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Ukończone elewacje 
na naszych dwóch budowach
Na osiedlu przy ul. Świerzawskiej 4 ukończone zostały elewacje. Trwa 
wykańczanie klatek schodowych oraz wykonywane są prace związane z 
zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Osiedle będzie oddane do 
użytku w połowie 2023 r.

Na naszej budowie przy ul. Zwierzynieckiej 15 również elewacja wyłania 
się zza rusztowań. Trwają końcowe prace przy elewacji kamiennej budynku 
od strony ul Gajowej. Sukcesywnie montowane są zewnętrzne balustrady 
szklane, natomiast wewnątrz rozpoczęto prace wykończeniowe- montaż 
sufitów dekoracyjnych klatek schodowych. Budynek zostanie oddany do 
użytku w czerwcu 2023 r..

Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość
zastukają do Państwa drzwi,
a Nowy Rok przyniesie pomyślność, szczęście
i piękny uśmiech każdego dnia
życzą 

Zarząd i Pracownicy ATANER Sp. z o.o.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.



CHOINKI 
W ATANERZE

Co roku w naszych budynkach pojawiają się świąteczne de-
koracje – choinki, stroiki przy recepcji czy świąteczne ilumina-
cje na osiedlowych uliczkach. Administracja Wspólnot Miesz-
kaniowych dba, by wszyscy czuli świąteczny nastrój, który 
wprowadzi nas w Boże Narodzenie. A jak wyglądają dekoracje 
w Waszym budynku? Prześlijcie zdjęcie na mojem@ataner.pl, 
a zamieścimy je na naszym profilu na Facebooku. 
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WYSTAWA

Poznańska edycja wystawy  
„Albert Einstein, pokojowe wykorzystanie energii jądrowej” 

w holu budynku Atanera przy ul. Towarowej 37

Międzynarodowy satyryczny 
konkurs rysunkowy pod hasłem 
„Albert Einstein. Pokojowe wyko-

rzystanie energii jądrowej” został ogło-
szony 1 sierpnia 2021 roku jako przed-
sięwzięcie skierowane do rysowników 
na całym świecie. Okazją był jubileusz 
100-lecia przyznania Nagrody Nobla 
Albertowi Einsteinowi. Konkurs został 
zorganizowany przez poznańską Fundację 
Festiwalu Satyry Europejskiej „Koziołki”, 
we współpracy z Departamentem Energii 
Jądrowej i pod honorowym patronatem 
Ministra Klimatu i Środowiska. Z racji tego, 
że obecnie realnie rozważane są plany 
budowy energii jądrowej w Polsce, kon-
kursem, jako nietuzinkową formą kontak-
towania się ze społeczeństwem, zainte-
resowało się także Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych w Świerku, Państwowa 
Agencja Atomistyki oraz Polskie Towa-
rzystwo Fizyczne. Wreszcie też, jako iż 
sam konkurs i wystawy pokonkursowe 
są przedsięwzięciami o charakterze kultu-
ralnym, związanym ze sztuką, patronatu 
honorowego udzieliło Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, a patronatu 
artystycznego – Muzeum Karykatury 
w Warszawie i Stowarzyszenie Polskich 
Artystów karykatury. 



WYSTAWA

O konkursie mówi jego pomysłodawca 
i organizator, poznański karykaturzy-
sta i prezes Fundacji Festiwalu Saty-
ry Europejskiej „Koziołki” – Dariusz 
Łabędzki: „Albert Einstein jest od lat 
moją ulubioną postacią. Z racji swego 
wyglądu stanowi dobry temat do ryso-
wania (mam w swym dorobku kilka jego 
portretów i karykatur), a jako geniusz 
fizyki, wykładowca, ale też niezmiernie 
ciekawy człowiek, był obiektem mego 
zainteresowania zarówno jako uczony, 
jak i autor wielu ciekawych wypowie-
dzi i dowcipnych bon motów, bohater 
licznych anegdot oraz dowcipów. Jego 
życie było niczym interesujący scena-
riusz filmowy, bo już sam fakt, że Albert 
Einstein kilkakrotnie zmieniał obywatel-
stwo, a wszystkie pieniądze z Nagrody 
Nobla obiecał (i rzeczywiście oddał) 
swej pierwszej żonie w zamian za wyra-

żenie zgody na rozwód, mówią same za 
siebie. Przeczytałem kilka książek o Ein-
steinie, a ponieważ jeszcze nie wszyst-
ko o nim wiemy, czekam na kolejne 
informacje o życiu tej nietuzinkowej 
postaci, a zarazem obywatela… wszech-
świata. Uwielbiam bon moty Einsteina. 
Zapytany o to, czy w kosmosie istnieje 
jeszcze jakaś inna inteligencja, uczony 
odpowiedział, że jest o tym święcie 
przekonany. Zapytany jaki ma na to do-
wód, odpowiedział: najlepszym dowo-
dem na to, że we wszechświecie istnieje 
jeszcze jakąś inna inteligencja jest to, 
że się z nami nie kontaktują! Kiedy wy-
kładał na Uniwersytecie w Princeton, 
w czasie sesji egzaminacyjnej jego asy-
stent zauważył: Panie Profesorze, w ze-
szłym roku były na egzaminie te same 
pytania. Einstein na to: nic nie szkodzi. 
W tym roku są inne odpowiedzi! Wie-

dząc już zatem co nieco o Einsteinie, 
łatwo skojarzyłem datę przyznania mu 
Nagrody Nobla i tak narodził się pomysł 
na ten wyjątkowy międzynarodowy 
konkurs rysunkowy. Latem 2021 roku 
kanałami Stowarzyszenia Polskich Arty-
stów Karykatury dotarliśmy do karyka-
turzystów na całym świecie ogłaszając 
konkurs. Finał był połączony z werni-
sażem wystawy pokonkursowej. Odbył 
się w przepięknym Muzeum Geologicz-
nym w Warszawie. 

