Mówiąc o przyszłości należy odróżnić teren należący do MTP
od rodzajów działalności gospodarczej. Przez lata była tutaj
pełna symbioza. Na terenie MTP było ponad 50 pawilonów wystawienniczych, w których bardzo rzadko odbywały się wydarzenia pozatargowe. Obecnie jest 8 pawilonów o łącznej powierzchni pod dachem większej niż poprzednio oraz jeden budynek
konferencyjno- kongresowy. Już w 2019 zaczęliśmy rozmawiać
o możliwości podziału terenu na dwie
części – część poświeconą działalności
targowej oraz część włączoną w tkankę
miejską, otwartą dla wszystkich mieszkańców i turystów. Obecnie te prace przyspieszyły, czego przykładem jest budowany
obecnie parking wzdłuż ulicy Głogowskiej
za pawilonem numer 2. Patrząc na strukturę przychodów MTP należy zauważyć
ich dywersyfikację. Przez lata ta działalność generowała ponad 80% przychodów.
Na koniec mojej pracy stanowiła około
60%, a bliski jest czas, że spadnie poniżej
50%. Z zachowaniem wszelkich proporcji
– sytuacja MTP jest w tej kwestii podobna
do sytuacji Orlenu, gdzie udział sprzedaży
paliw w strukturze przychodów zmniejsza
się na rzecz usług świadczonych w ramach
konceptu pozapaliwowego Stop Cafe.
Przyszłość po pandemii widzę w dalszej
dywersyfikacji działalności ponieważ – jak
widać – w okresie zarazy cierpi cała branża
spotkań, a więc zarówno targi, jak i kongresy, eventy, itp. Ciągle
rośnie natomiast znaczenie Internetu. Moim zdaniem nie należy
obecnie w Polsce inwestować w rozwój branży wystawienniczej,
a ograniczyć się tylko do niezbędnych modernizacji, natomiast
wolne środki przeznaczyć na inwestowanie w rozwój działalności internetowej.

Czym zajmuje się Fundacja Rozwoju Miasta Poznania?
Zacznijmy od tego, że Fundacja Rozwoju Miasta Poznania została powołana do życia w 1991 r. z inicjatywy ówczesnego Prezydenta
Miasta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka przez Fundatorów, wśród których byli między innymi Wielkopolski Bank
Kredytowy, Bank Państwowy – Powszechna Kasa Oszczędności
oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Działalność Fundacji
związana była z inicjatywami kulturalnymi, bądź to realizowanymi samodzielnie bądź też przez inne podmioty. Ostatnio zdecydowaliśmy o rozpoczęciu przez Fundację działalności jako think
tank’u istotnego dla miasta Poznania. Wykorzystujemy do tego
dwa instrumenty. Pierwszym z nich są Debaty Poznańskie czyli
cykl spotkań odbywających się co kwartał. Do tej pory odbyły się
trzy debaty. Jedna dotyczyła pandemii, druga nowych technologii,
a trzecia kulturze w mieście. We wrześniu czeka nas kolejna debata
poświęcona procesom urbanizacyjnym w mieście i metropolii. Sponsorem debat jest Ataner, co w przypadku działalności takich organizacji non
profit jak Fundacja, jest nieocenioną
pomocą. Drugi instrument to podcasty realizowane w cyklu miesięcznym
pod nazwą Pozcast – porozmawiajmy o Poznaniu. Od nowego roku
akademickiego zamierzamy organizować konkursy na najlepsze prace
magisterskie i licencjackie związane
z Poznaniem. W tym zakresie mamy
zamiar współpracować między
innymi z Wydziałem Architektury
Politechniki Poznańskiej. Prowadzimy
również działalność crowdfundingową na rzecz Teatru Muzycznego w Poznaniu, który z zebranych środków
finansuje działania przygotowawcze
w ramach projektu budowy nowego
gmachu.

Przyszłość po pandemii
widzę w dalszej
dywersyfikacji
działalności ponieważ
– jak widać – w okresie
zarazy cierpi cała
branża spotkań, a więc
zarówno targi, jak
i kongresy, eventy, itp.

