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PODróż DO WNęTrza zIeMI,
a może kąpiel na polu lawy?
Przedstawiamy 10 rzeczy, którymi
zadziwi Cię Islandia
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kRyszTaŁOWa
dla seNiORÓW

Na OSIeDlU bażaNTOWO
POWSTaNIe NOWa eNKlaWa
Dla SeNIOróW. W Enklawie
Kryształowej znajdą się
mieszkania dla tych, którzy chcą
pozostać samodzielni, a w razie
potrzeby otrzymać
natychmiastową pomoc

Nie Taka szTuka
sTRaszNa, jak ją Malują

SzTUKa WSPółczeSNa MOże być DOSTęPNa
Dla KażDegO, a Na DODaTeK MOżNa SIę
z NIą SPOTKać W PrzyJazNeJ, SWObODNeJ
aTMOSferze. Takie miejsce powstało przy
ul. Puchały 4 na Osiedlu Bażantowo

WOlNOŚĆ W TeaTRze

WOJcIecH MaJcHereK, KIerOWNIK
reDaKcJI TeaTrU TeleWIzJI i członek
komisji kwalifikacyjnej festiwalu Interpretacje
pisze o problemach współczesnego teatru

 PLACE IN MY HEAD

Sza now ni Pań stwo,

Akustyka to największa siła i magnes
najważniejszego miejsca w tym
numerze magazynu PLACE. Bo jak
o muzycznym wielkim świecie mówi
Joanna Wnuk-Nazarowa, dyrektor
Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia: „nie ma miejsca
magicznego o złej akustyce. Można
przyjść na koncert z powodu
znanego dyrygenta i orkiestry, ale
wraca się tylko tam, gdzie jest
znakomita akustyka”.

Każde miejsce, w którym chce się
przebywać i każda rzecz, jakiej
pragniemy ma swoją „akustykę”.
W drugą rocznicę PLACE’a,
wszystko wskazuje na to, że ma ją
również magazyn Osiedla
Bażantowo. Siódmy numer
czasopisma to więcej stron i kolejni
Partnerzy, którzy razem z nami chcą
rozwijać swój biznes i pokazywać to,
co dla nich ważne. 

W imieniu całego Zespołu dziękuję
wszystkim, dzięki którym PLACE stał
się wyjątkowy jak miejsce, z którego
się wywodzi.

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny
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NOSPR
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia pełni rolę ambasadora kulturalnego
reprezentującego kraj na międzynarodowej
scenie artystycznej. Zespół współpracował
z jednymi z największych kompozytorów drugiej
połowy XX wieku – Witoldem Lutosławskim,
Henrykiem Mikołajem Góreckim i Krzysztofem
Pendereckim, prezentując pierwsze wykonania
ich dzieł. 1 października NOSPR rozpoczął
nowy sezon artystyczny w nowej siedzibie
zlokalizowanej w katowickiej Strefie Kultury
(w sąsiedztwie Spodka, nowej siedziby Muzeum
Śląskiego i powstającego gmachu
Międzynarodowego Centrum Kongresowego).
Jej dotychczasowa siedziba znajdowała się
przy pl. Sejmu Śląskiego. 
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ROZMAWIA: barTłOMIeJ WNUK
ZDJĘCIA: arKaDIUSz łaWryWIaNIec 

PO NIEMAL 80 LATACH
TUŁACZKI NARODOWA
ORKIESTRA SYMFONICZNA
POLSKIEGO RADIA MA
WRESZCIE SWOJE MIEJSCE
NA ZIEMI. NIEMAŁA W TYM
ZASŁUGA JOANNY WNUK-
NAZAROWEJ, BYŁEJ
MINISTER KULTURY,
A OBECNEJ DYREKTOR
NACZELNEJ
I PROGRAMOWEJ NOSPR

MIeJSce
DLA
MUZYKI
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JOANNA WNUK-NAZAROWA 
Od 2000 roku dyrektor naczelna
i programowa Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Absolwentka klasy dyrygentury i kompozycji
Akademii Muzycznej w Krakowie (w 1974 r.
dyplom u prof. Krzysztofa Pendereckiego).
W latach 1997-1999 pełniła funkcję Ministra
Kultury i Sztuki. 

