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Wesołych
Świąt!

Od 30 lat budujemy Poznań.

Ostatnie mieszkania

na sprzedaż
przy ul. Zwierzynieckiej

W budowanym przez nas obiekcie przy ul. Zwierzynieckiej 15 w Poznaniu
pozostało kilkanaście wolnych mieszkań na sprzedaż. Inwestycja cieszy się
dużym zainteresowaniem, gdyż położona jest w centrum miasta i ma kameralny charakter – w budynku znajdzie się tylko 90 mieszkań.
Mimo centralnej lokalizacji, budynek otoczony będzie spokojnymi uliczkami,
a w jego sąsiedztwie znajduje się Stare ZOO – enklawa zieleni. Kawa w kawiarni na Jeżycach oraz 15-minutowy spacer na Stary Rynek – to wszystko i wiele
więcej będą mieć już wkrótce mieszkańcy Zwierzynieckiej na wyciągnięcie ręki.
Bliskość ronda Kaponiera, Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz wielu
instytucji sprawia, że jesteś w samym centrum miasta.
Budynek został zaprojektowany w Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich. Zostanie oddany do użytku w czerwcu 2023 r.
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OSIEDLA

KULTOWE OSIEDLA

os. Polanka i Polanka 2

W tym roku Ataner sp. z o.o. obchodzi 30-lecie swojej działalności. W tym czasie wybudowaliśmy
kilka dużych osiedli, które można by śmiało nazwać ikonami budownictwa osiedlowego w Poznaniu.
Przedstawiamy pierwsze z nich – osiedle Polanka oraz jego drugą część, osiedle Polanka 2.

O

ba osiedla znajdują się przy ul. Katowickiej w Poznaniu, w okolicach jeziora Maltańskiego. Kiedy
zaczęliśmy tam budować, wokół nie było
nic – tylko szczere pole i nasze żurawie.
Tereny te (Malta, Komandoria i okolice)
od XII wieku należały do kawalerów
maltańskich. W granice miasta włączono
je w 1925 r. W tych latach powstała tu
Fabryka Papieru Malta. Osiedle zbudowano częściowo na terenie dawnej fabryki
sprzętu rolniczego Agroma (obecnie całkowicie rozebranej). Jednym z pierwszych
budynków na tych terenach był komisariat
Policji Nowe Miasto.
Dziś to bogato zagospodarowany teren,
inni deweloperzy wybudowali tam kolejne osiedla, powstały galerie handlowe
(Galeria Malta, a potem Posnania) i biu-

rowce (Malta Office Park). Ta okolica
dziś tętni życiem. Niedaleko znajdują się
liczne tereny zielone, m.in. jezioro Malta
oraz Nowe ZOO.
Polanka to takie małe miasteczko –
mieszka tam ok. 6 tyś osób, a centralny
punkt stanowi plac z fontanną, wokół
którego ulokowane są sklepy, restauracje i lokale usługowe. Na placu znajduje
się mała architektura, np. ławeczki oraz
zieleń. To miejsce wypoczynku mieszkańców. Dzięki obecności lokali usługowych nie trzeba jechać do centrum,
by wybrać się do fryzjera czy kosmetyczki. Wszystko mamy tuż pod nosem,
a po bułki do piekarni można wyjść
nawet „w kapciach”. Osiedle ma nawet
swoją stronę w Wikipedii. Możemy
na niej przeczytać, że osiedle położone

jest w prawobrzeżnej części Poznania
na Łacinie, w obrębie jednostki pomocniczej miasta Osiedle Rataje, graniczy
z Osiedlem Tysiąclecia na wschodzie,
Maltą na północy, Piotrowem na zachodzie i Świętym Rochem na południowym zachodzie. Było to pierwsze
tego typu osiedle wybudowane w Poznaniu, a jego budowa trwała w latach
2000-2004 (os. Polanka) i 2005-2008
(os. Polanka 2).
Cechą charakterystyczną Polanki 1 jest
układ zabudowy ukształtowany w postaci zamkniętego kwartału z wyraźnym
oddzieleniem strefy wewnętrznej, dostępnej tylko dla mieszkańców. Budynki mają od 4 do 7 kondygnacji. Do
dyspozycji mieszkańców są plac zabaw,
ścieżki spacerowe z małą architekturą,

OSIEDLA

kryty basen, korty tenisowe i wielofunkcyjne boisko. Polanka była pierwszym
osiedlem w Poznaniu i jednym z pierwszych w Polsce, w którym Wspólnoty
Mieszkaniowe stały się właścicielami
krytej pływalni i centrum sportowego.
Przestrzenie wspólne są częściowo
dostępne tylko dla mieszkańców, mają
kameralne place zabaw, zagospodarowaną zieleń uzupełnioną elementami
małej architektury. Oba osiedla zostały
zaprojektowane w Pracowni Architektonicznej Arcada.
Obie Polanki to łącznie: 13 Wspólnot
Mieszkaniowych, 37 budynków mieszkalnych, 1800 mieszkań, 2 budynki
centrum sportowych, 4 korty tenisowe,
3 xboiska multisportowe, kręgielnia,
bilard, piłkarzyki, sala gimnastyczna.

INWESTYCJA

Towarowa 39
Budową Roku 2020
Wybudowany przez Ataner budynek mieszkalno-biurowy przy
ul. Towarowej 39 otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie Budowa
Roku 2020 (nagroda 2. stopnia) organizowanym przez Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa. Celem konkursu jest wyłonienie
obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki
realizacyjne.