Obecnie jest Pan prezesem Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Dlaczego zdecydował się Pan na to stanowisko?
Po pierwsze – trudno pogodzić się z nicnierobieniem
po takim okresie aktywności, jakiej doświadczałem od dziesiątków lat. Potrzebę aktywności można zaspokajać w rozmaity
sposób – od wycieczek dookoła świata po odnalezienie siebie
w działalności artystycznej. W moim przypadku nie wchodziło
to w rachubę. Rozglądając się za nowym zajęciem wziąłem
pod uwagę zasób własnych kompetencji oraz przyjazność
otoczenia. I jak to zwykle bywa pojawił się szczęśliwy zbieg
okoliczności. Mój poprzednik na stanowisku prezesa Fundacji
Rozwoju Miasta Poznania Jan Kaczmarek wyraził wolę odejścia
z funkcji. W związku z tym zgłosiłem swój akces. Na Zgromadzeniu Fundatorów zostałem zatwierdzony na szefa Fundacji
począwszy od 1 lipca 2020 r.

Czy poznaniacy też mogą jakoś włączyć się w działalność
Fundacji lub w inny sposób przyczynić się do rozwoju miasta?
Marzeniem każdego think tank’u jest jak największa
publiczność - stąd zaproszenie do uczestnictwa w debatach
o podcastach. Studentów zapraszamy do zainteresowania się
problematyką transformacji Poznania - bo temu celowi ma służyć sponsorowanie konkursu na najlepsze prace magisterskie
i licencjackie. W najbliższym czasie uruchamiamy sprzedaż
aukcyjną obrazów podarowanych Fundacji przez artystów biorących udział w plenerach malarskich przez nią organizowanych. Pieniądze z aukcji będą w całości przeznaczone na rzecz
Teatru Muzycznego. Zapraszamy do udziału w aukcji.
Jakie są Pana ulubione miejsca w Poznaniu?
Jeżyce i Sródka. Jeżyce bo tutaj mieszkaliśmy z żoną przez
wiele lat i tutaj rodziły się nasze dzieci, a Sródka dlatego, że pamiętam stary most Chwaliszewski i wąskie przejście dla pieszych, a teraz widzę w niej poznańskie Zatybrze. Wiele bym dał
żeby odkopano stare koryto Warty.
Dziękuję za rozmowę.

MODA

ZACZNIJ JESIEŃ
Z GALERIĄ MM
przedstawione ubrania i dodatki kupisz w sklepach Galerii MM

Kurtka YAYA z futerkiem
sklep Pierre Cardin, 379 zł

Bluzka YAYA (z długim
rękawem i kieszonką)
sklep Pierre Cardin, 249 zł

Sweter w paski YAYA
sklep Pierre Cardin, 379 zł
Płaszcz YAYA
sklep Pierre Cardin, 899 zł

Długa kurtka YAYA
sklep Pierre Cardin, 669 zł
Ciemny sweter w serek YAYA
sklep Pierre Cardin, 339 zł

Kowbojki Tamaris
sklep Calzado, 409 zł

Białe tenisówki Tamaris
sklep Calzado, 319 zł

Beżowe trapery Tamaris
sklep Calzado, 379 zł

Spodnie YAYA
sklep Pierre Cardin, 339 zł

39 zł

MODA

Szara bluza YAYA
sklep Pierre Cardin, 249 zł

Biały żakiet YAYA
sklep Pierre Cardin, 539 zł

Sukienka YAYA
sklep Pierre Cardin, 339 zł

Jasna koszula YAYA
sklep Pierre Cardin, 459 zł

Różowy Tshirt YAYA
sklep Pierre Cardin, 169 zł

Białe kozaki Tamaris
sklep Calzado, 499 zł

Spódnica YAYA
sklep Pierre Cardin, 249 zł

Kombinezon YAYA
sklep Pierre Cardin, 379 zł
Beżowe workery Tamaris
sklep Calzado, 409 zł