W grudniu prace konkursowe będzie 
można obejrzeć na wystawie w holu 
budynku Atanera przy ul. Towarowej 
37. Wernisaż poznańskiej odsłony 
zaplanowany jest na 1 grudnia 2022 
roku o godz. 12.00. Do 15 grudnia br. 
wystawa będzie dostępna dla wszyst-
kich. Wstęp wolny. 

Wszystkich tych, którzy 
mają ochotę dowiedzieć 
się więcej o konkursie 

„Albert Einstein. Pokojowe 
wykorzystanie energii 
jądrowej” zapraszamy 
na www.ffse2021.eu  



INWESTYCJA



Obiekt będzie monitorowany i będzie po-
siadać hol z recepcją oraz podziemną halę 
garażową z 148 miejscami parkingowymi, 

umożliwiającą wygodne parkowanie w centrum. 
Na parterze wszyscy fani sportu będą mogli 
poćwiczyć na siłowni, przeznaczonej tylko dla 
mieszkańców budynku. Budynek został zapro-
jektowany w Pracowni Architektonicznej Ewy i 
Stanisława Sipińskich.

Atutem inwestycji jest bezpośredni dostęp do 
ważnych punktów miasta oraz sąsiedztwo en-
klawy zieleni – parku im. Karola Marcinkowskie-

go z urokliwym stawem i miejscami relaksu oraz 
placami zabaw dla dzieci. W pobliżu znajduje się 
stacja Poznań Główny i centra handlowe – Ave-
nida 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.

W budynku pozostało kilka ostatnich mieszkań 
na sprzedaż o powierzchniach od 57 do 106 m2. 
Zapoznaj się z ofertą w naszym Biurze Sprzedaży 
Mieszkań biuro@ataner.pl, tel. 61 859 40 04 lub 
na stronie www.ataner.pl 

OSTATNIE MIESZKANIA 
NA SPRZEDAŻ W BUDYNKU 
PRZY UL. TOWAROWEJ 45

Towarowa 45 to jeden z najbardziej atrakcyjnych adresów w Poznaniu 
i piąty budynek Atanera przy moście Dworcowym. Budynek posiadać bę-
dzie 6 i 7 pięter oraz 2- poziomową podziemną halę garażową. Na parterze 
znajdą się lokale usługowe, a na piętrach 142 mieszkania o powierzchniach 
od 26 do 156 m2 z balkonami i panoramicznymi oknami. 

INWESTYCJA



DESIGN

Artystyczna, kolorowa, odważna i pełna humoru – polska marka Happy 
Barok to meblowa awangarda. W kolekcji Monocle Katarzyna Jasyk 

odważnie łączy formy, kolory, struktury. Wszystkie elementy mają nowocze-
sną formę, stylowe wykończenie i są pełne poczucia humoru. Najnowsza 
kolekcja Happy Barok nawiązuje do nagrodzonej Oscarem francusko-wło-
skiej komedii ‘Mon Oncle’ z 1958 roku. Scenografia filmu wyreżyserowa-

nego przez Jacques’a Tatiego do dzisiaj inspiruje projektantów mebli 
i wnętrz. Zagłówek łóżka Monocle czy wzory na dywanie wprost 
odwołują się do detali architektonicznych fasady futurystycznej 
willi Pana Arpel. Na kolekcję składają się jeszcze dwa modele 

łóżek (Usta i Oko), fotel Monocle oraz zabawny puf Cacko, 
nawiązujący do biżuterii autorstwa Aleksandry Jabłon-

ki, które mają równie oryginalne formy, jak te 
znane z kultowego filmu. Nie sposób 

oderwać od nich wzrok.



ARCHITEKTURA
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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.
W przedszkolu planowany jest bal 
przebierańców. Temat przewodni to zwierzęta 
leśne.

-Jasiu, a ty za kogo się przebierzesz?

-Za Batmana.

-Ale Jasiu, to musi być leśne zwierzę…

-Za nietoperza.



Horoskop  
świąteczny

Co wydarzy się w tegoroczne Boże Narodzenie? 
Sprawdziła dla Was Wróżka Renata.

Dla większości zodiakalnych Baranów okres 
przedświąteczny charakteryzuje się ogromną 
aktywnością oraz niestabilnością. Baran może 
więc łatwo się denerwować, a nawet wpadać 
w gniew. Co gorsza, taki stan rzeczy utrzyma 
się również podczas świąt Bożego Narodze-
nia. Horoskop zaleca wyciszenie i poszukanie 
wewnętrznej harmonii. Z daleka omijaj centra 

handlowe, bo tam harmonii nie znajdziesz

BARAN
21.03 - 19.04

To ulubione Święta większości zodiakalnych Byków. Nic 
dziwnego, skoro rodzina jest dla nich tak ważna. Święta 

Bożego Narodzenia to idealny czas na pogłębianie intymnych 
relacji z ukochaną osobą. Wiele wskazuje na to, że spędzisz 
ten czas w spokoju i z ludźmi, którym naprawdę na Tobie 
zależy. Zobaczysz, że w niewielkim gronie najbliższych, 

będziesz czuć się naprawdę dobrze. Kameralna wigilia będzie 
idealną okazją do szczerej rozmowy.