NIE MA MIEJSCA
MAGICZNEGO O ZŁEJ
AKUSTYCE. MOŻNA PRZYJŚĆ
NA KONCERT Z POWODU
ZNANEGO DYRYGENTA
I ORKIESTRY, ALE WRACA
SIĘ TYLKO TAM, GDZIE JEST
ZNAKOMITA AKUSTYKA
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bar tło miej Wnuk: czu je pa ni ulgę, że bu -
do wa wresz cie się skoń czy ła i mo gła pa ni
za mie nić gu mow ce na szpil ki?
Jo an na Wnuk -Na za ro wa: Gu mow ce rze czy wi -
ście nie raz się przy da ły, bo nie chcie li śmy
wszyst kie go zo sta wiać w rę kach ar chi tek ta czy
wy ko naw cy. Za le ża ło nam na tym, że by mieć
wpływ na de ta le. Zresz tą na bu do wie by wa łam
nie tyl ko ja czy mo ja za stęp czy ni. Czę stym go -
ściem był tak że Piotr Uszok, od wie dza li nas
rów nież m.in. Kry stian Zi mer man, Krzysz tof
Pen de rec ki i śp. Woj ciech Ki lar. Mi ło by ło wspól -
nie pa trzeć, jak na sza sie dzi ba ro śnie. A co
do ulgi – tę po czu ję do pie ro za czte ry la ta, kie -

dy skoń czy się mój kon takt z NOSPR i bę dę
mo gła ścią gnąć szpil ki, ubrać szla frok i wró cić
do kom po no wa nia.

Nie chce pa ni zo stać z Or kie strą na dłu -
żej?
Sze fu ję już NOSPR od 14 lat, a przed so bą
mam jesz cze czte ry dłu gie se zo ny, aby na cie -
szyć się no wą sie dzi bą. Po tem przyj dzie czas
na mło dych.

To głów nie dzię ki pa ni sta ra niom po pra -
wie 80 la tach tu łacz ki, NOSPr wresz cie
ma swo je miej sce na zie mi.
Tu łacz ka Or kie stry by ła wie lo wy mia ro wa i tu nie -
skrom nie przy znam, że to mnie uda ło się ją za -
koń czyć. Pro szę pa mię tać, że do koń ca 2005
ro ku NOSPR by ła od dzia łem Pol skie go Ra dia.
Wów czas ma rze niem każ de go z dy rek to rów by -
ło, aby Or kie strę fi nan so wa ło Mi ni ster stwo Kul -
tu ry. Jed nak, że by tak się mo gło stać, Or kie strę

trze ba by ło wy łą czyć ze struk tur ra dio wych i po -
wo łać do ży cia sa mo dziel ną in sty tu cję. Uda ło
się. 1 stycz nia 2006 ro ku NOSPR za czę ły
współ fi nan so wać trzy pod mio ty: Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, Pol skie Ra -
dio (na za sa dzie za ku pu li cen cji pro gra mo wej)
oraz Urząd Mia sta Ka to wi ce. Wte dy też wszy scy
mu zy cy do sta li sto pro cent pod wyż ki – by li jed -
ny mi z naj lep szych w kra ju, a do tamtego czasu
zarabiali na poziomie lokalnej filharmonii. Wów -
czas na stą pił pierw szy z wiel kich prze ło mów
w hi sto rii or kie stry. Dru gim prze ło mem by ła wy -
pro wadz ka z Cen trum Kul tu ry Ka to wi ce i roz po -
czę cie kon cer to wa nia we wła snej sie dzi bie.

co, tak po ludz ku, cie szy pa nią i or kie strę
po prze pro wadz ce do no wej sie dzi by?
Ze spół jest za chwy co ny jakością materiałów
i wykończenia: pięknymi fotelami w sa li kon -
cer to wej, gra ni to wy mi po sadz ka mi, na któ rych
nie moż na się po śli zgnąć, miej sca mi par kin -
go wy mi w pod ziem nym ga ra żu i przede
wszyst kim tym, że ja kość jest jed na ko wa
w czę ści dla pu blicz no ści i na za ple czu. Zresz -
tą, to jak w praw dzi wym ślą skim do mu, gdzie
nie do po my śle nia by ło by, aby tyl ko po kój dla
go ści był „od pu co wa ny”, a resz ta miesz ka nia
by le ja ka. 

