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Lokale usługowe 
przy ul. Zwierzynieckiej 15 
na sprzedaż
Szukasz lokalu usługowego w centrum Poznania? Zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą lokali usługowych w aktualnie budowanym budynku przy ul. 
Zwierzynieckiej 15, obok Starego ZOO. To atrakcyjna lokalizacja w sercu Jeżyc, 
3 minuty pieszo od Ronda Kaponiera. Bliskość ronda Kaponiera, Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich oraz wielu instytucji sprawia, że jesteś w samym 
centrum miasta. Przed budynkiem znajduje się przystanek tramwajowy. Budy-
nek zostanie oddany do użytku w czerwcu 2024 r.
Posiadamy w ofercie kilka lokali użytkowych położonych na parterze budynku 
o różnorodnych powierzchniach od 55m2 do 200 m2. Zapraszamy do zapo-
znania się z ofertą na naszej stronie www.ataner.pl oraz w Biurze Sprzedaży.



OSIEDLA

NOWY SKWER  
W CENTRUM POZNANIA

W centrum Poznania otwarto nowy skwer im. Henryka 
Derwicha przy ul. Towarowej. Tablice upamiętniające 
rysownika zostały sfinansowane przez firmę Ataner, która 
jest zarządcą terenu skweru. Dzięki pozytywnej opinii 
mieszkańców budynków przy ul. Towarowej 39 (teren skweru 
należy do Wspólnoty Mieszkaniowej Towarowa 39) a także 
Rady Miasta Poznania, nazwa mogła zostać nadana, a postać 
znanego poznańskiego rysownika upamiętniona. Wydarzeniu 
towarzyszyła wystawa prac artysty, którą można było oglądać 
do końca lipca w holu naszego budynku przy ul. Towarowej 37. 



OSIEDLA

Henryk Derwich – popularny rysownik humorysta i karykaturzy-
sta, urodził się 23 października 1921 roku w kaszubskim Sulminie, 
jednak całe swoje życie związał z Wielkopolską i Poznaniem. Przez 
ponad 35 lat, na łamach prasy, szczególnie w popołudniówce 
„Express Poznański”, komentował swoim „A propos” rzeczywistość 
tamtych lat, ludzkie przywary i śmiesznostki. 

Uważał, że „temat leży na ulicy”, tylko… trzeba umieć go dostrzec 
i spuentować rysunkiem. On to potrafił. Współpracował z oddzia-
łem Telewizji Poznań, występował na estradzie. Był także zaangażo-
wanym społecznikiem, związanym z akcją Stop! Dziecko na drodze. 

Zmarł 13 października 1983 roku w Poznaniu. Spuścizna po Henry-
ku Derwichu znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Skwer ma na celu upamiętnienie twórczości znanego po-
znańskiego rysownika Henryka Derwicha, który przez bli-
sko 40 lat twórczej aktywności przynosił ludziom uśmiech: 

jako artysta rysownik, karykaturzysta i jedyny w swoim rodzaju 
dziennikarz - na łamach prasy, ale także na estradzie i ekranie 
telewizorów - satyryczną kreską komentował À propos nie tylko 
poznańską codzienność.

Sprawy miasta zawsze leżały mu na sercu. Nieraz z humorem 
je krytykował, bo zależało mu, by Poznań był – jak w jednym 
z jego rysunków-winiecie wieloletniej akcji – na wysoki połysk 
(a nie na wysoki poślizg). Również dzięki jego rysunkom co-
dzienność PRL-u – jeśli niezbyt dostatnia, to była przynajmniej 
wesoła.

Teraz już od blisko 40 lat Henryka Derwicha nie ma wśród 
nas. Pozostały jego rysunki. A od dzisiaj jest także skwer jego 
imienia (i nazwiska) – w Poznaniu, mieście, które ukochał i wy-
brał, by spędzić tu większość swego życia.

„To miejsce na pewno by mu się spodobało – w centrum, 
blisko dworca, wyższych uczelni; duży ruch, stare i nowe bu-
dynki, ale także sporo zieleni, w pobliżu park, gdzie można od-
począć… Tu wiele się dzieje, a jednocześnie skwer jest trochę 

na uboczu – dla Taty była-
by to doskonała perspek-
tywa, by przyglądać się 
miastu i ludziom” – mówi 
Małgorzata Derwich-Pa-
wela, córka rysownika. 

Skwer imienia Henryka 
Derwicha, z tablicą z jego 
rysunkami, to kolejny – 
po Starym Marychu oraz 
Smoleniu w spiżu – nama-
calny dowód, że Poznań 
może (i powinien) koja-
rzyć się też ze śmiechem 
i poczuciem humoru (lista 
zasłużonych dla miasta 
satyryków jest znacznie 
dłuższa i bogatsza).

Odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej poświęconej życiu i twórczości Derwicha dokonała 
jego córka Małgorzata Derwich oraz Przewodniczący Rady 
Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz. 



MAŁGORZATA DERWICH-PAWELA
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Małgorzata Derwich-Pawela, córka 
Henryka Derwicha, opowiada o swoim 
Tacie oraz wspomina dzieciństwo 
w domu znanego rysownika. 

Jaki był Pani Tata?
Był człowiekiem obdarzonym niezwykłym poczuciem humoru 

i talentem plastycznym, dzięki którym potrafił rysunkiem uwiecz-
niać różne zabawne sytuacje. Do tego miał niezwykły zmysł obser-
wacyjny. I jeszcze “krzywe zwierciadło” w oku, za sprawą którego 
banalne zdarzenia stawały się naprawdę śmieszne. Rysunek był 
jego formą wypowiedzi, bo należał raczej do osób małomównych. 
A dla mnie był najlepszym Tatą na świecie! Z nim zawsze czułam 
się bezpiecznie i nie musiałam się o nic martwić. No, i było bardzo 
wesoło. Gdy tylko posmutniałam, Tato od razu próbował mnie 
rozbawić. Byłam jego ukochaną jedynaczką, którą rozpieszczał.