Czarne kozaki Tamaris
sklep Calzado, 699 zł

NEWSY MIEJSKIE

Wystawa prac Magdaleny Abakanowicz „Jesteśmy strukturami
włóknistymi”
Gdzie: Muzeum Narodowe w Poznaniu, al. Marcinkowskiego
Kiedy: do 24.10.2021 r.
Wystawa zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym im.
Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.
W styczniu 2021 roku Magdalena Abakanowicz została patronką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który od tej pory nosi imię artystki. Z okazji
tego wydarzenia Muzeum Narodowe w Poznaniu prezentuje wystawę
„Magdalena Abakanowicz. Jesteśmy strukturami włóknistymi”, koncentrującą się na pojęciu włókna, które łączy twórczość artystyczną Abakanowicz
z jej działalnością pedagogiczną.
Wystawa stanowi przegląd najważniejszych realizacji i zagadnień poruszanych na przestrzeni lat w twórczości Magdaleny Abakanowicz. Otwiera ją
prezentacja kilkunastu monumentalnych prac artystki wykonanych w technice tkackiej, które powstały w okresie nawiązania współpracy z poznańską
uczelnią artystyczną. Jest to pierwszy w Poznaniu tak duży pokaz jej wielkoformatowych tkanin. Na dalszą część ekspozycji składają się obiekty rzeźbiarskie i wieloelementowe cykle prac będące znakiem rozpoznawczym tej
twórczości, m.in. „Hurma”, „Plecy”, „Mutanty” i „Anatomia”. Uzupełnieniem
wystawy jest prezentacja materiałów archiwalnych związanych z działalnością pedagogiczną Magdaleny Abakanowicz w poznańskiej PWSSP.

Wystawa „Dźwięki wokół Cybiny”
Gdzie: Galeria Śluza, ul. Dziekańska 2
Kiedy: do 31.10.2021 r.
Wystawa „Dźwięki wokół Cybiny” pozwoli zwiedzającym spojrzeć na otaczający świat z innej perspektywy. Na co dzień poznajemy go głównie poprzez to,
co widzimy. Na wystawie będziemy go natomiast słuchać!
Nie wszyscy wiedzą, że otaczające nas odgłosy tworzą całe pejzaże dźwiękowe. Są one inne dla każdego miejsca. Na wystawie zwiedzający dowiedzą się,
jaki jest pejzaż dźwiękowy doliny Cybiny. Posłuchają wspólnie nagrań uchwyconych nad rzeką oraz na pobliskim Ostrowie Tumskim i Śródce. Wystawa
próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy dźwięki są elementem naszego dziedzictwa? Czy są ważne i należy je chronić, aby można je było usłyszeć także
w przyszłości? Które dźwięki psują pejzaż tego miejsca?
A na sam koniec każdy zwiedzający będzie mógł poczuć się jak kompozytor
i stworzyć utwór, w którym instrumentami będą odgłosy miasta!

Koncert Baranovski
Gdzie: klub Tama, ul. Niezłomnych 2
Kiedy: 26.09.2021 r.
Baranovski w pierwszej trasie koncertowej! Autor hitów „Czułe miejsce”, „Luźno” czy „Dym” wystąpi w największych
miastach w Polsce.
Za projektem Baranovski stoi Wojtek
Baranowski, którego można pamiętać
z udziału w programie The Voice Of
Poland lub z koncertów grupy XXANAXX, gdzie występował jako klawiszowiec
i gitarzysta zespołu. Na początku 2018
roku przyszedł jednak czas, aby ten
młody wokalista, muzyk i songwriter
na nowo zaczął pisać swoją własną,
autorską historię. Było to jedno z najmocniejszych wejść na rynek muzyczny
ostatnich sezonów. Po singlach „Dym”
i „Luźno” oraz występach na scenach
najważniejszych koncertowych wydarzeń w kraju, na czele z Open’erem,
Orange Warsaw Festival i Męskim
Graniem, potwierdziła to dodatkowo
nominacja do Fryderyka w kategorii
Fonograficzny Debiut Roku. W 2019 rok
Baranovski wszedł z kolejnym singlem
zapowiadającym jego debiutancką płytę.
Nie mniej chwytliwym i przyjaznym radiu jak dotychczasowe propozycje, acz
utrzymanym w zupełnie innym tonie.
Mowa o piosence „Zbiór” - łagodnej
i nastrojowej balladzie, w której Baranovski pokazał się jako romantyczny wrażliwiec, muzycznie zaś dał w niej wyraz
swojej sympatii do klasycznych brzmień
w duchu vintage. Jeszcze większy sukces niż poprzednie przebojowe piosenki
odniósł opublikowany późnym latem
2019 singiel „Czułe miejsce”. Stał się on
jednym z największych hitów roku, podbijając szczyt oficjalnej listy najczęściej
granych piosenek w radiu w Polsce.