Nie oba wia ła się pa ni, że lu dzie wyj dą
z kon cer tu otwar cia i bę dą po wta rzać: „ja -
ki pięk ny bu dy nek”, a nikt nie po wie: „jak
pięk nie gra li”?
Nie, bo kie dy na si gra ją to wra że nie jest pio ru -
nu ją ce. NOSPR to, obok Sin fo nii Var so vii i Fil -
har mo nii Na ro do wej jed na z trzech naj lep szych

or kiestr w Pol sce. Nie daw no gra li śmy w Pra dze,
a cze ska pu blicz ność nie sły nie z wy lew no ści.
Do sta li śmy wrzesz czą cą owa cję… 

My śli pa ni, że ci sa mi cze si przy ja dą te raz
do Pol ski, aby zo ba czyć Or kie strę gra ją cą
u sie bie? co spra wia, że jed na sa la sta je
się świą ty nią mu zy ki, miej scem ma gicz -
nym, uwiel bia nym przez me lo ma nów,
a do in nej nikt nie za glą da?
Nie ma miej sca ma gicz ne go o złej aku sty ce.
Oczy wi ście moż na przyjść na kon cert z po wo -
du zna ne go dy ry gen ta i or kie stry, ale wra ca się
tyl ko tam, gdzie jest zna ko mi ta aku sty ka. Wy jąt -

ko wą aku sty kę w no wej sa li NOSPR opra co wa -
ła jed na z naj lep szych firm na świe cie – Na ga -
ta Aco ustics, na któ rej cze le stoi pan Yasu hi sa
To yo ta. Dzię ki po le ce niu Kry stia na Zi mer ma -
na zro bi li to w bar dzo pro mo cyj nej ce nie, bo
tak że dla pro mo cji swo jej fir my w tej czę ści
świa ta. Ak tu al nie pra cu ją nad aku sty ką fil har -
mo nii w Pa ry żu.

Na czym po le ga wy jąt ko wość no wej sa li?
Za cznij my od pro ce su pro jek to wa nia. Na ga ta
Aco ustics nie prze pro wa dza wy łącz nie sy mu -
la cji kom pu te ro wych, a bu du je mo de le sal
kon cer to wych w ska li 1:10. Do pie ro gdy na wi -
dow ni ta kie go mo de lu „za sią dą” la lecz ki imi tu -
ją ce pu blicz ność, Na ga ta wy peł nia mo del azo -
tem i prze pro wa dza te sty aku stycz ne, na sce -
nie umiesz cza jąc na daj nik, a na wi dow ni od -
bior ni ki. Kie dy w każ dym miej scu ta kie go mo -
de lu dźwięk jest ide al ny, moż na przy stą pić
do bu do wy praw dzi wej sa li. Co cie ka we, mo -

NOWA WIZYTÓWKA KATOWIC

Nowa siedziba NOSPR to inwestycja
warta 265 mln zł. W gmachu o łącznej
powierzchni ponad 25 tys. mkw. znalazła
się m.in. duża sala koncertowa na 1,8 tys.
miejsc, sala kameralna na 300 miejsc,
studio nagrań oraz archiwum. Nieopodal
budynku, którego elewacja nawiązuje
do śląskiej tradycji elewacji ceglanych,
znalazł się także amfiteatr. Projekt
architektoniczny to dzieło Tomasza Koniora
z Konior Studio. Autorem projektu
akustycznego jest japońska firma Nagata
Acoustics z Yasushisa Toyotą na czele.
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del sa li po mógł nam nie tyl ko przy two rze niu
ide al nej aku sty ki, ale tak że przy po zy ski wa niu
so jusz ni ków dla na sze go przed się wzię cia.
Kie dy przed sta wi cie le mi ni sterstw kul tu ry i in -
fra struk tu ry zo ba czy li mo del, jesz cze moc niej
za czę li nam po ma gać w stwo rze niu do brej
apli ka cji o środ ki unij ne. 

Dwa la ta te mu roz ma wia łem z To ma szem
Ko nio rem i za da łem mu wów czas py ta nie
o to, gdzie w ar chi tek tu rze za czy na się
mu zy ka.
I co od po wie dział?

