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Obiekt został otwarty pod koniec grudnia. Na graczy czekają cztery nowoczesne tory, stół bilardowy
oraz angielski pub. Całość usytuowano poniżej poziomu ulicy, więc projekt wnętrza nawiązuje
do najlepszych tradycji londyńskiego metra. 
– Przygotowując Bowling Station, chcieliśmy pogodzić oczekiwania graczy okazjonalnych,
szukających przede wszystkim dobrej zabawy, z oczekiwaniami tych, którzy kręgla traktują bardziej
wyczynowo – informuje Jacek Piwkowski, prezes Millenium Sport – spółki, która wybudowała
i zarządza obiektem Bażantowo Sport. – Dlatego, specjalnie dla tej pierwszej grupy konstrukcję toru
można tak zmodyfikować, że każda kula na pewno trafi do celu. 
Dzięki temu, na dobrą zabawę w Bowling Station mogą teraz liczyć całe rodziny. Graczy nieco
starszych z pewnością ucieszy fakt, że w zlokalizowanym nieopodal torów pubie nie tylko można
zamówić brytyjskie piwo, ale i obejrzeć najważniejsze transmisje ze sportowych aren. 
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Rzecznicy znÓW
Pokonali dziennikaRzy.
Poszło o 1%
SĄ ZaWSZe TaM, GDZIe lIcZĄ SIĘ
ReFleKS, POGOŃ Za NeWSeM I GIĘTKI
JĘZYK. Byli więc i w piątek 28 lutego
w Bażantowo Sport, na czwartych zawodach
Rzecznicy vs. Dziennikarze. Podczas
dorocznej imprezy ludzie mediów ze Śląska
promują poprzez sportową rywalizację ideę
pozostawienia 1% podatku lokalnym
organizacjom pożytku publicznego.

aktyWny senioR

RUSZYŁ PROGRaM aKTYWNY
SeNIOR. 
Już teraz w Bażantowo Sport osoby
po 60. roku życia mogą taniej
zadbać o zdrowie i kondycję.

BaŻaNTOWO
MA SWOJĄ STACJĘ METRA

Jeśli na kanonizacJi nie
będzie choć Jednego
żyda, to kanonizacJa
Jest nieWażna
pisze Aleksander Rozenfeld, 
pisarz, poeta i publicysta

 PLACE IN MY HEAD
Sza now ni Pań stwo,

Sporo o jesieni życia
napisaliśmy tej wiosny. Jak
pokazuje przykład Emila
Wąsacza, to całkiem fortunne
zestawienie! Były minister
skarbu i prezes Stalexportu
Autostrady SA, choć skończy
w tym roku 69 lat, wciąż jest
menadżerem i aktywnym
człowiekiem – do 31 grudnia
planuje odwiedzić Pamir oraz
zdobyć tzw. dach
Europy – Mont Blanc
i Kazbek – jeden z najwyższych
szczytów Kaukazu. 
A wracając do Katowic: „opieka
nad osobami starszymi stała się
jednym z największych wyzwań
naszych czasów” – mówi prof.
Hermann Schoenauer, Rektor
Diakonii Neuendettelsau –
instytucji, która jak niewiele
innych na świecie, ma potężne
doświadczenie w prowadzeniu
domów opieki dla osób
starszych. Najnowszy z nich
powstał w Katowicach –
na osiedlu Bażantowo, a jego
otwarcie stało się przyczynkiem
do naszej rozmowy, z której
wyłania się obraz potężnego
przedsiębiorstwa, które od 160
lat stawia sobie za cel służbę
człowiekowi.
Z życzeniami przyjemnej
lektury,

Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny
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 MY PLACE 

ROZMAWIA: BaRTŁOMIeJ WNUK
ZDJĘCIA: aNGelIKa SalOMON, aRchIWUM DIaKONII NeUeNDeTTelSaU
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W SŁUŻBIe
CZŁOWIEKOWI

OPIEKA NAD STARSZYMI LUDŹMI STAŁA
SIĘ JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH WYZWAŃ
NASZYCH CZASÓW. PRÓŻNO SZUKAĆ
W EUROPIE INSTYTUCJI Z TAKIM
DOŚWIADCZENIEM W TEJ DZIEDZINIE
JAK DIAKONIA NEUENDETTELSAU, KTÓRA
OD MARCA TEGO ROKU JEDEN ZE
SWOICH OŚRODKÓW PROWADZI TAKŻE
W KATOWICACH – NA OSIEDLU
BAŻANTOWO. O SENIOR RESIDENCE
I SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI ROZMAWIAMY
Z PROF. HERMANNEM SCHOEANAUEREM,
REKTOREM DIAKONII NEUENDETTELSAU
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 MY PLACE 

Bartłomiej Wnuk: Diakonia Neuendettelsau to ośrodki w wielu
krajach świata i tysiące pracowników. To jeszcze służba czy już
korporacja?
Prof. Hermann Schoenauer: Diakonia Neuendettelsau jest
chrześcijańskim przedsiębiorstwem liczącym obecnie ok. 7 tys.
współpracowników w Niemczech, ale także w niektórych zachodnio-
i wschodnioeuropejskich krajach. Jego zadaniem jest pomoc tym
ludziom, którzy jej potrzebują. W centrum naszej uwagi stoi człowiek
stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Miłość bliźniego oznacza
służbę człowiekowi, tak jak już napisano w Piśmie Świętym: „Jako dobrzy
szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki
każdy otrzymał”. Współpraca z Diakonią to wspólna służba i taki zapis
jest w preambule każdej umowy o pracę, którą zawieramy.

Diakonia wywodzi się z miejscowości Neuendettelsau w Bawarii,
z kościoła protestanckiego. co oznaczają niemieckie
i protestanckie korzenie dla kultury organizacji Diakonii
Neuendettelsau?
Diakonia Neuendettelsau została założona 160 lat temu przez ks.
Wilhelma Löhe w miejscowości Neuendettelsau. Ponieważ Kościół
w tamtym czasie nie traktował poważnie swej misji socjalnej, powstawało
wiele inicjatyw, które przejęły socjalne i diakoniczne zadania wobec
społeczeństwa. Diakonia i Kościół są jak dwie strony tego samego
medalu, które stoją na tym samym fundamencie. Nawet jeżeli
w dzisiejszych czasach są inaczej zorganizowane, inaczej finansowane
i zmagają się z innymi wyzwaniami. Trafnie określił to sam Wilhelm Löhe,
mówiąc: „Wszelka diakonia wychodzi od ołtarza”. Chodzi tu
o chrześcijańskie nastawienie, które determinuje kulturę naszej
organizacji. Ekumeniczny przekaz Diakonii umocowany jest zarówno
historycznie, jak i teologicznie i praktycznie.

Kieruje pan Diakonią Neuendettelsau od 1990 roku.
Przedsiębiorstwo pełni bardzo ważne społecznie funkcje. czy
związku z tym, pańska praca jako menadżera różni się
od specyfiki pracy menadżerów w normalnych, „komercyjnych”
firmach?
Praca Rektora i Prezesa Diakonii rożni się od pracy menadżera
zwykłego komercyjnego przedsiębiorstwa tym, że ten pierwszy musi
stale starać się o utrzymanie równowagi pomiędzy chrześcijaństwem,
profesjonalizmem i przedsiębiorczością. Skuteczne zarządzanie
przedsiębiorstwem diakonicznym wymaga nie tylko znakomitego

konceptu, lecz także kongruencji treści z chrześcijańskim fundamentem
diakonii. Dlatego równie ważne są te trzy podstawowe pojęcia:
chrześcijaństwo, profesjonalizm i przedsiębiorczość. Każda Diakonia
traci swą twarz, jeżeli spełnia wyłącznie socjalne i ekonomiczne zadania.
Dlatego ważne jest, aby Diakonia Neuendettelsau była prowadzona
również duchowo, tak w stosunku do swoich współpracowników, jak
i ludzi korzystających z naszej oferty. Zadaniem Diakonii z pewnością nie
jest maksymalizacja zysków, jednak ważne jest, by była rentowna. Nie
po to, by zadowolić akcjonariuszy (bo tych w Diakonii Neuendettelsau
nie ma – przyp. red.), ale by móc dalej się rozwijać i wprowadzać
innowacje. Oznacza to oczywiście, że wszelkie zyski zostają
w przedsiębiorstwie.

Jakie są zatem pańskie priorytety jako menadżera Diakonii?
Kierownictwo Diakonii Neuendettelsau zapewnia najlepsze możliwe
zaopatrzenie iopiekę ludziom, którzy jej zaufali, przy jednoczesnej trosce
owspółpracowników. Współpracownicy muszą być wykwalifikowani,
dokształceni i sumiennie wykonywać swoje zadania. Proszę również
pamiętać, że domy dla seniorów takie jak Senior Residence wKatowicach
to zaledwie jeden zaspektów działalności Diakonii Neuendettelsau,
ponieważ funkcjonujemy nawielu poziomach: służymy ludziom wsile wieku,
ale także ludziom upośledzonym ichorym (szpitale). Prowadzimy również
działalność edukacyjną (szkoły i uczelnie wyższe) oraz liczne przedszkola
i stacje diakoniczne. Poza tym, Diakonia Neuendettelsau utrzymuje szereg
własnych zakładów – piekarnie, firmy ogrodnicze czy hotel.

co sprawiło, że Diakonia Neuendettelsau zaangażowała się
w Polsce a po wyborze Olsztyna państwa wybór padł
na Katowice?
Po przełomie 1989/1990 Diakonia Neuendettelsau otrzymała wiele
zapytań z Europy Wschodniej. Ze względu na powiązania jednego
z członków rady nadzorczej stworzyliśmy dom seniora w Olsztynie. Kilka
lat później pani Aleksandra Knapczyk, business development manager
osobiście wstawiła się za Katowicami. Po zapoznaniu się z działalnością
spółki deweloperskiej Millenium Inwestycje, która wybudowała
i zarządza osiedlem Bażantowo, zdecydowaliśmy się zainwestować
w stolicy Śląska. Także dlatego, że osiedle Bażantowo w pełni spełnia
nasze wymagania – osoby w starszym wieku powinny być włączone
w życie miasta i osiedla, a nie zostawać wypchnięte na margines.
Powinny pozostać wewnątrz tych struktur, aby móc dalej pielęgnować
kontakty i relacje społeczne. 

HERMANN SCHOENAUER

Urodzony w 1950 r. w Furth, studiował teologię i pedagogikę
na uniwersytetach w Erlangen i Bambergu. Od 1990 r. Rektor
i Prezes Zarządu Diakonii Neuendettelsau. W trakcie 24 lat pracy
na tym stanowisku przebudował Diakonię Neuendettelsau
w międzynarodową organizację w dziedzinie opieki socjalnej. W tym
czasie powiększył też liczbę pracowników z 3 do 7 tys. Od 2002
roku jest Prezesem Fundacji Laurentius.
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DIAKONIA
NEUENDETTELSAU
W LICZBACH
Instytucja działa
nieprzerwanie od
160 laT (OD 1854 R.)

Diakonia Neuendettelsau
prowadzi w sumie
200 OśRODKóW OPIeKI,
w których pomoc
otrzymuje OK. 90 TYS. ludzi
rocznie

W dziedzinie opieki
nad osobami starszymi
Diakonia Neuendettelsau
prowadzi 21 OśRODKóW
(opieka długoterminowa
i mieszkania z serwisem)

4 ceNTRa kompetencyjne
koncentrują się wyłącznie
na opiece nad chorymi
na demencję

W ośrodkach Diakonii
Neuendettelsau 2 TYS.
MIeJSc mieszkalnych mają
ludzie z upośledzeniem
różnego rodzaju (z tego
1,1 tys. osób ma
zapewnione miejsca pracy)

W sumie Diakonia
Neuendettelsau zatrudnia
7 TYS. pracowników

Na terenie Niemiec
instytucja prowadzi
4 KlINIKI dysponujące
prawie 600 łóżkami

Działalność edukacyjna
Diakonii Neuendettelsau to
w sumie 39 SZKóŁ,
w których uczy się ponad
4 tys. uczniów

W przedszkolach
i żłobkach instytucja
dysponuje ponad 1,2 TYS.
miejscami

OK. 309 MlN eURO 
(ok. 1,3 mld zł) wyniósł
obrót Diakonii
Neuedettelsau w 2013 r.
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Działalność

 

Diakonii
Neuendettelsau
w Europie

obiekty dla seniorów

szkolenia

partner kooperacyjny

 partnerstwo

biuro kontaktowe

Partnerstwa poza granicami Europy:

Frankenmuth (USA)
Tanunda in Barossa-Valley (Australia)
Brisbane (Australia)
Mayiladuthurai (Indie)
Shekel (Izrael)

CZYM JEST DIAKONIA?
Diakonia (od greckiego diakonia – służba) to szereg organizacji funkcjonujących w ramach Kościoła
ewangelickiego, które zajmują się pracą socjalną i pomocą potrzebującym. Są odpowiednikiem Caritasu
działającego w Kościele katolickim, ale w odróżnieniu od niego nie mają scentralizowanego
charakteru. Dzieło Diakonii Kościoła Ewangelickiego w Niemczech obejmuje 24 oddziały, które działają
na obszarze 24 Kościołów krajowych i 9 oddziałów Kościołów wolnych. W ramach Diakonii funkcjonuje
ok. 31 tys. samodzielnych jednostek, w których zatrudnionych jest 402 tys. pracowników. Istnieje prawie 7 tys.
diakonijnych grup wsparcia. Praca diakonijna prowadzona jest także w parafiach Kościołów ewangelickich,
z którymi honorowo współpracuje ok. 400 tys. osób. 
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Każdy dom opieki to pod względem architektury starannie
przemyślana konstrukcja, maksymalnie przyjazna mieszkańcom
i ułatwiająca im życie. Mają już państwo receptę na idealną
rezydencję dla seniorów?
Dom Senior Residence w Katowicach nie jest „domem starców”
w potocznym rozumieniu. To dom mieszkalny, w którym – z jednej strony
seniorzy mogą czuć się jak u siebie, żyć samodzielnie;
a z drugiej – w razie potrzeby – liczyć na natychmiastową pomoc.

