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ZWIERZYNIECKA 15 
PRAWIE GOTOWA
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Toy Planet 
Zabawki atestowane, 

edukacyjne i kreatywne.

Odwiedź nas lub zrób zakupy na www.ecalzado.pl



Zwierzyniecka 15  
już prawie gotowa

 
Nasz budynek przy ul. Zwierzynieckiej 15 jest już prawie ukończony. 
Zdemontowane zostały rusztowania odsłaniając elewacje z piaskowca 
szydłowieckiego. Wewnątrz trwają prace wykończeniowe i układanie 
płytek na klatkach schodowych, montaż balustrad, zabudowa meblarska 
korytarzy, montaż drzwi wewnętrznych, a także szpachlowanie ścian. W 
częściach wspólnych budynku oraz w hali garażowej kończone są prace 
instalacyjne. Zakończony został montaż czterech wind. Budynek zostanie 
oddany do użytku w drugim kwartale br.
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INWESTYCJE

ZALETY MIESZKANIA 
W BUDYNKU WIELORODZINNYM
Wiele osób szukających własnego miejsca do życia staje przed dylematem: dom czy 

mieszkanie? Oba rozwiązania mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. 

Sporo argumentów przemawia za tym, aby 
zdecydować się na cztery ściany w bu-
dynku wielorodzinnym. Wymienić należy 

tu chociażby niższą cenę za zakup nierucho-
mości czy mniejsze koszty utrzymania. Nowo-
czesne osiedla różnią się znacznie od tego, co 
podpowiada nam wyobraźnia na myśl o bu-
dynkach wielorodzinnych. Także właściciele już 
istniejących budynków mieszkaniowych, pa-
miętających lata 50. czy 60., zupełnie inaczej 
podchodzą do zarządzania takimi nieruchomo-
ściami. Obecnie ogromną wagę przywiązuje się 
do komfortu życia mieszkańców osiedla, w tym 
dostępie do sklepów, szkół, banków, aptek czy 
przychodni. I to jedna z pierwszych zalet, jaką 
należy wymienić. 

Osiedla są zwykle nieco oddalone od centrum 
miast, ale zapewniają wszystko to, co na co 
dzień niezbędne do życia. Poza tym różnorod-
ność ofert na rynku nieruchomości jest dziś 
tak szeroka, że każdy może znaleźć dla siebie 
mieszkanie idealne pod względem lokalizacji, 
metrażu czy dostępu do ulubionych sposo-
bów na spędzanie czasu wolnego. A co za 
tym idzie, ceny są mocno konkurencyjne, co 

daje przyszłym właścicielom lokalu naprawdę 
szerokie pole do decyzji. Dom z ogródkiem 
to marzenie wielu osób. Niewiele z nich zdaje 
sobie jednak sprawę z tego, że jego utrzymanie 
bywa zwykle dużo bardziej wymagające niż 
mieszkania w bloku - zarówno pod względem 
czasu, jak i finansów. Mniejszy metraż może 
co prawda nie spełnić wszystkich życiowych 
potrzeb, a balkon zamiast ogrodu nie jest tak 
satysfakcjonujący. Jeśli weźmiemy jednak pod 
uwagę koszt, z jakim wiąże się np. ogrzewanie 
domu, sprzątanie przed domem (odśnieżanie, 
sprzątanie liści, wywóz śmieci itp.), utrzymanie 
ogrodu czy dojazd do miasta, to znacznie cie-
kawszym rozwiązaniem okazuje się lokal w blo-
ku. Mieszkanie w nowoczesnym budownictwie 
to także gwarancja ochrony na osiedlu bądź w 
budynku, siłowni dla mieszkańców czy placu 
zabaw dla dzieci. To ogromna wygoda, bowiem 
nie musimy nigdzie jeździć, by skorzystać np. z 
centrum sportowego. 

Mamy nadzieję, że choć odrobinę przybliżyli-
śmy Cię do podjęcia właściwej decyzji. Warto 
potraktować kupno mieszkania w budynku 
wielorodzinnym jak inwestycję w przyszłość.



Shuffleboard to gra drużynowa, odbywająca się na długich wą-
skich stołach – na czym polega i jak w nią grać?

Gra polega na ustaleniu dwóch 
drużyn – każdej składającej się 
z 1 do 4 osób. Ważne: o kolej-

ności tradycyjnie decyduje „kamień, 
papier czy nożyce” – drużyna prze-
grana zaczyna jako pierwsza. W tej 
rozrywce lepiej być drugim.

Obie drużyny grają w tę samą stronę, 
pchając krążki na przemian. Krążki są w 
dwóch kolorach: czerwonym i niebie-
skim.

Tylko jedna drużyna zdobywa punkty 
w trakcie rundy – punkty zyskują ci, 
których krążki położone są za najdal-
szym krążkiem drużyny przeciwnej.

Gra toczy się do uzyskania przez 
zwycięzców 15 punktów. Punkty 
odbijamy na licznikach, dokładnie w 

tych samych kolorach jak krążki – 
nie ma miejsca na pomyłkę.

Wygrana drużyna rozpoczyna kolejną 
rundę.

Ciekawostka! Stoły posiadają niewi-
doczną dla oka krzywiznę, wklęsłość, 
dzięki której zbijanie krążków przeciw-
nika możliwe jest w każdym momen-
cie gry, a niejednokrotnie zmienia 
cały przebieg rozgrywki tuż przed jej 
końcem.