Sens tej od po wie dzi był ta ki, że po mię dzy
ar chi tek tu rą a mu zy ką jest jesz cze aku -
sty ka.
Bo to praw da. Dzię ki niej za pro jek to wa -
na przez ar chi tek ta sa la kon cer to wa sta je się
in stru men tem i do ce lo we brzmie nie osią gnie
do pie ro za ja kiś czas. Sa la mu si pra co wać jak
skrzyp ce, któ re trze ba ro ze grać. Drew no mu -
si chło nąć dźwię ki, od da wać je i od bi jać,
a więc do pie ro po kil ku la tach brzmie nie na -
szej sa li kon cer to wej osią gnie po ziom, o któ ry
pro si li śmy Na ga tę. A za le ża ło nam na od po -
wied nim wy wa że niu, bo bę dąc na przy kład
w Ko pen ha dze uzna li śmy, że tam tej sza sa la
jest „nada ku stycz na”. By le trzask fu te ra łu
na oku la ry czy prze wró ce nie kart ki z pro gra -
mem jest jak wy strzał z ar ma ty. A u nas moż -
na ci chut ko szep tać i or kie stra te go nie usły -
szy.

Or kie strę ma pa ni świet ną, ale czy wy star -
czy pu blicz no ści, któ ra bę dzie ją chcia ła
oglą dać?
Kie dy po ka za li śmy pro jekt by li ta cy, co bar dzo
smu ta si li: „a po co to ta kie du że”, „a kto to tam
bę dzie cho dził”. A te raz? Te raz pół Pol ski jest
na mnie ob ra żo ne, bo al bo ko goś nie za pro si li -
śmy na kon cert otwar cia, a jak już za pro si li śmy
to bez mał żon ka. 

Sa la oka za ła się za ma ła?
Zmie ści li by się wszy scy za in te re so wa ni, ale po -
sta no wi łam od dać 600 miejsc na szym naj wier -
niej szym abo na men to wi czom. Mi mo że no wa
sie dzi ba ozna cza dwu krot nie więk szą liczbę
kon cer tów NOSPR i w su mie sied mio krot nie
więk szą liczbę kon cer tów w ogó le, to je stem
dziw nie spo koj na, że pu blicz no ści nie za brak -
nie, te raz i w przy szło ści.

Ja ki mi in stru men ta mi NOSPr za wal czy
o przy szłą pu blicz ność?
Dla mło dych ma my wtor ko wy klub jaz zo wy
i pa rę spek ta ku lar nych pro jek tów, na przy -
kład wio sną od bę dzie się pre mie ra pro jek tu
za aran żo wa ne go przez Ra dzi mi ra Dęb skie -
go na na szą Or kie strę i ze spół hip -ho po wy.
A dla jesz cze młod szych pro gram: pół go dzin -
na za ba wa – po zna wa nie kon kret ne go in stru -
men tu, po tem wi zy ta w ka wiar ni i ten sam in -
stru ment, ale w for mie pysz ne go ciast ka,
a na ko niec krót ki 20-mi nu to wy kon cert po ka -
zu ją cy, ja ki w in stru men cie drze mie po ten -
cjał. Ma ło te go, bar dzo za le ży nam na tym,
aby sie dzi ba NOSPR sta ła się miej scem in te -
gra cji spo łecz nej. 

bo tak ka że unij na dy rek ty wa?
Pew ne go dnia przy szedł do mnie mój dy rek tor
ar ty stycz ny – Ale xan der Lie bre ich, z po cho dze -
nia Bawarczyk, i za py tał ja kich my tu ma my wy -
klu czo nych. Re li gia od pa da, ra sa od pa da, zo -
sta je bie da. Zda je my so bie spra wę, że na Ślą -
sku są lu dzie, któ rzy chcie li by przyjść do nas,
ale nie stać ich na bi let. Ale i o nich po my śle li -
śmy i obie cu ję – bę dą tak że kon cer ty
za 0 zł. I nie jest to kwe stia unij nej dy rek ty wy,
a świa do mo ści w ja kim miej scu ży je my i ja kie

są je go po trze by. No wa NOSPR ja ko ca łość, to
twór, któ ry zo stał skro jo ny w sam raz na na sze
po trze by i na mia rę cza sów, w ja kich po wstał.
A że to do bry czas dla Ka to wic, to ma my i no we
pięk ne miej sce w Ka to wi cach. n

TOMASZ KONIOR

NOSPR to jeden
z najważniejszych projektów
Tomasza Koniora.
Na Osiedlu Bażantowo
zaprojektował domy
w zabudowie szeregowej. 