BYK
20.04 - 22.05

Horoskop wskazuje, że zapomnisz w tym 
roku kupić kilka prezentów. Na szczęście 

w wyniku splotu wyjątkowych okoliczności 
w ostatniej chwili sobie o nich przypo-

mnisz, a nawet uda Ci się kupić coś fajnego 
dla najbliższych. Widok radości na ich 

twarzach wynagrodzi Ci wszystkie trudy 
związane z poszukiwaniem podarunków. 

BLIZNIETA
23.05 - 21.06

Nadszedł czas na poważne zmiany. Na szczę-
ście w większości przypadków będą one 

pozytywne. Jak się okazuje, w tym roku prze-
staniesz wreszcie kupować innym to, co przy-
padkiem wpadło Ci w ręce, a zaczniesz słuchać 

ich potrzeb. Dzięki temu tata nie otrzyma 
setnego krawata, a mama perfum. Nie wszyscy 
będą zadowoleni, bo zmiana wymaga wyjścia 
poza strefę komfortu. Zwłaszcza mama będzie 
musiała przywyknąć do myśli, że w tym roku 

perfumy kupuje sobie sama. 

RAK
22.06 - 22.07

W te Święta z pewnością nie będziesz się nudzić. Masz szan-
sę naprawdę dobrze się bawić. Przez te kilka świątecznych 

dni doznasz wiele szczęścia i radości. Uda ci się także wresz-
cie wypocząć. Musisz tylko przestać myśleć o pracy i skupić 
się na tym co tu i teraz. Warto. Spróbuj się wyluzować i dać 
ponieść chwili. Pobaw się z dziećmi. Zachwyć świątecznymi 

dekoracjami. Delektuj tradycyjnymi potrawami. Zadbaj 
o to, żeby z tegorocznego Bożego Narodzenia wyciągnąć 

maksimum.

LEW
23.07 - 23.08

Święta spędzisz aktywnie. Wybierzesz się 
na lodowisko, na spacer do lasu a może 

nawet na basen (byle nie na zewnątrz, no 
chyba, że lubisz morsować). To zwiększy 

u Ciebie poziom endorfin, tak potrzebnych 
o tej porze roku. Kończąc aktywności spor-
towe pamiętaj o założeniu czapki i szalika 
– w przeciwnym razie czeka Cię Sylwester 
w łóżku. I to bez ukochanej osoby u boku, 

bo wszyscy boją się zarazić. 

PANNA
24.08 - 22.09

Zaangażujesz się w przedświąteczne prace 
domowe. Będziesz ścierać kurze, jeździć 
na mopie i myć okna. Pamiętaj, że robisz 

to dla siebie, a nie dla Jezusa. Okna nie muszą 
więc lśnić czystością. Wystarczy, że będziesz 

przez nie widzieć okolicę. Po zakończonych po-
rządkach usiądziesz w fotelu z filiżanką herbaty 

i będziesz delektować się zapachem świeżo 
umytej podłogi..

WAGA
23.09 - 22.10

Tuż przed Świętami wszystkie dzieci w rodzinie zaczną 
wypytywać Cię czy św. Mikołaj naprawdę istnieje i przynosi 
prezenty. Odpowiesz, że oczywiście tak! Niestety maluchy 
nie za bardzo będą chciały w to wierzyć, dlatego postano-
wisz, że im to udowodnisz i w Wigilię przebierzesz się za 

świętego. Wszystko pójdzie gładko i nikt Cię nie rozpozna, 
a dzieci będą dalej żyć w słodkiej ułudzie, aż do kolejnych 

Świąt. 

SKORPION
23.10 - 21.11

Jako jeden z najbardziej towarzyskich znaków 
zodiaku postanowisz spędzić te Święta nie tylko 
z rodziną, ale i ze znajomymi. Po co się ograni-
czać? Zaprosisz więc przyjaciół na świąteczny 
obiad, kolację i śniadanie. Niektórzy zostaną 

na wszystkie posiłki, bo stwierdzą, że u Ciebie 
jest jakoś smaczniej niż u nich. Nie do końca 

będzie z tego zadowolona Twoja mama, która 
przygotuje obiad tylko dla kilku gości, podczas 

gdy zjawi się ich 10. Uda Wam się jednak ją jakoś 
ułaskawić kieliszkiem wina przyniesionym przez 
jednego ze znajomych i wspólnie spędzicie miły 

czas przy stole. 

STRZELEC
22.11 - 21.12

W Święta będziesz mieć sporo pracy… zawo-
dowej. Okaże się bowiem, że obowiązki będą 

wzywać nawet pomiędzy barszczem a karpiem. 
Przemyśl to. Czy chcesz dalej pracować w miej-
scu, które nie szanuje prywatnego czasu? Może 

to dobra pora, by zmienić pracę.

KOZIOROZEC
22.12 - 19.01

Święta upłyną Ci pod znakiem planowania kolejnego roku. 
Dawno nie miałeś/aś aż tyle wolnego, więc po obejrzeniu 

wszystkich seriali na Netflixie i przeczytaniu zaległych 
książek, otworzysz terminarz i zaplanujesz najważniejsze 

wydarzenia w nowym roku. Oby plany udało się zrealizować 

WODNIK
20.01 - 18.02

W te święta czeka cię dużo pysznego 
jedzenia. Nie obawiaj się o linię i jedz śmia-

ło. Zadbaj tylko od odpowiednią dawkę 
ruchu na świeżym powietrzu. Bez względu 
na pogodę warto wyjść na zewnątrz. Mróz, 

wiatr ani deszcz niech cię nie przerażają. 
A po powrocie czas na kolejną dokładkę 

serniczka. Smacznego!

RYBY
19.02 - 19.03



OBYCZAJE

DZIECI I GWIAZDORY

Dzieciaki niecierpliwie czekają na Gwiazdora, bo w Poznaniu w Boże Narodzenie prezenty 
przynosi Gwiazdor. Przynajmniej kiedyś przynosił, jak były u nas prawdziwe zimy.