T

owarowa 39 to jeden z najbardziej atrakcyjnych adresów
w Poznaniu i czwarty budynek
Atanera przy moście Dworcowym.
To najwyższy budynek mieszkalny
w Poznaniu, posiadający w części
wysokiej 73 metry wysokości i 21
pięter. Na dachu znajduje się taras
dla mieszkańców o powierzchni 180
m2, z którego rozciąga się panorama
całego miasta. To ciekawa strefa relaksu, gdzie można odpocząć na leżakach, przy stolikach wśród zieleni.
Obiekt jest monitorowany, posiada hol
z recepcją oraz podziemną halę garażową z 230 miejscami parkingowymi,
umożliwiającą wygodne parkowanie
w centrum. Na parterze wszyscy fani

sportu mogą poćwiczyć na siłowni
dla mieszkańców.
Atutem inwestycji jest bezpośredni
dostęp do ważnych punktów miasta
oraz sąsiedztwo Parku Karola Marcinkowskiego. W pobliżu znajduje
się stacja Poznań Główny i centra
handlowe – Avenida Poznań i Stary
Browar. Dotarcie pieszo na Stary Rynek w Poznaniu trwa około 15 minut,
zaś samochodem – dwukrotnie krócej.
W bezpośrednim sąsiedztwie Towarowej 39 przebiegają linie tramwajowe,
autobusowe oraz kolejowe.
Budynek został zaprojektowany
przez Pracownię Architektoniczną
Ewy i Stanisława Sipińskich.

MIASTO

ADMINISTRACJA

Jak wygląda mycie
elewacji budynku?
Z pewnością nie raz widzieliście za oknem panów, którzy
na uprzęży linowej myją szyby. To dzięki nim Wasze trudnodostępne okna są czyste. Maciej Kołos i Michał Krasnodębski wraz z zespołem, czyli Podwieszeni, odpowiadają za mycie elewacji i inne prace alpinistyczne w naszych obiektach.
Zdradzili nam kilka ciekawostek ze swojej codziennej pracy.

P

race alpinistyczne to nie tylko
mycie szyb, ale też prace remontowo-budowlane, np. malowanie, zdejmowanie kotów z drzew,
pielęgnacja wysokich drzew. Dostają
różne zlecenia. Gdy coś jest wysoko – wkraczają do akcji. Zajmowali
się nawet instalacją zabezpieczenia
dla osób, które występują w cyrku.
Zabezpieczają wydarzenia, które
dzieją się wysoko, np. skoki na bungee, tyrolki, zjazdy itp.
Wszystko zaczęło się z pasji do wspinaczki wysokogórskiej, bowiem Podwieszeni nie tylko w pracy są na wysokościach. Czas wolny wykorzystują
na wędrówki w górach i wspinaczkę
skałkową na pionowych ścianach.
W Polsce to w większości krótkie
ściany o różnym stopniu trudności,
ok. 20-30 metrów, głównie w Tatrach.
Wspinają się od 16 roku życia, a potem
pasję przekształcili w pracę. Praca
a wspinaczka to jednak trochę coś
innego. Inny jest sprzęt, jednak taka
sama jest wysokość- dlatego obycie
z tą wysokością bez wątpienia jest
pomocne. Dlatego też pracują z ludźmi, którzy też się wspinają – nie tylko
ułatwia to wykonywanie zadań, ale też
pozwala na wspólne spędzanie czasu
po pracy – wyjazdy na skałki. Integracja i pasja w jednym! W tej branży zaufanie do ludzi jest równie ważne, jeśli
nie ważniejsze, co zaufanie do sprzętu,
mimo że na co dzień każdy z pracowników stosuje autoasekurację.
Pracują jako alpiniści od ponad 10 lat,
nie odczuwają już dużego strachu,
ale zachowują dystans i respekt

wobec wysokości. Jak sami mówią,
to zresztą potrzebne, by nie lekceważyć zagrożenia. Zdarza się, że w nocy
śnią o wspinaczce lub dużej wysokości. A czy śni im się, że spadają?
To już wiedzą tylko oni…
Każdy budynek jest trochę inny.
Np. Towarowa 41 to budynek, który
ma bardzo złożoną elewację – dużo
załamań, balkonów o nietypowej linii,
szkła nad balkonami, gzymsów, które
trzeba pokonać, by dojść do okna.
Przed rozpoczęciem pracy przy nowym
budynku, należy go najpierw „rozpracować”. Zaplanować co i w jakiej kolejności będzie umyte. W trakcie pracy
i tak zawsze pojawią się nowe aspekty,
których nie przewidzieli na początku.
Czasem szyki pokrzyżuje pogoda.
Jak ludzie reagują na ich pracę? Mieszkańcy zwykle zwracają na nich uwagę.
Zdarza się, że zagadują, zadają pytania
o ich pracę, bo dla większości śmiertelników jest to nietypowa praca, która
budzi ciekawość. Zawsze pytają –
gdzie najwyżej byliście, czy się nie boicie tak pracować? Michał i Maciej mieli
także okazję zobaczyć mieszkańców
w różnych dziwnych sytuacjach, gdy ci
zapomnieli, że w dany dzień odbywać
się będzie mycie okien w budynku…
zwykle wtedy po prostu odwracają
wzrok i skupiają się na pracy.
Jakie trzeba mieć predyspozycje
do tego rodzaju pracy? Trochę
odwagi, trochę zdrowego rozsądku.
Brak lęku wysokości. Umiejętność
opanowania się w kryzysowej
sytuacji i przewidywania. Po prostu
zimna krew.