PLACE NA BUDOWIE NOSPR
Tomasz Konior był pierwszym bohaterem
okładkowym magazynu PLACE 
(z września 2012 r.). Odwiedziliśmy wtedy
architekta w jego domu w Bażantowie
i na budowie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Tomasz Konior powiedział nam wtedy
w wywiadzie pt. "Między miejscami":

Nie kryję fascynacji miastem i… muzyką.
Ona jest pasją, silną tajemniczą emocją.
Kiedyś marzyłem, by zostać muzykiem.
Teraz spełniam się w budowaniu
przestrzeni dla dźwięków. 

To nie eksperymentalne budowle tworzą
miejski klimat. Ważniejsze są przestrzenie
między budynkami. Najlepiej pełne
uśmiechniętych ludzi. Takie miejsca
od wieków tworzą miasto i świadczą
o jakości życia. 

Budowanie w mieście polega na ciągłości
i kontynuacji, wychodzeniu naprzeciw
zmieniającym się potrzebom. Tworzenie
miasta jest procesem, a nie zbiorem
pojedynczych inwestycji. 
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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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MISTRZOWIE ŚWIATA 
W BAŻANTOWO SPORT
„Wyciskałem sztangę po Mariuszu Wlazłym”, „Mam
autograf Winiarskiego” – chwalili się na Facebooku
klubowicze Bażantowo Sport, którzy podczas
codziennego treningu spotykali polskich siatkarzy.
Reprezentacja trenowała w obiekcie w czerwcu
po powrocie z Włoch, przygotowując się
do rewanżowego meczu w Spodku.
Trzy miesiące po treningu w Bażantowo Sport
siatkarze wrócili do Katowic na finałowe mecze
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn
w Spodku. W półfinale zwyciężyli z Niemcami,
a w finale z Brazylią i po 40 latach ponownie
wywalczyli tytuł mistrza świata dla Polski. 

WSZYSTKIE

Place

TURNIEJ Z SERCEM 
W dniu, w którym polscy siatkarze walczyli z Niemcami w półfinale,
w Bażantowo Sport odbył się II Turniej RCM Cup dla pracowników
i przyjaciół American Heart od Poland – grupy, w której skład
wchodzą Polsko-Amerykańskie Klinki Serca oraz Uzdrowisko
Ustroń. W turnieju wystartowały cztery drużyny, zwyciężyła ekipa
Black Hammers. – Część z nas jest z Kędzierzyna-Koźla, gdzie
mamy ZAKS-ę, więc siatkówka jest nam bardzo bliska. To sport dla
zdrowych ludzi, bo generuje bardzo duże obciążenia w krótkich
odcinkach czasowych, wymaga więc zdrowego serca. W razie
jakichkolwiek problemów, z Bażantowa najbliżej mamy na ostry
dyżur kardiologiczny w naszej klinice w Tychach – mówił dr Janusz
Prokopczuk – dyrektor ds. medycznych Turnieju i ordynator kliniki
PAKS w Kędzierzynie- Koźlu. 

Sławomir Rybok Urząd Miasta Katowice
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Z KATOWIC NA WIMBLEDON
Katowicki Klub Tenisowy Bażantowo uruchomił nabór do sekcji
sportowej tenisa dla dzieci w wieku od pięciu lat. 
Klub gwarantuje profesjonalną opiekę kadry trenerskiej pod kierunkiem
wybitnego trenera dzieci i młodzieży oraz polskiej kadry, a także zajęcia
w małych grupach dwa-trzy razy w tygodniu. W programie m.in.: tenis,
zajęcia ogólnorozwojowe, basen, język angielski dla tenisisty oraz
taktyka gry. Zajęcia będą się odbywały w obiekcie MOSiR-u
w Katowicach-Szopienicach. Ich cena to 190 zł miesięcznie.

ROK Z PARAOLIMPIJCZYKAMI
W październiku w Bażantowo Sport odbyła się sesja zdjęciowa do kalendarza
z niepełnosprawnymi sportowcami. W przedsięwzięciu wzięli udział m.in.:  pływaczka Karolina
Hamer, kulomiot Janusz Rokicki, narciarz alpejski Maciej Krężel i maratończyk na wózku
Tomasz Hamerlak. Kalendarz jest elementem kampanii promującej atrakcyjność
marketingową paraolimpijczyków, którzy w trakcie przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich
w Rio de Janeiro 2016 walczą o zainteresowanie sponsorów. Wydawnictwo zostanie
wydrukowane w nakładzie 300 egzemplarzy dzięki mecenatowi Bażantowo Sport. Premierę
kalendarza zaplanowano na 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 

PIERWSZA ŚCIEŻKA BIEGOWA W RAMACH
BIEGOWEJ MAPY KATOWIC

Bażantowo Sport zostało partnerem pierwszej ścieżki
biegowej wytyczonej w ramach projektu Biegowa
Mapa Katowic. Ścieżka znajduje się w Kostuchnie,
nieopodal Szkoły Podstawowej nr 29. Ma
długość 2,7 km i docelowo, oprócz tablicy z poradami
dotyczącymi rozgrzewki, które przygotowali trenerzy
z Bażantowo Sport, stanie przy niej minisiłownia.