W MK Bowling w Galerii MM (ul. św. 
Marcin 24) znajdziecie stoły w naj-
większym rozmiarze – 22 stóp (po-
nad 6 metrów długości!). W Polsce 
ten rodzaj stołów do gry w shufflebo-
rad jest dostępny wyłącznie w sieci 
MK Bowling. Zapraszamy do zabawy. 

PLAY SHUFL
STYL ŻYCIA



INWESTYCJA



www.ecalzado.pl

ZAKUPY
w centrum

GALERIA MM, SAYA, POZIOM+1

sneakersy

sneakersy

bluza
z zapięciem

Kamizelka
oversize

botki

GALERIA MM, SAYA, POZIOM+1

GALERIA MM, SAYA, POZIOM+1

GALERIA MM, CALZADO, POZIOM+1

GALERIA MM, CALZADO, POZIOM+1

GALERIA MM, CALZADO, POZIOM+1
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GALERIA MM, SAYA, POZIOM +1

GALERIA MM, SAYA, POZIOM +1

GALERIA MM, PIERRE CARDIN, POZIOM +1

SWETRY
W PASTELOWYCH

KOLORACHMODA MĘSKA



DESIGN

Jakie elementy potrzebne były do tego, by powstał jeden z najsłyn-
niejszych foteli świata? Ambitny projektant, sławny malarz i... rama od 

roweru. Krzesło w całości zrobione z metalowych rurek, z siedziskiem jakby 
zawieszonym w powietrzu – na taki pomysł w 1924 roku wpadł Marcel Breuer, 

absolwent słynnej szkoły projektowania Bauhaus. Inspiracją była wyjątkowa stabil-
ność… roweru firmy Adler. To musiało być przeznaczenie, gdyż w tym samym czasie na 

rynku pojawiły się pozbawione spawu rurki produkcji huty Mannesmann. Ma to kolosalne 
znaczenie: gdyby, tak jak dotychczas, przez długość rury biegła spoina, nie można byłoby jej 

zginać. A mający głowę pełną pomysłów Breuer odrzucał wszelkie limity, mając ochotę wła-
śnie na wykręcanie materii we wszystkie strony. Sam projektant swoją nietuzinkową ideę opisy-
wał jako siedzenie jak na ‘sprężystych powietrznych filarach’. – To moja najbardziej ekstremalna 
praca, a przy tym najmniej artystyczna – mówił kilka lat później. – Najbardziej logiczna, najmniej 
przytulna, najbardziej mechaniczna. Pomysł został zrealizowany już w 1925 roku. Fotel był w 
rzeczywistości maksymalnie prosty – układ przenikających się w powietrzu rurek tylko wyglądał 
na skomplikowany – i wygodny. Chromowaną konstrukcję wykończono płatami oraz pasami 
tkaniny naciągniętymi na rurki. Fotel był prawdziwym ucieleśnieniem dążeń Bauhausu do ze-
spolenia sztuki i przemysłu. Wykładowcy słynnej szkoły projektowania byli zachwyceni. – 
Na początku krzesło wydaje się nieco obce. Z początku powątpiewamy w jego wygodne 

siedzisko. Ale to nie wina krzesła, lecz okularów przyzwyczajenia, przez które usiłuje-
my je oglądać – mówił Josef Alberts, mistrz Bauhausu, malarz i projektant mebli. 

Projekt najbardziej przypadł do gustu malarzowi Wassily’emu Kandinsky’emu, 
któremu za wszystkie pochwały Breuer podarował podobno duplikat fotela. 

Według innej wersji Kandinsky był współlokatorem projektanta w cza-
sie studiów, a dzieło zostało zaprojektowane właśnie dla niego. 

Jakakolwiek nie byłaby prawda, wątek malarza spodo-
bał się włoskiej firmie Gavina, która odkupiła 

prawa do produkcji mebla.

Ikony designu: 
krzesło Wassily Chair, pierwszy ‘metalowy mebel’
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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.
Mąż do żony:

- Zobacz jaki piękny dzień dzisiaj.

- Piękny, no i co?

- Mówiłaś, że pewnego pięknego dnia mnie 
zostawisz...
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Rozwiąż krzyżówkę i wyślij 
hasło, które cechuje budynki 
Atanera, na adres mojem@
ataner.pl, by wygrać jedną z 
trzech książek pt. „Kompak-
towo”. Spośród nadesłanych 
odpowiedzi rozlosujemy 
zwycięzców, których powia-
domimy do końca marca br. 
mailowo.

Rys. Henryk Derwich. Spuścizna po Henryku Derwichu znajduje się 
w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
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1. Po poznańsku - drożdżówka
2. Większy niż balkon. 
3. Obrazek powstający przed budową 

budynku, który pozwala zobaczyć, jak 
będzie on wyglądać. 

4. Nazwa uczelni, która znajduje się przy ul. 
Kutrzeby, obok naszego osiedla i budynku 
przy ul. Na Podgórniku. …. Da Vinci. 