DESIGN

PUSZYSTE
SOFY

Współcześni projektanci eksperymentują z proporcjami i pluszowością.
Sofy inspirowane stylem lat 70., które wyglądają jak wielkie poduszki
można zobaczyć w inspiracjach wnętrzarskich. Powracają klasyki
w nowym wydaniu. Pojawiła się reedycja bulwiastej sofy Camaleonda
Sofa projektu Mario Belliniego od B&B Italia i szybko stała się trendem
na Instagramie. Współcześni projektanci także podążają puszystą drogą.
Hitem w mediach społecznościowych okazało się krzesło Puffy
Lounge Faye Toogood. Podobnie jak kolekcja Pukka, która obejmuje
sofę, krzesło i otomanę wykonaną z pianki zaprojektowana
przez Yabu Pushelberga. W swoim wnętrzu także możesz
zainspirować się tym trendem i poczuć naprawdę
miękko.

ARCHITEKTURA

Atlas Architektury Atanera
Neg 876456

Neg 876456

CD-4

Neg 876456

CD-4

Neg 876456

CD-4

CD-4
28

Neg 876456

28

Neg 876456

Neg 876456

Neg 876456

CD-4

Neg 876456

CD-4

Neg 876456

CD-4

CD-4
28

Neg 876456

28

Neg 876456

Neg 876456

Neg 876456

CD-4

Neg 876456

CD-4

Neg 876456

CD-4

CD-4
28

Neg 876456

28

Neg 876456

Neg 876456

Neg 876456

CD-4

Neg 876456

CD-4

Neg 876456

CD-4

CD-4
28

Neg 876456

28

Neg 876456

Dialogi
osiedlowe
cykl spostrzeżeń życiowych
opartych o życie na poznańskim
osiedlu, gdzie codziennie rozgrywają
się ludzkie szczęścia, dramaty
i sytuacje kuriozalne.
Pod blok podjeżdża kurier znanej firmy
dowożącej posiłki. Przed wejściem czeka
już odbiorca zamówienia:
-Przepraszam, a pan to Głodny?
-Nie, ja już jadłem.

GADŻETY

Rękawiczka do piwa Hanskie
Coś, co musiał wymyślić prawdziwy amator piwa- wełaniana rękawiczka
ogrzewa dłoń, ale nie butelkę. Można zatem raczyć się ulubionym trunkiem
na dworze nawet w bardzo chłodne dni.
Cena 12 dolarów

Ogrzewacz do nóg

Zima za pasem.
Czas się rozgrzać!
Może za pomocą naszych

Japończycy są mistrzami w wymyślaniu
rzeczy niecodziennych. Zatem kto, jeśli
nie oni, miał opracować elegancki ogrzewacz do stóp, który przy okazji emituje
przyjemne zapachy, by domowy relaks
był jeszcze lepszy?
Cena 567 dolarów

propozycji gadżetów?

Koc Matador w kieszeni
Lampa ogrzewająca
Hofats
Spotkania na dworze na pewno
umili wirujący płomień z płonącego alkoholu. Bezpieczny
i stylowy, bo w szklanej obudowie.
Cena od 99 euro

Kiedy zrobi się chłodno, przyda się koc. Najlepszy będzie taki, który mamy zawsze pod
ręką. Koc Matador składa się tak, że mieści
się w kieszeni. Dodatkowy plus – jest wodoodporny.
Cena 20 dolarów

fot. Łukasz Gdak

ŁUKASZ CIEŚLA
Po latach próbuje wyjaśnić sprawę, która utknęła w miejscu.
Łukasz Cieśla, poznański dziennikarz portalu Onet,
współautor (razem z Jakubem Stachowiakiem) książki
o sprawie Jarosława Ziętary „Dziennikarz, który wiedział
za dużo. Dlaczego Jarosław Ziętara musiał zginąć?”.

WYWIAD
Skąd pomysł na taką książkę?
Od kilku lat, jeszcze jako dziennikarz Głosu Wielkopolskiego,
chodziłem na rozprawy związane z tą historią. Jakiś czas temu
doszedłem do wniosku, że wokół tej sprawy jest sporo nierozwiązanych tajemnic i warto poświęcić jej większą uwagę. Od początku procesu Aleksandra Gawronika były luki: nie ma zleceniodawcy, nie ma sprawcy zabójstwa, nie ma ciała. Należało dotrzeć
do odpowiedzi na kluczowe pytania – gdzie jest ciało i przede
wszystkim, kto jeszcze miałby odpowiadać za tę zbrodnię. Wciąż
pozostaje pytaniem otwartym „kto zabił”, mimo że minęło tyle
lat. Nie ma prawdy więc ostatecznej, za to jest wiele niewiadomych. Ciekawa jest także geneza historii - to, co działo się przed
pierwszym września 1992 r. Zniknięcie Ziętary to efekt zdarzeń
przed tą datą. Nic nie dzieje się przecież bez przyczyny.
Czy współcześnie dziennikarzy także mogłaby spotkać
taka sytuacja, jak Jarosława Ziętarę?
Zawsze trzeba być świadomym tego, że na dziennikarza,
zwłaszcza takiego, który zajmuje się kontrowersyjnymi sprawami
bądź wyciąganiem na światło dzienne spraw, które ktoś chce zatuszować, czyhają pewnego rodzaju zagrożenia. Dziś wprawdzie
mamy inne czasy niż trzydzieści lat temu,
kiedy policja i sądy działały dużo mniej
sprawnie, a ludzie czuli się bardziej bezkarni, ale pamiętajmy, że niedawno na Słowacji
został zamordowany dziennikarz śledczy
Jan Kuciak wraz z narzeczoną. A zatem
wszystko się może wydarzyć i trzeba o tym
pamiętać. Współcześnie jednak dziennikarzom grożą głównie konsekwencje prawne,
np. pozew z drugiej strony.