Paweł Szałankiewicz
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E. biuro@mrcdetailing.pl
www.mrcdetailing.pl
facebook.com/MrCleaner
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na przygotowanie auta do zimy 

dla Czytelników magazynu PLACE, 
którzy do 22.12.2014 r. odwiedzą 
Studio AutoDetailingu 
w Katowicach przy ul. Hierowskiego 2
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OFERUJEMY

• Bieżącą pielęgnację pojazdu • Pranie tapicerek, podsufitek oraz wnętrza
pojazdów • Czyszczenie, zabezpieczanie i konserwację tapicerek skórzanych 
• Regenerację i lakierowanie tapicerek skórzanych • Korektę lakieru 
• Sezonową ochronę lakieru • Długoterminową ochronę i zabezpieczenie
lakieru• Regenerację i lakierowanie felg • Zabezpieczanie i ochronę felg 
• Usuwanie rys i zarysowań parkingowych bez konieczności ich lakierowania
• Usuwanie wgnieceń powstałych na karoserii pojazdu bez konieczności ich
lakierowania • Polerowanie i regenerację reflektorów • Czyszczenie
i impregnację dachów pojazdów cabrio

Katowice
Ptasie osiedle
ul. Huberta 14A
T. 530 703 707

Nowa lokalizacja! 
Jesteśmy obok dyskontu Lidl na
terenie dawnej bazy transportowej

Katowice
Osiedle Bażantowo
ul. Hierowskiego 2
T. 602 426 504

STUDIO CODZIENNEJ
PIEL¢GNACJI POJAZDÓW
I EKSKLUZYWNEJ KOSMETYKI
SAMOCHODOWEJ

PRZYGOTUJ AUTO DO ZIMY�

W ramach przygotowania auta do sezonu jesienno-
zimowego oferujemy dokładne mycie pojazdu z zewnątrz
razem z bezpiecznym usuwaniem osadów drogowych
(glinkowaniem nadwozia), odkurzaniem, czyszczeniem
i osuszaniem wnętrza, zabezpieczeniem lakieru i felg
woskiem syntetycznym, zabezpieczeniem szyb specjalną
powłoką hydrofobową (tzw. „niewidzialną wycieraczką”) oraz
powleczeniem wszystkich uszczelek specjalnym
preparatem zabezpieczającym przed przymarzaniem drzwi.

BON o wartości
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TylKO
W BAŻANTOWIE!

CZTERY RODZINY I CZTERY RÓŻNE HISTORIE.
ŁĄCZY JE MIEJSCE – BAŻANTOWO.
TU MIESZKAJĄ, TU ZAŁOŻYLI RODZINY,
POSŁALI DZIECI DO SZKOŁY I OTWORZYLI
FIRMY. JAK IM SIĘ ŻYJE?

AGATA KUŹNIA, wynajmuje mieszkania
w Bażantowie

Bażantowo obserwuję z pozycji
inwestora – na osiedlu mam pięć mieszkań
pod wynajem i znalezienie najemców nie
stanowi tu żadnego problemu. Moi najemcy
to kadra menadżerska, głównie
obcokrajowcy, których z Katowicami związał
kontrakt. Większość przyjechała tu
z rodzinami i chwali sobie Bażantowo
za dogodny dojazd do pracy i całą
infrastrukturę na miejscu. Centrum medyczne,
dwa duże sklepy spożywcze, apteka, szkoła
i przedszkole w zasięgu krótkiego spaceru
naprawdę bardzo ułatwiają życie. Od prawie
dwóch lat dodatkowym atutem jest centrum
sportowe, z którego korzysta cała moja
rodzina. Bażantowo Sport to kolejna
inwestycja, która potwierdza fakt, że rozwojowi
osiedla towarzyszy przemyślana koncepcja.
Dzięki temu, mieszkania, które tu kupuję są
świetną lokatą kapitału.

