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Książkomat  

na os. Polanka
Na os. Polanka (a dokładniej przy ul. Katowickiej 53C) pojawił się książ-
komat Biblioteki Raczyńskich. To jeden z kilkunastu, które od niedawna 
stoją na poznańskich ulicach. Urządzenia umożliwią korzystanie z księ-
gozbioru nowym i dotychczasowym czytelnikom w tych częściach Po-
znania, gdzie dostęp do placówek biblioteki jest ograniczony. Czytelnicy 
będą mogli zacząć korzystać z książkomatów w drugiej połowie marca. 
Wtedy też pojawią się dokładne 
instrukcje i zasady obsługi urządzeń, 
pozwalających wypożyczać i odda-
wać książki tym, którzy nie zawsze 
mają bibliotekę po drodze.

We wszystkich 11 urządzeniach 
są 93 skrytki na książki. W każdej 
z nich mieści się kilka publikacji. 
Oznacza to, że w bibliotecznych 
książkomatach jest łącznie ok. 3 tys. 
miejsc. Listę wszystkich lokalizacji 
książkomatów można znaleźć na stro-
nach Biblioteki Raczyńskich. 
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Towarowa 45 to jeden z najbardziej atrakcyjnych adresów 
w Poznaniu i piąty budynek Atanera przy moście Dworcowym. 
To już nasza mała dzielnica w samym centrum miasta.

TOWAROWA 45 
JESTEŚ W CENTRUM

Budynek posiadać będzie 
8 kondygnacji naziemnych 
oraz 2-poziomową pod-

ziemną halę garażową.   Na par-
terze znajdą się lokale usługowe, 
a na piętrach 140 mieszkań 
o powierzchniach od 26 (kawaler-
ki) do 156 m2 (czteropokojowe) 
z balkonami i panoramicznymi 
oknami. Część mieszkań ma pięk-
ny widok na sąsiedni park im. 
Karola Marcinkowskiego.

Atutem inwestycji jest bezpośred-
ni dostęp do ważnych punktów 
miasta oraz sąsiedztwo enklawy 
zieleni – parku im. Karola Marcin-
kowskiego z urokliwym stawem 
i miejscami relaksu oraz placa-
mi zabaw dla dzieci. W pobliżu 
znajduje się stacja Poznań Głów-

ny i centra handlowe – Avenida 
Poznań i Stary Browar. Dotarcie 
pieszo na Stary Rynek w Poznaniu 
trwa około 15 minut.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
Towarowej 45 przebiegają linie 
tramwajowe i autobusowe.

Obiekt będzie monitorowany i bę-
dzie posiadać hol z recepcją oraz 
podziemną halę garażową z 148 
miejscami parkingowymi, umoż-
liwiającą wygodne parkowanie 
w centrum. Na parterze wszyscy 
fani sportu będą mogli poćwiczyć 
na siłowni, przeznaczonej tylko 
dla mieszkańców budynku.

Budynek został zaprojektowany 
w Pracowni Architektonicznej 
Ewy i Stanisława Sipińskich.
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KULTOWE OSIEDLA – 
MARCELIN I NOWY MARCELIN
Marcelin to niewielka dzielnica w zachodniej części 

Poznania. Od północy ogranicza go ul. Bukowska, 
od zachodu os. Bajkowe, od wschodu natomiast ul. 

Bułgarska. W dzielnicy położony jest częściowo Lasek Mar-
celiński - jedno z miejsc wypoczynku w Poznaniu, którego 
atrakcją jest 5-kilometrowa ścieżka dydaktyczno-przyrodni-
cza z ośmioma przystankami oraz specjalny tor rowerowy. 
Kiedyś Marcelin to była wieś - folwark. W XIX w. stanowił 
własność Konstancji Łubieńskiej, którą łączyły szczególne 
więzi sympatii z Adamem Mickiewiczem. Na dworze marce-
lińskim przebywała w I poł. XIX w. najstarsza córka poety 
- Maria. W 1850 r. Konstancja Łubieńska założyła w Mar-
celinie Szkołę Gospodarską dla dziewcząt. W końcu XIX w. 
na skraju Marcelina powstał Fort VIIa wchodzący w skład 
Twierdzy Poznań. 

Kiedy zaczęliśmy tam budować, nie było jeszcze żadnych 
osiedli. Był to teren magazynowo-przemysłowy. Znajdowały 
się tam zakłady graficzne oraz Kimball Electronics (wcześniej 
były to zakłady Teletra), który miał tam swoje biura i zakład 
produkcyjny. Wykupiliśmy go i przekształciliśmy w biurowiec 
Sigma. W budynku biurowym, który został wybudowany 
w latach 60., czyli w czasie zimnej wojny, ulokowano bunkier, 
gdyż Teletra była zakładem kategorii „S”, czyli szczególnie 
chronionym i ważnym dla wojska- produkowała też środki 
łączności dla wojska. Bunkier ma kilkaset metrów kwadrato-
wych i do dziś jest dostępny, lecz nieużytkowany. Na terenie 
dzisiejszych osiedli biegła linia wysokiego napięcia, którą 
przełożyliśmy pod ziemię. Blisko 10 hektarów terenu przemy-
słowego zamieniliśmy w budownictwo mieszkaniowe. Tereny 
dzisiejszych osiedli przeszły bardzo duże zmiany. 

Przez ostatnie 30 lat wbudowaliśmy kilka dużych osiedli, które można by śmiało nazwać ikonami 
budownictwa osiedlowego w Poznaniu. W ostatnim numerze pisaliśmy o os. Polanka i Polanka 2, 
a teraz przedstawiamy kolejne z nich – Marcelin i sąsiadujący z nim Nowy Marcelin wybudowane 

w latach 2011-2015 (os. Marcelin) 2017-2020 (os. Nowy Marcelin). 
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Okoliczne ulice, Marcelińska, Wałbrzyska czy Świerzawska 
były drogami bardzo złej jakości. W trakcie budowy tych 
osiedli, szczególnie przed EURO 2012 (na pobliskim stadionie 
miejskim także rozgrywane były mecze w ramach mistrzostw 
Europy) ulice te zostały zrewitalizowane także dzięki naszemu 
znacznemu udziałowi finsansowemu.