którzy mieli porwać Ziętarę okłamując go, że są policjantami.
Proces ma dwóch byłych ochroniarzy, był jeszcze trzeci, ale
zginął w tajemniczych okolicznościach w 1993 roku. Do tej
pory nie wiadomo jednak, kto miałby zlecić zabójstwo i gdzie
jest ciało. Prokuratura nie wszczyna nowego śledztwa, a według mnie powinna to zrobić.
Czy pan, jako autor książki, czuje się zagrożony ze względu
na to, że sprawa nigdy nie została wyjaśniona i są osoby,
którym mogłoby zależeć na tym, by tak pozostało?
Tak jak wspomniałem, dziennikarz zawsze musi liczyć się
z konsekwencjami swojej pracy. Zajmuję się głośną sprawą, więc
siłą są różne zagrożenia.
Pracuje Pan w mediach już 18 lat. Jaką drogę przeszedł
Pan w tym czasie i jak zmieniły się media przez te prawie
dwie dekady?
Przez prawie wszystkie te lata byłem związany z „Głosem
Wielkopolskim”, zaliczyłem też krótki staż w "Przekroju".
Pracując w "Głosie" zacząłem współpracować z Superwizjerem
TVN przy realizacji większych tematów dotyczących Poznania
i Wielkopolski. Od maja tego roku
pracuję w portalu Onet, jako reporter
z Poznania. Tak w dużym skrócie wygląda moja droga zawodowa. Przez
te 18 lat media bardzo się zmieniły.
Przede wszystkim spadło czytelnictwo gazet. Wyzwaniem, ale i szansą
dla mediów stał się internet. Teksty
powstają dziś w innym tempie niż
kiedyś, zmienił się sposób pisania,
redagowania czy pozycjonowania
treści. Ta rzeczywistość internetowa
różnie jest odbierana przez czytelników, czasami krytycznie, jednak takie mamy czasy i zapewne
nie ma powrotu do sytuacji sprzed kilkunastu albo i więcej lat,
gdy gazety drukowane dobrze się sprzedawały i w samym Poznaniu było kilka dzienników.

fot. Łukasz Gdak

...dziennikarz zawsze
musi liczyć się
z konsekwencjami
swojej pracy.

Dlaczego to właśnie on został zamordowany?
Dlaczego Jarosław Ziętara miałby zniknąć? Bo zajmował
się przekrętami poznańskich biznesmenów z tamtych lat. Został, jak ustaliła prokuratura, porwany i zamordowany. Z jego
zapisków ujawnionych po latach wynika, że interesował się
sprawą Elektromisu.
Jak prowadzona była sprawa i co sprawiło, że nie została
wyjaśniona?
Sprawa Ziętary od początku była prowadzona w sposób
opieszały. Zawiodła poznańska policja i prokuratura. Dopiero rok po jego zniknięciu wszczęto pierwsze śledztwo, potem
zmieniali się prokuratorzy, a policja nie miała zbyt wieli koncepcji. Początkowo uważała, że Jarosław wyjechał z Poznania
lub popełnił samobójstwo. Od początku brakowało szerszego
spojrzenia, czyli że mógł zginać za to, o czym chciał napisać.
W tamtym okresie poznańska policja była biedna i na dodatek sponsorowana przez szemranych biznesmenów, co potem
zostało opisane w Gazecie Wyborczej. Było wiele patologii
w państwie, które nie sprzyjały wyjaśnieniu tej historii.
Jakie są najnowsze fakty w sprawie?
Obecnie toczą się dwa procesy, wskutek aktów oskarżenia
krakowskiej prokuratury. W pierwszym z nich oskarżonym
jest Aleksander Gawronik. Zdaniem śledczych były senator
był powiązany z ówczesnym Elektromisem i miał podżegać
do zbrodni. Drugi proces dotyczy ochroniarzy Elektromisu,

Jakimi najciekawszymi tematami lub sprawami, poza sprawą zaginięcia Jarosława Ziętary, zajmował się Pan w czasie
swojej pracy dziennikarskiej?
Każdy tydzień przynosi ciekawe tematy. Chyba najbardziej
utkwiły mi w głowie teksty dotyczące porodu na poznańskiej
plebanii, na której zmarło dziecko księdza, historie nadużyć seksualnych w polskim Kościele, którymi również się zajmowałem,
afery gospodarcze z wyłudzaniem mieszkań i gruntów, słynny
ostrzał afgańskiej wioski Nangar Khel przez polskich żołnierzy
czy eksperymenty medyczne w poznańskim szpitalu. Przez te
18 lat zetknąłem się z tematami z różnych dziedzin, z historiami
wielu ludzi. Dzięki temu miałem okazję przekonać się o słuszności stwierdzenia, że to życie pisze najciekawsze scenariusze.
Od lat jest pan związany z Poznaniem. Jakie są pana ulubione miejsca w naszym mieście?
Lubię uprawiać sporty takie jak rower, bieganie, a zatem
wybieram tereny zielone. Moje ulubione miejsca to parki –
Sołacki, Cytadela, trasy nad Wartą. Oprócz tego lubię Stary
Rynek i jego okolice.
Dziękuję za rozmowę.