Dawniej na Święta Bożego Narodze-
nia padał śnieg i mrozy były takie, 
że nawet politycy trzymali ręce we 

własnych kieszeniach, a termometr pukał 
w okno, bo chciał wleźć do środka.

Dawne Gwiazdory wcale nie były dobro-
tliwe. W czasach zaborów przejęły od ich 
pruskiego odpowiednika Weihnachts-
mann’a zwyczaj okładania niegrzecznych 
dzieciaków Spießrute, czyli rózgą. Mój 
dziadek, jako chłopiec, przesiedział po-
noć całą wigilijną noc na drzewie. Musiał 
mieć zresztą nieźle za uszami.

Kiedy mój tata był dość niesforny 
przed świętami, usłyszał od swojego 
ojca historię o groźnych Gwiazdorach 
z pruskich czasów. W Wigilię rano 
dziadek - przedwojenny kucharz - bez-
radnie poszukiwał swojego ogromnego 
kuchennego noża. W końcu babcia 
znalazła nóż u ojca pod poduszką. 
Skończyło się awanturą i dziadek wię-
cej taty Gwiazdorami nie straszył.

Za moich dziecięcych lat w głębokim 
PRL-u, Gwiazdory przynosiły towa-

ry luksusowe czyli takie, których 
na co dzień nie było w sklepach, 
a które się zdobywało. I nie zawsze 
były to zabawki. Często dostawało 
się rzeczy praktyczne: zimowe buty, 
rękawiczki lub swetry, które także 
trzeba było „wystać” w długich kolej-
kach. Co do swetrów to najczęściej 
były robione przez mamy lub babcie 
na drutach z wełny zdobytej np. w po-
znańskim „Okrąglaku”. 

Pod choinkę oczywiście można było 
także dostać wyśnioną zabawkę. 

Dla dziewczynek obiektem westchnień 
była sikająca lalka. O lalce Barbie nikt 
jeszcze wtedy u nas nie słyszał, choć 
na Zachodzie zdobywała już serca 
młodych dam.

Marzeniem każdego chłopca była 
NRD-owska kolejka „Piko”, którą można 
było kupić w „Składnicy Harcerskiej” 
mieszczącej się w nieistniejącej już ka-
mienicy przy ul. 27-go grudnia w Po-
znaniu. Pożądany prezent na Gwiazdkę 
stanowił także  ruski kij hokejowy, 

albo przykręcane do butów łyżwy. 
Tzw. figurówki były strasznie drogie. 
Pamiętam, że kiedyś dostała je pod 
choinkę moja starsza siostra. I kiedy 
z nich wyrosła ja je przejąłem, aby móc 
grać z kolegami na podwórzu w hokeja. 
I co z tego, ze były białe, czyli damskie? 
Wszyscy na podwórzu i tak zazdrościli. 
W latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych zdarzały się jeszcze normalne 
zimy i dozorca dowiadując się z radio-
wej czy telewizyjnej prognozy pogody, 
że zapowiada się dłuższy okres mrozu 
- wylewał wodę na osiedlowym boisku. 
Tak powstałe lodowisko służyło wszyst-
kim dzieciakom z okolicznych bloków. 

Wtedy cały wolny czas po szkole 
spędzało się na dworze, bez wzglę-
du na porę roku i pogodę. Nie istniał 
przecież jeszcze Internet, nie mówiąc 
o komputerach osobistych.

W tamtych czasach popularne były 
zakładowe „Gwiazdki” organizowane 
dla dzieci pracowników, które odbywa-
ły się na ogół w karnawale. 

Photo by Les Anderson on Unsplash



uczę, a Klaudia ma tylko same piątki. 
No ale jak się uśmiechnie, to głupio 
wygląda. Pod choinkę chciałabym 
czerwone bmw i dom w Londynie, 
bo już mi się znudziło mieszkać 
ze starymi. I proszę Ciebie o szczu-
płą sylwetkę oraz gruby portfel. Tyl-
ko nie pomyl tego tak jak w zeszłym 
roku! Twoja Dżesika.” 

Ja także napisałem list do Gwiazdora: 

„Kochany Gwiazdorze! Nie chcę żadnych 
drogich prezentów. Podaruj mi tylko 
owoce. Trzy czerwone wisienki. Zostaw 
je proszę, ustawione poziomo obok 
siebie w lewym, skrajnym automacie 
w Grand Casino. Będę tam całą noc!”

PC

„Gwiazdka” - słowo wytrych - zastę-
powało religijne Boże Narodzenie. 
W końcu to był PRL!

Na takich spędach zakładowe Gwiaz-
dory rozdawały prezenty. Można 
się było załapać na czekoladę marki 
„Goplana”, a czasem nawet na niedoj-
rzałe pomarańcze z Kuby. Wszystko 
zależało od tego co udało się zała-
twić tzw. Radzie zakładowej.

Pamiętam, że w firmie ojca jednym 
z członków tej rady był pan mający 
wielodzietną rodzinę. Preferował da-
wanie dzieciom cytryn zamiast poma-
rańczy. Przy piątce dzieci miał więc 
na czysto dziesięć cytryn do herbaty 
(po dwie na głowę dziecka).

Teraz to się może wydawać dziwne, 
ale w latach sześćdziesiątych cytryny, 
podobnie jak pomarańcze czy bana-
ny, „rzucano” okazjonalnie w okresie 
przedświątecznym do delikatesów 
i trzeba było na nie czekać po kil-
ka godzin w ogromnych kolejkach 
nie mając pewności czy dla wszyst-
kich wystarczy. Podobnie było 
ze świątecznymi karpiami.