Dziś oprócz naszych osiedli znajduje się w tym miejscu kilka 
innych i wciąż powstają nowe. Jednym z powstających obec-
nie jest budowane przez nas osiedle przy ul. Świerzawskiej 4, 
które zostanie oddane do użytku w połowie 2023 r. 

Osiedle Marcelin składa się z czterech monitorowanych 
wspólnot mieszkaniowych z portierniami ochrony, placami 
zabaw dla dzieci i podziemnymi halami parkingowymi dla sa-
mochodów osobowych oraz dla rowerów. Budynki mają wy-

sokość od 5 do 9 kondygnacji. Mieszczą się w nich 743 lokale 
mieszkalne. W centrum osiedla znajduje się przestronny plac 
wyposażony w ławki i fontannę. Znajdują się tutaj kawiarnie, 
sklepy i punkty usługowe. Do dyspozycji mieszkańców jest 
siłownia i boisko oraz sala sportowa. Jest także tzw. zimowy 
plac zabaw dla dzieci.

Nowy Marcelin natomiast to trzy monitorowane osiedla z por-
tierniami ochrony, placami zabaw dla dzieci i podziemnymi halami 
parkingowymi dla samochodów osobowych oraz dla rowerów. 
Wybudowane zostało również centrum sportowe dla mieszkań-
ców. Budynki  o zróżnicowanej wysokości od trzech do dziesię-
ciu pięter wyróżniają się ciekawą architekturą. 

Oba osiedla zostały zaprojektowane przez Pracownię Archi-
tektoniczną Arcada. 



GADŻETY

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 
KOLEKCJONEREM SZTUKI

W dobie internetu oraz dużej dostępności wszelkich artykułów dekoracyjnych istotne jest wyróż-
nienie swojego mieszkania czy domu przedmiotami unikatowymi, czego najlepszym przykładem jest 
właśnie sztuka. Oryginalny obraz w domu może być początkiem pięknej kolekcji, pasji oraz zaintere-
sowania ulubionym nurtem artystycznym. Być może odkryjesz w sobie duszę kolekcjonera? 

Obrazy mogą wzbogacać nasze wnętrza, powodować, 
że w pięknej przestrzeni czujemy się lepiej. W przy-
szłości mogą także być dobrą inwestycją, którą 

przekażemy kolejnemu pokoleniu. Zamiast kupować zwykły 
obraz z sieciówki, lepiej zainteresować się dziełami młodych 
twórców. To doda naszym wnętrzom oryginalności. Do gale-
rii sztuki warto także wybrać się z dziećmi. Dzieci jako istoty 
obdarzone bogatą wyobraźnią są wyjątkowo chłonnymi od-
biorcami sztuki. Kontakt z nią pobudza ich intelekt, wyzwala 
emocje, skłania do zadawania pytań. Sztuka jako sposób 
pozanaukowego opowiadania o rzeczywistości ma szczegól-
ne walory poznawcze właśnie dla dzieci.

Wspólne uczestnictwo w kulturze to również czas, w którym 
możemy towarzyszyć dziecku w odkrywaniu świata, dostrzec, 
co je cieszy, co mu się podoba. Jednocześnie dziecko odkry-
wa upodobania estetyczne rodziców, uczy się uzasadniać 
swoje wybory, kształtuje upodobania w konfrontacji z innymi.

Pod koniec ubiegłego roku na kulturowej mapie naszego 
miasta powstała Galeria Sztuki Współczesnej Anomalia. Ga-
leria Anomalia to odstępstwo od normy, niewiadoma. Sztu-

ka, tam prezentowana jest niecodzienna, inna, przełamująca 
stereotypy. To galeria z misją, przybliża sztukę niecodzienną, 
nieoczywistą a jednocześnie dostępną dla indywidualnego 
odbiorcy. Przestrzeń galerii ulega nieustającym przemianom. 
Jest to miejsce zachęcające do dyskusji, rozmów o sztuce, 
a także otaczania się pięknem. W Anomalii odnajdą się oso-
by związane ze sztuką jak i te, które cenią sobie estetyczne, 
indywidualne i wyróżniające się podejście do dekorowania 
wnętrz, w których żyją. To także dobre miejsce dla osób, 
które poszukują alternatywnych form inwestowania swoich 
pieniędzy gdyż Artyści, których prace znajdują się w Anoma-
lii mają na swoim koncie liczne sukcesy wystawowe, uznanie 
krytyków i kolekcjonerów, a ich prace znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych oraz muzeach w Polsce i na świecie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do od-
wiedzenia Galerii przy ul. Drewsa 3E (Różany Potok, Piątkowo) 
od wtorku do piątku w godz. 17-20 oraz w soboty od 12-16. 
Pełna oferta dostępna jest na stronie  
www.anomaliagallery.pl



MIASTO



DESIGN

Za współpracę dziękujemy firmie Twój Świat www.ogrodwertykalny.pl

Ogród wertykalny, zwany także zieloną ścianą lub wiszącym ogrodem, 
to niezwykle barwna dekoracja, która ożywi każde pomieszczenie. To świetne 

rozwiązanie dla osób, które mieszkają w blokach i nie mają możliwości posiadania 
tradycyjnego ogródka. Jak zatem zrobić ogród wertykalny? W pierwszej kolejności 

powinniśmy zdecydować się odpowiednie na miejsce, w którym chcemy zainstalować 
ogród wertykalny. Ważne jest to, aby rośliny miały zapewnione w nim odpowiednie 

warunki do życia. Przede wszystkim, istotny jest dostateczny dostęp do światła 
słonecznego, aby kwiaty mogły się rozwijać w prawidłowy sposób. Ściany o wystawie 
południowej lub zachodniej będą w tym przypadku najlepszym wyborem. Powinno się 

zwrócić uwagę również na temperaturę w danym pomieszczeniu. Nie może ona być zbyt 
niska i najlepiej jest, aby nasz ogród nie był wystawiony na przeciągi. Najlepiej zdadzą 
egzamin rośliny, które są łatwe w uprawie i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. 