STYL ŻYCIA

NIE MA ZŁEJ POGODY…
SĄ TYLKO ZŁE UBRANIA!
Warto spędzać czas na świeżym powietrzu. Latem to oczywiste. A zimą?
Jeśli tylko wskaźniki nie pokazują przekroczonej normy smogowej- tak!
Wychodźmy na zewnątrz. Dlaczego warto to robić?

STYL ŻYCIA

W

wiktoriańskiej Anglii pieczony ziemniak miał dwojakie
przeznaczenie. Sprzedawane z ulicznych „puszek” – metalowych
pudełek na czterech nogach ustawionych
nad kotłem opalanym węglem drzewnym – ziemniaki mogły być używane jako
podgrzewacze do rąk, które trzymało się
w rękawicy albo chowało się do mufki.
Innym sposobem na rozgrzanie się było
zjedzenie pieczonego ziemniaka wyciągniętego prosto z gorącej puszki, który
stawał się w ten sposób sycącą przekąską.
Setki sprzedawców ziemniaków ustawiało
się z puszkami na londyńskich ulicach,
sprzedając swoje towary od października do marca kwietnia. Kupujący często
nie mieli alternatywy, siłą rzeczy spędzali
dużo więcej czasu na świeżym powietrzu,
przemieszczając się po ulicach Londynu
czy Edynburga na piechotę, żeby załatwić
sprawunki, niezależnie od pogody i pory
roku. Na świeżym powietrzu dobijało się
targu, robiło się interesy, spotykało się
ze znajomymi, rozmawiało, bawiło się
z przyjaciółmi, często stojąc blisko puszki
z ziemniakami, żeby się ogrzać. Połączenie
jedzenia, ciepła oraz pogawędki sprawiało, że przebywanie na świeżym powietrzu,
nawet zimą stawało się przyjemne.
Dziś na dworze spędzamy dużo mniej
czasu, z reguły kursując samochodami albo komunikacją miejską między
mieszkaniem, pracą i centrum handlowym. Według najpopularniejszej
naukowej hipotezy, zmniejszenie czasu

jaki przebywamy na świeżym powietrzu od listopada do lutego, jest jedną
z głównych przyczyn dlaczego na półkuli północnej, zima jest sezonem
grypowym. Czas spędzony w zamkniętych i przegrzanych pomieszczeniach
oraz brak światła słonecznego osłabiają
nasz układ odpornościowy, narażając
nas na zachorowanie na grypę. Co możemy robić na zewnątrz? To może być
jakkolwiek aktywność, zwykły spacer
w środku dnia, orzeźwiająca przejażdżka rowerowa, czy spotkanie się
i wypicie gorącej czekolady lub kawy
ze znajomymi na mieście.
Ale można do tego podejść też bardziej strategicznie, jak robi to na przy-

kład Edmonton. Władze miasta
już kilka lat temu zauważyły, że Kanadyjczycy starają się funkcjonować jakby zimy w ogóle nie było, wymyślając
sprytne sposoby, które pozwalają im
w ogóle nie przebywać na zewnątrz.
Niestety skutki tego nie były zbyt
dobre, zwiększyła się zachorowalność
na grypę i depresję, dlatego powstał
projekt WinterCity, zachęcający do zabawy i spędzania większej ilości czasu
na dworze (na przykład przez uczestniczenie w imprezach plenerowych
czy docieranie do pracy albo uczelnie
na łyżwach zamiast samochodów).
W Edmonton prowadzony jest też
specjalny program pokazujący jak za
pomocą drewna, słomy czy koców
ocieplić sobie patio czy taras, by móc
na nim przebywać również zimą.
Natomiast w Minnesocie rozrywką
mająca wyciągnąć ludzi z domów
są masowo organizowane łowienia
ryb pod lodem, którym towarzyszy
wspólne grillowanie. Od 2003 roku
Fundacja Loppet sponsoruje też coroczny zimowy festiwal odbywający
się w Minneapolis, który obejmuje
Luminary Loppet, noc przy świecach na jeziorze Isles, podczas której
uczestnicy mogą spacerować, chodzić
na rakietach śnieżnych lub jeździć
na nartach na oświetlonej trasie.
A zatem korzystajmy z możliwości wychodzenia na zewnątrz i czerpania z sił
natury. I oby do wiosny!