Jak w historii funkcjonowania domów opieki dla seniorów
Diakonii Neuendettelsau zmieniało się postrzeganie starości
i pobytu osób starszych w tego typu ośrodkach?
Opieka nad starszymi ludźmi stała się, ze względu na rozwój
demograficzny, jednym z największych wyzwań naszych czasów. Obok
pomocy w domu i domów opieki szczególnym wyzwaniem stała się
pomoc ludziom chorującym na demencję. Ludzie ci niekoniecznie są
chorzy somatycznie i tym samym nie powinni być kierowani do domów
opieki. Takie osoby potrzebują innego rodzaju pomocy, by nie ucierpiała
na tym ich jakość życia. 

Jakie będą dalsze kierunki rozwoju Diakonii w Polsce
i na świecie?
Diakonia Neuendettelsau będzie się dalej rozwijać i szukać innowacji,
zawsze z myślą o pomocy bliźniemu. Obecnie planujemy budowę
rezydencji dla seniorów w Gdańsku. W wyniku intensywnej i bardzo
pomyślnej współpracy ten obiekt także wybuduje spółka Millenium
Inwestycje. �

 MY PLACE 

Na terenie miejscowości Neuendettelsau,
aby ułatwić pracę większej liczbie osób,
zbudowano przedszkola, żłobki oraz hotel
z salami konferencyjnymi

Na terenie Niemiec Diakonia
Neuendettelsau prowadzi cztery kliniki,
który dysponuję 600 łóżkami
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SALON KAMIENIA KATOWICE

Al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice
tel./fax: +48 32 204 55 61
tel.: +48 516 500 310

e-mail: katowice@rrgranity.pl

STRZEGOM ul. Ceglana 15
58-150 Strzegom
tel./fax: +48 74 855 59 09
tel.: +48 691 782 773 

e-mail: rrgranity@rrgranity.plwww.rrgranity.pl
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 PLACE TO LIVE 

NA POCZĄTKU LUTEGO KILKASET OSÓB ODWIEDZIŁO SENIOR RESIDENCE NA OSIEDLU
BAŻANTOWO PODCZAS DNIA OTWARTEGO. OTO, CO ZOBACZYLI DZISIEJSI PENSJONARIUSZE
I ICH RODZINY – KOMFORTOWY DOM Z CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ ORAZ PRZEDE WSZYSTKIM
PRZESTRZEŃ SPOTKAŃ I BUDOWANIA RELACJI Z INNYMI LUDŹMI. ZAPRASZAMY
NA FOTOGRAFICZNY SPACER PO OBIEKCIE ICH ŚLADAMI

SPaceR PO
SENIOR RESIDENCE

Jedzenie przygotowane
przez personel Senior
Residence (4 posiłki
dziennie) serwowane
jest we wspólnych
jadalniach czy tak
zwanych pokojach
dziennych w
poszczególnych
grupach mieszkalnych.
Sala Wilhelma-Löhe
oraz Kaplica Św.
Barbary są również
częścią oferty dla
wszystkich
mieszkańców, ich
rodzin oraz gości
Senior Residence

Duże okna
w Senior
Residence to
mnóstwo
dziennego światła
wewnątrz budynku
oraz możliwość
obserwowania
tego, co dzieje się
na zewnątrz
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Zdjęcia: Arkadiusz Ławrywianiec

adRian gładysz, dyRektoR
diakonii neuendettelsau
W Polsce

Prezentacji, dniom otwartym i otwarciom
domów opieki Diakonii Neuendettelsau
w całej Europie towarzyszą podobne pytania.
Spośród wszystkich pytań, najczęściej pada
to o cenę, choć niemal zawsze znajduje się
ktoś, dla kogo priorytetem jest np. możliwość
zamieszkania w nowym domu ze swoim
pupilem. Senior Residence oczywiście
oferuje taką możliwość, ale pod warunkiem,
że obecność zwierzęcia nie zagraża innym
mieszkańcom oraz, iż jego właściciel jest
w stanie samodzielnie nim się opiekować.
Potencjalni pensjonariusze i ich rodziny
pytają również o możliwość czasowego
pobytu i oczywiście, taką również oferujemy;
w przypadku Senior Residence wiąże się to
z opłatą 150 zł/dzień. A wracając do ceny
stałego pobytu – za miesiąc, w części
prywatnej Senior Residence trzeba zapłacić
ok. 4 tys. zł. Cena obejmuje 24-godzinną
opiekę, terapię zajęciową i fizjoterapię
w podstawowej formie, domowe wyżywienie
z dopasowaną do mieszkańca dietą oraz
pranie i sprzątanie.

Układ przestrzenny budynku tworzy przestronny i bezpieczny ogród przystosowany
do potrzeb wszystkich mieszkańców a w szczególności osób dotkniętych demencją.
Mieszkańcy Senior Residence mają w nim nawet do dyspozycji własne grządki,
które – gdy tylko przyjdzie im ochota – mogą po swojemu zagospodarować

Wnętrza Senior
Residence są
pozbawione barier
architektonicznych.
Osoby starsze
mieszkają w jedno-
i dwuosobowych
pokojach
z łazienkami
wyposażonych
w systemy
przywoławcze

Każdy pensjonariusz
ma do dyspozycji
łazienkę w swoim
pokoju a w części
wspólnej dostęp
do pokoju
kąpielowego,
w którym kąpiel
odbywa się
w asyście
opiekunów Senior
Residence
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ANGELUS 
NA KRAŃCACH ŚWIATA

„Angelus na krańcach świata” – pod takim
hasłem na łamach „Dziennika Zachodniego”
ukazuje się blog podróżniczy gimnazjalisty
Angelo Korzekwy, jedynego Ślązaka
na żaglowcu Niebieskiej Szkoły, który miejsce
na pokładzie wygrał w konkursie Fundacji STS
Fryderyk Chopin. Angelo musiał dodatkowo
znaleźć sponsora, aby sfinansować bilet lotniczy
na Martynikę, w czym pomogły Centrum
Medyczne Signum i salony Optyk Okulista
Signum. Na początku lutego żaglowiec
z Angelusem na pokładzie wypłynął z Martyniki
do portu macierzystego w Szczecinie, gdzie
spodziewany jest na początku kwietnia. 

Z DZIENNIKA ANGELO KORZEKWY
Z każdym dniem uczymy się coraz więcej i coraz więcej

widzimy. Dzisiaj po 5-godzinnej podróży, dzięki sprzyjające -

mu wia tro wi za wi ta li śmy do San Vin cent. To wy jąt ko wa wy -

spa – zna łem ją już wcze śniej z fil mu „Pi ra ci z Ka ra ibów”.

Jed nym z bar dziej zna nych wi do ków by ła sław na Ska ła Wi -

siel ców z po cząt ko wych scen fil mu, któ ra – jak mó wi sa ma

na zwa – słu ży ła za szu bie ni cę.

Ca ła wy spa, choć nie wiel ka, jest bar dzo kli ma tycz na i ro bi

ogrom ne wra że nie. Przy dłu giej kei stoi je dy nie pa rę łó dek,

da lej wi dać za bu do wa nia (rów nież zna ne z fil mu) oraz dzie -

siąt ki tru mien usta wio nych wzdłuż  ścian. Zło ta pla ża i tur -

ku so wa wo da, w po łą cze niu ze słoń cem po wo du ją, że ca -

łość wy glą da jed no cze śnie ta jem ni czo i pięk nie (…).

Ca ły dzien nik pt. „An ge lus na krań cach świa ta”

do przeczytania na: www.dziennikzachodni.pl

WSZYSTKIE
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MEDICAL FITNESS 
POD LUPĄ „GAZETY”
Medical Fitness to program poprawy stanu zdrowia, wydolności i sylwetki dostępny od jesieni
ubiegłego roku w Bażantowo Rehabilitacji. W styczniu program przetestowała (i opisała)
dziennikarka katowickiej redakcji „Gazety Wyborczej” – Marta Odziomek. Oto, co powiedziała
redakcji „PLACE” po treningu:
– Nazwa programu nie brzmiała zbyt zachęcająco, czułam się jak przed wizytą u lekarza,
spodziewałam się formalnej atmosfery i szeregu pytań. Na miejscu okazało się, że
diagnostyka przebiegła szybko dzięki urządzeniu do pomiaru motoryki ruchów. Dalej było
kilka pytań, a po nich początek ok. dwugodzinnych ćwiczeń, w trakcie których trener dał mi
kilka rad dotyczących tego, co zrobić, aby poprawić kondycję i BMI (wskaźnik masy ciała -
przyp. red.). Ze spotkania zostały mi zakwasy i jedno zdanie, które usłyszałam od trenera:
„Ruch i zdrowe odżywianie może z powodzeniem zastąpić całą garść tabletek”.
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NASZ
KLUBOWICZ 
W TOP CHEF

Adrian Feliks, klubowicz Bażantowo Sport jest
jednym z uczestników programu „Top Chef”,
który na początku marca powrócił w wiosennej
ramówce telewizji Polsat. Pan Adrian pochodzi
z Katowic, ma 34 lata i aktualnie prowadzi trzy
restauracje w Opolu. Specjalizuje się w kuchni
francuskiej. – Funkcja szefa kuchni wymaga
bardzo dobrej kondycji i tenis jest moim
sposobem na jej utrzymanie. Tenisowego
bakcyla złapałem w Belgii, gdzie uczyłem się
sztuki kulinarnej – powiedział magazynowi
„PLACE”.
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WTA
W BAŻANTOWO
SPORT

Od 10 do 13 kwietnia Bażantowo
Sport będzie gościło dwie
imprezy towarzyszące
zmaganiom najlepszych
tenisistek świata w katowickim
Spodku – BNP Paribas Katowice
Open. Na turniej I kategorii,
do Bażantowo Sport zjadą
najlepsi amatorzy z całej Polski,
z kolei rozgrywki z cyklu masters
zgromadzą najlepszych w kraju
niepełnosprawnych tenisistów,
na czele z m.in. Albinem
Batyckim, trzykrotnym
reprezentantem Polski podczas
igrzysk paraolimpijskich. 

POLUB 
I BĄDŹ
NA BIEŻĄCO

Bażantowo i Bażantowo
Sport są już Facebooku.
Na profilach facebook.
com/bazantowo
i facebook.
com/bazantowosport
zamieszczamy najnowsze
informacje związane
z funkcjonowaniem
centrum sportowego
(zapowiedzi i relacje
z imprez, aktualne
promocje i konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami)
i osiedla (opisy i zdjęcia
enklaw, promocje
w centrum handlowym
Bażantowo, prezentacja
nowych inwestycji).
Zapraszamy do polubienia
i kontaktu na bieżąco!

Nagroda główna

ZAKORZENIENIE
dla artykułu

autora Bartłomieja Wnuka, który ukazał się w magazynie
„Place” Osiedla Bażantowo w Katowicach

TERESA
KRUSZONA

CZŁONEK JURY

KINGA
KUBIAK

CZŁONEK JURY

za profesjonalnie przygotowany wywiad: znakomity dobór osoby oraz ciekawą
rozmowę pozbawioną kokieterii.