Co najlepiej wspomina Pani z dzieciństwa z Tatą?
Wyprawy w plener! Tato nie potrafił usiedzieć w domu, 

więc zawsze wymyślał jakieś eskapady. Na przykład do lasu 
czy nad jezioro, z namiotem (zresztą namiot, który mi kupił, 
rozbijał też w domu, w jedynym pokoju kawalerki, w ktorym 
mieszkaliśmy). Najlepiej czuł się wśród przyrody, ale też 
“w terenie” szukał tematów do swoich rysunków. Najpierw 
jeździliśmy koleją lub autobusem, a później organizował też 
wycieczki swoim ukochanym trabantem; mnie kusił obiet-
nicą, że np. we Wrześni, w mojej ulubionej księgarni, kupi 
mi książkę, a w Czerniejewie będę mogła pojeździć konno 
(a Tato mógł wtedy rysować  te swoje ulubione zwierzęta) .

Co wyróżnia twórczość Henryka Derwicha na tle innych 
rysowników?

Myślę, że przede wszystkim dowcip sytuacyjny, który potrafił 
narysować w kilku kreskach. U niektórych twórców dowcip 
zawiera się w podpisie, a rysunek nie zawsze z nim “korespon-
duje”. U Taty komizm sytuacji widnieje w rysunku, który często 
w ogóle nie wymagał podpisu. Ponadto Tato miał swój rozpozna-
walny styl rysowania, który wypracował przez lata oraz dystans 
do siebie; bohater rysunków - facet z du-
żym nosem, łysy lub w kapeluszu - to jego 
humorystyczny autoportret. Jego humor 
był raczej “dobrotliwy” – Tato uśmiechał 
się do odbiorcy, a nie wyśmiewał. Nie była 
to ostra satyra;  prawie wcale nie zajmował 
się satyrą polityczną.

Skąd pomysł na utworzenie skweru im. 
Henryka Derwicha?

Dzięki akcji “Stop! Dziecko na drodze” 
Tato był i jest obecny na ulicach Pozna-
nia – znak z chłopczykiem w bereciku przy przejściach blisko 
szkół  i przedszkoli to jego dzieło. Kiedyś mówiąc o tym 
w wywiadzie prasowym podzieliłam się marzeniem, że chcia-
łabym, aby Tato miał w Poznaniu ulicę swojego imienia. 
Pomysł spodobał się czytelnikom, którzy utwierdzali mnie 
w potrzebie takiego upamiętnienia popularnego rysowni-
ka. Wróciłam do tego pomysłu, bo wydaje mi się, że warto 
przypominać, że Poznań może kojarzyć się ze śmiechem 
i poczuciem humoru (co reszta kraju kwestionuje), a pozna-
niacy – wbrew powszechnej opinii - to wcale nie ponuracy. 
Przykład mojego Taty i wielu innych satyryków poznańskich 
(o których po prostu mało się mówi) to potwierdza.

W jaki sposób kultywuje Pani pamięć o Tacie?
Można powiedzieć, że kontynuując tradycję rodzinną - jak 

Tato pracowałam w prasie (m.in. w “Expressie Poznańskim”) 
i poznańskiej telewizji jako dziennikarka; tyle że Tato wypo-
wiadał się obrazem, a ja słowem. W tych mediach starałam 
się przypominać Tatę i jego humorystyczną twórczość. Po 20 
latach od śmierci Taty udało mi się wreszcie spełnić jego 
marzenie i wydać  album z jego rysunkami  pt. “À propos… 
Poznański dziennik Derwicha” (pomogła mi Małgorzata 
Jańczak, która stworzyła w tym celu wydawnictwo-efeme-
rydę “Kwadrat”), wznowiony po następnych dziesięciu 
latach jako “Derwich à propos PRL-u” (wydawnictwo Media 
Rodzina). Automobilklub Wielkopolski przypomniał zasługi 

Taty dla akcji “Stop! Dziecko na drodze!” w kolejnej publi-
kacji w moim opracowaniu, a na setną rocznicę urodzin 
Taty, w 2021 roku, staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lesznie, powstał tym razem “leszczyński” album pt. “100 
rysunków na 100. Derwicha”.

Gdzie dzisiaj można oglądać jego rysunki?
We wspomnianych albumach, a także na stronie interneto-

wej Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu. Spuściznę 
po Tacie, archiwizowaną przez lata przez Mamę, również 
artystkę plastyczkę i architektkę wnętrz, Stefanię Danielę 
Cholewczyńską-Derwich, zdecydowałyśmy się w 2010 roku 
przekazać właśnie tej Bibliotece, gdzie znajduje się do dzisiaj 
w Zbiorach Specjalnych. Zdigitalizowane rysunki Taty są pu-
blikowane w rubryce “Na marginesie”, czyli pod taką samą 
nazwą, jak kiedyś w “Głosie Wielkopolskim”.

Jakie są Pani ulubione miejsca w Poznaniu?
Teraz na pewno Skwer im. Henryka Derwicha w Poznaniu! 

A wcześniej – parki Grunwaldu (szczególnie Kasprowicza i Ka-
sprzaka, obecnie Wilsona), gdzie się wychowywałam, później 

Winogrady, gdzie Mamie udało się 
“wywalczyć” (pędzlem i “Paletą”) 
mieszkanie.

Myślę, że Tacie Skwer jego 
imienia również spodobałby się - 
jest w centrum, w miejscu, gdzie 
dużo się dzieje (dworzec, targi 
poznańskie, uczelnie muzyczna 
i ekonomiczna), a jednocześnie 
- na uboczu, co daje odpowied-
nią perspektywę do obserwacji. 
Wreszcie – Skwer leży blisko 
jego trasy z domu do pracy, 

czyli z rogu ulic Św. Marcin/ Ratajczaka do gmachu Prasy 
na Grunwaldzką 19 czy też do telewizyjnego studia (daw-
niej na terenie MTP – przy Głogowskiej 14). Otaczają go 
imponujące budynki (a Tato zawsze cenił architekturę, 
a z wykształcenia był architektem… wnętrz) oraz jest tu 
sporo zieleni. Mam nadzieję, że Skwer im. Henryka Derwi-
cha stanie się ulubionym miejscem spotkań dla poznania-
ków, którzy lubią się pośmiać.