5. Nazwa trasy turystyczno-historycznej w 
centrum Poznania. Trakt Królewsko- ….

6. Nazwa instytutu, który co roku wyznacza 
kolor roku.

7. Wiek, w którym Poznań otrzymał prawa 
miejskie

8. Imię patrona ulicy, przy której 
wybudowaliśmy nasz pierwszy budynek. 

9. Słynne rogale, którymi zajadamy się 11 
listopada. 

10. Można je położyć na podłodze w 
mieszkaniu. 

11. Prowadzą na piętro. 
12. Na Ostrowie Tumskim
13. Znany poeta i tłumacz pochodzący z 

Poznania. Brat Małgorzaty Musierowicz. 
14. Pierwsze słowo tematu Debaty 

Poznańskiej, która odbędzie się 16 marca 
br. i której jesteśmy mecenasem: …. 
Tsunami – Senioralny Poznań. 

15. Portal społecznościowy, na którym 
jesteśmy aktywni od tego roku. 

16. Zwierzęta, które mają swoje naturalne 
siedliska w murach Twierdzy Poznań. 

17. Obszar Poznania, w którym urodzili się 
m.in. Leon Wyczółkowski i Anna Jantar.

18. Występuje w treści polskiego hymnu w 
zestawieniu z nazwą naszego miasta. 

19. Ulica obok Zwierzynieckiej, na narożniku 
której powstaje nasz budynek. 

20. Poeta, patron największego poznańskiego 
Uniwersytetu. 
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Najlepsze projekty 
wspólnych przestrzeni społecznych 

w metaverse

Cenione studia architektoniczne we 
współpracy z Pax.world stworzyły 
wirtualne miejscówki, które już nie-
długo powinny zacząć tętnić życiem.



W metaverse dzieją się właśnie ważne rzeczy. 
Wszystko dzięki współpracy, jaką zaangażo-
wana w rozwój rozszerzonej rzeczywistości 

firma Pax.world podjęła z cenionymi studiami archi-
tektonicznymi. Celem jest stworzenie wspólnie czegoś 
na wzór digitalnej i uwspółcześnionej wersji dawnych 
zajazdów dla karawan z Jedwabnego Szlaku – tętniącej 
życiem przestrzeni do handlu, spotkań biznesowych, 
integracji i kreatywnego spędzania czasu. W projekt 
zaangażowały się m.in. Grimshaw, HWKN, WHY czy 
Farshid Moussavi. Każde studio przygotowało swoją 
wizję takiego miejsca, zanurzając historyczną inspi-
rację w ogromnej dozie futurystycznego myślenia. 
Inicjatywa, dość szumnie określana jako pierwsze 
wirtualne społeczeństwo (taki ‘Fortnite’ czy ‘Ro-
blox’, ale na poważnie), w dłuższej perspektywie ma 
przyciągnąć dużą liczbę osób. Wewnątrz wirtualnego 
świata organizowane będą wykłady, imprezy, kon-
certy czy targi. HWKN zaprojektowało sześciokątną 

przestrzenną bryłę usytuowaną na pustyni, po wejściu 
do której czekają na nas wędrówki po galeriach sztuki, 
amfiteatrze z bogatą ofertą koncertową czy dużych 
pomieszczeniach do wirtualnych spotkań żywcem 
wyciągniętych z filmów sci-fi. W prostokątnym i pod-
niebnym projekcie wykonanym przez Grimshaw to in-
terakcje międzyludzkie mają mieć bezpośredni wpływ 
na kształtowanie się przestrzeni, co pozwoli nie tylko 
doświadczać, ale też tworzyć w czasie rzeczywistym. 
Co jeszcze? Wodospady, zieleń, wyspy i tak napraw-
dę wszystko, co tylko można sobie wymarzyć. WHY 
przygotowało choćby przepiękny interaktywny ogród. 
Barwny świat to oczywiście tylko zabawa formą, bo 
kluczowy jest w tym wszystkim aspekt społecznościo-
wy. Czy użytkowników uda się zachęcić do powrotów 
w to miejsce i zatracania się w nim?

Według zapowiedzi Pax.world ruszy w pełnym 
wymiarze już na początku 2023 roku.

DESIGN



Wiosna już tuż, tuż…  
wskocz na rower i wybierz trasę  

blisko Twojego mieszkania!

Początek wiosny to idealny czas na odświeżenie swojego dwukołowca i wypróbowanie no-
wej trasy. Wybraliśmy dla Was trzy wycieczki, które zaczynają się w budynkach Atanera. 

Rower jest dla każdego, bez względu na wiek. Od czasu 
kiedy w Poznaniu zaczęło powstawać coraz więcej dróg 
rowerowych prowadzących w malownicze okolice jazda na 

jednośladzie stała się przyjemnością.