BIBLIOTECZKA ATANERA

Wystawa Dizajn. Odsłona poznańska
Gdzie: CK Zamek, ul. św. Marcin 80/82
Kiedy: do 12.09.2021
Poznań od XIX wieku to ważny ośrodek przemysłu.
Również współcześnie Poznański Okręg Przemysłowy zalicza się do najprężniejszych w kraju.
Na kształt wytworów przemysłu - poza inżynierami, technologami, handlowcami - mają wpływ
także projektanci. To ich dokonania wpisują rzeczy
pospolite do wartości kultury.
Wystawa „Dizajn. Odsłona poznańska” prezentuje
obraz kultury materialnej z perspektywy twórców
poznańskich. Przy okazji przekrojowych pokazów
często zapomina się o wkładzie tego środowiska
w kulturę naszego kraju. Niewiele osób spoza
środowiska branżowego kojarzy z Poznaniem meblościankę Bogusławy i Czesława Kowalskich z lat
60., podobnie jak wznawiane współcześnie eksperymenty meblarskie z lat 50. Rajmunda Hałasa czy
doświadczenia postmodernistyczne lat 90. Aleksandra Kuczmy.
Obok wyrobów przemysłowych wystawa ukazuje
kilka projektów powstałych dla konkretnych miejsc
w Poznaniu, które wpisały się w historię polskiego
dizajnu, jak meble Romana Machowiaka stworzone
dla Centrum Kultury ZAMEK czy Jana Węcławskiego dla Hotelu Merkury i Klasztoru Dominikanów.
Wystawa „Dizajn. Odsłona poznańska” jest również
próbą odpowiedzi na pytanie: czy można wyodrębnić poznańską lokalność, czy charakteryzuje ją
odrębność, czy przeciwnie - zaciera się w nurcie
ogólnopolskim i wpisuje się w tendencje ogólnoświatowe?

Przewodnik "Poznań. Ucieczki z miasta"
to zbiór kilkudziesięciu propozycji
wycieczek po Wielkopolsce – na pół dnia,
na cały dzień i na weekend. Skorzystaj
z pomysłów na wypady za miasto
w ciekawe, często niebanalne i rzadko
odwiedzane miejsca, do których można
dotrzeć w zaledwie kilkadziesiąt minut.
Ile masz czasu?
W przewodniku znajdziesz podpowiedzi
wycieczek kilkugodzinnych, jednodniowych
i weekendowych. Wybierz taką, która
akurat Ci odpowiada!
Co chcesz robić?
Możesz wybierać spośród wielu
różnorodnych pomysłów na spędzenie
czasu za miastem. Są tu propozycje
zarówno dla miłośników zabytków
i muzeów, jak i dla spragnionych
odpoczynku na łonie natury, dla rodzin
z dziećmi i dla amatorów pieszych
wędrówek, jazdy na rowerze czy pływania
kajakiem.
Ruszaj!
Niczego więcej nie potrzebujesz, by ruszyć
w drogę. W przewodniku odnajdziesz opisy
tras wycieczek i zakątków, które warto
zobaczyć, a także informacje o dojazdach
i powrotach, godzinach otwarcia obiektów,
miejscach noclegowych i lokalach
gastronomicznych.