My także mamy taką nadzieję. Dziękuję za rozmowę. 
 

WYWIAD

...warto przypominać, 
że Poznań może 

kojarzyć się ze śmiechem 
i poczuciem humoru...

fot. K. Szymkowiak www.kulturaupodstaw.pl



INWESTYCJA

KULTOWE OSIEDLA – 
OSIEDLE RÓŻANA

Wybudowane przez Ataner w 2018 r. osiedle Różana 
mieści się na poznańskiej Wildzie, przy ul. Różanej 18, 
zaledwie 500 metrów od Starego Browaru, tuż obok 

parku im. Drwęskich. Osiedle składa się z trzech pięciopiętro-
wych, nowoczesnych budynków oraz jednego zrewitalizowane-
go dwupiętrowego obiektu o zabytkowej, odświeżonej elewacji 
z żółtej klinkierowej cegły. Kamienicę, która została przez nas 
odnowiona, wybudowano w 1906 roku. Dzięki temu udało się 
zachować fragment historii i pozytywnie wpłynąć na wygląd tej 
części ulicy. Etapem niezależnym od przebudowy była rewitali-
zacja starych historycznych elewacji, aby przywrócić im dawną 
świetność. Z wielką starannością uzupełniono uszkodzone 
fragmenty cegieł, tynków, gzymsów, parapetów itd. Wymienio-
no również stolarkę okienną i drzwiową na nową – drewnianą 
stylizowaną na historyczną. Dzięki temu fasada zachowała swój 
historyczny klimat. 

Historia kamienicy jest również bardzo interesująca. Wybudo-
wano ją w 1906 roku. Budynki zajęły długą i wąską parcelę, 
od ulicy ulokowano niewielki, piętrowy dom z boczną oficyną, 
a w głębi piekarnię z wysokim kominem oraz pozostałe budynki 
gospodarcze. W latach następnych rozbudowano założenie, 

w 1907 roku postawiono remizy dla wozów konnych, w 1913 
roku stajnie, a rok później magazyn chleba. W międzywoj-
niu piekarnię prowadziła Spółdzielnia Spożywców – Konsum 
Urzędników Polskich założona 1 lipca 1919 roku.

Gmachy o współczesnej architekturze zostały wkomponowane 
w secesyjną, historyczną zabudowę przylegającej do śródmie-
ścia, północnej części dzielnicy Wilda. Pod osiedlem znajduje 
się dwupoziomowy podziemny garaż. Pomiędzy budynkami 
zaprojektowano zielony dziedziniec z placem zabaw dla dzieci.  
W parterach budynków bezpośrednio przy ul. Różanej znajdują 
się lokale usługowe.  Osiedle jest monitorowane z portiernią 
ochrony. Wokół osiedla znajduje się wiele klimatycznych restau-
racji i kawiarni, a ta część Wildy stale się rewitalizuje. 

Ulica Różana (niem. Rosenstrasse) to ulica odchodząca od ulicy 
Górna Wilda w kierunku ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego. 
Została włączona w granice miasta w roku 1900 wraz z tere-
nem gminy Wilda. Nazwa ulicy związana jest z plantacją róż, 
która istniała w okolicy ulicy Różanej w dawniejszych czasach.

W sąsiedztwie naszego osiedla znajduje się interesujący 
budynek na narożniku ul. Różanej, gdzie mieści się Zespół 

Spod naszych rąk i koparek wyszło kilka osiedli, które zyskały status kultowych.  
Przedstawiamy kolejne z nich – osiedle Różana.



MIASTO

Szkół nr 5. Szkoła jest twórczym nawiązaniem do renesan-
sowego i barokowego budownictwa Niemiec i Anglii. Uwagę 
zwracają bogate dekoracje szczytów i wykusz, zawierający 
salę komputerową. Płaskorzeźby elewacyjne ilustrują popu-
larne europejskie bajki, np. Czerwonego Kapturka lub Jasia 
i Małgosię. Autorem projektów tych dzieł był Hans Lehman-
n-Borges z Charlottenburg. Wykonała je zapewne poznańska 
firma Hülsmann&Bollo. Na dziedzińcu szkolnym umieszczony 
był głaz narzutowy o obwodzie 420 cm i wysokości 75 cm. 
Stanowił on pomnik przyrody. 

Pobliski park im. Izabeli i Jarogniewa Drwęskich ma po-
wierzchnię 4,54 ha i powstał w 1959 r. z przekształcenia 
dawnego cmentarza ewangelickiej parafii św. Pawła, pocho-
dzącego z 1865 r.. Częściowo tereny te miały charakter par-
kowy (poza cmentarzem) już od 1908 r., kiedy to wytyczono 
pierwszą aleję z dębami szypułkowymi. Wcześniej była tu 
ciesząca się złą sławą dolinka o nazwie Tamberloch. Miejsce 
to, na przedpolu Bramy Rycerskiej, przypominało głęboki dół 
porośnięty krzewami i drzewami, pełen zagłębień i przeko-
pów. Wydobywano tu piasek, czego następnie zaniechano. 
Teren (pomiędzy dwoma cmentarzami) opanowały różnego 
rodzaju osoby wykluczone społecznie, w tym złodzieje. 
Po zmroku mieszkańcy miasta starali 
się omijać to miejsce. Dolinka została 
zasypana w początku XX wieku, a te-
ren nazwano Parkiem Livoniusa. Roz-
bijały się tu cyrki i lunaparki. W latach 
2019-2021 park zrewitalizowano kosz-
tem 5,6 miliona złotych: zmieniono 
nawierzchnię ścieżek oraz zbudowano 
na nowo schody, wymieniono latarnie, 
ławki i małą architekturę. Zamonto-
wano stojaki rowerowe, zawieszono 
skrzynki lęgowe i rozmieszczono hote-
le dla owadów. Zbudowano dwa place 
zabaw dla dzieci. Zasadzono m.in. klo-
ny czerwone, grusze, śliwy wiśniowe, 
cisy pospolite, różaneczniki i tawuły 
japońskie. Umocniono i obsadzono 
trawą skarpę od ul. Niedziałkowskiego. 
Park położony jest na terenie dawnego 
Bastionu Grolman, będącego częścią 
Twierdzy Poznań. 