NEWSY MIEJSKIE

Ralph Kaminski – KORA | koncert
Kiedy: 21.12.2021 r.
Gdzie: Stadion Miejski, ul. Bułgarska 17
Wystawa - Kongijczyków portret własny.
Malarstwo kongijskie 1960-1990
Kiedy: do 19.12.2021 r.
Gdzie: CK Zamek, Sala Wystaw
Wystawa jest premierową prezentacją w Polsce
jednego z najciekawszych zjawisk artystyczno-kulturowych współczesnego Konga. Blisko 90
obrazów z kolekcji Królewskiego Muzeum Afryki
Środkowej w Tervuren (Belgia), które składają
się na ekspozycję, reprezentuje nurt malarstwa
popularnego powstałego na potrzeby lokalnych
społeczności.
Wystawa, której kuratorem jest etnolog, historyk
i afrykanista prof. Bogumił Jewsiewicki, to rezultat
jego wieloletnich badań. Ekspozycja dotyka zagadnień tożsamości i pamięci w perspektywie kolonialnej przeszłości. Śledzi procesy przywłaszczenia
kolonialnej epistemologii i wizualnych środków formalnych we współczesnym kongijskim malarstwie
w celu budowania własnej tożsamości jednostki.
Porusza również zagadnienia związane ze stereotypowym postrzeganiem współczesnej Afryki.

Ralph Kaminski sięgnął po ponadczasową twórczość Kory i grupy
Maanam. Teraz wyrusza w trasę promującą swój najnowszy album,
zatytułowany po prostu “KORA”. Tego koncertu nie można przegapić, tak o projekcie pisze Ralph Kaminski: „Od dawna moim marzeniem było zmierzenie się z piosenkami zespołu Maanam i tym samym
uczczenie pamięci oraz oddanie hołdu Korze. To pierwszy projekt,
w którym sięgam po repertuar innego artysty. Piosenki Kory są mi
ogromnie bliskie – album „Róża” był pierwszym, którego słuchałem w wieku 4 lat, leżąc na dywanie i odtwarzając w kółko kasetę.
„KORA” to opowieść o tęsknocie i głodzie miłości. Wybrane utwory
odzwierciedlają nastroje dzisiejszych czasów.”
Wokalista, autor tekstów oraz kompozytor, tworzący autorską muzykę
nawiązującą stylistyką do artystycznego popu z elementami muzyki
filmowej, mocno okraszoną dźwiękami skrzypiec i fortepianu. Po powszechnie uznanym debiucie „m o r z e” czas na jego następcę… – „Młodość” – to nostalgiczny powrót do lat 80. To też zarazem wyjątkowa
i niespotykana wcześniej na polskiej scenie wrażliwość, będąca głosem
nowego pokolenia. Promujące go single pt. „Autobusy”, „Kosmiczne
energie” czy „Wszystkiego najlepszego” mają na licznikach milionowe
wyświetlenia i wciąż idą w górę. Ralph Kaminski jest zdobywcą wielu
prestiżowych nagród i wyróżnień, takich jak grand prix międzynarodowego festiwalu Carpathia 2011 czy główna nagroda na Międzynarodowym Kampusie Artystycznym FAMA 2013. W 2014 roku został również
nominowany do nagrody artNoble w kategorii muzyka.

Betlejem Poznańskie
Kiedy: do 26.12.2021 r.
Gdzie: Rynek Łazarski (4-19.12.2021 r.)
Park Kasprowicza przy Arenie (10-19.12.2021 r.)
Plac Wolności (20.11-26.12.2021 r.)
Betlejem Poznańskie wystartuje 20 listopada, podczas tegorocznej edycji mimo pandemicznych obostrzeń, będziemy mogli wspólnie wprowadzać się w wyjątkowy, gwiazdkowy nastrój
w tym jak ciężkim dla wszystkich roku. Podobnie jak w latach ubiegłych sercem poznańskiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie Starym Rynku, nowością będą dwie dodatkowe lokalizacje - Rynek Łazarski oraz Park Kasprowicza przy Arenie. Jarmark, jeśli obostrzenia pozwolą, obfitować będzie w bogaty program wydarzeń kulturalnych m.in. występy artystyczne,
atrakcyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wydarzenia charytatywne. Nie zabraknie też
spektakularnej Parady Świątecznej i uroczystego rozświetlenia ogromnej choinki.

BIBLIOTECZKA ATANERA

Wystawa "Vilhelm Hammershøi. Światło i cisza"
Kiedy: do 23.01.2022 r.
Gdzie: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Muzeum Narodowe w Poznaniu przygotowuje pierwszą w Polsce i w naszej części Europy wystawę monograficzną wyjątkowego artysty skandynawskiego Vilhelma Hammershøia. Wystawa zatytułowana “Vilhelm
Hammershøi. Światło i cisza” to wydarzenie niezwykłej
wagi. Po raz pierwszy miłośnicy sztuki w Polsce będą
mieli okazję zetknięcia się z dziełami tego najwybitniejszego duńskiego artysty.
Hammershøi malował nastrojowe krajobrazy, realistyczne portrety, niezwykłe widoki architektury,
a przede wszystkim wnętrza emanujące atmosferą
ciszy. Celem wystawy jest przybliżenie szerokiego zakresu jego osiągnięć artystycznych, a ponadto zgłębienie kluczowych problemów twórczości, takich jak kolorystyczne wyrafinowanie, oszczędność narracji, rola
światła, kontemplacyjny nastrój czy wyczucie przestrzeni. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną
zarówno najbardziej znane obrazy duńskiego mistrza,
jak również rzadko eksponowane rysunki i akwarele,
a także fotografie będące dla artysty autonomicznym
medium twórczym. Dzięki zebraniu prac ze wszystkich
okresów twórczej aktywności, od studiów na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze, aż
po ostatnie lata życia, możliwe będzie ponadto prześledzenie rozwoju stylu Hammershøia.
Wystawa organizowana jest we współpracy ze Statens
Museum for Kunst w Kopenhadze, skąd wypożyczone zostaną jedne z najważniejszych i najsłynniejszych
dzieł duńskiego mistrza. Obrazy Hammershøia będą
wypożyczone także z innych wiodących muzeów i instytucji sztuki, m.in. z Hirschsprung Collection w Kopenhadze, Musée d’Orsay w Paryżu, Nasjonalmuseet
w Oslo czy Alte Nationalgalerie w Berlinie, jak również
z prywatnej kolekcji Ambasadora Johna L. Loeba Jr.