No ale to właśnie w latach sześćdzie-
siątych ówczesny I-szy sekretarz PZPR 
mówił, że Polacy niepotrzebnie narze-
kają na brak cytryn skoro w rodzimej 
kwaszonej kapuście jest także dużo 
witaminy C.

Teraz wszystko się zmieniło, ale małe 
dzieci nadal wierzą w św. Mikołaja czy 
Gwiazdora. Starsze już raczej nie. 

Pamiętam, że przed laty chciałem 
uświadomić dorastającego syna, iż nie-
stety to rodzice, a nie Gwiazdor kładą 
prezenty pod choinkę.

Syn odpowiedział: Wiem tato, 
że to nie Gwiazdor tylko rodzice. 
Wiem także, że to ty byłeś bocianem! 

Dziecięca wiara w cudowne pojawianie 
się prezentów pod choinką pozostaje 
w głębi serca na całe życie. Św. Miko-
łaj, Gwiazdor, Gwiazdka, Aniołek czy 
inni świąteczni rozdawacze prezen-
tów (w zależności od regionu) kochają 
wszystkie dzieci, a dzieci na całym świe-
cie piszą do nich listy. Pewna nastolatka 
z Rataj przesłała e-mail do św. Mikołaja: 

„Siemka Claus! Nie mam komina, 
bo mieszkam w bloku, a więc wejdź 
kaloryferem. Wiem, że słabo się 



SISU, 
CZYLI FIŃSKA FILOZOFIA 
STOICKIEJ ODPORNOŚCI

Mimo że przez większość roku zmarznięci i otoczeni ciemnością, Finowie konsekwentnie zajmują pierw-
sze miejsca wśród najszczęśliwszych narodów na świecie. Zapytaj Fina, skąd się bierze jego spokój i opty-

mizm, a z dużą dozą prawdopodobieństwa otrzymasz w odpowiedzi jedno słowo – sisu.

Hygge może uczynić dystans spo-
łeczny trochę bardziej znośnym 
i przytulnym. Lagom pomoże 

złapać równowagę. Jednak spośród 
nordyckich koncepcji lajfstajlowych, tylko 
praktykowanie sisu pozwoli wyjść z kry-
zysów silniejszym i gotowym na następne 
wyzwanie. Dla Finów filozofia sisu ma mi-
styczne znaczenie. Stanowi esencję fiń-
skości, razem z prostotą, minimalizmem, 
efektywnością i życiem jak najbliżej na-
tury. Samo określenie nie ma odpowied-
ników w innych językach, ale oznacza 
mniej więcej to samo, co wytrwałość lub 
odporność.

Odporność to zdolność powrotu 
do pierwotnego stanu po zmianie, kry-
zysie, nieszczęściu, czy chorobie. Fińska 
koncepcja posuwa tę definicję o krok 

dalej – i uczy jak nigdy się nie podda-
wać, bez względu na to, przez co prze-
chodzisz. – Definicja sisu zmieniała 
się z czasem – twierdzi Justyn Barnes, 
autor książki “The Nordic Art of Sisu: 
Find Your Resilience”. – Dawniej słowo 
to było kojarzone z odwagą. Z biegiem 
czasu zaczęło wyrażać pewne nasta-
wienie do rzeczywistości i elastyczny 
sposób myślenia.

Przegląd badań z 2018 roku wykazał, 
że przewlekle chorzy pacjenci, którzy 
wykazywali większą odporność, czę-
ściej zachowywali zdrowie psychiczne 
– bez względu na to, przez co przeszli 
i jak potoczyły się ich losy.

Mistrzowie sisu polecają zacząć prak-
tykowanie odporności od tych trzech 
ćwiczeń:

1. Wydłuż krok, aby przekraczać 
granice.

Przedłużanie kroku to idea, która zakłada, 
że zawsze mamy ukrytą rezerwę. Jeśli 
za każdym razem będziemy próbować 
sięgnąć odrobinę dalej, niż nam się wy-
daje, że jest możliwe – nauczymy się tę 
rezerwę odblokowywać. – Zastosowałem 
tę zasadę, kiedy musiałem napisać książkę 
w ciągu zaledwie kilku miesięcy – mówi 
Barnes. – Codziennie przesuwałem 
swojego maksa o kilka czy – w lepsze dni 
– kilkaset słów. Zacząłem od ilości, która, 
jak wcześniej sądziłem, była moim mak-
simum. Czyniąc to, skończyłem książkę 
przed czasem. Wydłużanie kroku wpisuje 
się w sisu, ponieważ daje świadomość, 
że możesz więcej, nawet gdy myślisz, 

OBYCZAJE



że osiągnąłeś/aś swoje maksimum 
i czujesz się wyczerpany/a fizycznie lub 
psychicznie. Taka świadomość przygoto-
wuje na trudne czasy.

2. Ćwicz mądry optymizm (ale 
pamiętaj przeszłe doświadcze-
nia)

To przeciwieństwo ślepego optymizmu 
– czyli wiary, że coś się uda wbrew 
logice. W Finlandii mądry optymizm 
jest raczej normą. Pomaga zbudować 
realistyczny plan pokonywania prze-
ciwności i realizacji celów. Wymaga 
– bez względu na to, jak bardzo jest 
źle – spojrzenia na sytuację z dystansu 
i uznania rzeczywistości taką jaka jest.