DESIGN

SUKCESJA
Serial „Sukcesja” bije rekordy popularności. Za jego pośred-

nictwem wkraczamy w świat bajecznie bogatej rodziny, dla któ-
rej drobne liczone są milionach. Ich domy i apartamenty pełne 

są przepychu. Mają nie tylko podkreślać status rodziny, ale zwyczajnie 
cieszyć samych domowników. A w ich nieruchomościowym portfolio jest 

choćby kilka apartamentów na Manhattanie, dom w Hampons czy rancho 
w Nowym Meksyku, a to tylko kilka przykładów. Każda przestrzeń jest do-

skonale przemyślana i stanowi ucieleśnienie luksusu. Za pewne nie będzie 
łatwo skopiować takie wnętrza, ale popatrzeć zawsze warto – a może uda nam 

się także zainspirować. 

Scenograf Stephen Carter i dekorator George DeTitta Jr., którzy wcześniej 
wspólnie pracowali na planie „Birdmana”, stanęli przed zadaniem wykreowania 
świata rodziny Royów osadzonego na tle wieżowców Manhattanu. Centrum 
tego świata jest siedziba Logana Roya, czyli dwupoziomowy penthouse 
przy Piątej Alei. Wnętrza tego przybytku zbudowano w studiu filmowym 

Long Island City’s Silvercup Studios East. Scenografowie inspirowali 
się domami Ruperta Murdocha oraz Sumnera Redstone’a – magna-

tów mediowych, którzy także stanowili za inspiracje dla scena-
rzystów serialu. Jeśli chodzi o kolorystykę, postawiono tu 

na kremowe odcienie, beże i złote akcenty. Chodziło 
o uzyskanie czystej i zarazem wyrafinowanej 

palety kolorystycznej.



ARCHITEKTURA

Neg 876456Neg 876456

Neg 87645628

CD
-4

CD
-4

Neg 876456Neg 876456

Neg 87645628

CD
-4

CD
-4

Neg 876456Neg 876456

Neg 87645628

CD
-4

CD
-4

Neg 876456Neg 876456

Neg 87645628

CD
-4

CD
-4

Neg 876456Neg 876456

Neg 87645628

CD
-4

CD
-4

Neg 876456Neg 876456

Neg 87645628

CD
-4

CD
-4

Neg 876456Neg 876456

Neg 87645628

CD
-4

CD
-4

Neg 876456Neg 876456

Neg 87645628

CD
-4

CD
-4

AtlAs Architektury AtAnerA



ŻYCIE NA OSIEDLU

Lanzarote memories, 
Jagoda Szymkowiak



SUDOKU



O wolne miejsce coraz trudniej. Przestrzeń zajmują 
nowe domki dla kota, a rower stacjonarny obecnie 
służy jako wieszak na torebki czy wór z ciuchami, 

które już niebawem na pewno obfotografujemy i wrzucimy 
na jakiś portal aukcyjny. Funkcjonujemy w takich warunkach 
przez całe miesiące czy lata, nie mając sobie nic do zarzuce-
nia w kwestii porządków, bo przecież regularnie odkurzamy 
dywan i myjemy podłogi.
Żyjąc w takim zagraceniu, szkodzimy swojemu zdrowiu. 
Jeśli nawet przyzwyczailiśmy się do takiej scenerii i jedno 
z krzeseł zostało już oficjalnie poświęcone na chairdrobe, 
czyli stojak na ubrania, to wcale nie znaczy, że taki rozgar-

diasz nie ma już na nas żadnego wpływu. Da się tak żyć, 
ale co to za życie? Według psychologów – pełne ner-
wów. Rozgardiasz jest bowiem niesamowicie stresogenny. 
Nie możemy niczego znaleźć, czujemy się przytłoczeni 
ilością posiadanych rzeczy, nie jesteśmy w stanie w pełni 
korzystać ze swojego lokum.

Jeśli mieszkamy z kimś, to bałagan może negatywnie prze-
kładać się na nasze relacje. I nie chodzi o sprzeczki wyni-
kające z różnic charakteru między bałaganiarzem a pedan-
tem. Joseph Ferrari z DePaul University w Chicago zwraca 
uwagę na to, że rzeczy, które należą do nas, sprawiają, 

ŻYCIE W BAŁAGANIE 
źle wpływa na nasze zdrowie

Szafa się nie domyka, ale nie mamy w co się ubrać. Od dłuższego czasu uprawiamy tsundoku, 
czyli kupujemy więcej i więcej książek, które tworzą piramidki w kącie pokoju. 

STYL ŻYCIA



że czujemy się dobrze w swoim domu czy też w innym 
miejscu – dlatego personalizujemy i dekorujemy różnymi 
drobiazgami biurka w pracy czy szafki w szatniach.

Zbyt duża ilość tych rzeczy oznacza jednak, że mamy 
do nich niewłaściwy stosunek, przypisujemy im zbyt 
wielką wagę. Dzieje się to kosztem naszej relacji z danym 
miejscem, a co ważniejsze – z współmieszkańcami, czyli 
naszą rodziną czy bliskimi.