Istotne jest również to, aby nie były zbyt ciężkie i nie potrzebowały miejsca 
na rozwój bryły korzeniowej. Wszystkie rośliny, które wybierzemy powinny 

mieć podobne upodobania, aby mogły dobrze czuć się skomponowane 
ze sobą. Szczególnie polecane są gatunki takie jak: mchy, paprocie, 

zielistki, bluszcze, maranty, monstery. Umieszczenie ogrodu 
wertykalnego np. w sypialni pozwoli na ukojenie 

nerwów i przyjemny relaks.

Wiszące ogrody
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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.

U fryzjera.
- Proszę mnie ogolić.
- Znudziła się już panu broda?
- Nie, ale zapomniałem jak wyglądam.



QUIZ

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

Jak dobrze znasz poznańską gwarę? Sprawdź!

1.	 Zamawiając	w	warzywniaku	
truskawki	poprosisz	o:

A. Drzuzgawki
B. Cyskawki
C. Frąckawki

2.	 Zupa	ślepe	ryby	to	zupa

A. Rybna
B. Grzybowa
C. Ziemniaczana

3.	 Gdy	zamówimy	w	restauracji	
ajsbanę,	otrzymamy:

A. Zupę pomidorową
B. Szaszłyka
C. Golonkę

4.	 Po	obejrzeniu	horroru	możemy	
mieć:

A. Wiksy
B. Muki
C. Fefry

5.	 Pojazd	zwany	bimbą	zawiezie	nas	
wszędzie	w	mieście.	To	inaczej:

A. Tramwaj
B. Autobus
C. Taksówka

6.	 Chorego	kielocha	wyleczy	nam:

A. Laryngolog
B. Dentysta
C. Gastrolog

7.	 Herbata	zaparzona	z	hyćki	będzie	
herbatą:

A. Malinową
B. Brzozową
C. Bzową 

8.	 Czasem	na	drodze	może	nam	
się	przydarzyć	wypadek	i	trzeba	
będzie	wymienić	oponę.	Mówimy	
wówczas,	ze	złapaliśmy:

A. Panę
B. Kipę
C. Brechę

9.	 Dzień	Dziecka	to	w	Poznaniu	
święto:

A. Kejtrów
B. Gzubów
C. Zyndrów

10.	Myć	statki	to	inaczej:

A. Myć naczynia
B. Myć zęby
C. Myć okna

W antrejce na ryczce
Stały pyry w tytce,

Przyszła niuda,
spucła pyry

A w wymborku umyła giry.
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Zmienna	temperatura	
Wahania temperatury spowodowane brakiem kontroli nad 
ogrzewaniem wiążą się z frustracją szczególnie w momen-
cie, kiedy użytkownik o poranku chce się budzić w cie-
płym pokoju, a wieczorem zasypiać w chłodnym. Ręczne 
sterowanie głowicami termostatycznymi, otwieranie okna 
dla zbalansowania temperatury w pokoju to czynności, które 
są nieodłącznym elementem towarzyszącym właścicielom 
ogrzewania konwekcyjnego ( grzejnikowego). Czy można 
temu zaradzić? Jednym ze skutecznych sposobów jest zasto-
sowanie automatyki sterującej, która dostosowuje kontrolę 
grzewczą do potrzeb mieszkańców oraz ich zwyczajów. Po-
zostając przy zwyczajach, należy zwrócić uwagę, że człowiek 
jako stałocieplne stworzenie czuje się najlepiej w momencie 
zachowania stałej temperatury ciała – w dużej mierze jej 
odczuwalność jest kwestią indywidualną, często związaną 
z wiekiem, wagą, czy różnymi schorzeniami. Uwzględniając 
wszystkie te cechy dobór automatyki powinien się wiązać 
z możliwością dostosowania jej pod indywidualne potrzeby.  

Jak	działa	automatyka?	
Na rynku dostępnych jest wiele systemów termostatycz-
nych, umożliwiających sterowanie ogrzewaniem. Zazwyczaj 
jednak są to urządzenia, które należy podłączyć do kotła 
grzewczego, niestety taki typ automatyki pozwala na usta-
lenie jednej stałej temperatury, wymagającej ciągłej korekty. 
Warto jednak zwrócić uwagę na nowość na rynku polskim 
- automatykę Wunda Smart, która za pomocą specjalnie 
dobranych urządzeń (głowic termostatycznych, termostatów 
oraz centralki) dostosowuje działanie całego systemu ogrze-
wana w mieszkaniu pod rytm dobowy mieszkańców oraz 
zapotrzebowanie cieplne. Automatyka pozwala zapomnieć 
o zakręcaniu grzejników przed wychodzeniem w domu, 
dostosowuje temperaturę dla każdego pokoju osobno, sa-
modzielne nagrzewa mieszkanie przed powrotem do domu, 
a także o poranku, kiedy wymagana jest wyższa temperatu-
ra. Wszystkie te funkcje w intuicyjny sposób można ustawiać 
w dedykowanej aplikacji Wunda Smart, a także sterować 
ogrzewaniem za jej pomocą niezależnie od miejsca pobytu.  