3. Zachowaj spokój podczas 
burzy (dzięki praktykowaniu 
stoicyzmu)
Mądry optymizm ułatwia zachowanie 
spokoju w czasie burzy i nie dopusz-
cza, by emocje kierowały naszymi 
działaniami lub decyzjami. Jedną 
z ważnych składowych filozofii sisu jest 
stoicyzm. – Myślę, że wszyscy potrze-
bujemy dawki stoicyzmu, aby być od-
pornym i po prostu iść dalej – twierdzi 
Barnes. Zachowanie spokoju podczas 
burzy nie oznacza, że się nie boisz. 
To cofnięcie się o krok i spojrzenie 
na sytuację z pozycji spokojnego, 
racjonalnego obserwatora. 

Powodzenia!

OBYCZAJE



NEWSY MIEJSKIE

Koncert Reni Jusis „Je suis Reni”
Gdzie: Aula Artis, ul. Kutrzeby 10
Kiedy: 08.12.2022 r. 

„Je suis Reni” - premiera albumu i francuskiej przygody Reni 
Jusis! Znakomita polska wokalistka 8 grudnia wystąpi w Auli Artis 
z koncertem promującym nowy, niezwykły album „Je suis Reni”. 
Kto z nas nie tęsknił za romantycznymi podróżami? Kto z nas 
nigdy nie przeżył marzeń o miłości czy romansie w scenografii 
Paryża, miasta zakochanych?  Z kafejkami nad Sekwaną, pocałun-
kami w deszczu, z nieodłączną bagietką i karafką wina. No i kto 
nie śpiewał, nie znając kompletnie języka, jednego z ponadcza-
sowych szlagierów piosenki francuskiej? Fani królowej polskiej 
muzyki tanecznej Reni Jusis oraz frankofile, których w Polsce 
nie brakuje, mają podwójny powód do radości. Tym razem ikona 
polskiej muzyki klubowej w zjawiskowej metamorfozie z nieby-
wałym wdziękiem, lekkością, ale i odwagą, na albumie „Je suis 
Reni” zaprzyjaźnia się z kultowymi, w pełni tego słowa znacze-
niu piosenkami Serge’a Gainsbourga, Francoise Hardy, Michela 
Legranda, czy Joe Dassin. To koncert o zapachu i kolorze lawendy. 
Wybierzcie się z Reni w tę melancholijną podroż. A swoją drogą 
tylko czekać, kiedy Zaz, wielka gwiazda współczesnej piosenki 
francuskiej dołączy do swojego repertuaru „Kiedyś Cię znajdę”. 
Bon Voyage!

Betlejem Poznańskie

Betlejem Poznańskie jak od kilku już lat (z roczną prze-
rwą) zagości ponownie w naszym mieście. W tym roku 
konwencja ulegnie nieznacznej zmianie poprzez dodanie 
nowej lokalizacji na MTP.

Betlejem będzie odbywać się w różnych okresach 
w różnych lokalizacjach:

Międzynarodowe Targi Poznańskie - 19.11-23.12.2022
Plac Kolegiacki - 18.11-27.12.2022
Plac Wolności - 18.11-27.12.2022
Rynek Łazarski - 3-18.122022

W ramach Betlejem jak co roku będzie odbywał się 
Poznań Ice Festival 2022 w drugi weekend grudnia - 
9-11.12.2022 r. W tym roku odbędzie się na Międzyna-
rodowych Targach Poznańskich.

Koncert „Mazowsze Świątecznie”
Gdzie: Aula UAM
Kiedy: 19.12.2022 r.

Kolędy i Pastorałki w wykonaniu solistów, chóru 
i orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, należą 
do najpiękniejszych tradycyjnych interpretacji. Przywo-
łują niepowtarzalną atmosferę polskich Świąt Bożego 
Narodzenia, z białym obrusem, choinką i opłatkiem. 
W czasach „White Christmas” i „Jingle Bells” coraz rza-
dziej możemy wysłuchać polskich tradycyjnych wyko-
nań kolęd, w których rozbrzmiewa rytm mazura, oberka 
czy poloneza. „Mazowsze” należy do największych 
na świecie zespołów artystycznych sięgających do bo-
gactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek 
i obyczajów. Z uwagi na ogromne bogactwo reper-
tuarowe, „Mazowsze” powszechnie uznawane jest za 
zespół narodowy. Dla tysięcy odbiorców zagranicznych, 
koncerty „Mazowsza” były pierwszym kontaktem z pol-
ską kulturą. „Jeśli takie jest oblicze Polski, to niech żyje 
Polska!" napisał o zespole szwajcarski dziennik “Gazette 
de Lausanne", a Jerzy Waldorff nazwał „Mazowsze” 
perłą w koronie Rzeczypospolitej. 



BIBLIOTECZKA ATANERA

Wystawa Wiele / Niewiele. Dwie drogi myślenia 
w projektowaniu graficznym
Gdzie: Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królew-
skim w Poznaniu, Góra Przemysła 1
Kiedy: do 15.01.2023 r. 

Założeniem prezentowanej wystawy obiektów z ko-
lekcji Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego 
w Poznaniu jest porównanie przeciwstawnych kompo-
zycji opartych na celowym zagęszczeniu detalu z tymi 
o minimalistycznym charakterze. Pojęcie horror vacui 
(tendencja do całkowitego wypełniania pola powierzch-
ni przedmiotu mnogością motywów ornamentalnych) 
silnie kontrastuje z amor vacui (operowanie dużymi, pła-
skimi powierzchniami bez ornamentu). Obie kategorie 
można powiązać nie tylko z dekoracją architektoniczną 
czy zdobieniem przedmiotów, z którymi zwyczajowo się 
je łączy – ich różnorodne oblicza możemy z powodze-
niem znaleźć w projektowaniu graficznym. Przywołane 
przeciwstawne drogi myślenia, intensywna ekspresja 
w kontraście do wyciszenia o intelektualnym zabar-
wieniu, mają wiele odcieni, wynikają zarówno z tradycji 
kraju pochodzenia artystów, jak i ich temperamentów 
twórczych.