Północ Poznania
Winogrady, Piątkowo czy Strzeszyn mają bardzo ciekawe 
trasy rowerowe. W tych dzielnicach znajduje się kilka na-
szych osiedli i budynków - osiedle Stefana Batorego 57-59, 
ul. Piątkowska, ul. Rejtana oraz ul. Literacka 45. Z wymienio-
nych rejonów miasta można dojechać rowerem na Morasko 
(Kampus Uniwersytecki, Rezerwat przyrody Meteoryt), do 
Strzeszynka i nad Rusałkę. Tereny rekreacyjne nad jeziorem 
Strzeszyńskim i Rusałką zmieniły się w ostatnich latach nie 
do poznania. To już nie tylko sezonowe kąpieliska, ale także 
całoroczne place zabaw, otwarte dla wszystkich siłownie pod 
gołym niebem, a także boiska do siatkówki czy piłki nożnej, 
leśne trasy, po których można jeździć na rowerze, biegać czy 
spacerować przez cały rok. Z północy miasta trasy rowerowe 
prowadzą także do centrum Poznania. Z Piątkowa bezpieczna 
i bezkolizyjna droga rowerowa prowadzi do Cytadeli i dalej do 
Al. Niepodległości. Z Podolan Strzeszyńską, po niej niestety 
niebezpieczna przerwa bez wytyczonej trasy rowerowej ulicą 
Juraszów, a następnie już drogą dla rowerów wzdłuż ul. Wito-
sa, Niestachowskiej, Żeromskiego i Przybyszewskiego można 
dojechać na Jeżyce i dalej na Grunwald do Ronda Nowaka 
Jeziorańskiego.

Zachód Poznania
Na weekendowe wypady rowerowe polecam Lasek Marce-
liński, nazywany przez przyrodników Uroczyskiem Marcelin. 
To obok niego znajduje się kilka osiedli wybudowanych przez 
Ataner – os. Marcelin, Nowy Marcelin oraz aktualnie powsta-
jące przy ul. Świerzawskiej 4. Lasek Marceliński jest wspania-
łym miejscem nie tylko na piesze spacery, ale nadaje się także 
znakomicie do jazdy rowerem (co ciekawe, przez las przebiega 
też droga konna). Trasa rowerowa zaczyna się w pobliżu 
siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej i leśniczówki Marcelin przy 
ulicy Strzegomskiej i oczywiście prowadzi przez las. Na trasie 
warte uwagi są dwa tzw. przystanki. Pierwszy to Przystanek 
„Góra Saneczkowa”. Zimą korzystają z niej głównie dzieci, 
latem z kolei sprawia frajdę rowerzystom lubiącym dreszcz 
emocji. Z górki rozpościera się ładny widok na polanę. Drugi, 
godny polecenia przystanek o nazwie  „Zagospodarowanie 
rekreacyjne”, znajduje się w okolicy niewielkiego śródleśnego 
stawu.  Usytuowano tutaj miejsce wypoczynku z polaną i 
ławkami, gdzie można odpocząć w cieniu ładnych dębów.

Południe Poznania
W południowych rejonach miasta infrastruktura tras rowe-
rowych niestety nie jest jeszcze dobrze rozwinięta. Sytuacja 
jednak ma szansę się poprawić, bo parę lat temu rozpoczęto 
proces przystosowywania terenu poznańskich Szachtów 
do celów spacerowych i turystycznych. Szachty to kom-

MIASTO
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pleks stawów, tzw. glinianek, które powstały na południe 
od Górczyna i ciągną się w stronę Świerczewa i Lubonia. Są 
pozostałością po wyrobiskach gliny używanej w istniejących 
tu na przełomie XIX i XX wieku cegielniach. Ok. 40 stawów o 
m. in. tak dźwięcznych nazwach jak Stara Baba, czy Głęboki 
Dół, tworzy bardzo malownicze tereny. Uznano je za jedne z 
najcenniejszych przyrodniczo w Poznaniu i objęto ochroną w 
ramach użytków ekologicznych. W ubiegłym roku udostęp-
niono dla turystów 25 – metrową wieżę widokową i pomost 
spacerowy. Wybudowano pierwsze ścieżki spacerowe i 
ustawiono ławki oraz kosze na śmieci. Czas teraz na porządne 
drogi rowerowe.

Wschód Poznania
Z naszych osiedli na Polance wszystkie drogi rowerowe 
prowadzą oczywiście w stronę Malty. Od Ronda Starołęka 
do Ronda Śródka można bez problemu przejechać wyzna-
czonymi trasami rowerowymi. Malty specjalnie nie trzeba 
reklamować. Jezioro Maltańskie, na którym odbywają się 
międzynarodowe regaty wioślarskie, całoroczny park wodny 
– Termy Maltańskie, całoroczny stok narciarski Malta Ski, czy 
Nowe Zoo przyciągają tysiące ludzi.  I to niestety wada tego 
atrakcyjnego terenu, bo w pogodne niedziele wokół jeziora 
tłumy przechadzających się ludzi, rowerzystów, rolkarzy i 
skatebordzistów nie pozwalają się skupić na pięknie przyro-
dy. W dzień powszedni, jeśli zrobimy sobie wolne, można ze 
spokojem kontemplować urok jeziora i jego okolic.

Śródmieście
Najwięcej naszych budynków położone jest w centrum: 
budynek przy ul. Garbary 71, Na Podgórniku, budynki przy 
ul. Towarowej, Piekary, Ogrodowej, Półwiejskiej 17, Bóżniczej 
1 oraz osiedle przy ul. Kurzeby. Aktualnie centrum Poznania 
jest rozkopane, ale jest nadzieja, że po zakończeniu przebudo-
wy będzie można korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych 
ścieżek rowerowych. W centrum warto zwrócić uwagę na 
trasy wzdłuż rzeki Warty. Interesujące widoki, a w dodatku – 
jak się już ociepli – możliwość skorzystania z jednego z letnich 
barów, które od wiosny do późnej jesieni funkcjonują na oby-
dwu brzegach rzeki. Oczywiście jak ktoś wypije piwko, to już 
nie wsiada na rower tylko go grzecznie do domu prowadzi!