WARSZAWA 2013

w kategorii
Publikacja dla klientów - Marka – artykuły wspierające markę

JACEK
WASILEWSKI

CZŁONEK JURY
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„ZAKORZENIENIE”
WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Kolejny sukces „PLACE’a” – tym razem w konkursie Pióra Roku 2013 organizowanym przez
Stowarzyszenie Prasy Firmowej. Nagrodę główną w kategorii „Publikacja dla
Klientów – Marka – artykuły wspierające markę” otrzymał Bartłomiej Wnuk za artykuł pt.
„Zakorzenienie”. Jury przyznało tę nagrodę za: „profesjonalnie przygotowany wywiad:
znakomity dobór osoby oraz ciekawą rozmowę pozbawioną kokieterii”. Nagrodzony
artykuł – wywiad z Kamilem Durczokiem, do przeczytania w jesiennym numerze magazynu
(wszystkie wydania archiwalne są dostępne pod adresem: www.issuu.com/bazantowo).
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Z TEMPLARIUSZEM

GDZIEŚ POMIĘDZY ŚWIECKIMI A DUCHOWNYMI. Z DALA
OD MASONERII. W PŁASZCZACH I KRZYŻACH. I NAJWAŻNIEJSZE:
O OTWARTYM SERCU

GODZINa
PRZED TYM SPOTKANIEM
PRZYPOMINAŁEM SOBIE, CO
WIEM O TEMPLARIUSZACH. TO
BYŁ MISZMASZ, POŁĄCZENIE
HISTORII Z LICEUM, FILMÓW
KOSTIUMOWYCH,
POSZUKIWANIA SKARBU PRZEZ
PANA SAMOCHODZIKA
I KOMPLETNEGO
ODJAZDU – UTWORU
„NIEWIDZIALNY TEMPLARIUSZ”
Z REPERTUARU THE SYNTETICA,
GURU ALTERNATYWY. ZADANIE
PRZED KRZYSZTOFEM
KURZEJĄ, WIELKIM PRZEOREM
TEMPLARIUSZY W POLSCE NIE
BYŁO ŁATWE. CHOCIAŻBY
DLATEGO, ŻE WYOBRAZIŁEM GO
SOBIE, JAKO DRYBLASA, KTÓRY
UBIERA ZBROJĘ I WALI
MIECZEM W CO TYLKO
POPADNIE. KURZEJA MIAŁ 60
MINUT NA WYPROWADZENIE
MNIE Z BŁĘDU. WYSTARCZYŁO

TEKST: ŁUKaSZ ReSPONDeK



Dom przy uli cy Pod la skiej, Ka to wi ce. W dwóch
śred niej wiel ko ści po miesz cze niach swo ją sie -
dzi bę ma wiel ki prze orat. Pierw sze to tzw. sa la
ka pi tul na ze spo rych roz mia rów sto łem. Sia da -
my w dru gim. Peł no w nim cho rą gwi z czer wo -
nym krzy żem, ksią żek hi sto rycz nych. W ga blo -
cie moż na po dzi wiać hi sto rycz ne krzy że, któ re
od wie ków słu żą tem pla riu szom. Są mie cze: ce -
re mo nial ny i wiel ki, re pli ki uży wa nych przez ry -
ce rzy za kon nych mie czy nor mandz kich.
Na ścia nach wiszą ob ra zy bło go sła wio nych
i świę tych, któ rych re li kwie są w po sia da niu
prze ora tu m.in. Ja na Paw ła II, sio stry Fau sty ny,
księ dza Je rze go Po pie łusz ki, Świe ra da i Be ne -
dyk ta. 

9:07
Prze or wska zu je jed ną z cho rą gwi i na pis „or -
do”. W Pol sce zna czy or der lub za kon. – I my
de fac to je ste śmy „or do” – uśmie cha się Ku -
rze ja i pro si, że by w ofi cjal nym na zew nic twie
uży wać ła ci ny – Tem pla riu sze OMCTH.
W kra ju funk cjo nu je ona od ze szłe go ro ku,
gdy człon ko wie pol skiej wspól no ty zo sta li
przy ję ci do Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Or -
do Mi li tiae Chri sti Tem pli Hie ro so ly mi ta ni, czy -
li bez po śred nio pod skrzy dła du cho we go
pro tek to ra tu Wiel ce Bło go sła wio ne go Pa triar -
chy An tio cheń skie go dla ka to li ków ob rząd ku
mel chic kie go Grze go rza III. Fe de ra cja kon ty -
nu uje idee śre dnio wiecz ne go za ko nu tem pla -
riu szy. – W ogó le nie zaj mu je my się re kon -
struk cją hi sto rycz ną – roz wie wa mo je wy obra -

że nia Ku rze ja. – In te re su je nas dzia łal ność
cha ry ta tyw na i na uko wo-hi sto rycz na. 

9:16
O hi sto rii śre dnio wiecz nych tem pla riu szy nie
roz ma wia my. Pa mię ta łem z pod ręcz ni ka: za kon
dzia łał od XII do XIV wie ku, stwo rzył no wo cze -
sny sys tem ban ko wo ści, do je go ka sa cji do pro -
wa dził naj więk szy je go dłuż nik – król Fran cji Fi -
lip IV Pięk ny. Ku rze ja mó wi o tym, cze go nie
wie dzia łem. Tem pla riu sze prze trwa li w Por tu ga -
lii. W XVIII wie ku po ja wi li się we Fran cji, ja ko za -
kon dwor ski. W 1853 ro ku Na po le on III uznał
ich za su we ren ny za kon ry cer ski. – Trud no mó -
wić o cią głej tra dy cji hi sto rycz nej, na to miast or -
ga ni za cje tem pla riu szow skie dzia ła ły nie mal
przez ca ły czas za zgo dą mo nar chów – tłu ma -
czy Ku rze ja. Wspo mi na też o bar dzo istot nej
da cie dla współ cze sne go funk cjo no wa nia za -
ko nu – w 1990 ro ku Pierw szym Pro tek to rem
Du cho wym Tem pla riu szy zo stał pa triar cha Ma -
xi mos V. – Od te go mo men tu da tu je się po wrót
tem pla riu szy na ło no ko ścio ła ka to lic kie -
go – pod kre śla.

9:23
Ku rze ja: – Już ja ko chło piec za czą łem szu kać
in for ma cji o tem pla riu szach. Z cza sem oka za -
ło się, że te rze czy, któ re do brze się czy ta, z hi -
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TEMPLARIUSZE NOSZĄ BIAŁE PŁASZCZE
Z CZERWONYM KRZYŻEM ORAZ KRZYŻE RYCERSKIE
NA SZARFIE. MOGĄ JE ZAKŁADAĆ TYLKO KILKA RAZY
W ROKU, NA KONKRETNE OKAZJE



sto rią nie wie le ma ją wspól ne go – za zna -
cza. – Do pie ro w praw dzi wych źró dłach za kon
jest uka za ny, ja ko za cna or ga ni za cja ry cer -
ska – do da je. La ta mia ły na po szu ki wa niach
i po dró żach. Ku rze ja na wią zał kon takt z za kon -
ny mi or ga ni za cja mi z Au strii i Nie miec, aż
w 2004 ro ku w ba zy li ce w Mönchen glad bach
zo stał przy ję ty do tem pla riu szy. Od te go mo -
men tu two rzył struk tu ry w Pol sce. Obec nie
Wiel ki Prze orat Pol ski to 33 oso by, ca ła mię dzy -
na ro do wa fe de ra cja li czy na to miast ok. 250
człon ków. Tem pla riu sze no szą bia łe płasz cze
z czer wo nym krzy żem oraz krzy że ry cer skie
na szar fie. Moż na je za kła dać tyl ko kil ka ra zy
w ro ku, na kon kret ne oka zje.

19

1 Pytanie do… PRofesoRa
MaRka szczePańskiego,
socJologa z uniWeRsytetu
śląskiego 

aby robić dobre rzeczy trzeba nosić
płaszcz z czerwonym krzyżem? 
Nie trzeba oczywiście odwoływać się
do symboliki, ale osobom, które to robią,
pokazywanie przynależności na pewno
pomaga. Unaocznia ich inność,
wspólnotowość. Warto też pamiętać, że
Polska jest krajem na dorobku, który ma
dobre i piękne tradycje zakonne. Ta
wielowiekowa tożsamość różnych odłamów
templariuszy jest niezwykle ciekawa. Bardzo
dobrze, że jest kultywowana. Poza tym,
w naszym kraju potrzeba niesienia pomocy
jest ogromna. Wystarczy przytoczyć kilka
liczb: 1,1 miliona matek samotnie
wychowujących dzieci, 100 tysięcy ojców
w podobnej sytuacji, z czego aż 10 tysięcy
na Śląsku. Przed templariuszami jest jeszcze
szmat roboty.

Materiały SWPSArtchiwum Templariuszy OMCTH
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9:31
Do pi jam ka wę i my ślę so bie, że liczba ry ce rzy
za kon nych nie po wa la – no men omen – na ko -
la na. Prze or szyb ko tłu ma czy dla cze go. Pod -
sta wo we kry te ria przy ję cia wy da ją się ła twe
do speł nie nia: wy star czy być ka to li kiem
i przed sta wić za świad cze nie pro bosz cza swo -
jej pa ra fii, że na jej te re nie nie sie je się zgor sze -
nia. Pro ce du ra i se lek cja są jed nak bar dzo re -
stryk cyj ne. Trze ba wy peł nić for mu larz oraz
przed sta wić za świad cze nie o nie ka ral no ści,
zdję cie, ży cio rys, list mo ty wa cyj ny. Ten ostat -
ni – co cie ka we – mu si być na pi sa ny wła sno -
ręcz nie. W mo jej gło wie za pa la się lamp ka.
Uświa da miam so bie, że ni gdy nie bę dę tem -
pla riu szem. Po pierw sze, wy zna nie – je stem lu -
te ra ni nem. Po dru gie: nikt nie roz szy fro wał by
mo je go „po da nia”. – Nie przyj mu je my każ de -
go – Ku rze ja osta tecz nie spro wa dza mnie
na zie mię. – Chęt nych nie bra ku je. Ale al bo nie
speł nia ją kry te riów, al bo wy czu wa my, że chcą
do nas wstą pić, że by np. za bły snąć w swo im
śro do wi sku lub ma ją o nas błęd ne wy obra że -
nie – do da je. 

9:48
Naj waż niej sza część roz mo wy. O dzia łal no -
ści cha ry ta tyw nej. To ona naj bar dziej po -
chła nia bra ci świec kich. Ku rze ja mó wi o co -
dzien nej ha ró wie. – Tu coś za ła twić, tam
wy słać, gdzieś dzwo nią, że ktoś coś
potrzebuje – wylicza. W kra ju za kon wspie -
ra dzie więt na ście ośrod ków: do mów dla
ob łoż nie i nie ule czal nie cho rych, sie ro ciń -
ców, ośrod ków dla ma tek sa mot nie wy cho -
wu ją cych dzie ci. Za kon pro wa dzi fun da cję,
na rzecz któ rej darczyńcy mo gą prze ka zać
pie nią dze. Wspar cie świad czo ne jest głów -
nie w for mie rze czo wej. –Sa mot nym mat -
kom po ma ga my wyjść na pro stą. Ku pu je -
my pie lu chy, le ki i od żyw ki dla ma lu chów,
tak że sprzęt dla in wa li dów. Pro wa dzi my
zbiór ki ubrań – mó wi Ku rze ja. Opo wia da
hi sto rię po go rzel ców, któ rym tem pla riu sze
po ma ga li na no wo się urzą dzić. Na szcze -
blu cen tral nym za kon opie ku je się szpi ta la -
mi w Na blu sie i w Be tle jem. Każ dy czło nek
od pro wa dza na ten cel kon kret ną kwo tę
pie nię dzy.

9:59
Pol scy tem pla riu sze zaj mu ją się dzia łal no ścią
na uko wą – szu ka ją źró deł i pu bli ka cji o swo -
jej hi sto rii. Pro pa gu ją też miej sca, któ re są pa -
miąt ka mi po za ko nie. Od kła mu ją hi sto rię.–
Cho dzi głów nie o XIX-wiecz ny wy mysł, ja ko by
tem pla riu sze by li ma so na mi. Na każ dym kro -
ku pro stu je my tę oczy wi stą bzdu rę – po raz
pierw szy prze or re agu je emo cjo nal nie. Szyb -
ko się uspo ka ja. Wy ja śnia, że tem pla riu sze
spo ty ka ją się kil ka ra zy w ro ku na kon wen -
tach se nio ral nych, gosz czą też w ko ścio łach,
udzie la jąc się w li tur gii. Na za koń cze nie py -
tam o ide ały, któ re przy cią ga ją do za ko -
nu. – Za czy na się od fa scy na cji hi sto rią,
od po szu ki wa nia. Naj istot niej sze, ze or ga ni zu -
je my swo je ży cie wo kół ko ścio ła, ale je ste śmy
wspól no tą otwar tą – uwa ża. – De cy du je też
chęć po ma ga nia oraz by cia w ko ście le
gdzieś po mię dzy za kon ni ka mi i du chow ny mi,
a świec ki mi – koń czy. A ja się za sta na wiam,
czy tem pla riu sze nie zro bi li by wy jąt ku w jed -
nym przy pad ku. Na wet list mo ty wa cyj ny po -
sta rał bym się na pi sać czy tel nie. �

 PLACE TO LIVE  



Coneser Club Katowice przy KSSE 40-014 Katowice, ul. Wojewódzka 42, tel. +48 32 355 88 88, 607.601.400 www.coneserclub.pl

Coneser Club mieści się w wyjątkowej kamienicy wybudowanej w 1896 roku w stylu eklektycznym. Budynek ten jest jednocześnie siedzibą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wnętrze urządzone jest w stylu tradycyjnego angielskiego klubu. Znajdują się w nim eleganckie pomieszczenia. Specjalnie przystosowany Cigar Room dla miłośników tytoniu czy pokój
wyposażony we wszystkie multimedia do prowadzenia spotkań biznesowych. Doskonałym uzupełnieniem charakteru Klubu jest bogata oferta win, które sami selekcjonujemy i importujemy
oraz wspaniałych whisky, koniaków czy innych szlachetnych alkoholi. To miejsce stworzone dla ludzi ceniących doskonałą kuchnię, którą można smakować w niepowtarzalnych wnętrzach.
Klub powstał z myślą o osobach wysoko ceniących swoją prywatność i spokój oraz poszukujących kameralnego miejsca na spotkanie zarówno biznesowe, jak i prywatne. Posiadanie karty
członkowskiej daje pewność niepowtarzalnej atmosfery klubowej, której dostąpić mogą tylko posiadacze karty.