PORADA PRAWNA

Nowa ustawa deweloperska
P
Głównym
założeniem
ustawy ma być
wzmocnienie
ochrony nabywców
mieszkań i domów
jednorodzinnych.

rezydent podpisał nową Ustawę
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego (tzw. Ustawa
deweloperska). Głównym założeniem
ustawy ma być wzmocnienie ochrony
nabywców mieszkań i domów jednorodzinnych. Ustawa wejdzie w życie od 1
lipca 2022 roku.
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
Kluczowym środkiem do osiągnięcia
tego celu ma być nowa instytucja
- Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG). Do DFG mają trafiać
środki potrącane z wpłat od nabywców, które mają być uruchamiane
w przypadku upadłości dewelopera.
Dotychczas w przypadku upadłości dewelopera odzyskanie środków wpłaconych przez nabywców
na poczet nabywanych lokali, mogło
wiązać się z pewnymi trudnościami.
Niewątpliwie jest to rozwiązanie
korzystne dla nabywców lokali i daje
im wysoki poziom ochrony, jednakże
to rozwiązanie ma też pewne wady,

eksperci wskazują bowiem, że wprowadzenie DFG wpłynie na dalszy
wzrost cen lokali oraz ograniczenie
ich dostępności.
Rozszerzenie ochrony na garaże
Dotychczasowa ustawa deweloperska znajdowała zastosowanie
wyłącznie do przypadków, kiedy
zobowiązanie dewelopera dotyczyło
lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych. W praktyce nabywca,
dokonując zakupu lokalu mieszkalnego wraz z garażem, zawierał dwie
odrębne umowy: jedną dotycząca
lokalu mieszkalnego i jedną dotyczącą
garażu. Ustawa przewiduje, że garaże
nabywane wraz z mieszkaniami będą
podlegały takiej samej ochronie.
Piotr Szulc
radca prawny

FELIETON
Nadmorskie i góralskie stragany kuszą kolorowymi piłkami, maskotkami,
wiaderkami i łopatkami (na plażę)
czy kapeluszami i ciupagami (w górach); półki sklepów pełne są lalek,
klocków, figurek dinozaurów i innych
zwierzątek. Jak tu obok tego wszystkiego przejść obojętnie jeśli nasza pociecha przecież tak bardzo chciałaby
mieć i tak ładnie prosi o pluszaka czy
autko? Odmawianie (nie tylko dzieciom) nie jest rzeczą prostą (szczególnie gdy na zakup możemy sobie
pozwolić), ale za to bardzo ważną.

Trudna sztuka odmawiania

O

asertywności słyszał chyba każdy. Że trzeba być
asertywnym, że umiejętności odmawiania warto
się nauczyć (czasem może od niej zależeć nawet
nasze życie). Ale stosowanie jej w praktyce – szczególnie,
gdy patrzy na nas oczami kota ze „Shreka” nasz ukochany
synek lub córka – może sprawiać trudności. Jeszcze trudniej
wytrzymać gdy nasze (zazwyczaj urocze i spokojne) dziecko
kładzie się na ziemi, tupie nogami lub wybucha płaczem
na wieść, że kolejnej zabawki nie dostanie.

Może już nawet w przedszkolu, gdy na pytanie „pobawisz
się ze mną?” kolega lub koleżanka odpowie właśnie „nie”.

Uczenie od małego
Każdy rodzic chciałby, aby jego Bartuś, który za parę lat
stanie się Bartoszem radził sobie w życiu, żeby w przyszłości umiał odnaleźć się w sytuacji, w której usłyszy „nie”.
Bo nie zawsze dostajemy to, na co mamy ochotę lub czego
bardzo byśmy chcieli. I choć to trudne, warto do słowa
„nie” przyzwyczajać już od najwcześniejszych lat, tym bardziej, że mamy wtedy możliwość wytłumaczenia, dlaczego
odmawiamy. Gdy słyszymy wytłumaczenie zaakceptowanie odmowy staje się prostsze – odpowiedź „nie, bo nie”
nie jest wystarczająca dla nikogo.