NIE	ZA	ZIMNO,	NIE	ZA	CIEPŁO, 
LECZ W SAM RAZ

Ogrzewanie w mieszkaniu w okresie zimowo - wiosennym, kiedy temperatura na zewnątrz waha się nawet 
o kilka stopni w stosunku dnia do nocy negatywnie wpływa na komfort termiczny człowieka. Wieczorem 
mieszkanie się ochładza, natomiast w nocy ogrzewanie sprawia, że powietrze jest za suche i za gorące. W jaki 
sposób zoptymalizować temperaturę w domowych warunkach?
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 Jak	dobiera	się	taką	automatykę?	

Wszystko zależy od ilości kaloryferów oraz pomieszczeń 
w domu, na podstawie których montuje się niezbędną auto-
matykę, następnie paruje się ją z aplikacją w telefonie oraz 
ustala swoje preferencje w harmonogramie tygodniowym. 
Plusem systemu Wunda Smart jest także możliwość ręczne-
go ustawiania temperatury na termostacie, co daje dowol-
ność w sposobie korzystania z systemu. Ale to nie wszystkie 
zalety inteligentnej automatyki, jaki ma ona wpływ na nasze 
zdrowie i środowisko? 

Stawiajmy	na	zautomatyzowane	zdrowie	

Odpowiednia wilgotność w mieszkaniu to podstawa 
zdrowia, dlatego należy zwracać uwagę na jego poziom, 
nie przegrzewać pomieszczeń, tym samym nie doprowa-
dzać do przesuszenia powietrza. Automatyka w swojej 
funkcjonalności pozwala na pomiar wilgotności w po-
mieszczeniach oraz dzięki kontroli ogrzewania zmniejsza 
ruchy masowe powietrza wokoło kaloryferów – co po-
zytywnie wpłynie na samopoczucie mieszkańców, 
a w szczególności alergików. 

A	co	z	wpływem	na	środowisko?	

Brak kontroli nad ogrzewaniem to niepotrzebnie zużyta energia 
oraz większa emisja CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. 
Niezależnie od systemu grzewczego: czy jest to kocioł gazowy 
w domu jednorodzinnym, czy ogrzewanie miejskie w bloku, 
każdy użytkownik ma wpływ na jakość powietrza. Ograniczając 
negatywne skutki nadmiernego i niepotrzebnego ogrzewania 
zapobiega się zjawiskom gromadzenia się smogu w miastach, 
pyłu zawieszonego, które w efekcie zwiększają ryzyko chorób 
serca, zakrzepicy, poważnych chorób układu oddechowego, 
a także nowotworów. Nierzadko mieszkańcy bloków nie mają 
wpływu na sposób ogrzewania swojego mieszkania, dlatego 
ekologicznym rozwiązaniem jest świadome dysponowanie cie-
płem, w czym pomaga wspomniana wcześnie automatyka. 

Czy	warto	inwestować	w	automatykę?		

Automatyka to przyszłość sterowania ogrzewaniem, a także 
nieodzowna część systemu smart home. Inwestując w Wun-
da Smart zyskuje się pewność, że znacznie polepszy się kom-
fort życia a także pojawią się oszczędności na rachunkach za 
ogrzewanie wpływając pozytywnie na budżet domowy. 

Artykuł został przygotowany we współpracy z WundaSmart Polska. www.wundasmart.pl



MIASTO

DZIESIĘĆ NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 
MIAST NA ŚWIECIE

W zestawieniu dominują azjatyckie metropolie, ale nie brak też miast w Afryce.

Według opracowanego przez ONZ raportu World Urbanization Prospects w latach 2015-2020 najszybciej rozwijającymi się 
miastami były: Delhi, Szanghaj, Dhaka, Kinszasa, Chongqing, Lahore, Bangalore, Lagos, Kair i Pekin. To w tych metropoliach 
przybywało najwięcej nowych mieszkańców na godzinę. Dane organizacji World Population Review prognozujące liczbę ludno-
ści w 2035 roku pokazują, że ta tendencja utrzyma się przez następne lata. Dynamiczny rozwój miast oznacza spore wyzwanie 
dla lokalnych władz, ale również szereg nowych możliwości dla mieszkańców i inwestorów. Jak zmieniają się najbardziej dyna-
micznie rosnące miasta świata i co je wyróżnia? 

Delhi,	Indie
Liczba	ludności	w	2020	r.:	ok.	30	mln	
Liczba	ludności	w	2035	r.:	ok.	36,1	mln

Stolica Indii stale zmaga się z ogromnym zanieczysz-
czeniem powietrza. Aby uchronić mieszkańców przed 
szkodliwym smogiem, wprowadzano nawet lockdowny. 
Jednak mimo złej jakości powietrza, indyjska metropolia 
niezmiennie przyciąga nowych mieszkańców i inwesto-
rów takich branż jak IT i nieruchomości.

Szanghaj,	Chiny
Liczba	ludności	w	2020	r.:	24,9	mln
Liczba	ludności	w	2035	r.:	35	mln

Największe miasto w Chinach i najbardziej ruchliwy port 
na świecie pod względem transportu kontenerowego. 
Znaczenie miasta dla światowego handlu, nawet w kontek-
ście wywołanego pandemią koronawirusa kryzysu, raczej 
nie zmniejszy się w najbliższej przyszłości i możemy być 
przygotowani na dalszy rozwój tej chińskiej metropolii.

Dhaka,	Bangladesz
Liczba	ludności	w	2020	r.:	20	mln
Liczba	ludności	w	2035	r.:	31,2	mln

Stolica jednego z najgęściej zaludnionych krajów świata, podob-
nie jak reszta Bangladeszu, jest światowym centrum przemysłu 
tekstylnego. Jest również ceniona jako ważny ośrodek przemy-
słu farmaceutycznego i ceramicznego.

Kinszasa,	Demokratyczna	Republika	Konga
Liczba	ludności	w	2020	r.:	15	mln
Liczba	ludności	w	2035	r.:	27	mln

Demokratyczna Republika Konga jest jednym z największych, 
ale również jednym z najbiedniejszych krajów świata. Posia-
da ogromne ilości metali ziem rzadkich, takich jak kobalt, ale 
obawy związane z korupcją, kryzysem praw człowieka oraz 
niepokojami politycznymi i społecznymi oznaczają, że jej 
potencjał nie jest specjalnie wykorzystywany, szczególnie jeśli 
chodzi o przyciąganie inwestycji zagranicznych.