Pierwszą część wystawy stanowią kompozycje oparte 
na świadomej redukcji elementów i klarowności ob-
razu. Jednym z zabiegów pozwalającym wypracować 
ten efekt jest wykorzystanie dużej przestrzeni bieli, 
na którą nałożona jest umiejętnie wyważona typografia, 
symbol lub minimalistyczny rysunek. Innym – silna geo-
metryzacja w rozmaitych wariantach kolorystycznych.

Odmiennie prezentują się prace o bogatych kompo-
zycjach, czy to zapisanych w lekkiej formie malarskiej, 
czy ujętych w rygorystyczne ramy symetrii. Wśród 
prezentowanych plakatów znajdują się między innymi 
prace z nurtu o nasilonej ekspresji malarskiej i swoistej 
nonszalancji graficznej polskiej szkoły plakatu, silnie 
oddziałujące na odbiorcę plakaty psychodeliczne drugiej 
połowy lat 60. XX w. czy przykłady reprezentujące 
różnorodne stylistyki współczesnego projektowania 
szwajcarskiego.

Obie grupy plakatów zostały wzbogacone o przykłady 
grafiki wydawniczej (okładki czasopism, ilustracja książ-
kowa), które pozwalają poszerzyć spektrum postrzega-
nia projektowania graficznego, jak i pokazać bogactwo 
oraz złożoność budowanej przez blisko 55 lat kolekcji 
Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Po-
znaniu.

Kryminał z Poznaniem w tle. Lato 1985 
roku. Na brzegu przepływającej przez 
Poznań Warty dwaj wędkarze dokonują 
makabrycznego odkrycia. Wydobywają 
z wody zwłoki młodej kobiety. Ktoś obciął 
jej głowę. Kilka godzin później pracownik 
barki piaskarskiej wyławia z wody foliową 
reklamówkę. Z przerażeniem odkrywa, 
że wewnątrz jest głowa kobiety. Szybko 
okazuje się, że milicja staje przed podwójnym 
wyzwaniem, bo znaleziona głowa nie pasuje 
do wyłowionego z rzeki ciała. Poznańscy 
milicjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego 
KW MO ruszają tropem „łowcy głów”. 
W śledztwie pomaga im młody i ambitny 
szeregowy Mariusz Blaszkowski, który w tej 
sprawie wykaże się nadzwyczajnym milicyjnym 
instynktem. Na mieszkańców Poznania 
pada strach. Czyżby w socjalistycznym 
kraju równości i sprawiedliwości społecznej 
pojawił się seryjny morderca, potwór rodem 
z kapitalistycznych horrorów, które na kasetach 
video zaczynają docierać do Polski coraz 
szerszym strumieniem? Czy funkcjonariuszom 
Milicji Obywatelskiej uda się ująć brutalnego 
mordercę, zanim obetnie kolejne głowy? 
A w tle świat Peerelu, jak ten z filmów 
Stanisława Barei – kolejki przed sklepami, 
śmierdzące bary mleczne dla klasy pracującej, 
obskurne restauracje dla inteligencji pracującej 
i nocne lokale z dancingiem dla socjalistycznej 
elity. To świat ludzi pracy, działaczy partyjnych, 
milicjantów, esbeków, cinkciarzy i przestępców. 
Tu wódka leje się strumieniami, a wszystko, 
co tylko da się załatwić, załatwia się za dolary, 
których posiadanie jest w Polsce Ludowej, 
rzecz jasna, całkowicie nielegalne.



PORADA PRAWNA

W przypadku gdy 
głównym źródłem 

ciepła gospodarstwa 
domowego jest 
kocioł na paliwo 

stałe, kocioł gazowy 
lub kocioł olejowy, 
dane gospodarstwo 

domowe może 
ubiegać się o dodatek 

dla gospodarstw 
domowych.

Dopłaty do źródeł ciepła

Wielu mieszkańców obawia się 
wysokich cen źródeł energii, 
które mogą być szczególnie 

odczuwalne w tzw. sezonie grzewczym. 
Ustawodawca wychodząc naprzeciw tym 
obawom uchwalił Ustawę o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie niektórych źró-
deł ciepła w związku z sytuacją na rynku 
paliw (tzw. ustawa o wsparciu odbiorców 
ciepła). 

Kto może wnioskować o dodatek? 
W przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła gospodarstwa domowego jest 
kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy 
lub kocioł olejowy, dane gospodarstwo 
domowe może ubiegać się o dodatek 
dla gospodarstw domowych. Dodat-
kowym warunkiem uzyskania dodatku 
jest wpis źródła ciepła do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków. 

Jak złożyć wniosek o dodatek? 
Dodatek dla gospodarstw domowych 
wypłaca się na wniosek, który można 

złożyć w formie papierowej do wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta 
(w przypadku Poznania – do Prezyden-
ta Miasta). Wniosek o wypłatę dodatku 
dla gospodarstw domowych składa się 
w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wysokość dodatku wynosi od 500 zł 
do 3000 zł w zależności od źródła cie-
pła. Co może mieć znaczenie - dodatek 
z tytułu wykorzystywania niektórych 
źródeł ciepła przysługuje niezależnie 
od sytuacji dochodowej. 