Potrzeby czy pragnienia?
Czasem łatwo pomylić to, czego potrzebujemy, z tym,
czego byśmy sobie życzyli. Zaspakajanie potrzeb (nie tylko
tych podstawowych jak jedzenie czy spanie, ale również
relacji z innymi, poczucia własnej wartości, autonomii) jest
niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania.
Zaspokajanie pragnień/zachcianek to już zupełnie inna
historia. Tym bardziej, że czasami kupując kolejne klocki
lub samochodziki, rodzice realizują tak naprawdę marzenia
z własnego dzieciństwa, gdy na półkach w osiedlowych
Samach królował ocet a zabawki z Pewexu były dla większości nieosiągalne. W XXI wieku wszelkiego rodzaju towary są wszędzie, ale umiejętność ich odmawiania nie czyni
z nas wcale gorszych rodziców. Mówimy „nie”, bo wiemy,
że to przeżycia – wspólne pójście na wrotki, upieczenie
ciastek czy zrobienie namiotu z koca – dają zdecydowanie
więcej szczęścia niż kolejna zabawka. Choćby była ona
nie wiem jak kolorowa czy błyszcząca. 

Gdy odmawiamy czegoś dziecku, uczy się ono radzić sobie
z własną frustracją. Choć wolelibyśmy, by nasze dzieci były
wyłącznie wesołe i zadowolone, nie zawsze tak przecież
może być. Dlatego umiejętność poradzenia sobie z emocjami, które często uważane są za „niewłaściwe” – złością
czy smutkiem – i zaakceptowanie ich – bardzo się przydaje.

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.

KULINARIA

Sałatka z Burratą i grillowaną nektarynką
Burrata - co to jest?
Burrata to włoski ser pochodzący z południa kraju,
a dokładnie z Apulii. Według miejscowej legendy
wymyślono go już 100 lat temu. Ostateczna forma
została zaproponowana w 1956 roku przez Lorenzo
Bianchini z farmy Piana Padura. Ten wyjątkowo smaczny
ser do złudzenia przypomina mozarellę. Ale proszę nie dać
się zwieść! Tuż po przekrojeniu zachwyci nas aksamitną
śmietaną i drobinkami delikatnej mozarelli.
Składniki (dla 4 osób):
- sałata lodowa
- bukiet różnych sałat
- nasiona słonecznika
- pomidorki koktajlowe
- cztery kulki sera buratta
- cztery nektarynki (opcjonalnie śliwki)
- suszone jagody
- oliwa z oliwek
- bazylia
- bagietka
- olej sezamowy
- odrobina czerwonego wina

Przygotowanie:
1. Umyte nektarynki kroimy w ósemki i zalewamy odrobiną
czerwonego wina. Po 5 minutach zaczynamy je grillować
na patelni grillowej dwie minuty z każdej stony.
2. Dno talerza wypełniamy poszarpaną sałatą lodową
i posypujemy ją listkami różnych kolorowych sałat.
3. Na wierzch umieszczamy pokrojone pomidorki
koktajlowe, zgrillowane wcześniej nektarynki, suszone
jagody i całą kulkę sera Burrata.
4. Nasiona słonecznika prażymy na gorącej patelni i przed
samym zdjęciem dodajemy odrobinę oleju sezamowego.
5. Całość polewamy oliwą bazyliową i posypujemy
uprażonymi wcześniej nasionami słonecznika.
6. Na rant talerza kładziemy pokrojoną bagietkę.
My polecamy grzanki z dodatkiem oliwy, z oliwek
i tymiankiem.
Wskazówka:
Nasiona słonecznika prażyć na rozgrzanej wcześniej patelni.
Dzięki temu uzyskamy zniewalający zapach i cały proces
przebiegnie prawidłowo. Olej sezamowy powinien być
dodany bezpośrednio przed zdjęciem słonecznika z patelni.
Zachowamy w ten sposób jego walory smakowe i zdrowotne.
Oliwa bazyliowa:
Aby nadać oliwie z oliwek nieco bardziej oryginalnego smaku
polecamy wymieszać ją z posiekanymi listami młodej bazylii
Marynowanie nektarynek w czerwonym winie nadaje im odrobinę kwasowości podkreślając ich wyjątkowy smak i aromat.

ul. Towarowa 41
+48 61 226 28 02

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek 8:30 - 23:00
Piątek 8:30 - 24:00

Sobota 10:00 - 24:00
Niedziela 10:00 - 23:00

Chcesz więcej?

Polub nas na Facebook-u!