Pekin,	Chiny
Liczba	ludności	w	2020	r.:	21	mln
Liczba	ludności	w	2035	r.:	25	mln

W Pekinie znajdują się siedziby większości dużych 
chińskich przedsiębiorstw państwowych i najwięcej firm 
z listy Fortune 500 na świecie. Obecność 91 uniwersyte-
tów, z których wiele zalicza się do najlepszych w regionie, 
sprawia, że firmy działające w mieście mają dostęp do wy-
sokiej klasy specjalistów. Gospodarka Pekinu zdomino-
wana jest przez sektor usług, ale duże znaczenie mają też 
branże IT i nieruchomości oraz instytucje badawcze.

Chongqing,	Chiny
Liczba	ludności	w	2020	r.:	16,5	mln
Liczba	ludności	w	2035	r.:	20,5	mln

Położone w chińskim interiorze Chongqing było ważnym 
ośrodkiem działalności wojskowej Chin, dlatego też cieszy się 
reputacją centrum doskonałości w dziedzinie badań i rozwoju. 
Jest to również znaczący ośrodek produkcyjny, specjalizują-
cy się w przemyśle motoryzacyjnym, produkcji żelaza i stali, 
górnictwie i rolnictwie.

Lahore,	Pakistan
Liczba	ludności	w	2020	r.:	13	mln
Liczba	ludności	w	2035	r.:	19	mln

Położone przy granicy z Indiami Lahore jest Miastem Literatury 
Unesco i siedzibą wielu wiodących pakistańskich uniwersytetów. 
Jest również ośrodkiem turystycznym – otoczone murami zabytko-
we centrum i słynne meczety przyciągają co roku miliony turystów. 
Gospodarka Lahore opierała się wcześniej na produkcji, ale z po-
czątkiem XXI wieku zwróciła się w stronę przemysłu usługowego, 
który dzięki licznym inwestycjom jest obecnie w pełnym rozkwicie.

Bengaluru,	Indie
Liczba	ludności	w	2020	r.:	13	mln
Liczba	ludności	w	2035	r.:	18	mln

Bengaluru zyskało międzynarodową reputację w dziedzinie 
outsourcingu procesów biznesowych i innych usług dzięki 
liczebnej, dobrze wykształconej sile roboczej. Obecnie często 
określa się je mianem indyjskiej Doliny Krzemowej ze względu 
na wysoką jakość usług technologicznych.

Lagos,	Nigeria
Liczba	ludności	w	2020	r.:	15	mln
Liczba	ludności	w	2035	r.:	25	mln

Choć od 1991 roku miasto nie jest już stolicą Nigerii 
(zastąpiła je Abudża), nadal pozostaje największym ob-
szarem miejskim w kraju i drugim co do wielkości w całej 
Afryce. W Lagos znajduje się jeden z największych por-
tów w Afryce i jest to również główne centrum finansowe 
na kontynencie. Miasto jest także afrykańskim centrum 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz jed-
nym z najbogatszych kulturowo miejsc na kontynencie.

Kair,	Egipt
Liczba	ludności	w	2020	r.:	21	mln
Liczba	ludności	w	2035	r.:	28,5	mln

Największe miasto w Afryce Północnej to metropolia 
z bogatą historią i jeden z wielu egipskich ośrodków 
turystycznych. Oprócz bogatej oferty kulturalnej, Kair 
posiada jeden z najbardziej ruchliwych systemów metra 
na świecie, jest siedzibą wielu egipskich instytucji rządo-
wych i biur, a także jest znany z produkcji samochodów.



NEWSY MIEJSKIE

Wystawa	Antoni	Gaudi
Kiedy:	do	03.07.2022	r.
Gdzie:	CK	Zamek,	ul.	św.	Marcin	80/82

To pierwsza w Polsce i największa w Europie tak obszerna prezentację dokonań hiszpań-
skiego architekta. CK Zamek zaprasza na wędrówkę po zadziwiającym świecie Gaudíego: 
od projektu spółdzielni La Obrera Mataronense przez Pałac Güell i domy Calvet, Batlló oraz 
Milà aż do świątyni Sagrada Família, jego najbardziej znanego dzieła.
Antoni Gaudí to jedna z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii 
sztuki. Genialny architekt, wizjoner, „czarodziej architektury”. Jego modernistyczne, wręcz 
rewolucyjne koncepcje architektoniczne wciąż wzbudzają ogromne emocje.
Na wystawie „Antoni Gaudí” zaprezentowane zostanie ok. 150 eksponatów (plany, makiety, 
rysunki, rzeźby, meble, elementy architektoniczne, ceramikę, fotografie, wideo, mapping), 
pochodzących z kolekcji hiszpańskich instytucji publicznych oraz prywatnych.