W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet w Kali-
fornii okazało się, że u kobiet, które same określają swoje 
mieszkania jako zagracone, w trakcie dnia zwiększa się po-
ziom hormonu stresu – kortyzolu. U tych, które nie mają 
takich problemów, poziom i depresyjny nastrój maleją. 
A stres to przecież czynnik chorobotwórczy – zatruwa 
nasze zdrowie psychiczne i, pośrednio lub bezpośrednio, 
fizyczne. Napięcie mięśni, bóle głowy, problemy ze snem, 
brak apetytu lub nadmierny apetyt, ciągłe poczucie zmę-
czenia – to tylko kilka negatywnych efektów, jaki może 
na nas wywierać.

To jak, gotowi na powakacyjne porządki? Wrzesień to do-
bry czas na „odgruzowanie”. Pozbądźcie się niepotrzeb-
nych wam rzeczy bez żalu, bo można dać im drugie życie. 

STYL ŻYCIA
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Koci lot w kosmos
Jak dobrze wiedzą wszyscy kociarze, „przyziemne” mię-
ciutkie legowiska to nie jedyne pożądane miejsce, w któ-
rym chcą przebywać koty. Rzec by można, że im wyżej, 
tym lepiej oraz im trudniej, tym bardziej kusząco wygląda. 
Na przestrzeni lat akcesoria dla kotów pokazują, że kre-
atywność nie ma końca, a nasi futrzaści przyjaciele stan 
wysokości mają za nic. 19 października 1963 roku Francuzi 
wysłali w kosmos kotkę. Na imię miała Felicette, a jej lot 
trwał zaledwie 15 minut. Felicette była pierwszym i zarazem 
jedynym kotem w kosmosie. Jej pamięć została uhonoro-
wana pomnikiem, który znajduję się w Międzynarodowym 
Uniwersytecie Kosmicznym w Strasburgu.

Rekord Guinessa w kocim wydaniu
Długość życia kota, jak wiadomo, jest zależna od wielu 
czynników, takich jak np. styl życia, kwestia kastracji, dieta. 
Mówi się, że koty żyjące w środowisku naturalnym żyją oko-
ło 8 lat, a te udomowione około 20. Jest jednak kotka, która 
uzyskała status rekordzistki w Światowej Księdze Rekordów 
Guinessa na najdłużej żyjącego kota. Byla to kotka o imie-
niu Creme Puff i przeżyła ona w zdrowiu 38 lat i 3 dni. Jej 
właścicielem był Jake Perry Austin.

Chester- kot fizyk
Koty od lat są podmiotem wielu badań naukowych na ca-
łym świecie i nie ma w tym nic dziwnego. Są to zwierzęta 
niezwykle intersujące, inteligentne, intrygujące o nieprze-
ciętnych zdolnościach łowczych. Jest pewna historia, która 
mówi, że w latach 70-tych XX wieku żył kot.. fizyk.

Nazywał się Chester i był rasy syjamskiej, a jego 
właścicielem był Jack Hetherington pracujący 
wówczas na Michigan State University. Podczas 
jednej z prac naukowych, fizyk podpisał się 
imieniem swojego kota i tym samym został on 
współautorem pracy naukowej z fizyki niskich 
temperatur. Mało tego, po otrzymaniu kopii 
artykułu Jack zanurzył łapkę zwierzęcia w atra-
mencie i odcisnął ją na stronie tytułowej swojej 
pracy. Historia nabrała szybkiego rozgłosu, a kot 
Chester został nazwany „kotem fizykiem”.

Koci Oscar dla Orangey
W dobie internetu można by rzec, że filmy z kotami zalewają 
nas z każdej strony i że opanowały one portale społeczno-
ściowe i inne serwisy internetowe zdobywając tym samym 
milionowe wyświetlenia. Właściciele, chcąc pokazać swo-
jego pupila, nagrywają jego zachowanie czy relacje z nim 
niekiedy zdobywając rzesze fanów z całego świata. Filmiki 
z kotami biją rekordy popularności wnosząc przy tym dawkę 
humoru i pozytywnej energii. W latach 50 i 60-tych żyła 
pewna kotka, która skradła serce producentów najwięk-
szych hitów światowej filmografii. Mowa tu o kotce Oran-
gey. Była to ruda prążkowana kicia, która zagrała u boku 
samej Audrey Hupbern w „Śniadaniu u Tiffaniego”. Orangey 
dwukrotnie zdobyła nagrodę PATSY (odpowiednik Oscara 
dla zwierząt) przyznawaną przez organizację American Hu-
mane Associastion’s. Jej kariera trwała 15 lat.

Mercury i jego kocury
Jak widać koty są wszechobecne. Nie brakuje ich w świecie 
kinematografii, nauki, na scenie politycznej czy w bran-
ży muzycznej. Jeden z najwybitniejszych performerów 
na świecie, a mowa o Freddiem Mercurym, który został 
okrzyknięty kociarzem wszechczasów w pewnym momencie 
swojego życia miał ich aż 10. Artysta traktował swoje koty 
jak członków rodziny. Ciekawostką jest, że muzyk na Święta 
Bożego Narodzenia dla każdego z kotów przygotowywał 
skarpety wypchane kocimi smakołykami. Większość kotów 
adoptował ze schroniska. Mercury epatował miłością do ko-
tów dosłownie wszędzie, przykładem tego jest jego słynna 
kocia kamizelka, w której artysta paradował jak w kreacji 
od najlepszego projektanta.

Prawdą jest, że koty opanowały nasz świat 
wnosząc tym samym wiele pozytywnej energii, 
uśmiechu A czasem nawet i do porannej kawy 
dryfujący kłaczek. Ciężko wyobrazić sobie świat 
bez tych cudownych istot.  Od zarania dziejów 
koty pełniły ważną funkcję w świecie i w róż-
nych kulturach były za to należycie doceniane.  
W starożytnym Egipcie czczono je jak bogów 
A czy dziś w zaciszu swojego domowego króle-
stwa mruczki czują się już zdobywcami świata?  