Szymon Pogoński



Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO        wiosna 2014

 PLACE TO LIVE 
POCZĄTEK BUDOWY JUŻ
W KWIETNIU

MÓWi elżbieta oRczyk,
sPecJalista ds. handlu
W fiRMie MilleniuM
inWestycJe sP. z o.o.

Każdy z nowych budynków będzie
dysponował 12 mieszkaniami
o powierzchni od 43 do 96 m kw,
garażami, windą i pomieszczeniami
gospodarczymi. Budowa budynków
B4, C1 i C2 rozpocznie się już
w kwietniu i potrwa, odpowiednio,
do września, grudnia (2015 r.)
i czerwca (2016 r.). Dla tych, którzy nie
chcą czekać mamy jeszcze w ofercie
kilka nieruchomości  o większych
metrażach, których termin oddania
przypada na maj, czerwiec i lipiec
tego roku – Enklawę E. To domy
szeregowe E1 o powierzchni 120 m
kw, bliźniak E3 o powierzchni 208 m
kw. oraz bliźniak E4 o powierzchni
275 m kw.

W sąsiedztwie
rozpoczynającej się
budowy, w przyszłości
planowana jest również
zabudowa
wielorodzinna, w tym
trzeci na osiedlu
Bażantowo budynek
inteligentny

Enklawa Modernistyczna w Bażantowie
nawiązuje do najlepszych tradycji
moderny – znajdziemy tu przestronne
klatki schodowe, wysokie na trzy metry
mieszkania. Estetyka Enklawy
Modernistycznej opiera się
na kontraście białych kubistycznych
form wystających z elewacji
z grafitowym tłem, które tworzy
pozostała część budynków

Południowa część
Bażantowa – tereny
wzdłuż ul. Zabłockiego,
to miejsce, gdzie stoją
już zamieszkane
budynki tworzące
Enklawę
Modernistyczną
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KATOWICE – POLSKIE CHICAGO

Architekci i urbaniści czasów modernizmu
stawiali sobie za cel właściwe
rozplanowanie całych kwartałów miasta.
Koncentrowali się na takim planowaniu
osiedli, by ich poszczególne elementy były
przede wszystkim funkcjonalne.
W czasach II Rzeczpospolitej Katowice
zmagały się z brakiem budynków
administracji publicznej i lokali
mieszkalnych dla zwiększającej się liczby
mieszkańców miasta. Architekci i urbaniści
dokładali starań, by sprostać temu
wielkiemu wyzwaniu. W efekcie powstały
modernistyczne obiekty publiczne, kościół
garnizonowy czy wybudowane w stylu
funkcjonalizmu domy mieszkalne i wille.
Szybko też Katowice ochrzczono mianem
polskiego Chicago. – Katowicka szkoła
architektury, obejmująca w większości
twórców związanych z gliwicką
politechniką, preferuje modernę z uwagi
na tradycję edukacyjną. Założycielami tej
szkoły byli absolwenci Politechniki
Lwowskiej: Teodorowicz-Todorowski,
Majerski i Duchowicz, którzy znali
osobiście asów katowickiej moderny m.in.
Karola Schayera, Tadeusza Michejdę
i cenili ich jako swoich wielkich
poprzedników. Dziedziczenie zamiłowania
do modernizmu w architekturze jest więc
na Górnym Śląsku naturalnym
procesem – mówiła w pierwszym numerze
magazynu „PLACE” dr hab. Irma Kozina,
adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki
Uniwersytetu Śląskiego. WIĘCEJ INFORMACJI O OFERCIE NA STRONIE WWW.BAZANTOWO.PL 

ORAZ W BIURZE SPRZEDAŻY POD NUMEREM TELEFONU: 32 205 95 00

BaŻaNTOWO
WCIĄŻ ROŚNIE

DO SPRZEDAŻY TRAFIŁA NOWA OFERTA OSIEDLA BAŻANTOWO. ZNALAZŁY SIĘ
W NIEJ TRZY NOWE BUDYNKI WIELORODZINNE, PIĘCIOKONDYGNACYJNE C1, C2 I B4
OFERUJĄCE MIESZKANIA O POWIERZCHNI OD 43 DO 96 M KW. WSZYSTKIE BĘDĄ
USYTUOWANE W OBRĘBIE ENKLAWY MODERNISTYCZNEJ NA OSIEDLU
BAŻANTOWO. AUTOREM PROJEKTÓW NIERUCHOMOŚCI JEST GRZEGORZ BRYZIK
Z PRACOWNI ABIS PROJEKT
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ROZMAWIA: BaRTŁOMIeJ WNUK
ZDJĘCIA: aRKaDIUSZ ŁaWRYWIaNIec, aRchIWUM eMIla WĄSacZa



Bar tło miej Wnuk: Z jed nej stro ny jest pan
ak tyw nym me na dże rem, a z dru giej – po -
dróż ni kiem. Do świad cze nie wy nie sio ne
z za rzą dza nia przy da je się w cza sie po dró -
ży?
Emil Wą sacz: Po za tym, że pod czas po dró ży
od po czy wam od pra cy, to oba za ję cia nie ma -
ją ze so bą nic wspól ne go. W tu ry sty ce na pę -
dza mnie kon sump cja pa syw na – je śli gdzieś
ja dę, to chcę zo ba czyć za sta ny świat, ale nie
chcę go zmie niać. Biz nes jest ak tyw ny – w za -
rzą dza niu je stem kre ato rem, do sta ję ma te rię
do prze two rze nia, więc ko rzy stam z zu peł nie in -
nych pre dys po zy cji. Ktoś, kto był do sko na łym
po dróż ni kiem, tak jak To ny Ha lik, nie ko niecz nie
spraw dził by się w biz ne sie.

…a ktoś, kto ma 67 lat nie ko niecz nie do -
trzy mał by pa nu kro ku w dro dze na Is land
Pe ak w hImalajach.
Dzię ku ję, mój or ga nizm fak tycz nie jest w fe no -
me nal nej for mie, praw do po dob nie lep szej niż
kie dy kol wiek.

Mimo to, myśli pan już o emeryturze.
Niedawno prze pro wa dził się pan
do Bażantowa, że by być bli sko ro dzi ny.
Za wsze sta ram się prze wi dy wać przy szłość, że -
by ją opty ma li zo wać, a w tym wie ku czas na bie -
ra przy spie sze nia kwa dra to we go. Wy sze dłem
więc z za ło że nia, że mi mo do brej for my dziś,
jak tyl ko do ży ję 80-90 lat, to bę dę w ja kimś
stop niu nie do łęż ny i nie chcę, żeby mo ja ro dzi -
na mia ła pro blem i do jeż dża ła co dzien nie kil ka -
dzie siąt ki lo me trów, że by do glą dać sta rusz ka,
zro bić mu za ku py itp. Ale wie pan, mo je ży cie
tak się po to czy ło, że choć dziś wyda je mi się,
że to w Ka to wi cach do ko nam ży wo ta, to nie
po sta wił bym na to żad nych pie nię dzy. Uży wa -
jąc ter mi no lo gii Ślązaków, je stem ty po wym
„pto kiem”, któ ry przez ca łe ży cie wę dro wał
po Pol sce za do brą pra cą i do pie ro te raz wi je
gniaz do.

25

DOOKOŁA
ŚWIATA

EMIL WĄSACZ W TYM ROKU
SKOŃCZY 69 LAT. Z JEDNEJ
STRONY WCIĄŻ JEST
MENADŻEREM I AKTYWNYM
CZŁOWIEKIEM – DO 31 GRUDNIA
ZAMIERZA ODWIEDZIĆ PAMIR
ORAZ ZDOBYĆ TZW. DACH
EUROPY: MONT BLANC
I KAZBEK – JEDEN
Z NAJWYŻSZYCH SZCZYTÓW
KAUKAZU. Z DRUGIEJ, MIMO
ZNAKOMITEJ FORMY PLANUJE
EMERYTURĘ BLISKO
RODZINY – W BAŻANTOWIE. 
– CAŁE ŻYCIE WĘDROWAŁEM
PO POLSCE ZA PRACĄ.
W NOMENKLATURZE ŚLĄZAKÓW
JESTEM „PTOKIEM”. CHYBA
JEDNAK NADSZEDŁ CZAS, ABYM
UWIŁ SWOJE GNIAZDO – MÓWI
W ROZMOWIE Z MAGAZYNEM
„PLACE” BYŁY MINISTER SKARBU
I PREZES STALEXPORTU
AUTOSTRADY SA 

EMIL WĄ SACZ

W
80
laT
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Któ re mo że spaść z ga łę zi, gdy za wie je?
Do kład nie tak. Pa ra dok sal nie, w mło do ści za -
kła da łem, że omi nę pew ne re jo ny kra ju, w tym
m.in. Łódź, Śląsk i Szcze cin, a ja ko miej sce pra -
cy wy klu czy łem hut nic two. Z per spek ty wy zie -
lo ne go Pod kar pa cia, z któ re go po cho -
dzę – Łódź, Śląsk i hu ta nie wy glą da ły atrak cyj -
nie, a do Szcze ci na by ło zwy czaj nie za da le ko.
Oczy wi ście, w każ dym z tych miejsc spę dzi łem
ka wał ży cia i za każ dym ra zem, kie dy się prze -
pro wa dza łem, za kła da łem, że to na za wsze. 

Na su wa się kon klu zja, że roz ma wiam
z bar dzo nie szczę śli wym czło wie kiem.
Ależ skąd! W każ dej sy tu acji szu ka łem po zy ty -
wów i bez pro ble mu je zna la złem. Na Ślą sku
na przy kład, bar dzo lu bię lu dzi, któ rych men tal -
ność – przy wią za nie do tra dy cji – bar dzo przy -
po mi na pod kar pac ką. Oczy wi ście, bra ku je mi
na tu ry, ale z nią ob cu ję pod czas po dró -
ży – ostat nio – w 2013 ro ku, sa mot nie pod czas
piel grzym ki Szla kiem Św. Ja ku ba. Do San tia go
de Com po ste la po sze dłem z dzięk czyn ną in -
ten cją za mo je ży cie i tra dy cyj nie, jak pod czas
wszyst kich po dró ży, pro wa dzi łem za pi ski. Tym
ra zem na ty le cie ka we, że za in te re so wa ło się ni -
mi Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy z Kra -
ko wa i na wio snę bę dzie z nich książ ka. 

a gdzie pan bę dzie na wio snę?
Je śli py ta pan o pla ny po dróż ni cze na ten rok,
to jak zwy kle mu szę kom bi no wać ze wzglę du
na pra cę (w 2013 r. Emil Wą sacz zo stał wy bra -
ny na ko lej ną ka den cję w Za rzą dzie Sta le xport
Au to stra dy SA – przyp. red.) i wy bie rać urlop
w ter mi nach są sia du ją cych ze świę ta -
mi. I tak – w ma ju wy jeż dżam do Ka zach sta nu,
Tur kie sta nu i Kir gi sta nu – w Pa mir; pod ko niec
czerw ca pla nu ję wejść z Lesz kiem Ci chym (ja -
ko pierw szy Po lak zdo był Ko ro nę Zie -
mi – przyp. red.) na Mont Blanc; a w sierp -
niu – z Ryś kiem Paw łow skim (wszedł na 10
z 14 ośmio ty sięcz ni ków – przyp. red.) na Ka -
zbek w Kau ka zie. Je śli star czy cza su, to
na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka po ma sze -
ru ję jesz cze w gó ry na Kor sy ce. Jak pan wi dzi,
pla nów mam od me tra i tro chę i, pó ki je stem
spraw ny, kon cen tru ję się na tre kin gu. No si
mnie, więc cho dzę. �

EMIL WĄSACZ 

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Stalexport Autostrady SA; 
w latach 1997-2000 Minister Skarbu
Państwa. Prywatnie podróżnik
i skrupulatny kronikarz eskapad
w najdalsze zakątki świata. Swoje
zapiski prowadzi w kilkutomowym już
wydawnictwie „W 80 lat dookoła świata”,
którym dzieli się z rodziną i przyjaciółmi.
Rok temu, samotnie przeszedł Drogę
Św. Jakuba, w 2012 r. zdobył przełęcz
Gondogoro w Karakorum (5690 m n. p.
m.), a rok wcześniej Island Peak
w Himalajach (6189 m n. p. m.). W tym
roku skończy 69 lat. 
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W mi nio nym ro ku re ali za cja naj waż niej szych in we sty cji
w stre fie śród miej skiej we szła w de cy du ją cą fa zę. – Oce -
nia jąc ostat ni rok pod tym ką tem, bę dzie my zgod ni, że
był to do bry czas – pod su mo wu je Piotr Uszok, pre zy dent
Ka to wic. Za po nad 130 mln zł wy re mon to wa ny zo stał
Spodek – iko na Ka to wic, któ ry stał się nie zwy kle no wo -
cze sną ha lą, speł nia ją cą naj wyż sze stan dar dy.
Z ko lei w ostat nim kwar ta le te go ro ku bę dzie my mie li
oka zję wy słu chać kon cer tu in au gu ru ją ce go otwar cie no -
wej sie dzi by Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie -
go Ra dia w Ka to wi cach. Rów nież bu do wa są sia du ją ce -
go z NOSPR-em Mię dzy na ro do we go Cen trum Kon gre -
so we go, wie lo funk cyj ne go obiek tu kla sy „Pre mium”,
prze bie ga obec nie bez więk szych kło po tów.
Na te re nie na le żą cym nie gdyś do ko pal ni „Ka to wi ce”,
nie ja ko wto pio ne w post in du strial ne dzie dzic two mia sta,
po wsta ło też – dzię ki za an ga żo wa niu Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ślą skie go – czę ścio wo usy tu owa ne pod zie -
mią, Mu zeum Ślą skie, któ re przy cią ga spoj rze nia licz ny -
mi prze szkle nia mi. 
Jed nak że, naj więk sze za in te re so wa nie wśród ka to wi -
czan wzbu dza ją w tej chwi li pra ce w cen tral nej czę ści
mia sta, wzdłuż osi mię dzy Ron dem a Ryn kiem, któ re
w ostat nich mie sią cach zde cy do wa nie przy spie szy ły.
Do koń ca ze szłe go ro ku za koń czo no też m.in. znacz ną
część prze bu do wy ulic 3 Ma ja, Pocz to wej i Młyń skiej.
Wkrót ce zo sta nie tak że od da ny do użyt ku bu dy nek daw -
ne go „Do mu Pra sy” przy uli cy Młyń skiej 1. 
Mó wiąc o in we sty cjach w cen trum, nie spo sób po mi nąć
od da nej do użyt ku we wrze śniu ubie głe go ro ku Ga le rii
Ka to wic kiej. Jej otwar cie by ło ostat nim eta pem bu do wy
zin te gro wa ne go cen trum ko mu ni ka cyj no -han dlo we go,
w skład któ re go wcho dzą tak że dwor ce ko le jo wy i au to -
bu so wy. – Z per spek ty wy mia sta, pro jekt prze bu do wy
zre ali zo wa ny przez PKP i fir mę Ne inver to bar dzo do bra
in we sty cja – mó wi Pre zy dent Piotr Uszok.
Oglą da jąc dziś pa no ra mę mia sta, trud no uwie rzyć, że
jesz cze przed ćwierć wie czem ka to wic ki kra jo braz two -
rzy ły hu ty i ko pal nie. Trans for ma cja Ka to wic sta ła się fak -
tem.
W te go rocz nym bu dże cie Ka to wic na in we sty cje (głów -
nie o cha rak te rze in fra struk tu ral nym) prze zna czo no kwo -
tę 573 mln zł.

KaTOWIce
PRZEBUDOWA W OGROMNEJ SKALI

STUHEKTAROWY OBSZAR, NA KTÓRYM TRWA PRZEBUDOWA ŚCISŁEGO CENTRUM KATOWIC
ŚWIADCZY O TYM, ŻE MAMY DO CZYNIENIA Z NAJWIĘKSZYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM TEGO
TYPU W POLSCE!



• Spół ka ko man dy to wo -ak cyj na to struk tu ra
o cha rak te rze hy bry do wym – łą czą ca ce chy
spół ki oso bo wej (wła sna pod mio to wość
przy jed no cze snym bra ku oso bo wo ści
praw nej, po sił ko wa od po wie dzial ność kom -
ple men ta riu sza spół ki za jej zo bo wią za nia),
jak i ka pi ta ło wej (ka pi tał za kła do wy, ak cje,
moż li wość po wo ła nia ra dy nad zor czej). 

• Pod wzglę dem sta tu su uczest ni ków, w spół -
ce ko man dy to wo -ak cyj nej wy róż nia my dwie
ka te go rie wspól ni ków. Pierw szym jest kom -
ple men ta riusz – wspól nik ak tyw ny, od po wie -
dzial ny za pro wa dze nie spraw spół ki (za rzą -
dza nie ope ra cyj ne, po dej mo wa nie bie żą -
cych de cy zji) oraz za jej re pre zen ta cję na ze -
wnątrz, wo bec osób trze cich (pod pi sy wa nie
umów, re pre zen ta cja wo bec or ga nów i są -
dów). To ten wspól nik po sił ko wo od po wia da
ca łym ma jąt kiem wo bec osób trze cich
za zo bo wią za nia SKA. Dru gim – ak cjo na -
riusz – wspól nik pa syw ny, któ ry wy kła da ka -
pi tał i uczest ni czy w ży ciu spół ki wy łącz nie
w ra mach Wal ne go Zgro ma dze nia ak cjo na -
riu szy oraz w ra mach po bo ru dy wi den dy.
Ak cjo na riusz nie po no si od po wie dzial no ści
wo bec osób trze cich za zo bo wią za nia SKA. 

• Ta ka for ma mo że być szcze gól nie atrak cyj -
na np. dla firm ro dzin nych – umoż li wia do -
ka pi ta li zo wa nie z za cho wa niem „pa kie tu
kon tro l ne go” w rę kach za ło ży cie li. Nie sie też
ze so bą sze reg in nych ko rzy ści, wśród któ -
rych są m. in.: brak oskład ko wa nia ZUS
i NFZ kom ple men ta riu szy bę dą cych oso ba -
mi fi zycz ny mi, moż li wość ano ni mi za cji ka pi -
ta łu (da ne ak cjo na riu szy SKA nie pod le ga ją
ujaw nie niu w KRS), moż li wość wpro wa dze -
nia kon tro li kor po ra cyj nej nad spół ką – po -
przez wpro wa dze nie Ra dy Nad zor czej,
wpro wa dze nie dla klu czo wych pra cow ni -
ków oraz osób z krę gu top ma na ge ment ak -
cji me ne dżer skich, co stwa rza do dat ko we
bodź ce do wy daj niej szej i bar dziej za an ga -
żo wa nej pra cy na rzecz spół ki oraz ła twość
zmian udzia łow ców (ak cje na oka zi cie la mo -
gą być prze no szo ne po przez fi zycz ne wrę -
cze nie do ku men tów ak cji, zaś po zo sta łe ro -
dza je ak cji – w dro dze zwy kłej umo wy pi -
sem nej). �

SPóŁKa
KOMaNDYTOWO-aKcYJNa  

CZYLI ŻYCIE PO ŻYCIU

doMinik szczygieł

Doradca podatkowy
i radca prawny 
z kancelarii radców
prawnych, doradców
prawnych i adwokatów
MSDS LEGAL Szczotka
Szczygieł Spółka
Komandytowo-Akcyjna
w Bielsku-Białej

POD KONIEC UBIEGŁEGO ROKU MEDIA BRANŻOWE ORAZ
GAZETY BIZNESOWE WIESZCZYŁY „KONIEC” POLSKICH
SPÓŁEK KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH. JAKO JEDYNY POWÓD
TAKIEGO STANU RZECZY WSKAZYWANO OBJĘCIE DOCHODÓW
TYCH SPÓŁEK PODATKIEM DOCHODOWYM ORAZ DOCHODÓW
ICH WSPÓLNIKÓW PODATKIEM OD DYWIDEND. TRZEBA
PRZYZNAĆ, ŻE BYŁ TO PRECYZYJNIE WYMIERZONY CIOS
FISKUSA W NASZ MAŁY – POLSKI „RAJ PODATKOWY”.
JEDNAKŻE, W MOIM PRZEKONANIU, ZBYT SZYBKO EKSPERCI
ORAZ PRAKTYCY OGŁOSILI ŚMIERĆ TEJ FORMY PRAWNEJ
PROWADZENIA BIZNESU. NINIEJSZYM KRÓTKIM ARTYKUŁEM
POSTARAM SIĘ PRZEKONAĆ, ŻE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
AKCYJNA NADAL MOŻE BYĆ ATRAKCYJNĄ (NIESTETY JUŻ NIE
ZE WZGLĘDÓW PODATKOWYCH) ALTERNATYWĄ WOBEC
INNYCH FORM PROWADZENIA BIZNESU

DLACZEGO SKA BYŁA
ATRAKCYJNA, CZYLI POLSKI RAJ

W momencie wejścia w życie
przepisów Kodeksu Spółek
Handlowych (1 stycznia 2001 r.), SKA
była traktowana jako niszowa forma
działalności, raczej dla hobbystów
i pasjonatów. Dlatego też, jeszcze
kilka lat temu, w Polsce było
zarejestrowanych raptem kilkaset
SKA. Jednak po wielu latach bojów
prawnych, Naczelny Sąd
Administracyjny w dwóch
precedensowych uchwałach uznał, że
dochód akcjonariuszy nie podlega
opodatkowaniu, do czasu jego
faktycznego wypłacenia na ich rzecz.
Przypisując więc akcjonariuszom
np. 99,99% udziału w zysku,
otrzymywaliśmy strukturę, która
w praktyce podlegała śladowemu
opodatkowaniu. Spółka taka mogła
więc w praktyce reinwestować całość
wypracowanych zysków. Przez
ostatnie lata Polska była więc takim
rajem podatkowym na miarę naszych
możliwości. Ten nowy stan prawny
(a raczej jego odmienna interpretacja)
sprawił, że w ciągu ostatnich trzech
lat, ilość zarejestrowanych w Polsce
SKA, powiększyła się do kilkunastu
tysięcy.
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Zastanawiasz się, jak szybko
i efektywnie pozbyć się
zbędnych kilogramów
i mankamentów własnego ciała
oraz sprawić, by skóra stała się
jędrna i pozbawiona cellulitu? 

Ten problem nurtuje większość z nas,
a w okresie wiosenno-letnim, gdy częściej
odsłaniamy swoje ciało, staje się on jeszcze
bardziej aktualny. Na szczęście, w walce
o piękno naszej skóry pomagają nam
naukowcy z całego świata, tworząc coraz
bardziej zaawansowane metody, mające
na celu poprawę kondycji naszej skóry.
Jedną z nich jest ICOONE®. ICOONE® to
najnowsza technologia do walki
z cellulitem, luźną skórą, głęboko
zlokalizowanym tłuszczem oraz objawami
starzenia się skóry. 

Jak to działa?
Innowacja, która została zastosowana
w ICOONE® to nowa metoda leczenia
skóry. Jest to opatentowana technologia
Roboderm, która polega na pracy
zmechanizowanych głowic masujących
z rolkami posiadającymi liczne mikrootwory
tworzące Multi Mikrostymulację, która
działa precyzyjnie i dogłębnie na każdy
milimetr skóry. Wraz z każdym pełnym
ruchem głowicy, skóra otrzymuje 1180
bodźców mikrostymulacyjnych na 1dm kw.
Rezultatem jest niezwykle dokładny,
wielowymiarowy masaż. 

Gdzie na zabieg?
Na zabiegi zapraszamy do autoryzowanego
gabinetu ICOONE® w Katowicach:

Salon Urody Evolution, 
ul. Piastów 6, Katowice 
Tel. 32 355 59 00

Magazyn „Twój Styl” uznał ICOONE
za najskuteczniejszy zabieg

na jędrną i atrakcyjną sylwetkę!WWW.EVOLUTION.KATOWICE.PL

PIĘKNE CIAŁO 
DZIĘKI ICOONE®
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RZecZNIcY
Rafał Jankowski – NSZZ Policjantów
Jakub Jarząbek – UM Katowice
Cezary Orzech – Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
Łukasz Zimnoch – Tauron Dystrybucja
Bartłomiej Wnuk – Bażantowo Sport
Marcin Baron – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Paweł Doś – Politechnika Śląska
Mirosław Rusecki – Szpital Św. Barbary

DZIeNNIKaRZe
Katarzyna Nylec – Onet. pl
Katarzyna Pachelska – Dziennik Zachodni
Dawid Chalimoniuk – Gazeta Wyborcza
Adam Szaja – TVS
Tomasz Ciesielski – TVN24
Dariusz Kmiecik – Fakty TVN
Piotr Kalsztyn – MM Silesia 

Są za wsze tam, gdzie li czą się: re fleks, po goń
za new sem i gięt ki ję zyk. By li więc i w pią tek, 28
lu te go w Ba żan to wo Sport w Ka to wi cach,
na czwar tych za wo dach Rzecz ni cy vs. Dzien ni -
ka rze. Pod czas do rocz nej im pre zy lu dzie me -
diów ze Ślą ska pro mu ją po przez spor to wą ry -
wa li za cję ideę po zo sta wie nia 1% po dat ku lo kal -
nym or ga ni za cjom po żyt ku pu blicz ne go. Gra li
już w siat ków kę, squ asha i strze la li, w tym ro ku
za gra li w bad min to na. Za wo dy po pro wa dził
Grze gorz Pącz ko – bo ha ter ski ochro niarz z lot -

ni ska Ka to wi ce -Py rzo wi ce, któ ry po tym jak zła -
pał spa da ją ce dziec ko, wie lo krot nie pod kre ślał
w me diach, że nie sa mo wi ty re fleks za wdzię cza
wła śnie grze w bad min to na.
– Co ro ku spo ty ka my się na grun cie spor to -
wym w cza sie, w któ rym wy peł nia my rocz ne
PIT-y, aby za chę cić lu dzi do prze ka za nia 1% po -
dat ku or ga ni za cjom po żyt ku pu blicz ne go z na -
sze go re gio nu – tłu ma czą Bar tło miej Wnuk,
rzecz nik Ba żan to wo Sport i Ra fał Jan kow ski,
rzecz nik NSZZ Po li cjan tów.