Tajemniczy Poznań zawrócił
w głowie Janowi Michalikowi,
który dla niego porzucił Kraków,
swoją fabryczkę czekolady
i cukiernię. Na gwarnych ulicach
Klementyna Śliwińska zadziwiała
mężczyzn swoją umiejętnością
prowadzenia samochodu. Tę
pierwszą kobietę z prawem
jazdy z pewnością podziwiałby
najsłynniejszy poznański podróżnik
Kazimierz Nowak. Jednak nie mija
minuta, a on już znika na swoim
wysłużonym rowerze przemierzać
dziką Afrykę. Zostawia za sobą
zakłady Cegielskiego, 585
pomieszczeń w cesarskim zamku,
restaurację przy ulicy Bukowskiej,
groźnie wyglądającego Tarpana
i płonący Akwawit. Nie dowie się,
dlaczego kolekcjonera Stanisława
Laszkiewicza nazywano szalonym,
a Ignacy Paderewski marzył
o postawieniu pomnika Thomasa
Woodrowa Wilsona. Nagle nad
miastem przelatuje bombowiec
PE-2FT 21. Pułku Lotnictwa
Zwiadowczego, ale to nie koniec
zapierających dech w piersiach
historii. Czytanie czas zacząć!

PORADA PRAWNA

Zmiany w karach za naruszenie

przepisów ruchu drogowego

J

uż od 1 stycznia 2022 roku wzrosną
kwoty mandatów wymierzanych
za naruszenie przepisów ruchu
drogowego. Maksymalna wysokość
w postępowaniu mandatowym może wynieść nawet 5 tys. zł, a w postępowaniu
sądowym aż 30 tys. zł.

Pozbycie się
punktów
karnych będzie
możliwe tylko
po uregulowaniu
mandatu.

Statystyki wypadków drogowych
wskazują, że polskie drogi nie należą do bezpiecznych, w 2020 roku
odnotowano prawie 24 tys. wypadków drogowych, w których zginęło
niemal 2,5 tys. osób.
Wzmocnienie ochrony pieszych
Wzmocnieniu ma ulec ochrona pieszych – uczestników ruchu drogowego – wykroczenia takie jak: wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy
omijanie pojazdu, który zatrzymał
się w celu ustąpienia pierwszeństwa
pieszemu, będą karane surowiej niż
dotychczas.
Punkty karne na nowych zasadach
Zmiany obejmują również zasady
naliczania punktów karnych. Od nowego roku ilość zebranych punktów

karnych będzie „zerować się” dopiero po dwóch latach, a nie po roku
jak miało to miejsce dotychczas.
Dodatkowo, zlikwidowana ma również zostać możliwość zmniejszenia
ilości zebranych punktów karnych
w drodze odbycia specjalnego kursu.
Co istotne pozbycie się punktów karnych będzie możliwe tylko po uregulowaniu mandatu.
Wyższe składki OC dla piratów
drogowych
Nowością będzie udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych
z CEPiK i powiązanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z historią
wykroczeń danego kierowcy oraz nałożonych na niego punktów karnych.
Oznacza to, że im więcej wykroczeń
popełnimy, tym wyższą zapłacimy
składkę ubezpieczeniową.

Piotr Szulc
radca prawny

FELIETON
Gdy rodzi się dziecko,
często w szpitalu dostajemy prezent – pudełko
wypełnione smoczkami,
poradnikami jak dbać
o noworodka, kremami.
Ale zamiast zbędnej makulatury czy produktów,
których nigdy nie użyjemy, przydałoby się w tym
momencie coś innego…
pudełko pełne nadprzyrodzonych mocy. W co dobrze by było wyposażyć
każdego rodzica?

Mamo, Tato, niech moc będzie z Tobą!
Trzecia ręka
Odkąd urodziła mi się córka jestem zdania, że rodzic
do czasu pierwszych urodzin dziecka powinien dostawać
trzecią rękę. Bo jak tu zdejmować starą pieluszkę, zawijać ją i wyrzucać, trzymać dłoń na brzuchu niemowlęcia
(asekurując by nie spadł z przewijaka), otwierać opakowanie z chusteczkami lub sięgać po namoczone w ciepłej
wodzie waciki a następnie wyjmować z opakowania czystą
pieluszkę? Mission impossible – przynajmniej z dwiema
rękami. Trzecia jest niezbędna. Poza tym przydaje się
w wielu innych sytuacjach – gdy idziemy z dziećmi (choćby dwojgiem) przez ulice niosąc torby z zakupami czy gdy
maluch coś wyleje i trzeba natychmiast to wytrzeć, by
obiad lub sok nie powędrowały na kolanach raczkującego
jegomościa do innych zakamarków mieszkania.
Gumowe ucho lub włącznik/wyłącznik
Czasami mimo wielu próśb i powtórzeń zdarza się,
że dziecko nie reaguje tak, jak byśmy tego oczekiwali.
Co robić w podobnych sytuacjach? Nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem mówią, że najlepiej jest wtedy
udawać, że się nie słyszy. Może nie jest to najbardziej
pożądana wychowawczo metoda, jednak w pewnych
sytuacjach okazuje się najwłaściwsza. Rodzicom też
przydałoby się takie „gumowe ucho”, które wyłapywałoby wyłącznie rzeczy ważne. Albo włącznik/wyłącznik
pozwalający wyłączyć uszy w domu gdy pracujemy
zdalnie, a nasze dzieci są w tym czasie w pokoju obok.
Oczywiście takie gumowe ucho powinno być też zaprogramowane na wyłapanie pierwszych sygnałów zwiastujących atak płaczu.