KOT- FUTRZASTY PRZYJACIEL 
I UROCZY INDYWIDUALISTA

Kot to gatunek ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, który został udomowiony 
około 9,5 tysiąca lat temu i do dziś jest jednym z najpopularniejszych zwierząt domowych 
na świecie. Oto kilka ciekawostek oraz kocich osobistości, które poznał cały świat. Miauuuu.

SKLEP W GALERII MM



NEWSY MIEJSKIE

Koncert Maciej Maleńczuk - Klauzula sumienia
Kiedy: 25.09.2022 r.
Gdzie: Poznań, ul. Przybyszewskiego 37

Koncert promujący album Klauzula sumienia, na którym nie zabraknie 
również największych pieśni artysty: Ostatnia Nocka, Tango Libido, 
Sługi za szlugi, Synu czy Dawna Dziewczyno.

Maciejowi na scenie towarzyszyć będą muzycy znani m.in z Piwnicy 
pod Baranami czy poprzednich tras koncertowych jak Maleńczuk gra 
Młynarskiego czy Maleńczuk+, Wiesław Jamioł (perkusja) i Dominik 
Wywrocki (kontrabas). Niektórych artystów można opisać krótko 
i w kilku zdaniach, Maciej Maleńczuk zdecydowanie do nich nie nale-
ży, a szybki opis jego pracy artystycznej jest absolutnie niemożliwy. 
Z pewnością można powiedzieć, że to jeden z najważniejszych, najbar-
dziej charyzmatycznych, a przy tym kontrowersyjnych artystów ostat-
nich czterech dekad. Pieśniarz obdarzony świetnym głosem i darem 
pisania tekstów pełnych ciekawych obserwacji - nie zawsze miłych. 
Klauzula Sumienia nakazuje więcej nie mówić i słuchać.

Wystawa Tryumf koloru. Arcydzieła grafiki francuskiej z przełomu 
XIX i XX wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie
Kiedy: do 11.12.2022 r.
Gdzie: CK Zamek

Pierre Bonnard, Lucien Pissarro, Auguste Renoir, Henri de Toulouse-
-Lautrec, Paul Signac, Alfons Mucha. Co ich łączy? Dzieła między 
innymi tych wielkich twórców z fin de siècle, które stanowią pod-
waliny sztuki współczesnej, zobaczymy w Centrum Kultury ZAMEK 
już od września.

Zbiór arcydzieł grafiki francuskiej, przechowywany na co dzień 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, w większości pochodzący 
z kolekcji Feliksa Jasieńskiego (znakomitego kolekcjonera, darczyńcy 
i mecenasa sztuki), pozwoli prześledzić ewolucję zastosowania koloru 
w grafice, w której dotąd obowiązywał prymat czerni i bieli. Koniec 
wieku XIX we Francji przyniósł gwałtowny rozwój tej gałęzi sztuki, 
która często służebna wobec reporterskiego obowiązku czy reklamo-
wego apetytu, zyskała nowy wymiar i charakter. Nastąpił przełom 
- nie tylko kalendarzowy - który przyniósł sławę peintres graveurs 
(malarzom-grafikom) i nobilitację grafice jako dziedzinie sztuki. Kolek-
cję dzieł prezentowanych w Zamku uzupełnią m.in. plakaty z daw-
nych zbiorów krakowskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego.

Koncert Mata
Kiedy: 07.10.2022 r.

MATA TOUR to dziesięć plenerowych koncertów 
w dziesięciu różnych miastach. Sami sprawdźcie, 
jak "Młody Matczak" rozkwita na nowo i na żywo 
przekonajcie się, co w tym roku przygotował 
dla nas Mata. 
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Co robili w Poznaniu Napoleon, 
Chopin i Piłsudski?

Czy powstanie wielkopolskie 
w 1918 roku było jedynym 
zwycięskim?

Czy tzw. solidność Wielkopolan 
to mit czy rzeczywistość?

Co przeżył Poznań pod 
niemiecką okupacją?

Dlaczego poznaniacy 
nie potrafią reklamować swoich 
dokonań?

Poznaniacy mają prawo być 
dumni ze swojej przeszło 
tysiącletniej historii. Jednak 
wokół niej przez ostatnie lata 
narósł szereg niefortunnych 
mitów, uproszczeń 
i przeinaczeń. Wiele faktów 
uległo zapomnieniu. Książka 
Marka Rezlera z mocnym 
uderzeniem trafia w istotę 
tych nieporozumień. Prostuje 
wykrzywione opinie, odświeża 
zapodziane wydarzenia, daje 
świadectwo o tym, że Poznań 
nie jest tylko bezbarwnym, 
biznesowym miastem.

Wystawa Awangardzistka.  
Maria Nicz-Borowiakowa (1896-1944)
Kiedy: do 27.11.2022 r.
Gdzie: Muzeum Narodowe 

Muzeum Narodowe w Poznaniu przygotowuje pierwszą 
monograficzną wystawę jednej z ważniejszych artystek 
polskiego konstruktywizmu. Jej wczesna twórczość, 
o secesyjnej stylistyce, czerpała z doświadczeń młodo-
polskich. Na kierunek jej rozwoju ogromny wpływ miała, 
istotna dla całego ruchu awangardy, ekspresjonistyczna 
twórczość poznańskiego Buntu oraz pismo „Zdrój”. Sze-
roki krąg inspiracji określa rozmach poszukiwań arty-
stycznych, prowadzących do formalnych rozstrzygnięć 
awangardy. W szkicownikach prześledzić można fascyna-
cję twórczością formistów, wpływ Zbigniewa Pronaszki 
i Tytusa Czyżewskiego. Artystka należała do pierwszego 
pokolenia studentek warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 
Zawarte podczas studiów przyjaźnie, a także kilkumie-
sięczny pobyt w Paryżu, nakreśliły jej drogę twórczą, 
związaną z przynależnością do najważniejszego ugrupo-
wania awangardy – „Bloku Kubistów i Suprematystów 
i Konstruktywistów”. Nicz-Borowiakowa brała udział we 
wszystkich niemal wystawach tej formacji. Współpraco-
wała następnie z grupą konstruktywistów i funkcjonali-
stów „Praesens”. Około 1930 roku, po narodzinach córki, 
malarka wycofała się z życia artystycznego. Z tych lat, 
obejmujących także okres II wojny, pochodzą nieliczne, 
niekiedy niedokończone obrazy ze zbiorów rodziny ar-
tystki. Zostaną on wypożyczone na wystawę. 