I jeszcze ważna uwaga
Zakładajcie Państwo kaski na głowę! Nie tylko dzieciom, ale 
także sobie. Na co bowiem dziecku rodzic bez głowy? Ja 
wiem, że porządne kaski sporo kosztują. Warto jednak zain-
westować. To inwestycja w bezpieczeństwo i życie nas oraz 
naszych bliskich.     

Wiem co mówię, bo sam przeżyłem niebezpieczną kolizję 
tylko dzięki dobremu kaskowi na głowie. 

Jestem w stanie zrozumieć, że ktoś traci głowę dla pięknej 
dziewczyny. No ale strata głowy z powodu braku kasku (bo 
drogi, bo źle wyglądam) jest po prostu głupotą.

PC 



NEWSY MIEJSKIE

Wystawa „Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z 
Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki”
Gdzie: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Kiedy: do 31.03.2023

Wystawa „Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego 
z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki” jest gestem pomocy i 
solidarności w ochronie dziedzictwa. Twórczość Jacka Mal-
czewskiego będąca świadectwem i krytyczną analizą burzliwej 
i dramatycznej historii Polski, współcześnie staje się świadkiem 
(doświadczającym) barbarzyństwa wojny. Symbolicznie podróż 
tych obrazów jest jak wojenna tułaczka w poszukiwaniu bez-
piecznego schronienia, jak Ukraińscy uchodźcy.

Twórczość Malczewskiego, jako sztuka auto refleksyjna, 
podszyta nierzadko ironią, dystansem, humorem opowiada nie 
tylko o historii, ale i o roli miejsc i powinności artysty uwikła-
nego w złożony splot odniesień wobec tego co było, co jest i 
co będzie. Główną osią narracyjną nie jest jednak opowieść 
o romantycznych, czy symbolicznych interpretacjach sztuki 
Jacka Malczewskiego, a przypomnienie i ukazanie jak bardzo 
współcześnie są aktualne pytania które artysta zadawał sobie 
i innym. Nie odbierając  godności sztuce Mistrza, a podkre-
ślając znaczenie dziedzictwa, którym się opiekujemy i zacho-
wujemy dla przyszłych pokoleń. Jego wartość widziana jako 
części naszej tożsamości i dziedzictwa – także światowego, 
wartości, która w obliczu wojny może zostać wzięta w nawias, 
ukryta, zniszczona…

Wystawa opowiada o kruchości dziedzictwa oraz jego wartości, 
przedstawiona  jako opowieść o solidarności, o pracy muzealnika, 
artysty w czasie wojny, o ratowaniu dziedzictwa, o tym czym 
jest dziedzictwo oraz co i z jakich powodów należy chronić. Są to 
znaczenia które jeszcze mocniej uwypuklają się w obliczu wojny.

Koncert Ania Dąbrowska- Ktoś inny
Gdzie: Aula UAM
Kiedy: 27.03.2023

Ania Dąbrowska wróciła z „Kimś innym”. Po ponad 
dwuletniej przerwie laureatka 9 Fryderyków, której 
każdy z sześciu albumów studyjnych pokrył się 
platyną, stworzyła kolejną perełkę będącą połącze-
niem energetycznych, synthpopowych brzmień, za-
padających w pamięć riffów i elektryzującego głosu 
artystki. Fani mieli szansę usłyszeć singiel premie-
rowo w Dzień Dobry TVN i podczas listopadowego 
koncertu Ani w legendarnej warszawskiej Stodole, 
który wyprzedał się niedługo po ogłoszeniu daty.

Singiel traktuje o ewolucji relacji damsko-męskich 
i o tym, że ludzie często udają kogoś, kim nie są: 
„Ktoś inny” to opowieść o tym, że dziś wiele relacji 
rodzi się w Internecie. Współczesny świat daje 
ku temu wiele możliwości. Zakładamy konta w 
mediach społecznościowych, tworzymy profile 
w aplikacjach i na portalach randkowych, nieko-
niecznie pokazując się takimi, jakimi jesteśmy na co 
dzień, ale takimi, jakimi chcemy, żeby nas widziano. 
Czasem wystarczy jedno spotkanie, by okazało się, 
że stoi przed nami ktoś zupełnie inny, a my zwyczaj-
nie „daliśmy się nabrać”. 

Tekst ma też szerszy wydźwięk - jest nie tylko o 
tym, że ludzie potrafią zmienić się nie do poznania, 
ale też o tym, że zmiana jest częścią ludzkiej natury. 
Można ją dostrzec także w samej Ani - dziś już 
dojrzałej artystce i świadomej swojej siły kobie-
cie, która wie czego chce i nie boi się po to sięgać. 
Choć po raz kolejny Ania podejmuje w tekście 
tematykę relacji damsko-męskich, tym razem 
wypowiada się z pozycji świetnej obserwatorki, 
dostrzegającej złożoność ludzkiej natury, której 
słowa mają w sobie spokój i lekkość wynikające 
z zebranych już wcześniej doświadczeń. Singlowi 
towarzyszy elektryzujący teledysk w reżyserii Olgi 
Czyżykiewicz, ukazujący Anię w niezwykle kobie-
cym, odważniejszym niż dotychczas wydaniu. Klip 
właśnie przekroczył milion odtworzeń.