Zaznaczyć należy, że trwają również 
prace nad ustaleniem maksymalnej ceny 
energii elektrycznej, dla gospodarstw 
domowych, samorządów i firm. Cena 
dla gospodarstw wyniesie 693 zł netto 
za MWh, a dla samorządów i sektora 
MŚP - 785 zł netto za MWh. 

dr Piotr Szulc  
radca prawny



Trafienie z prezentem, oczywiście takim, by córka czy 
syn się z niego cieszyli, nie zawsze jest proste. Czasem 
w rozwianiu wątpliwości pomaga list do świętego Mikołaja 

napisany przez dziecko. Ale spełnienie wszystkich marzeń bywa 
niemożliwe, nie każde życzenie my dorośli uznajemy też za wła-
ściwe z wychowawczego punktu widzenia. Tak jak w przypadku 
siedmioletniej Klaudii, która poprosiła w liście o klocki Lego, 
lalkę Barbie, zestaw do robienia biżuterii i… telefon komórkowy. 
I która odpakowując po kolei paczki leżące pod choinką cieszyła 
się z kolorowych plastikowych sześcianów, potem z najsłynniej-
szej lalki na świecie, następnie z kompletu koralików, by wreszcie 
powiedzieć „No, to teraz będzie telefon!”. Jednak rodzice uznali, 
że to jeszcze nie czas, by dziewczynka miała własną komórkę.

Ilość kontra jakość
Koniec października. Na dworze piękne słońce, termometr 
pokazuje prawie 20 stopni Celsjusza. Złota polska jesień 
w pełni. Ze skrzynki wyjmuję gazetkę reklamową, świą-
teczną ofertę jednego ze sklepów. Są w niej między innymi 
zdjęcia bombek, szklanek, kubków i poduszek z napisem 
„Merry Xmas”. Na kilku stronach zamieszczono zabawki 
– te edukacyjne, te dla dziewczynek i dla chłopców… Nic, 
tylko wybierać. A najlepiej kupić co najmniej kilka – bo 
przecież ładne, kolorowe no i takie rozwijające. Zatem 
kupujemy: lalę niemowlę, samochodziki, zestaw małego 
lekarza, gry planszowe, puzzle… Trudno nam zdecydować 
się na jeden przedmiot, przecież tak bardzo kochamy nasze 
pociechy, chcemy im dać wszystko, co najlepsze, dlatego 
to dzieci najczęściej dostają najwięcej prezentów. Jednak 
czy faktycznie powinna liczyć się ilość? Odpowiadając 
na pytania krewnych, którzy pytają, co kupić moim córkom, 
mam zawsze przed oczami scenę ze świąt sprzed lat, gdy 

trzyletnia Jagusia tak przejęła się otwieraniem pierwszej 
paczki, że nie chciała nawet spojrzeć na następne. A gdy 
ją przekonywaliśmy, żeby odebrała prezent, że to przecież 
dla niej, trzylatka mówiła: „Ale ja już mam, ja już mam!”. 
Nie zawsze więc dużo znaczy dobrze. Liczy się to, by spra-
wiły przyjemność. Tylko tyle i aż tyle. Nawet jeśli będzie 
ich niewiele.

Prezenty doskonałe
W grudniu okazji do sprawiania przyjemności nie brakuje – 
prezentami obdarowujemy się nie tylko w Wigilię, ale także 
wcześniej – z okazji świętego Mikołaja 6 grudnia. Tyle 
że czasem brakuje pomysłów. Jeśli faktycznie nie wiesz 
co sprawiłoby dziecku radość, zamiast wertowania kolej-
nych gazetek lub przechadzania się między półkami w skle-
pie, po prostu się z nim pobaw. Podczas godziny czy dwóch 
spędzonych razem dowiesz się – nawet bez słów – z czego 
dziecko by się ucieszyło. Nie kupuj tego co sam chciałbyś 
dostać albo czego nie miałeś w dzieciństwie. Bo przecież 
prezent ma sprawić radość drugiej osobie, która być może 
marzy o czymś zupełnie innym niż ty. Minęły już czasy, 
gdy brało się to, co akurat było dostępne – teraz czasem 
wybór jest aż za duży i warto pamiętać, by nie kupić zbyt 
wiele. Wśród tylu kolorowych rzeczy łatwo się zapomnieć 
i stracić z oczu to, co najważniejsze. Że święta to nie tylko 
czas prezentów, ale ten spędzony z bliskimi.

FELIETON

Nie budzi żadnych wątpliwości 
stwierdzenie, że w Wielkopolsce 
prezenty przynosi Gwiazdor. Jednak 
to, co dla nas oczywiste, nie jest 
takie dla innych… Dzieci z Górnego 
Śląska odwiedza Dzieciątko, a do tych 
z Małopolski i Podkarpacia przychodzi 
Aniołek. W wielu innych rejonach 
Polski prezenty przynosi święty 
Mikołaj. Niezależnie od tego, kto 
dostarcza podarki pod choinkę, 
dla wielu liczy się przede wszystkim 
to, co jest ukryte w środku. Co zatem 
dawać by sprawić radość?

Dylematy Gwiazdora,  
czyli co dać dzieciom pod choinkę

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. 



KULINARIA

Schab z kością
Marynowany w aromatycznej kompozycji ziół i przypraw, 
pieczony w piecu. Podawany z puree z nutą chrzanu i 

tradycyjnie z zasmażaną białą kapustką.
 –Schab z kością marynujemy w mieszance ziół z oliwą, po 
czym smażymy go na rozgrzanej patelni grillowej aby uzy-
skać paski. Dopiekamy go w chwilę w piekarniku.

POCO A POCO  
śniadanie, lunch & wino
os. Marcelin,  
ul. Marcelińska 96A

 
pon-czw: od 9 do 20,  
pt-sob: od 9 do 22,  
niedziela od 9 do 19.



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!