Wystawa prezentować będzie wkład artystki w dziedzic-
two sztuki polskiej pierwszej połowy XX wieku. Pokaże 
prace z lat trzydziestych, dotychczas nieznane szerokiej 
publiczności oraz zachowane w rękach rodziny dokumen-
ty i wspaniałe fotografie. Są wśród nich portrety samej 
artystki, członków jej rodziny i przyjaciół, a także zdjęcia 
dokumentujące życie studenckie w pracowniach War-
szawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, towarzyskie spotkania 
w domu artystki. Główna, otwierająca wystawę, prze-
strzeń, zajęta zostanie przez prezentację jej malarskiej 
twórczości związanej z awangardą. Niektórym obrazom 
towarzyszyć będą szkice, pozwalające prześledzić pracę 
nad formą. Rysunki i szkicowniki, wczesne dzieła po-
wstające poza głównym nurtem awangardy, pokazane 
zostaną w osobnej części ekspozycji. Na wystawie znajdą 
się portrety, przedmioty użytkowe, projektowane i ozda-
biane przez artystkę, tworząc symboliczne odniesienie 
do swoistej przestrzeni prywatnej.



PORADA PRAWNA

Terminy na spłatę 
rat zostaną 

przedłużone bez 
dodatkowych 

odsetek. 

Wakacje kredytowe – 
zawieszenie spłat kredytu 

Od 28 lipca 2022 roku obowiązuje 
ustawa o finansowaniu społecz-
nościowym dla przedsięwzięć 

gospodarczych i pomocy kredytobior-
com, która zawiera przepisy o wsparciu 
kredytobiorców. Zgodnie z ustawą 
wybrani kredytobiorcy mogą ubiegać się 
o zawieszenie spłat rat kredytów na okres 
do 8 miesięcy (tzw. wakacje kredytowe). 
W okresie zawieszenia kredytobiorca 
nie jest zobowiązany do dokonywania 
płatności wynikających z umowy. Nie pła-
ci więc raty kapitałowo-odsetkowej.

Kto może skorzystać?
Aby skorzystać z wakacji kredyto-
wych, konieczne jest łączne spełnienie 
dwóch warunków: kredytobiorca zawarł 
umowę kredytu hipotecznego przed 1 
lipca 2022 r. oraz okres kredytowania 
zakończy się co najmniej po upływie 
6 miesięcy od 1 lipca 2022 r. Wakacje 
kredytowe dotyczą zarówno części 

kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. 
Terminy na spłatę rat zostaną prze-
dłużone bez dodatkowych odsetek. 
Z wakacji kredytowych może skorzystać 
kredytobiorca hipoteczny, który posiada 
kredyt w złotówkach.  

Jak złożyć wniosek? 
Aby złożyć wniosek o wakacje kredyto-
we należy wystąpić pisemnie / mailowo 
lub przez bankowość elektroniczną 
(wniosek o zawieszenie wykonania 
umowy). Kredytobiorca indywidualnie 
decyduje o liczbie zawieszonych rat 
(maksymalnie 8 rat). Wnioski można 
składać od 29 lipca. 

 

dr Piotr Szulc  
 radca prawny



FELIETON

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. 

Kochaj, ale stawiaj granice
Gdy urodziłam córkę czułam, jakbym była w 100% 
wypełniona miłością. Wszystko było cudowne: nie-
przespane noce, brudne pieluszki i ubranka, na które 
się ulało. Ta mała istota zawładnęła mną całą – byłam 
dla niej i tylko dla niej. Po paru miesiącach powoli za-
częłam dostrzegać także inne odcienie życia. Pieluszki 
już mniej pachniały fiołkami a widząc kolejne brudne 
ubranko myślałam „O nie, znowu trzeba będzie wsta-
wiać pralkę”. Pojawił się też nowy problem – niemowla-
kowi się nie odmawia, ale już niemal rocznemu dziecku 
trzeba czasem powiedzieć „nie”. Gdy sięga do kabli 
w gniazdku czy na plaży lub placu zabaw zaczyna jeść 
piasek... A ponieważ „małe dzieci mały kłopot…” im 
dziecko starsze, tych momentów, gdy potrzebny będzie 
nasz protest, może przybywać. Na początku trudno 
mi było wymówić to jakże krótkie słowo – bo przecież 
jak można odmówić takiemu małemu rozkosznemu 
berbeciowi? Ale dla jego – i własnego bezpieczeństwa 
– musiałam się tego nauczyć. I nie tylko tego. Z cza-
sem uświadomiłam sobie też, że nie muszę w każdym 
momencie przerywać tego, co robię, by natychmiast 
spełnić żądanie dziecka. I że nie muszę rezygnować 
z tego, co jest dla mnie ważne, bo przecież potrzeby 
dziecka zawsze powinny być na pierwszym miejscu. 
Że stawianie granic tak naprawdę jest dobre zarówno 
dla mnie, jak i dla mojej córki czy syna. 

Ustal zasady

„Konsekwencja to wózek, na którym to całe bycie ro-
dzicem się opiera” – powiedział niedawno nasz znajomy. 
I choć czasami naprawdę trudno wytrzymać w swoim 
postanowieniu (łzy malucha potrafią rozmiękczyć serce 
największego twardziela) to – ze względu na dobro dziecka 
– warto się trzymać tego, co zostało wcześniej ustalone. 
Żeby życie było łatwiejsze dla wszystkich można zasady 
ustalić wcześniej i to wspólnie z dziećmi. A potem pozosta-
je jedynie konsekwentne ich przestrzeganie...