Kabaret TEY - 50 lat wspomnienia i 
pomówienia
Gdzie: Scena na Piętrze, ul. Masz-
talarska 8
Kiedy: 24.03.2023 

Minęło 50 lat od pierwszego 
programu kabaretu Tey. Z tej 
okazji Zenon Laskowik i Krzysztof 
Jaślar przygotowali program,w 
którym przypomną najbardziej 
znane skecze i piosenki z kabaretu 
Tey. Występują: Zenon Laskowik, 
Katarzyna Pakosińska, Magdalena 
Pawelec, Krzysztof Jaślar, Grzegorz 
Tomczak oraz zespół muzyczny.



BIBLIOTECZKA ATANERA

Next Fest Music Showcase & Conference
Gdzie: różne miejsca
Kiedy: 20-22.04.2023

Wiosną 2023 roku, w dniach 20-22 kwietnia odbędzie 
się w Poznaniu premierowa edycja Next Fest Music 
Showcase & Conference. Imprezę zapowiada hasło 
„Make spring great again!”, nawiązujące do odbywa-
jącego się w latach 2014-2020 w stolicy Wielkopolski 
festiwalu Spring Break. W kilkunastu klubach i scenach 
plenerowych w Poznaniu będzie więc można posłuchać 
debiutujących, ale także znanych artystek, artystów i 
zespołów. Premierowa edycja Next Fest Music Showca-
se & Conference będzie miała formułę serii kilkudziesię-
ciu koncertów z popularną i alternatywną muzyką oraz 
konferencji dla środowiska muzycznego. 

W programie festiwalu oprócz koncertów znajdą się 
spotkania, warsztaty i dyskusje dla profesjonalistów z 
polskiej i międzynarodowej branży muzycznej. Wyda-
rzenia odbywać się będą m.in. w CK Zamek, Estradzie 
Poznańskiej, klubach Tama, Blue Note, Dragon i wielu 
innych miejscach w centrum Poznania.

Next Fest nawiązuje do prekursorskiego festiwalu 
Spring Break, który promował młodych artystów na 
spotkaniach z branżą muzyczną. Odbywał się on w 
Poznaniu w latach 2014 - 2020 i przyciągał miłośników 
muzyki z całej Polski. Jego historię zakończyła pande-
mia, a także przejęcie  organizującej go agencji przez 
koncertowego giganta, który nie był zainteresowany 
kontynuowaniem tego wydarzenia. 

- Ostatnie lata były wyjątkowo trudne dla środowiska 
muzycznego, a szczególnie dla młodych artystów. Na 
szczęście taki jest porządek świata, że po zimie następuje 
wiosna - festiwalowa wiosna! Trudne czasy wymagają 
nowych rozwiązań. W mieście, gdzie równoprawne idee 
spotykają się z szacunkiem, wiele lat temu zrodziła się 
szczera potrzeba wymiany muzycznych doświadczeń. 
Pora więc na nowe otwarcie, zbudowane na solidnych 
fundamentach. Muzyczny Poznań deklaruje: (Let’s) 
make spring great again! Next Fest to miejsce, w którym 
odkryjecie nowe, ulubione zespoły, artystki i artystów 
gotowych stać się „the next big thing”. To miejsce, gdzie 
poczujecie wsparcie dla różnych idei i nurtów, zobaczycie 
na własne oczy potencjał zjawiskowej muzyki i poznacie 
osoby, które profesjonalnie urzeczywistniają marzenia 
debiutujących gwiazd. U nas poczujecie się zauważone 
i wysłuchani - piszą  organizatorzy, agencja Good Taste 
Production, w tekście programowym festiwalu.

Bądź jak: Agromet, Amino, Centra, Goplana, 
Herbapol, Koziołki, Kruk, Modena, Poznańska 
Wytwórnia Papierosów, Browar Poznań, 
Pollena-Lechia, Powogaz, Przemysławka, 
Społem, Stomil, Tarpan, Wyborowa - wybierz 
Poznań!
Tej, uwożej, korboli my razym nie kulali- 
może usłyszeć ktoś, kto za szybko zechce 
przejść z poznaniakiem na „ty”. Dlatego 
poznajmy się lepiej! Zabierzemy Cię 
w fascynującą podróż po niezwykłym 
mieście pachnącym czekoladą z Goplany i 
wykwintnymi perfumami z Polleny-Lechii. Na 
ulicach spotkamy eleganckie damy ubrane 
w modne płaszcze z Modeny i panów w 
śnieżnobiałych koszulach wypranych w 
proszku IXI. Przejedziemy się tarpanem 
- pierwszym polskim autem dla rolnika, 
a po drodze mijać będziemy samochody 
napędzane niezawodnym akumulatorem 
Centry. Popatrzymy na pracowitych 
mieszkańców Grodu Przemysła, pędzących 
na rowerach wyposażonych w solidne 
opony firmy Stomil. Rowerowi kurierzy 
szybko znikną nam z horyzontu, ponieważ 
goni ich czas: w pocie czoła dostarczają 
klientom produkty nabyte w drogerii R. 
Barcikowskiego - założyciela poznańskiego 
Herbapolu. Wędrując przez miasto z książką 
Made in Poznań, oddamy się szałowi 
zakupów w sklepach „Społem”. Do domu 
wrócimy taksówką, a opłatę za kurs naliczy 
taksometr Poltax 2 - identyczny jak ten z 
żółtej taryfy serialowych zmienników.