Wystawa	History	Land	LEGO®
Kiedy:	do	30.06.2022	r.
Gdzie:	Międzynarodowe	Targi	Poznańskie

HistoryLand to wystawa, na której znalazło się 10 niesamowitych ma-
kiet, to podróż po m.in. prasłowiańskim Biskupinie, polach Grunwaldu,  
Zatoce Gdańskiej, gdzie polska flota zatopiła szwedzki galeon Solen 
i Jasnej Górze w czasie jej oblężenia. Zwiedzanie wystawy ubogacą 
m.in. gogle wirtualnej rzeczywistości, czujnik ruchu do sterowania 
światłem, czy ster do zmiany pogody na ekranie...
HistoryLand to projekt trójki pasjonatów – Marcina Tobolskiego, 
Krzysztofa Tobolskiego i Marcina Pietruchy, których połączyło zamiło-
wanie do historii, klocków LEGO® i rodzinne miasto – Poznań.
Pierwszym krokiem w działaniach trójki przyjaciół, było założenie 
sklepu LEGO® w Poznaniu, alby mieć łatwy dostęp do zamówień po-
trzebnych klocków. Modele powstawały w garażach założycieli, wy-
konywane skrupulatnie we współpracy z makieciarzami i pod czujnym 
okiem, zaproszonych do projektu, historyków. W sumie do budowy 
wszystkich modeli w skali 1:50 (dopasowując obiekty do wymiarów 
ludzika LEGO®), użyto ponad milion klocków LEGO®.
Ogrom pracy makieciarskiej, połączony został z profesjonalnym video-
-mappingiem rzutowanym na modele, multimediami, interaktywnością 
oraz miastem żywej historii – Krakowem.
Dziś wystawę wspierają m.in. – Miasto Kraków, Muzeum Archeolo-
giczne w Biskupinie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Teatr Groteska. 
Każdego dnia odwiedzają nas grupy zorganizowane z placówek oświa-
towych, jak i klienci indywidualni. Zwiedzanie wystawy to nie tylko 
podróż przez dzieje Polski, ale też wejście do wizjonerskiego świata 
kreatorów – pasjonatów oraz inspiracja do własnych twórczych działań.

Centrum	Szyfrów	ENIGMA
Gdzie:	ul.	św.	Marcin	78

Centrum Szyfrów Enigma opowiada prawdziwą 
historię złamania szyfru Enigmy i pokazuje Polaków 
stojących za tym sukcesem. Ta historia zaczęła się 
właśnie w Poznaniu!
Centrum Szyfrów Enigma pokazuje istotę Enigmy 
– sztukę szyfrowania i kodowania oraz doskonałą 
współpracę genialnych polskich matematyków. Pod-
kreśla potęgę umysłu, znaczenie odwagi i moc pracy 
zespołowej. Wystawa w Centrum Szyfrów Enigma 
składa się z dwóch głównych części. W pierwszej - 
przejdziesz szybki kurs szyfrów, podobny do tego 
w którym wzięli udział poznańscy kryptolodzy 
w 1929 roku. Poznasz historię szyfrowania wiado-
mości od czasów starożytnych aż po erę nowocze-
snych komputerów. Spróbujesz swoich sił, rozwią-
zując zagadki przeszłości i rozszyfrowując ukryte 
wiadomości. W drugiej części – poznasz historię 
złamania szyfru Enigmy przez trójkę genialnych pol-
skich matematyków: Mariana Rejewskiego, Henryka 
Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Zobaczysz m.in. 
płachty, bomby i cyklometr – odkrycia kryptolo-
gów, które pomogły pokonać Enigmę. Dowiesz się 
jak praca matematyków zapoczątkowała rewolucję 
cyfrową. Centrum Szyfrów Enigma to także oferta 
różnorodnych wydarzeń. Znajdziesz w niej warszta-
ty, prelekcje, wycieczki tematyczne odwołujące się 
zarówno do historii szyfrowania oraz losów polskich 
matematyków, jak i do współczesnego świata cy-
frowego. Instytucją zarządzającą Centrum Szyfrów 
Enigma jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa - 
miejska instytucja kultury zarządzająca także Bramą 
Poznania, Traktem Królewsko-Cesarskim, Galerią 
Śluza i Fest Fyrtlem.



BIBLIOTECZKA ATANERA

Dobry dizajn jest na wyciągnięcie ręki. 
Wystarczy go dostrzec i umiejętnie 
zaadaptować do własnych potrzeb. 
Ta książka pomoże ci zrozumieć istotę 
wzornictwa, poznać klasyczne elementy 
dizajnu i znaleźć inspiracje. Aleksandra 
Koperda wprowadzi cię do świata 
dizajnu. Przez dziurkę od klucza 
podejrzysz, jak mieszkają mistrzowie 
projektowania przestrzeni, poznasz 
ponadczasowe modele mebli określane 
mianem klasyki i wiodące trendy oraz 
zyskasz wskazówki, jak łączyć na pozór 
zwykłe przedmioty z wyrafinowanymi 
drobiazgami.
Autorka zdradzi adresy sklepów 
ze starociami, fabryk mebli, pchlich 
targów, cepelii i showroomów. 
Odwiedzisz z nią pracownie 
niezwykłych artystów, studio tatuażu, 
spektakularne prywatne wnętrza 
czy małe rzemieślnicze warsztaty. 
Zobaczysz, jak łączy się klasyczne 
elementy wzornictwa lat 50., 60. i 70. 
Poznaj historię ikon dizajnu, klasyków 
architektury i nazwiska młodych 
twórców oraz zdobądź konkretną 
wiedzę na temat współczesnego 
projektowania przestrzeni codziennych. 
„Co sprawia, że po wejściu 
do pomieszczenia na naszych ustach 
pojawia się uśmiech, a przekraczając 
próg, czujemy, że jesteśmy „u siebie”? 
Ola Koperda otwiera drzwi do domów 
i mieszkań pasjonatów i estetów. Po tej 
lekturze stworzenie kolażu z tego, 
co osobiste i sentymentalne, z tym, 
co ponadczasowe i trwałe, nie będzie 
już dla was trudnym zadaniem.”
Anna Czajkowska, redaktorka 
prowadząca KUKBUK.pl

Koncert	Queen	Machine
Kiedy:	12.03.2022	r.
Gdzie:	Sala	Ziemi	MTP

Queen Machine – jeden z najlepszych tribute bandów w Europie 
– po zakończonej wielkim sukcesem trasie koncertowej w Polsce 
w roku 2020 niebawem po raz drugi wystąpi w Polsce.
Napisać, że trasa w Polsce w marcu 2020 roku była udana, 
to nic nie napisać. To było istne szaleństwo na scenie i widow-
ni. Queen Machine to prawdziwa rockowa machina o świato-
wej już renomie, wciągająca z ogromną siłą w świat gigantów 
muzyki XX wieku – zespołu QUEEN.