Pamiętaj o sobie
Kiedy mamy najwięcej cierpliwości? Wtedy, kiedy jesteśmy 
szczęśliwi i wyspani. Choć z tym ostatnim bywa ciężko 
– zwłaszcza, gdy mamy w domu niemowlę – to na bycie 
szczęśliwym możemy mieć wpływ. Więc kiedy się tylko da 
korzystajmy z pomocy innych po to, by samemu zrobić coś, 
co sprawia nam przyjemność. Czy to będzie pójście na lek-
cję tańca, bieganie czy spotkanie z przyjaciółmi – ważne, 
by wytworzyły się hormony szczęścia - endorfiny. Bo jeśli 
dostrzeżesz i zatroszczysz się o swoje potrzeby, tym lepiej 
zaopiekujesz się innymi ludźmi. I mimo iż nie będziesz 
rodzicem idealnym – to będziesz wystarczająco dobrym. 
A to już naprawdę dużo.

Rodzic (nie)idealny !

Codziennie uśmiechnięta, wyrozumiała 
i pełna cierpliwości mama. Tata pomocny, 
empatyczny i zawsze mający czas dla swo-
jego syna lub córki… Brzmi dobrze? Wręcz 
świetnie! Któż nie chciałby być takim 
rodzicem. Ale że życie to nie bajka czasem 
wystarczy kłótnia między dziećmi czy roz-
lany sok, a nasze postanowienia o-byciu-
-zawsze-uśmiechniętym-i-wyrozumiałym 
znikają w mgnieniu oka. Pocieszające jest 
to, że perfekcyjni rodzice nie istnieją, war-
to więc sobie odpuścić. I zamiast dążyć 
do bycia idealnym po prostu być… wystar-
czająco dobrym. 



KULINARIA

Pink Shark Poke Bar
Galeria MM

Godziny otwarcia:
Pon-niedz: 12-21

Poke Bowl

Poke Bowl to danie wywodzące się z kuchni hawajskiej, 
aczkolwiek posiadające dużo wspólnego z kuchnią 
japońską. Poke oznacza “pokrojone na kawałki” 
a w oryginalnej kuchni hawajskiej chodzi o drobno 
pokrojoną surową rybę podawaną na gorącym ryżu razem 
z warzywami, owocami oraz różnego rodzaju sosami. 
Prostota wykonania tego dania oraz nieskończona ilość 
wariantów spowodowała, iż poke bowle ewoluowały, stały 
się popularne na całym świecie i dostępne są również 
w opcjach mięsnych oraz wegetariańskich. W naszym 
lokalu stworzyliśmy dania zbliżone do oryginału czyli 
z surową rybą oraz mięsne z kurczakiem, wieprzowiną, 
wołowiną i tofu. 

Ponieważ istnieje nieskończona ilość kombinacji przy 
komponowaniu poke bowli, podamy jedynie wskazówki jak 
je zrobić i zachwycić najbliższych oraz znajomych, których 
będziemy częstować tym daniem.

Pierwszym i podstawowym składnikiem tworzącym bazę 
dania jest ciepły ryż lub inne jego pochodne np. makaron 
ryżowy, na które układamy pozostałe składniki.

Ze względu na przyjemny aromat my używamy ryżu 
jaśminowego. Dla tych, którzy nie przepadają za ryżem, 
mamy zamiennie kaszę kuskus delikatnie doprawioną 
aromatycznymi orientalnymi ziołami. Jeżeli zdecydujecie 
się na surową rybę, polecamy łososia lub tuńczyka. Rybę 
kroimy na kawałki wielkości około 1cm x 1cm.

Na 100g surowej ryby dodajemy:
-2 łyżki stołowe oleju sezamowego
-1 łyżkę octu ryżowego
-1 łyżkę stołową miodu
-1 łyżkę stołową sosu sojowego
-małą łyżeczkę sezamu białego lub czarnego
-1 łyżeczkę drobno posiekanego awokado oraz 1 łyżeczkę 
drobno posiekanego mango

Powstałą marynatę dokładnie mieszamy tak aby miód się 
rozpuścił. Marynatą zalewamy pokrojoną rybę i odstawiamy 
do lodówki na około 30-60 min. W międzyczasie mamy 
czas aby zająć się pozostałymi składnikami. W tym 
momencie mamy możliwość puszczenia wodzę fantazji 
aczkolwiek należy pamiętać, że musimy zmieścić się 
ze składnikami w jednym bowlu (miseczce).
My do zestawu z surową rybą zdecydowanie polecamy 
grillowanego świeżego ananasa, awokado, świeżego 
ogórka, fasolkę edamame, rzodkiewkę, różnego rodzaju 
kiełki a dla urozmaicenia posypanie dania orzeszkami, 
sezamem oraz szczypiorkiem. 
Jako, iż poke bowle nazywane są również “sushi 
w częściach” śmiało możemy również użyć składników 
z kuchni azjatyckiej a szczególnie japońskiej takich jak 
marynowana tykwa, marynowana rzepa oraz kimchi.
Oczywiście alternatywą dla surowej może być ryba 
pieczona z oliwą, czosnkiem i ziołami, chrupiący kurczak 
w panierce z dodatkiem waszego ulubionego sosu.

Jeżeli jednak nie macie czasu na zabawę z kolorowymi smakołykami i eksperymentami 
kulinarnymi a chcielibyście zjeść coś nowego przepełnionego świeżością to zapraszamy 
do naszego lokalu mieszczącego się w Galerii MM, ul. św. Marcin 24 lub zachęcamy 
do zamówienia dostawy na terenie Poznania i okolic.  
Zamówienia przyjmujemy on-line: www.pinkshark.pl lub telefonicznie 780519899



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!