PORADA PRAWNA

 Opodatkowanie  

najmu mieszkań

 Od 1 stycznia 2023 
roku w najmie prywat-
nym nie ma już alter-

natywy i obowiązkowy 
jest ryczałt.

Zmiany w opodatkowaniu najmu 
mieszkań – różnice w opodatko-
waniu najmu prywatnego i najmu 

prowadzonego w ramach działalności 
gospodarczej

Bardzo wielu właścicieli mieszkań naby-
wa je w celach inwestycyjnych i czerpie 
zyski z najmu. W ostatnim czasie jest to 
szczególnie korzystne, ponieważ popyt 
na najem mieszkań znacząco wzrósł, 
co przełożyło się na rosnące stawki 
czynszów najmu. W głównych aglome-
racjach średnie stawki czynszu najmu 
wzrosły rok do roku o około 30%. 

Ustawodawca nie narzuca zasad okre-
ślających, w jaki sposób powinien być 
opodatkowany najem, możliwy jest zatem 
najem prywatny jak również najem w 
ramach działalności gospodarczej. To 
drugie rozwiązanie jest stosowane np. 
przy większej skali działalności. 

Najnowsze stanowisko Ministerstwa 
Finansów w kwestii opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości jest dalece 
niekorzystne dla osób, które prowadzą 

najem mieszkań w formie działalności 
gospodarczej – zdaniem Ministerstwa 
osoby prowadzące działalność gospo-
darczą w zakresie najmu muszą zapłacić 
najwyższą stawkę podatku od nierucho-
mości. Chodzi o stawkę (maksymalnie) 
28,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej 
określoną w ustawie o podatkach i 
opłatach lokalnych. Do tej pory przyjmo-
wano, że zarówno w przypadku najmu 
prywatnego jak i najmu prowadzonego w 
ramach działalności gospodarczej stosuje 
się tę samą stawkę tj. 1 zł za m2. 

Pamiętać należy również, że do 31 grud-
nia 2022 roku najem prywatny można 
było rozliczać na zasadach ogólnych lub 
ryczałtem. Od 1 stycznia 2023 roku w 
najmie prywatnym nie ma już alternaty-
wy i obowiązkowy jest ryczałt. 

dr Piotr Szulc  
– radca prawny



Narodziny człowieka, a następnie pierwsze miesiące, to 
zazwyczaj szczęśliwy, choć też i trudny moment w życiu 
każdego z nas. To mieszanka wzruszeń, chwil zwątpienia, 

szalejącej burzy hormonów (w przypadku mamy), zmęczenia i 
radości. A ostatnią rzeczą, na jaką mielibyśmy ochotę zaraz po 
wydaniu na świat maleństwa, są narodziny kolejnego… Szczegól-
nie, jeśli nie ustaliliśmy, czy w ogóle to następne chcemy mieć.

Decyzję o tym ile (oraz kiedy) będziemy mieć dzieci naj-
lepiej podejmować wspólnie. Oczywiście z partnerem/
partnerką, bo zdarza się, że dość głośno na ten temat 
wypowiadają się także rodzice czy inne, często naprawdę 
życzliwe nam osoby. Ustalenie tego już wcześniej gwaran-
tuje mniej żalu czy cichych dni w przyszłości, gdy okaże 
się, że jeden z partnerów marzy o dużej rodzinie, podczas 
gdy druga osoba chce mieć wyłącznie jedno dziecko. A 
czasem naprawdę z tego powodu dochodzi w związku do 
trudnych momentów. 

Jedno, dwoje… a może pięcioro?

Chociaż zdaniem naukowców podobno najszczęśliwsi są 
rodzice z trójką dzieci, to ci mający dwójkę są najzdrowsi… 
Badania badaniami, a to, ile będziemy mieć pociech, zazwy-
czaj zależy od naszych własnych decyzji. W Polsce coraz 
częściej można spotkać rodziny typu 2 + 1. Powodów, dla 
których decydujemy się na jedno dziecko,  jest wiele, po-
cząwszy od tego, że mamy dla niego więcej czasu i możemy 
poświęcić mu więcej uwagi, poprzez względy ekonomiczne 
- łatwiej opłacić korepetycje czy zajęcia dodatkowe jednej 
osobie niż na przykład trzem. Nie mówiąc już o zawożeniu 
na treningi, zawody czy inne dziecięce przyjęcia. Prostsza 
jest także kwestia dziedziczenia - nie trzeba wówczas dzie-
lić majątku, ryzykując, że spadek stanie się kością niezgody 
między rodzeństwem. Oprócz naszych własnych preferen-

cji o ilości dzieci decydują też inne względy, nie tylko me-
dyczne. W idealnym świecie moglibyśmy mieć tyle pociech, 
ile dusza zapragnie, a dla każdej z nich znaleźć tyle czasu 
oraz środków, by zapewnić mu idealny start w dorosłe ży-
cie. W rzeczywistości zdarza się, że o ilości dzieci decydują 
względy finansowe. Bo nie oszukując się, dzieci = wydatki.

Szczęście czy stres?