Piąt ko we za wo dy bad min to na w Ba żan to wo
Sport mia ły wy jąt ko wą opra wę. Po pro wa dził je
Grze gorz Pącz ko – praw do po dob nie naj bar -
dziej zna ny ochro niarz na Zie mi, któ ry po tym
jak zła pał spa da ją ce dziec ko na lot ni sku Ka to -
wi ce -Py rzo wi ce, zo stał bo ha te rem świa to wych
me diów. Z ko lei, spo rą do zę hu mo ru wpro wa -
dzi ła Ste fa nia Dy duch, Ślą zacz ka od sied miu
po ko leń i au tor ka wi de oblo ga Bi fyj. pl, któ ra
na ży wo ko men to wa ła gwa rą spor to we zma ga -
nia. �

Rzecznicy znów
pokonali
dziennikarzy.
Poszło o 

W ZAWODACH UDZIAŁ WZIĘLI

Więcej informacji oraz zdjęcia z turnieju
są dostępne na profilu Bażantowo Sport
na Facebooku:
www.facebook.com/bazantowosport

Sponsorami tegorocznych zawodów byli:
Bażantowo Sport, Fortum, Duda Clinic,
Optyk Okulista Signum oraz Bawaria
Motors Katowice BMW & MINI Dealer

Zawody Rzeczników
i Dziennikarzy mają trzyletnią
tradycję. W siatkówkę (2011 r.)
zwyciężyli Dziennikarze, rok
(2012 r. – strzelanie) i dwa lata
później (2013 r. – squash) lepsi
byli Rzecznicy, którzy i w tym
roku górowali sportowo.
Najważniejszy był jednak nie
wynik, a idea

Każdy z Rzeczników i Dziennikarzy rozegrał jeden mecz, a o zwycięstwie zadecydował
bilans spotkań całej grupy zawodowej, który zakończył się wynikiem 6:2 dla Rzeczników

TEGOROCZNE ZAWODY ODBYŁY SIĘ W HALI
SPORTOWEJ BAŻANTOWO SPORT, GDZIE
RZECZNICY I DZIENNIAKRZE RYWALIZOWALI
W BADMINTONA

BW

MLG
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www.bazantowo.pl Katowice, ul. Bażantów 2
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W Ka to wi cach -Murc kach po wsta ła pierw sza
na Ślą sku pry wat na kli ni ka neu ro lo gicz na z od -
dzia łem szpi tal nym. Neu ro -Ca re spe cja li zu je się
w le cze niu cho rób neu ro lo gicz nych osób w po -
de szłym wie ku jak cho ro ba Al zhe ime ra, Par kin -
so na, sta ny po uda rze mó zgu. Ale na pro fe sjo -
nal ną opie kę li czyć mo gą tak że cho rzy ze
stward nie niem rozsianym (SM), które generalnie
jest chorobą ludzi młodych, chorzy z in ny mi pro -
ble ma mi neu ro lo gicz ny mi w tym dzie ci. Dia gno -
sty ka tych cho rób pro wa dzo na jest w ra mach
tzw. kli ni ki jed ne go dnia, gdzie w cią gu jed nej wi -
zy ty moż na prze pro wa dzić po trzeb ne ba da nia
i kon sul ta cję lub – gdy jest to nie zbęd ne – w trak -
cie krót kich 1-3-dnio wych po by tów szpi tal nych
dia gno stycz no -ob ser wa cyj nych. To no wość

w re gio nie. Ośro dek re ali zu je tak że wła sny pro -
gram bez płat nych wi zyt kon sul ta cyj nych m.in.
dla cho rych na SM, prze sie wo we ba da nia osób
z za bu rze nia mi pa mię ci. Jak sza cu ją przed sta -
wi cie le Neu ro -Ca re kli ni ka rocz nie bę dzie mo gła
przy jąć na wet 1 tys. pa cjen tów, z cze go po -
nad 400 na od dział szpi tal ny.
W Neu ro -Ca re ze wzglę du na ko niecz ność ob -
ję cia pa cjen tów kom plek so wym i wie lo spe cja li -
stycz nym le cze niem utwo rzo no Cen trum Le cze -
nia Cho ro by Al zhe ime ra i Par kin so na oraz Cen -
trum Le cze nia  Stward nie nia Roz sia ne go. Oso -
by do tknię te ty mi po waż ny mi scho rze nia mi bę -
dą le czo ne pod opie ką spe cja li stów nie tyl ko
z dzie dzi ny neu ro lo gii, lecz tak że psy cho lo ga,
lo go pe dy, in ter ni sty, re ha bi li tan ta. – Ta kie zin te -

gro wa ne po dej ście do le cze nia to naj lep szy
spo sób opie ki, któ ry chce my roz wi jać na Ślą -
sku – prze ko nu je dr n. med. Ga brie la Kło dow -
ska -Du da, kie row nik Neu ro -Ca re w Ka to wi cach.
Na pa cjen tów z in ny mi pro ble ma mi neur lo gicz -
ny mi cze ka 12 po rad ni spe cja li stycz nych m.in.
po rad nia le cze nia pa dacz ki, psy cho lo gicz na,
neu ro lo go pe dycz na, neu ro lo gii dzie cię cej, ste -
reo tak sji i neu ro chi rur gii. W przy pad kach pro -
ble mów z kon cen tra cją i stre sem moż na sko rzy -
stać z te ra pii me to dą Bio fe ed back. 
W pra cow niach dys po nu ją cych no wo cze sną
apa ra tu rą wy ko ny wa ne są ba da nia EEG, EEG
dzie ci (w bó lach gło wy, omdle niach, pa dacz ce,
po ura zach gło wy), EMG i prze wod nic twa ner -
wo we go (w cho ro bach krę go słu pa, po li neu ro -

 PLACE BO 

NeURO-caRe 
PIERWSZA W REGIONIE PRYWATNA KLINIKA

NEUROLOGICZNA JUŻ OTWARTA
W KATOWICACH, W KOMPLEKSIE DUDA CLINIC POWSTAŁA NOWA KLINIKA
NEUROLOGICZNA NASTAWIONA NA SZYBKĄ DIAGNOSTYKĘ CHORÓB NEUROLOGICZNYCH I
LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA, ALZHEIMERA, STWARDNIENIEM
ROZSIANYM, ZESPOŁAMI BÓLOWYMI GŁOWY I KRĘGOSŁUPA
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pa tiach), ENG (ba da nie w za wro tach gło wy)
i po ten cja ły wy wo ła ne (SM) po trzeb ne w trak cie
dia gno sty ki neu ro lo gicz nej.
Ośro dek pro wa dzi rów nież ba da nia na uko we
m.in. nad oce ną sku tecz no ści ma gne to te ra pii
w cho ro bie Par kin so na i SM, a tak że le cze nia
po li neu ro pa tii me to dą hi per ba rii tle no wej.
– Wspól nie z in ny mi ośrod ka mi w Pol sce po -
szu ku je my ta nich me tod le cze nia ob ja wów cho -
rób neu ro lo gicz nych. Pro wa dzi my rów nież  wie -
lo ośrod ko we, mię dzy na ro do we ba da nia sku -
tecz no ści i bez pie czeń stwa in no wa cyj nych pro -
duk tów lecz ni czych, dzię ki któ rym cho rzy ma -
ją  do stęp do naj no wo cze śniej szych, naj bar -
dziej za awan so wa nych te ra pii – wy li cza dr Kło -
dow ska -Du da. �

DR N. MED. GABRIELA
KŁODOWSKA-DUDA, 
SPECJALISTA NEUROLOG
Ukończyła studia medyczne na Wydziale
Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej.
Specjalizację z neurologii I stopnia uzyskała
w Klinice Neurologii CSK,
specjalizację II stopnia w Klinice Neurologii
Wieku Podeszłego CSK, gdzie następnie
prowadziła Klinikę Jednego Dnia. Od 2008
roku kieruje Neuro-Care. Jej głównymi
zainteresowaniami zawodowymi są:
choroby neurozwyrodnieniowe
i stwardnienie rozsiane oraz genetyka tych
chorób. Specjalizuje się w leczeniu choroby
Parkinsona, w tym od 2004 roku zajmuje
się kwalifikacją i prowadzeniem chorych
po zabiegach neurochirurgicznych
głębokiej stymulacji mózgu (metoda Deep
Brain Stimulation – DBS).

NEURO-CARE ODPOWIEDZIĄ
NA POTRZEBY PACJENTÓW
Choroby neurozwyrodnieniowe głównie
atakują osoby w podeszłym wieku,
a nasze społeczeństwo się starzeje.
Szacuje się, że nawet połowa Polaków
chorych na Alzheimera i Parkinsona nie
ma właściwie zdiagnozowanej choroby
i nie jest objęta żadnym leczeniem. Dziś
w Polsce na Alzheimera choruje
blisko 200 tys. osób – podaje Komitet
Nauk Neurologicznych PAN,
na Parkinsona cierpi nawet 80 tys., co
roku przybywa od 4 do 8 tys.
przypadków. Problemem jest wciąż
dostęp do specjalistów w tej dziedznie
i zapewnienie odpowiedniego
zintegrowanego leczenia. Odpowiedzią
na te potrzeby jest otwarcie nowego
ośrodka specjalistycznego w Katowicach.

BEZPŁATNE KONSULTACJE
Leczenie w Neuro-Care nie jest obecnie
finansowane z NFZ. Ośrodek realizuje
za to własny program bezpłatnych
konsultacji. W co drugi wtorek miesiąca
z takich wizyt mogą skorzystać osoby
podejrzewające u siebie chorobę
Alzheimera i Parkinsona. W pozostałe
wtorki miesiąca odbywają się z kolei
bezpłatne konsultacje dla chorych na SM.

Neuro-Care
ul. Kołodzieja 8
40-749 Katowice
tel. 32 353 93 59 
ww.neuro-care.pl
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Pro gram „Zdro wy i ak tyw ny se nior” po trwa
do koń ca grud nia te go ro ku. W tym cza sie ma
po móc je go uczest ni kom zmie nić styl ży cia, na -
uczyć jak wła ści wie się od ży wiać i spra wić, by
ży cie po 60. by ło wy peł nio ne ra do ścią i po zwa -
la ło im się cie szyć do brym zdro wiem. 
Po mo gą w tym kon kret ne za ję cia: ćwi cze nia
ogól now zmac nia ją ce w sa li gim na stycz nej
(pro fi lak ty ka ura zów, oste opo ro zy), ćwi cze nia

na ba se nie (pro fi lak ty ka cho rób sta wów), nor -
dic wal king (pro fi lak ty ka cho rób ser ca, cu krzy -
cy i oty ło ści) oraz wy kła dy z za kre su zdro we go
ży wie nia i pra wi dło wej die ty. Do dat ko wo, wspól -
ne spę dza nie cza su za owo cu je in te gra cją śro -
do wi ska ka to wic kich se nio rów, pod trzy ma niem
ich ro li spo łecz nej oraz utrzy ma niem i roz wi ja -
niem spraw no ści umy sło wej (pro fi lak ty ka za bu -
rzeń psy chicz nych i de pre sji). �

SeNIOROM  
W LUTYM W BAŻANTOWO SPORT RUSZYŁ PROGRAM „ZDROWY
I AKTYWNY SENIOR” DLA OSÓB PO 60. ROKU ŻYCIA. DZIĘKI
WSPÓŁPRACY FUNDACJI BAŻANTOWO I PREZYDENTA MIASTA
KATOWICE ZA JEDYNE 40 ZŁ MIESIĘCZNIE SENIORZY ZE STOLICY
ŚLĄSKA MOGĄ OGRANICZYĆ RYZYKO WIELU CHORÓB
CYWILIZACYJNYCH, TAKICH JAK: CHOROBY
SERCOWO–NACZYNIOWE, NADWAGA, CUKRZYCA ORAZ CHOROBY
STAWÓW I KRĘGOSŁUPA. WSZYSTKO TO DZIĘKI
ZRÓŻNICOWANYM ZAJĘCIOM RUCHOWYM NA SALI
GIMNASTYCZNEJ, KORTACH TENISOWYCH I BASENIE,
DIAGNOSTYCE ZDROWOTNEJ, PORADNICTWU Z ZAKRESU
ZDROWEGO ŻYWIENIA ORAZ SPOTKANIOM EDUKACYJNYM

Adrian Larisz

NA ZDROWIE koMentuJe zbignieW
siedlaRczyk 
bażantoWo RehabilitacJa

Wraz z upływającymi latami rośnie
ryzyko zachorowań na schorzenia
układu krążenia, narządu ruchu,
cukrzycę i wiele innych chorób.
Stajemy więc przed wyborem –
możemy się z tym pogodzić,
decydując się na przyjmowanie coraz
większej ilości leków, albo wziąć
sprawy w swoje ręce i skorzystać
z optymalnego lekarstwa jakim jest
aktywność fizyczna. W ostatnich latach
obserwuje się niepokojące zjawisko
wzrostu ilości przyjmowanych leków
z jednoczesnym spadkiem populacji
osób regularnie uprawiających różne
formy ruchu. A warto wiedzieć, że
aktywność fizyczna może być równie
skuteczna jak farmakoterapia! Ruch
pozwala też ograniczyć dawki
przyjmowanych leków, zwłaszcza
w obszarze chorób układu krążenia
m.in. w przewlekłej niewydolności
serca, udarach czy cukrzycy. 
(Za British Medical Journal)