Odnawiające się pokłady cierpliwości
Tak jak w przyrodzie węgiel kamienny występuje w postaci
pokładów, tak dobrze by było ukryć wewnątrz człowieka
takie pokłady, tylko nie węgla, lecz cierpliwości. Wyczerpie
ci się jeden pokład, bach, sięgasz do drugiego i zaczynasz
czerpać stamtąd. Żadnych nerwów, krzyków, płaczu (twojego czy dziecka, nie ma znaczenia)… Ile razy dziennie cierpliwość rodzicielska jest wystawiana na próbę wie bowiem
tylko ten, kto sam jest rodzicem.
Radar emocji
Złość, smutek, strach – te emocje towarzyszą każdemu, także
dzieciom. Dorośli (a przynajmniej część z nich) nauczyli się
już z nimi radzić. Dzieci dopiero się tego uczą. Więc żeby pomóc tym najmłodszym rodzic powinien mieć jakiś radar. Oho,
moje dziecko jest smutne – pojawia się komunikat. Reakcja
rodzica: przytulamy. Oho, moje dziecko się boi. Reakcja rodzica:
przytulamy. Oho, moje dziecko jest złe. Reakcja rodzica: idziemy do lasu i krzyczymy, jeśli nie ma takiej możliwości, drzemy
kartkę papieru lub tupiemy ile sił w nogach. Przytulamy. Radary
w lotnictwie monitorują ruch lotniczy w celu zachowania
bezpieczeństwa. U nas pomagałyby w lepszym zrozumieniu
swoich dzieci i nauczeniu ich, jak sobie radzić z emocjami. Ale
póki co o takich rodzicielskich (po)mocach możemy tylko pomarzyć. Podobno czasami marzenia się spełniają, więc kto wie…
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

Cynamonki
Składniki:
CIASTO
250 ml ciepłego mleka
l30 g świeżych drożdży
500 g mąki pszennej
50 g cukru
szczypta soli
1 jajko
2 żółtka
70 g miękkiego masła
do posmarowania: 1 jajko + 2 łyżki mleka
NADZIENIE
70 g masła
20 g cynamonu w proszku
2 łyżki cukru wanilinowego
¼ szklanki drobnego cukru (trzcinowego)
skórka starta z 1/2 pomarańczy lub cytryny

Kawiarnia Zakładka
Os. Nowy Marcelin
ul. Marcelińska 94C

Przygotowanie:
Drożdże rozetrzeć z łyżeczką cukru, dodać łyżkę
mąki oraz 50 ml mleka, wymieszać i odstawić
do wyrośnięcia na 10 minut. Pozostałą mąkę przesiać
do miski, dodać cukier i sól. Wymieszać, zrobić
wgłębienie, wlać w nie rozczyn ze świeżych drożdży
+ resztę mleka. Wszystko wymieszać łyżką. Następnie
zacząć wyrabiać ciasto dodając jajko i żółtka. Po ok.
5 minutach wyrabiania dodać masło i dalej wyrabiać
przez ok. 10 minut aż ciasto będzie gładkie i sprężyste.
Przykryć folią i odstawić na 1 godzinę do wyrośnięcia.
Po tym czasie wyłożyć ciasto na stolnicę lub blat
i wygniatać przez chwilę pozbywając się pęcherzy
powietrza. Ciasto podzielić na 2 części i każdą
rozwałkować na placek o wymiarach 30 x 30 cm.
Placki z ciasta kolejno smarować roztopionym masłem
i posypać mieszanką cynamonu, cukru wanilinowego,
drobnego cukru i startej skórki. Zawinąć ciasto w roladki
i każdą pokroić w poprzek na plasterki o grubości
ok. 2 cm. Wszystkie ułożyć na dużej prostokątnej
blaszce z zachowaniem odstępów. Odstawić
jeszcze na ok. 30 minut do wyrośnięcia.
Piekarnik nagrzać do 180° C. Wierzch bułeczek
posmarować roztrzepanym z mlekiem jajkiem i piec
na złoty kolor przez ok. 20 minut. Po upieczeniu
udekorować lukrem: zagotować sok z cytryny
(jedna cytryna), dodać cukier puder(1 i ½ szklanki)
i wymieszać. Można również zamiast lukru roztopić
białą czekoladą z odrobiną mleka i polać cynamonki.

Godziny otwarcia:
Wtorek - Niedziela: od 9 do 18

Chcesz więcej?

Polub nas na Facebook-u!