Mówi się, że „małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży 
kłopot”. Niezależnie od tego, ile lat ma nasza pociecha, 
od momentu, w którym dowiadujemy się, że będziemy 
rodzicami, towarzyszą nam strach i – już zawsze obecne – 
poczucie odpowiedzialności. Na mnie to spadło jak grom 
z jasnego nieba. Gdy po narodzinach córki podzieliłam się 
tym wrażeniem ze znajomą, mamą trójki dzieci, usłysza-
łam – „witaj w świecie mam”. Z tym i innymi odczuciami 
przychodzi nam mierzyć się dopiero wówczas, gdy zosta-
niemy rodzicami. Nikt wcześniej nie uczy nas, co się wiąże 
z tą decyzją. A wychowanie to także praca, która wymaga 
od nas wielu różnych umiejętności. I, jak w każdej pracy, 
bywają momenty radości, ale są też stresujące chwile. Teo-
retycznie wydawałoby się, że im mniej dzieci, tym mniej-
szy stres. Ta prosta arytmetyka nie działa jednak w tym 
przypadku. Ze szczęśliwymi chwilami też bywa różnie – to, 
ile ich będzie, nie zależy przecież tylko od tego, ile mamy 
dzieci. Miejmy ich tyle, na ile czujemy się na siłach.

Maria Wieczorek – dr nauk społecznych, 
pedagog, która od lat łączy teorię z prak-
tyką wychowując dwie córki. Obdarzona 
natręctwem gromadzenia zabawek z PRL-u i 
starszych oraz książek dla dzieci.

FELIETON

„Kiedy będzie ko-
lejne?” – to jedno 
z pytań, których – 
choćby ze względu 
na dobre wychowa-
nie – nie powinni-
śmy zadawać. Niko-
mu. A przynajmniej 
młodym rodzicom, 
którzy dopiero co 
powitali na świecie 
swoje dziecko.

Baby boom czy baby mus? 



Często słyszymy te pytania od naszych klientów.  Czapka 
jest przede wszystkim elementem chroniącym nasze włosy 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Nie wahajcie 
się chować pod nią całe włosy, wybierajcie bawełniane, 
wełniane, kaszmirowe nakrycia głowy. Niewskazane jest 
wyciągnie ich spod szalika, żeby ładniej wyglądały. Tarcie 
o kurtkę czy szalik uszkadza końcówki.   W zimie sprawdzi 
się metoda mycia OMO, czyli odżywka, mycie i odżywka 
(na końcówki silnie nawilżające EMOLIENTY! Np. Behetri-
monium Chloride oraz Cetrimonium Chloride- redukują 
puszenie i elektryzowanie). Niezależnie od pory roku, włosy 
powinno się suszyć do około 80%, a pozostałe 20% pozo-
stawić do samoistnego wyschnięcia. Warto zainwestować 
w suszarkę z jonizacją, zapobiegnie ona elektryzowaniu 
włosów. Warto też używać dobrego produktu do termo-
ochrony po każdym myciu, w naszym salonie zakupisz pro-
fesjonalne produkty kosmetyków fryzjerskich dostosowane 
do twoich indywidualnych potrzeb. 

Dobroczynne może okazać się również olejowanie  mini-
mum raz w tygodniu, nakładamy wybrany olej na suche 
włosy i pozostawiamy go na całą noc. Regularne stosowa-
nie olejków zapobiega rozdwajaniu się końcówek, chroniąc 
włosy przed działaniem niekorzystnych warunków ze-

wnętrznych. Istnieje dużo sposobów na to, jak dbać o wło-
sy zimą, żeby nie straciły nic ze swojego blasku. Kluczową 
rolę odgrywa systematyczność w pielęgnacji, o której warto 
pomyśleć już na kilka tygodni przed nastaniem zimy. 

Jeśli mimo starań twoje włosy żyją swoim życiem, za-
praszamy na zabiegi pielęgnacyjne Nano Gold 24k, które 
intensywnie nawilżą i dodadzą blasku. Na trudniejszych 
porowatych, puszących się pozbawionych blasku włosach 
doskonale sprawdzi się zabieg keratynowego prostowania. 
Keratyna wpływa na odbudowanie struktury włosów, spra-
wia, że włosy stają się lśniące i proste.  Co więcej zabieg, 
intensywnie nawilża  i odżywia pasma, dzięki czemu wyglą-
dają na znacznie zdrowsze i silniejsze oraz kuszą pięknym 
blaskiem, a ęfekty zabiegu są naprawdę trwałe. 

Przyjdź i poznaj wyjątkowe miejsce jakim jest LOOKFAB 
na Różanej 18, niestandardowe połączenie salonu fryzjer-
skiego z galerią. Znajdziesz nas na booksy.com, umów się 
już dziś! Powołując się na ten artykuł dostaniesz od nas 5% 
rabat na usługi pielęgnacyjne. Masz pytania  jaki zabieg wy-
brać zadzwoń do nas 570970203, doradzimy. Jeśli ciekawią 
Cię nasze prace znajdziesz nas na instagramie @lookfab.
concept.

JAK DBAĆ O WŁOSY ZIMĄ? JAKI WPŁYW NA WŁOSY MA MRÓZ, CZAPKA, SUSZARKA?  
DLACZEGO TAK NISZCZĄ SIĘ KOŃCÓWKI? CO ZROBIĆ BY PRZESTAŁY SIĘ ELEKTRYZOWAĆ? 



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!