WRAZ Z UPŁYWAJĄCYMI LATAMI
ROŚNIE RYZYKO ZACHOROWAŃ
NA SCHORZENIA UKŁADU
KRĄŻENIA, NARZĄDU RUCHU,
CUKRZYCĘ I WIELE INNYCH
CHORÓB
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Pod czas ko rzy sta nia z sau ny gru czo ły ło jo we od -
blo ko wu ją się a or ga nizm po zby wa się nad mia -
ru se bum (ło ju skór ne go) – dla te go sau na sprzy -
ja oso bom od chu dza ją cym się, po ma ga rów nież
w wal ce z cel lu li tem i nie do sko na ło ścia mi skó ry.
W wy ni ku sau no wa nia, wraz z po tem z or ga ni -
zmu wy da la na jest nad mier na ilość so li, co za po -

bie ga za trzy my wa niu wo dy w or ga ni zmie. W sau -
nie wy da la my też nie czy sto ści – me ta le cięż kie
i tok sy ny. Do dat ko wo, po se sji tkan ki są le piej
ukrwio ne, a ce ra do tle nio na i gład ka. W efek cie,
or ga nizm i skó ra wol niej się sta rze ją, a za sto so -
wa ne po wyj ściu z sau ny ko sme ty ki le piej się
wchła nia ją. �

DBaMY
O URODĘ
W SaUNIe 
ODWIEDZINY W SAUNIE MAJĄ POZYTYWNY WPŁYW NA NASZE ZDROWIE.
ALE ZYSKAĆ NA NICH MOŻE RÓWNIEŻ NASZA URODA. DOBROCZYNNE
DZIAŁANIE SAUNY ZNANE JEST JUŻ OD DAWNA. JEST PRZEDE WSZYSTKIM
ŚWIETNYM SPOSOBEM NA UJĘDRNIENIE I OCZYSZCZENIE SKÓRY

Archiwum BW

WŁASNY RYTUAŁ SPA

Przedstawiamy pomysł na własny,
mały rytuał SPA pielęgnujący
jednocześnie twarz, ciało i włosy
Po pierwszym seansie należy
nałożyć na twarz maseczkę
nawilżającą. Rozgrzana, z głęboko
oczyszczonymi i otwartymi porami
skóra szybko wchłonie składniki
pielęgnacyjne zawarte w kosmetyku.
Po drugim seansie złuszczamy
naskórek na ciele. Masujemy się
rękawicą, na którą nabieramy trochę
gęstego, gruboziarnistego peelingu.
Można  też wykorzystać
własnoręcznie przygotowany
kosmetyk z soli i miodu. Po trzecim
seansie ścieramy zgrubiały
naskórek ze stóp i łokci. Myjemy
spocone włosy i obficie nakładamy
nawilżającą odżywkę lub maskę.

PIĘKNE WŁOSY PROSTO Z SAUNY

W pielęgnacji włosów najlepiej
sprawdzają się sauny mokre – im więcej
wilgoci, tym lepiej. Do tej kategorii
zalicza się m.in. sauna turecka, parowa
i rzymska. Włosom można też w saunie
zaszkodzić, dlatego nie należy nakładać
olejków (włosy mocno się nagrzeją), nie
zawijać włosów w ręcznik czy nakładać
foliowy czepek z maseczką (skóra głowy
nagrzewa się, a pot nie ma gdzie
uchodzić). Włosów nie należy też
oblewać lodowatą wodą w przerwach
między sesjami (drastyczne zmiany
temperatur powodują ciągłą pracę łusek
włosów). Pod koniec sesji można
umyć włosy letnią wodą.

alla adaMek
bażantoWo
beauty & sPa
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 POGROMCY MITÓW 

MITY Z ZAKRESU MEDYCYNY PODRÓŻY OBALA
LEK. MED. JUSTYNA KURZOK-NAJBAR, LEKARZ RODZINNY
Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

WY STAR CZY, ŻE ZGŁO SIŁMY SIĘ
PO SZCZEPIONKĘ NA TYDZIEŃ
PRZED PO DRÓ ŻĄ

O szcze pie niach trze ba po my śleć mi ni mum 6
ty go dni przed po dró żą, po nie waż są szcze -
pion ki, w przy pad ku któ rych na wy two rze nie
od por no ści przez nasz or ga nizm po trze ba kil -
ku ty go dni. Ak tu al ną li stę szcze pień wy ma ga -
nych lub za le ca nych w po dró ży do po szcze gól -
nych kra jów moż na zna leźć na stro nie Świa to -
wej Or ga ni za cji Zdro wia lub po pro stu skon tak -
to wać się z le ka rzem po sia da ją cym wie dzę
w tym za kre sie. Sa ma mam Pa cjen tów, któ rzy
na bie żą co uzu peł nia ją szcze pie nia, bo chcą
być przy go to wa ni na wszyst ko, a po dró żu ją
czę sto i spon ta nicz nie. 

TYL KO BU TEL KO WA NA WO DA
OCHRONI NAS PRZED
„ZEMSTĄ FARAONA”

Je śli chce my unik nąć pro ble mów z ukła dem
tra wien nym, to wo dę bu tel ko wa ną na le ży nie
tyl ko pić, ale tak że tyl ko ta kiej wo dy uży wać
do płu ka nia ja my ust nej czy my cia owo ców
oraz wa rzyw.

JA DĄC W TRO PI KI WARTO WZIĄĆ 
ZE SOBĄ PROFILAKTYCZNIE 
ANTYBIOTYK

Kie dy moi Pa cjen ci wy bie ra ją się do kra jów tro -
pi kal nych, za wsze prze pi su ję im an ty bio tyk
i do kład nie in stru uję, w ja kiej sy tu acji mo gą go

użyć, a w ja kiej ko niecz nie mu szą sko rzy stać
z po ra dy le ka rza na miej scu.

W PO DRÓ ŻY DO KRA JÓW UNII
EUROPEJSKIEJ WYSTARCZY 
NAM KAR TA UBEZ PIE CZE NIA 
EKUZ

Wszyst ko za le ży odce lu na szej po dró ży. Je śli pla -
nu je my ak tyw ny wy po czy nek, jak nar ty czy wspi -
nacz kę, to za wsze do ra dzam mo im pa cjen tom,
aby wy ku pi li do dat ko we ubez pie cze nie na czas
wy jaz du, bo Eu ro pej ska Kar ta Ubez pie cze nia
Zdro wot ne go nie obej mu je np. kosz tu trans por tu
śmi głow cem po wy pad ku w trud nym te re nie. 

JE ŚLI WRA CA MY ZDROWI Z PODRÓŻY,
TO ZNACZY, ŻE NIE 
NABAWILIŚMY SIĘ W TRAKCIE 
JEJ TRWANIA ŻADNEJ 
CHOROBY

Po po wro cie z eg zo tycz nych wa ka cji trze ba za -
cho wać czuj ność na wet do czte rech ty go dni
od po wro tu i w przy pad ku ja kich kol wiek ob ja -
wów cho ro bo wych, bez względ nie po in for mo wać
le ka rza o miej scu, któ re ostat nio od wie dzi li śmy.

KO BIE TY W CIĄ ŻY NIE 
POWINNY LATAĆ SAMOLOTEM

Je śli cią ża prze bie ga pra wi dło wo, to nie ma
żad nych zdro wot nych prze ciw wska zań, aby ko -
bie ty w cią ży po dró żo wa ły sa mo lo tem. Na le ży
jed nak do kład nie po znać we wnętrz ne re gu la -

cje li nii lot ni czych, któ ry mi pla nu je my po dró żo -
wać, gdyż zgod nie z ni mi w nie któ rych przy -
pad kach (np. ko bie ty w za awan so wa nej cią ży)
mo że być wy ma ga ne sto sow ne za świad cze nie
le kar skie.

OSO BOM Z PROBLEMAMI 
Z UKŁADEM KRĄŻENIA 
ODRADZA SIĘ DALSZE PODRÓŻE

Każ da po dróż, w cza sie któ rej zmu sze ni je ste -
śmy prze by wać dłuż szy czas w jed nej po zy cji
to ry zy ko two rze nia się za krze pów, któ re
po do sta niu się do krwio bie gu mo gą sta no wić
śmier tel ne za gro że nie. Na ra że ni są na nie
głów nie ci, któ rzy cier pią na cho ro by żył i wła -
śnie oso by z tym scho rze niem po win ny być
za opa trzo ne (po kon sul ta cji le kar skiej) w he -
pa ry nę drob no czą stecz ko wą. „Zdro wym” wy -
star czy spo ży wa nie du żej ilo ści pły nów i tzw.
„roz pro sto wy wa nie ko ści” co 2-3 go dzi ny.

ŻÓŁTA KSIĄŻECZKA 
TO SPORA INWESTYCJA

„Żół ta ksią żecz ka”, czy li Mię dzy na ro do wa Ksią -
żecz ka Szcze pień jest ofi cjal nym do ku men tem
po twier dza ją cym prze by cie szcze pień lub in nej
for my pro fi lak ty ki przed po dró żą, któ ry jest wy -
da wa ny bez płat nie. Je śli po dró żu je my do kra ju,
w któ rym np. jest wy ma ga ne szcze pie nie prze -
ciw żół tej fe brze, to je dy nym praw nie re spek to -
wa nym do ku men tem po twier dza ją cym fakt
szcze pie nia, jest wła śnie „żół ta ksią żecz ka”. Bez
niej do ta kie go kra ju nie wje dzie my. �
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MIT

MIT

MIT
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FAKT

W PODRóŻY
Cen trum Me dycz ne Si gnum

Ka to wi ce – Bażantowo, ul. Hie row skie go 70A
Tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37

www.signum-katowice.pl

Arch. Signum



An ty ok sy dan ty, ina czej prze ciw u tle nia cze,
to sub stan cje za po bie ga ją ce szko dli we mu
dzia ła niu wol nych rod ni ków, któ re po wsta -
ją w wy ni ku pro ce sów me ta bo licz nych
i wy stę pu ją wła ści wie wszę dzie. Czyn ni ka -
mi sprzy ja ją cy mi po wsta wa niu wol nych
rod ni ków są przede wszyst kim pa le nie pa -
pie ro sów, spo ży wa nie du żych ilo ści al ko -
ho lu, nad mier na eks po zy cja na pro mie nio -
wa nie sło necz ne, złe od ży wia nie się i stres.
Nasz or ga nizm po tra fi się przed ni mi bro -
nić, ale aby za cho wać mło dy wy gląd mu si -
my mu po móc za rów no od środ ka jak
i z ze wnątrz. 

Wce lu zwięk sze nia sku tecz no ści pie lę gna cji
an ty ok sy da cyj nej sto so wa ne są od po wied nie
po łą cze nia skład ni ków ta kich jak wi ta mi naC,
wi ta mi na E, flo re ty na oraz kwas fe ru lo wy.
Za sto so wa nie tych skład ni ków w ko sme -
ceu ty kach za pew nia nam wła ści wo ści
ochron ne oraz ko ry gu ją ce, zmniej sza
prze bar wie nia i przy spie sza od no wę ko -
mór ko wą skó ry po pra wia jąc jej tek stu rę.
Do dat ko wo sty mu lu je syn te zę ko la ge nu,
spły ca zmarszcz ki, po pra wia owal twa rzy
oraz za pew nia za awan so wa ną ochro nę
przed pro mie nio wa niem UVA i UVB. Moż -
na je na być w wy bra nych ap te kach.  

– TAK WIELE MÓWI SIĘ
O ODMŁADZANIU
I PRZECIWDZIAŁANIU
ZMARSZCZKOM, ŻE NIEMAL
KAŻDY SŁYSZAŁ JUŻ
O ANTYOKSYDANTACH – PISZE 
MGR FARMACJI 
MARZENA PŁASZCZYK, 
KIEROWNIK APTEKI VITALIS

aNTYOKSYDaNTY 
I WIECZNA MŁODOŚĆ

Katowice, ul. Bażantów 2
Tel. 32 255 31 62

BW

Phloretin CF Gel – nowość
marki SkinCeuticals. Serum
w innowacyjnej formie żelu.
Oprócz kwasu L-askorbinowego
i ferulowego zawiera 2-proc.
floretynę. Nie tylko chroni
komórki przed uszkodzeniami,
ale koryguje już istniejące
zmiany, np zmniejsza
przebarwienia