Od momentu powstania w 2008 roku Queen Machine zebrał 
ogromną rzeszę fanów i nie bez powodu został okrzyknięty 
jednym z najlepszych europejskich tribute bandów oraz… 
jednym z najpopularniejszych zespołów w Danii. Muzycy 
mają na swoim koncie zarówno wyprzedane trasy indywidu-
alne, jak i koncerty w ramach gromadzących wielotysięczne 
tłumy festiwali, między innymi w USA, Szwecji, Norwegii czy 
Niemczech. Ponadto zespół regularnie współtworzy unikalne 
i prestiżowe projekty muzyczne, występując z udziałem The 
National Symphony Orchestra of London oraz śpiewaczką 
operową Louise Fribo czy Kerry Ellis – odtwórczynią jednej 
z głównych ról w musicalu „We will rock you”, regularnie 
koncertującą też z Brianem Mayem.

W trakcie olśniewająco barwnego widowiska wcielający się w po-
stać Freddiego Mercury’ego lider bandu wyjątkowo autentycznie 
oddaje energię, magnetyzm i sceniczną charyzmę legendarnego 
wokalisty, a towarzyszący mu muzycy z wirtuozerią i precyzją 
odtwarzają brzmienie gitary Briana Maya, basu Johna Deacona 
i perkusji Rogera Taylora.

Każdy z koncertów Queen Machine to pełne rozmachu show, 
porywające do doskonałej zabawy w rytm rockowych hitów jak 
„I want to break free”, ale też oddające hołd legendzie QUEEN 
za sprawą poruszających interpretacji ballad czy monumen-
talnych kompozycji: „Love of my Life”, „Bohemian Rhapsody” 
i wielu innych niezapomnianych utworów.



PORADA PRAWNA

W praktyce niekiedy zdarza się, 
że któryś z członków wspólnoty 
nastręcza pewnych trudności dla swo-
ich sąsiadów lub dla całej wspólnoty 
mieszkaniowej. Zazwyczaj w takich 
sytuacjach wystarczające są rozmowy 
bądź pisma kierowane do takiej osoby. 
Co jednak wspólnota może zrobić gdy 
to nie pomaga? 

Obowiązujące przepisy ustawy o wła-
sności lokali rozróżniają dwa przy-
padki gdy można sięgnąć po bardziej 
drastyczne środki: jeżeli właściciel 
lokalu zalega długotrwale z zapłatą 
należnych od niego opłat oraz jeżeli 
wykracza w sposób rażący lub upo-
rczywy przeciwko obowiązującemu 
porządkowi domowemu albo przez 
swoje niewłaściwe zachowanie czyni 
korzystanie z innych lokali lub nieru-
chomości wspólnej uciążliwym. W ta-
kich sytuacjach wspólnota mieszka-
niowa może skierować do sądu pozew 
zawierający żądanie sprzedaży lokalu 
w drodze licytacji. 

Skierowanie powództwa o sprze-
daż licytacyjną wymaga uprzedniej 
zgody członków wspólnoty wyrażonej 

w uchwale. Praktyka pokazuje rów-
nież, że powództwa takie są uwzględ-
niane jedynie w skrajnych sytuacjach, 
a postępowania trwają dość długo 
(zazwyczaj kilka lat). Ustawodawca 
wychodząc naprzeciw tym problemom 
planuje w przyszłości skonkretyzować 
przesłanki do wytoczenia wspomnia-
nego powództwa poprzez wskazanie, 
że licytacyjna sprzedaż lokalu będzie 
możliwa w przypadku zaległości 
w płatności opłat przekraczającej 12 
miesięcy (obecnie brak jest takiego 
konkretnego wskazania). Podkreślić 
należy, że omawiane rozwiązanie 
należy stosować z dużą rozwagą bo-
wiem przegrany długotrwały proces 
może narazić wspólnotę mieszkaniową 
na znaczne koszty. Wydaje się zatem, 
że za każdym razem warto więc pró-
bować rozwiązać ewentualne spory 
polubownie, a z drogi sądowej korzy-
stać jedynie w ostateczności.  

dr Piotr Szulc  
 radca prawny

Wspólnota mieszkaniowa  
z tzw. „trudnym sąsiadem”?

... wspólnota 
mieszkaniowa może 
skierować do sądu 
pozew zawierający 
żądanie sprzedaży 

lokalu w drodze 
licytacji. 

 



FELIETON

Rodzicem być…
Rodzic	helikopter
Znam panią, której nastoletnia córka nie ma możliwości wy-
powiedzenia słowa, bo jej mama mówi za nią. Między innymi 
w taki sposób może objawiać się bycie rodzicem-helikopte-
rem. Takie osoby przywiązują nadmierną wagę do spraw swo-
ich dzieci, nie tylko towarzyszą im podczas życiowej drogi, ale 
wręcz w nią ingerują. Rodzic-helikopter chciałby, by dzieciń-
stwo jego pociechy było usłane różami, dlatego usuwa z drogi 
wszystkie napotkane wyboje. Jest tak zaangażowany w życie 
swojego dziecka, że wręcz pozbawia go możliwości podejmo-
wania samodzielnych decyzji i… popełniania błędów.

Rodzic	niezaangażowany
Na drugim biegunie znajdziemy rodzica, który najczęściej 
jest nieobecny. Nie interesuje się życiem swojego dziecka, 
za to skupia się wyłącznie na zaspokojeniu jego potrzeb 
materialnych, bo najważniejsze dla niego jest to, by mia-
ło buty na zimę, kanapkę w plecaku i wygodny materac 
do spania. Taki rodzic nie oczekuje zbyt wiele od dziecka 
pozostawiając mu całkowitą swobodę w podejmowaniu de-
cyzji. I choć dzięki temu faktycznie dzieci stają się zaradne 
i samodzielne, to wzrastają w poczuciu braku zaintereso-
wania, są pozbawione wsparcia opiekuna.

Rodzic	autorytarny
Kary, posłuszeństwo i wymagania – tak pokrótce można by 
scharakteryzować styl rodziców autorytarnych: „Jestem star-
szy/mądrzejszy i masz się mnie słuchać”. Wychowanie opiera 
się na narzuconym z góry autorytecie a nie na wzajemnej bli-
skości. Tacy rodzice mają zazwyczaj duże wymagania i trudno 
im pogodzić się z tym, że ich dziecko może ponieść porażkę. 
Nie rozmawiają o emocjach, a te nagromadzone w dzieciach 
przez lata mogą znajdować różne ujścia. Wychowywane w ta-
kim stylu osoby stają się albo uległe albo wręcz przeciwnie: 
buntują się przeciwko wszystkim i wszystkiemu. 

Rodzic	liberalny
„Niech żyje wolność… wolność i swoboda” – słowa piosen-
ki w pełni oddają podejście rodziców, którzy wychowują 
swoje dzieci w tym stylu. Dają oni maksimum swobody, 
rzadko ingerują. Są pobłażliwi w stosunku do dziecka i za-
wsze znajdą dla niego jakieś usprawiedliwienie. Dzieci, któ-
re nic nie muszą, mogą mieć problemy z nauką, bo trudno 
im dostosować się do obowiązujących w szkole wymagań. 
Mogą też zachowywać się w niewłaściwy sposób wyłącz-
nie po to, by zwrócić na siebie czyjąś uwagę.

Rodzic-demokrata
To rodzic, który liczy się z potrzebami swojego dziecka. 
Wymaga, ale też spędza z nim czas, tłumaczy zjawiska 
zachodzące wokół  i traktuje młodego człowieka po part-
nersku. Jest życzliwy i uważny. Bycie rodzicem-demokratą 
nie jest łatwe, ale wychowywanie w tym stylu daje dzie-
ciom poczucie bezpieczeństwa i uczy szacunku do drugiej 
osoby. Dzieci znają swoje mocne strony i potrafią współ-
pracować z innymi.

Ciąża (zazwyczaj) trwa 9 miesięcy. To dobry czas, by 
nie tylko nauczyć się oddychać (przez chwilę, w trakcie 
porodu) i przewijać (przez dłuższą chwilę, oczywiście 
już po urodzeniu), ale również, by zastanowić się, jakim 
rodzicem chce się być. W końcu tę rolę „gramy” przez na-
stępne kilkadziesiąt lat… 

„Kochanie, jestem w ciąży!” – to zaledwie kilka słów, 
ale o ogromnej mocy. Po ich wypowiedzeniu życie 
zazwyczaj zmienia się nieodwracalnie. Zaaferowani 
badaniami i kompletowaniem wyprawki nie zawsze 
zastanawiamy się, jak będzie później. Jakim będę ro-
dzicem? Jakim chciałbym być? Bo choć idealny rodzic 
nie istnieje (tak samo jak idealne dziecko) to dobrze 
wiedzieć, że to, w jakim stylu wychowasz swoją córkę 
czy syna, będzie miało wpływ na całe jego życie. 

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. 
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Endermolift to ekskluzywny i naturalny zabieg, 
przyczyniający się do znacznej poprawy wyglądu oraz 
jędrności skóry. Jest przeznaczony dla wszystkich tych, 
którzy pragną polepszyć swoją prezencję bez użycia 
skalpela. Kuracja przyczynia się do spektakularnej 
metamorfozy cery, a także pozwala uzyskać fenomenalne 
rezultaty, w postaci modelowania konturów twarzy 
oraz redukcji zmarszczek. Endermolift możemy wykonać 
na twarzy, szyi, dekolcie oraz biuście.

Na liftingujący masaż podciśnieniowy endermolift powinny 
zdecydować się osoby, które chciałyby ujędrnić skórę 
oraz przywrócić jej właściwe napięcie, wygładzić tkankę 
i zredukować zmarszczki, wymodelować owal twarzy, 
usunąć obrzęki, poprawić koloryt skóry, czy zlikwidować 
worki i cienie pod oczami. Procedura nie wymaga 
przygotowań – partię masuje się specjalną głowicą, która 
dzięki sile podciśnienia zasysa fałd skórny i poddaje go 
delikatnemu masażowi, za pomocą zamontowanych 
w niej klapek. Moc zabiegu dobierana jest indywidualnie. 
Cała procedura trwa zwykle ok. 30 minut. W przypadku 

liftingu twarzy endermolift nie ma szczególnych wskazań 
ani przed zabiegiem, ani po nim.

Dzięki liftingowi bez skalpela Endermolift możliwe jest 
uzyskanie lepszego napięcia skóry , wymodelowania 
i poprawy owalu twarzy poprawy kolorytu, zwłaszcza 
w przypadku masażu twarzy o skórze szarej 
i zmęczone, redukcji zmarszczek, poprawy kondycji 
skóry wokół oczu i odświeżenia spojrzenia. Pierwsze 
efekty widoczne są tuż po wykonaniu zabiegu. 
Masaż podciśnieniowy pobudza produkcję kolagenu 
i elastyny, dzięki czemu rezultaty są trwałe i naturalne. 
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy poddać się sesji 
10-20 zabiegów.

Endermolift to doskonała metoda na nieinwazyjne 
odmłodzenie skóry twarzy, szyi i dekoltu. Rozwiązanie 
idealnie sprawdza się w przypadku osób, które 
poszukują nowoczesnego i zarazem skutecznego 
środka na wypełnienie zmarszczek oraz poprawienie 
jędrności, bez konieczności wprowadzania w głąb 
skóry substancji chemicznych.



Chcesz więcej? 
Polub	nas	na	Facebook-u!