CZY WIESZ ŻE…
Pionierem w dziedzinie
antyoksydantów są laboratoria
SkinCeuticals, które to za sprawą
wybitnego profesora dermatologii,
absolwenta uniwersytetów Yale
i Harward – dr. Sheldona
Pinnella – dokonały przełomowych
odkryć i zrewolucjonizowały
przemysł kosmetyczny. Preparaty
marki powstają w oparciu
o najnowsze badania i bazują
na optymalnych stężeniach
składników aktywnych. Dzięki temu
zapewniają zdrowy wygląd skóry,
zapobiegają procesom starzenia
i powstawaniu drobnych i głębokich
zmarszczek oraz przebarwień.
Wysoka jakość, przełomowe
odkrycia i zaawansowane
technologie sprawiają, że marka
SkinCeuticals jest dziś
rekomendowana przez najlepszych
dermatologów na całym świecie.
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WWiąże się z tym pewien dowcip, który kiedyś
niezmiernie rozbawił Ojca Świętego:
Na placu Świętego Piotra siedzi ksiądz
na wędkarskim krzesełku. Obok niego stoi
składany telefon satelitarny z tabliczką:
„Telefon do Pana Boga”. Do księdza
podchodzi turysta i pyta: – Ile płacę. – 50
dolarów – odpowiada ksiądz. Mija jakiś
czas, ten sam turysta odwiedza Jerozolimę
i widzi, że pod ścianą płaczu siedzi rabin
na wędkarskim krzesełku, a obok niego stoi
taki sam telefon satelitarny jak w Rzymie.
Turysta podchodzi do rabina i pyta: – Ile
za rozmowę? – 20 centów – odpowiada
rabin. – Jak to możliwe – dziwi się
turysta – przecież w Rzymie za taką
rozmowę zapłaciłem 50 dolarów. – Bo to
była zamiejscowa, mój drogi – odpowiada
rabin.
Z Janem Pawłem II poznalismy się, kiedy
byłem studentem KUL-u. Jego ówczesny
wykładowca – kardynał Wojtyła zagadnął
mnie na korytarzu słowami: „Pańska twarz

jest bardzo orientalna”. Odpowiedziałem:
„Jeśli na takiej uczelni nie ma choć
jednego Żyda, to uczelnia jest nieważna”.
Kiedy, już jako papież, Jan Paweł II,
zaprosił mnie podczas pielgrzymki
do Polski na obiad do pałacu
prymasowskiego, powitał mnie mówiąc:
„jeśli na takim obiedzie nie ma choć
jednego Żyda, to obiad jest nieważny”.
Jan Paweł II uwielbiał żartować, miał genialne
poczucie humoru, ale też potrafił płakać
z drugim człowiekiem. Było w nim coś
niezwykłego. Posiadał bardzo rzadki dar
uwagi. Miał spojrzenie, które ogarnia
wszystko w człowieku – jego zewnętrzność
i jego wnętrze. On od zawsze był świętym, bo
takim się urodził, my mogliśmy jedynie tę
świętość rozpoznać. Choć absolutnie sobie
na nią nie zasłużyliśmy. Na co dzień, jesteśmy
przecież tak nakierowani na drobiazgi, że
rozmawiać z nami o metafizyce, to jak
zaprosić ślepego i głuchego do dyskusji
o kolorach i muzyce. �

DO WATYKANU, NA BEATYFIKACJĘ JANA PAWŁA II TRAFIŁEM NIEMAL
DOKŁADNIE ĆWIERĆ WIEKU PO TYM, JAK POPROSIŁEM PAPIEŻA O POMOC
W POWROCIE DO POLSKI Z IZRAELA. CIESZĘ SIĘ NA KANONIZACJĘ
I KOLEJNĄ PODRÓŻ, BO RZYM TO JEDNO Z DWÓCH MIAST, W KTÓRYCH
NIEZMIENNIE BIJE SUMIENIE ŚWIATA

 PLACE KULTURY 

nie będzie choć
jednego Żyda,
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to kanonizacja jest nieważna 
Alek san der Ro zen feld

Ur.1941 r. wTam bo wie (ZSRR) w Związ ku Ra -

dziec kim, gdzie pod czas IIwoj ny świa to wej prze -

by wa li je go ro dzi ce. Wie le lat miesz kał, two rzył

ipra co wał wLu bli nie. W la tach1980-1981 pra -

cow nik NSZZ So li dar ność. W1982 r. za miesz kał

w Izra elu, skąd wró cił doPol ski przez Rzym, gdzie

przez rok był go ściem Ja na Paw ła II. W la -
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uka zał się je go naj now szy to mik – „Je stem”

Jeśli na kanonizacji 



KLIMAKTERIUM 2, 
CZYLI MENOPAUZY SZAŁ 

1 I 2 KWIeTNIa, G. 18.30
Centrum Kultury Katowice
Bilety: 65 i 75 zł

Ile trwa klimakterium? Rok lub dwa,
a spektakl tylko 2,5 godziny. I jest to 2,5
godziny terapii śmiechem. Tego wydarzenia
nie da się porównać z żadnym innym,
ponieważ scenariusz do niego pisze samo
życie ze wszystkimi swoimi
niedoskonałościami, które mistrzowsko
i autoironicznie wychwyciła Elżbieta
Jodłowska. Spod pióra naszego „Fredry
w spódnicy” wyszło widowisko, w którym
każdy odnajduje siebie lub znane mu
problemy i ze zdziwieniem oraz wielką ulgą
odkrywa, że z tego można się śmiać! Mało
tego, starsi widzowie, po obejrzeniu
spektaklu, przestają czuć się samotni
a młodsi nabierają pewnego szacunku
do starszych.

ARTUR ROJEK SOLO

5 KWIeTNIa, G. 21
Megaclub, Katowice
Bilety: 45, 50 zł (przedsprzedaż)

60 zł (w dniu koncertu)

Nie lada gratka na miłośników Myslovitz, dla
których zespół razem z utratą swojego
pierwszego lidera stracił muzyczny
smak – Artur Rojek solo. Wiosną ukaże się
pierwszy autorski album artysty – „Składam
się z ciągłych powtórzeń”, a materiał z tego
albumu będzie można usłyszeć już 5 kwietnia
w katowickim Megaclubie.

KONIECZNY I VIOLA DA GAMBA

5 KWIeTNIa, G. 18.30
Centrum Kultury Katowice
Bilety: 25 i 35 zł

Zygmunt Konieczny violą da gamba
(chordofon smyczkowy, instrument dawny
o kształcie zbliżonym do dzisiejszego
kontrabasu) poważnie zainteresował się
niedawno, przy okazji spotkania z muzyką
Kapeli Jazdowskiej. W roku swoich 77
urodzin Twórca chce zaprezentować
współczesnej publiczności, na co dzień
żyjącej w świecie pełnym hałasu, pośpiechu
i ekspresji, zalety ciepłego, cichego
i subtelnego brzmienia violi da gamba.

NOWA PRZESTRZEŃ DLA MUZYKI

5-6 KWIeTNIa
Filharmonia Śląska, Katowice

Po kilkuletnim remoncie, w dniach 5-6
kwietnia Filharmonia Śląska wreszcie
zaprosi stęsknionych melomanów na dni
otwarte budynku. Uroczyste otwarcie
odbędzie się wcześniej – 28-29 marca).
Uroczyste otwarcie odnowionej siedziby
Filharmonii Śląskiej odbędzie się 28-29
marca, a w jego repertuarze znajdą się
Toccata i fuga d-moll Bacha (przy okazji,
katowiccy filharmonicy pochwalą się
nowymi organami), koncert e-moll Chopina
(mają też nowy fortepian Steinway), Exodus
Kilara oraz Trzy tańce Henryka Mikołaja
Góreckiego.

MUZYKA ŻARTEM ŚPIEWANA 

13 KWIeTNIa, G. 19
Centrum Kultury Katowice
Bilety: 20 i 30 zł

Śpiewająco operuje żartem w muzycznym
takcie. Swobodnie nawiązuje bezpośredni
kontakt z widzami i sprawia, że każdy
z nich staje się integralną częścią
przedstawienia. Muzykę klasyczną
prezentuje z przymrużeniem oka
a wszystko po to, by zaskoczyć formą
i rozbawić treścią. Arie operetkowe, pieśni
Stanisława Moniuszki, etiudy Chopina czy
utwory Mieczysława Fogga w wersji
kabaretowej tworzą humorystyczną
mieszankę rozrywkową na najwyższym
poziomie. Spektakl Czesława Jakubca to
niewyczerpane źródło energii, którą
widzowie zarażają się już od pierwszych
chwil. 

ÁSGEIR - KOLEJNY PODBÓJ ISLANDII

28 MaRca, G. 20
Kinoteatr Rialto, Katowice
Bilety: 35 i 40 zł

„Największy islandzki towar eksportowy
od czasu Björk” – napisał o Ásgeirze Trausti
Einarssonnie opiniotwórczy brytyjski magazyn
„Guardian”. Ásgeir na Islandii ma status
wielkiej gwiazdy a jego debiutancki album

pokrył się kilkukrotną platyną. Debiutancką
płytę ma w swoim domu co dziesiąty
Islandczyk – gdyby przełożyć to na polskie
realia, wyszedłby nakład 3,5 mln egzemplarzy,
o jakim rodzimi twórcy mogliby pomarzyć.
28 marca, artysta wystąpi w Kinoteatrze Rialto,
a jego występ będzie z pewnością jednym
z najciekawszych muzycznie wydarzeń tego
roku w regionie. 
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Place Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:

BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Bażantów 2 / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, 
ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Hierowskiego 70 / SALON OPTYCZNY SIGNUM CH LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / SALON OPTYCZNY
SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 10 / ZIĘBA CLINIC Katowice, ul. Kościuszki 255/  BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT
PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 / ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul.
Mickiewicza 29 / UNIWERSYTET EKONOMICZNY Katowice, ul. Adamskiego 7 / UNIWERSYTET ŚLĄSKI REKTORAT Katowice, ul. Bankowa 12 / MG CENTRUMKatowice, ul. Kolejowa
54 / BAWARIA MOTORS Katowice, ul. Roździeńskiego 204 /  LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / JKK MOTO Katowice, ul.
Rzepakowa 6 / RENAULT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 125/ LELLEK PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 / AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA
Katowice, ul. Sokolska 2 / OPERA ŚLĄSKA Bytom, ul. Moniuszki 21 / TEATR ŚLĄSKI Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDO
Zabrze, ul. 3 Maja 93 /BIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice, Plac Rady Europy 1  /  DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12 /  REGIONALNA IZBA GOSPODARCZAKatowice,
ul. Opolska 15 / OLD TIMERS GARAGEKatowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWAKatowice, ul. Armii Krajowej 79 / RR GRANITYKatowice, ul. Korfantego 191 / FERRARI KATOWICE
ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZ Sosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, ul. Bażantów 4/2 / IN CORPORE Katowice, ul. Bażantów 2 / DUDA CLINIC Katowice, 
ul. Kołodzieja 8

11 KWIeTNIa, G. 20
Megaclub, Katowice
Bilety: 40, 45 zł (przedsprzedaż)

50 zł (w dniu koncertu)

Po pięciu latach od wydania Platynowej „Męskiej Muzyki”
Waglewski, Fisz i Emade powracają. 11 kwietnia wystąpią
na scenie Megaclubu z utworami z albumu „Matka, Syn,
Bóg”. Trzech Waglewskich na jednej scenie to pewność,
że koncert dostarczy publiczności wiele emocji.

GALA BALETOWA NA ŚWIĘTO TAŃCA

29 KWIeTNIa, G. 18
Opera Śląska, Bytom
Bilety: 40-60 zł
29 kwietnia będziemy obchodzić
Międzynarodowy Dzień Tańca. Datę wybrano
nieprzypadkowo: 29 kwietnia 1727 roku
uznawany jest za dzień urodzin Jeana-
Georges’a Noverre’a, francuskiego tancerza
i choreografa, wielkiego reformatora tańca,
który wyznaczył kierunki dalszego rozwoju tej
dziedziny sztuki. Na Śląsku, święto tańca
znalazło ostoję w bytomskiej operze. Podczas
Gali Baletowej jak co roku zatańczą artyści
Gliwickiego Teatru Muzycznego, Teatru
Rozrywki w Chorzowie, Zespołu Pieśni
i Tańca Śląsk oraz gospodarza
imprezy – zespołu baletowego Opery

Śląskiej. Artyści zaprezentują wybrane
fragmenty spektakli z własnego repertuaru.
Nie zabraknie również zaproszonych gości
z największych zespołów baletowych
w Polsce.

DILLON

13 MaJa, G. 20
Kinoteatr Rialto, Katowice
Bilety: 39 i 49 zł

Dillon to niezwykła brazylijska wokalistka,
która zamiast słonecznej Copacabany
wybrała melancholijne niebo
nad Berlinem. 25-latka naprawdę nazywa się
niczym zamorska księżniczka – Dominique
Dillon De Byington. Muzyka Dominique,
w której współgrają różne

pierwiastki – gorące emocje rodem z Brazylii
i liryczny europejski sznyt, połączyła gusta
słuchaczy z najróżniejszych muzycznych
światów, od ambitnego popu po muzykę
elektroniczną. Przypadnie one do gustu
miłośnikom elektroniczno-popowych fuzji
spod znaku Björk, Lykke Li czy Jamesa
Blake'a, jak i fanom międzygatunkowych
przygód CocoRosie czy Jensa Lekmana.

TRZECH WAGLEWSKICH
I MATKA, SYN, BÓGA
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Ptasie trele
w Bażantowie

 PLACE ZABAW 

SCENARIUSZ I RYSUNKI: MaRTYNa JaNIK
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KONKURS Dla NaJMŁODSZYch!
Przysyłajcie do nas Wasze propozycje scenariuszy na następne odcinki komiksów. Najlepszy nagrodzimy mangowym portretem. 
Na zgłoszenia pod adresem: wnuk@mcwnuk.pl, czekamy do 30 kwietnia 2014 r.

 PLACE ZABAW 
KaTOR

RYSUNKI: MaRTYNa JaNIK
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Katowice, C.H. Bażantowo ul. Hierowskiego 70
Katowice, C.H. E.Leclerc ul.Gen.W.Jankego 15d

Mikołów, C.H. Auchan ul. Gliwicka 3



MODERNA

KONTaKT Millenium  Inwestycje Sp. z o.o. 40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 2, TELEFON / FAX: (032) 2059500 / (032) 2059600  e-mail: sekretariat@bazantowo.pl