BEATA TOMALSKA, mieszkanka najstarszej
części osiedla

W tym roku minęła dekada odkąd
zamieszkaliśmy z rodziną w Bażantowie.
Kiedy się wprowadzaliśmy nie było osiedla,
a wyłącznie jeden szereg, który dziś
nazywamy „starówką”. Wokół były bagna,
drzewa i… bażanty. Od tego czasu osiedle się
rozbudowało i ożywiło, ale w środku pozostało
ciche i spokojne. Rewelacyjnie się tutaj
mieszka, szczególnie dzięki sąsiadom. Moja
ulica jest zresztą w tym względzie wyjątkowa.
Więzi są na tyle silne, że niektórzy nazywają ją
„komuną”. Regularnie spotykamy się
towarzysko, a co roku, w noc sylwestrową,
wszyscy wychodzimy na ulicę, by się wspólnie
bawić. Atmosfera wspólnoty jest też świetnie
widoczna w szkole pijarskiej, gdzie podkreśla
się konieczność ścisłej współpracy między
szkołą a rodzinami. Jej naocznym przejawem
są doroczne pikniki czerwcowe i bardzo
dobre wyniki, które osiągają uczniowie. Nie
tak dawno w pobliżu szkoły wyrósł obiekt,
który „pochłonął” całą moją rodzinę – wszyscy
zostaliśmy klubowiczami Bażantowo Sport.
Dla siebie wybrałam Medical Fitness, czyli
zajęcia w małych grupach na basenie,
fitnessie i siłowni. Chodzę na nie od roku
i dotąd nie zaznałam uczucia monotonii.

KATARZYNA KANIA, prowadzi biuro podróży
w Centrum Handlowym Bażantowo

W Bażantowie mieszkam z rodziną
od samego początku, czyli jak dobrze
liczę – dziesiąty rok. Miejsce polecił nam
znajomy i praktycznie już od przeprowadzki
jesteśmy bardzo zadowoleni, choć w ciągu
dekady bardzo zmienił się charakter osiedla.
Teraz to duży samowystarczalny kompleks,
który niezmiernie ułatwia codzienne życie.
Tym, co cenię tu najbardziej jest poczucie
bezpieczeństwa, dzięki któremu mój syn nie
spędza czasu wolnego w domu
przed komputerem, a swobodnie porusza się
po całym osiedlu. Kiedy powstało Centrum
Handlowe Bażantowo, to właśnie w nim
otworzyłam swoje pierwsze biuro podróży. 
To był dobry wybór, aktualnie prowadzę dwa
biura i otwieram trzecie – mój biznes się
rozwija, a ja mam blisko do niezwykle
przyjemnej pracy, w której organizuję ludziom
wakacje. Mieszkańcy południowych Katowic
najczęściej wybierają Grecję i Turcję,
a z dalszych destynacji – Tajlandię i Kenię.  

BO GDZIE JESZCZE LUDZIOM
TAK DOBRZE JAK TU?   
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KRYSTYNA I MICHAŁ BEMOWIE, mieszkają
w Enklawie Modernistycznej 

W 2006 roku szukaliśmy z żoną w mieszkania w tej
okolicy. Zdecydowaliśmy się na ofertę Millenium
Inwestycji i zamieszkaliśmy w budynku przy
ul. Hierowskiego 70. Szybko doceniliśmy infrastrukturę
osiedla, ale kiedy pojawiło się pierwsze dziecko
zapragnęliśmy wyprowadzić się do własnego domu
z ogródkiem. Znaleźliśmy nawet taki, w miejscu
oddalonym o kilka kilometrów od Bażantowa, ale
oferta Enklawy Modernistycznej, skusiła nas
nowoczesną przestrzenią moderny. Dziś wiemy, że tu
jest nasz dom. Co ciekawe, w stu procentach
wpisaliśmy się w ideę miasta w mieście – dojeżdżamy
wyłącznie do pracy, ale po powrocie do domu nie
korzystamy z samochodu – wszędzie chodzimy
pieszo, bo wszystko, co potrzebne do wygodnego
życia mamy na miejscu. Dom i ogród to przyjemność,
ale też obowiązek. A tu nie martwimy się o nic, mamy
wspaniałych sąsiadów i czujemy się bezpiecznie. Syn
uczy się w szkole pijarskiej, a popołudniami razem
z córką chodzi na zajęcia w Bażantowo Sport; syn
na piłkę nożną, a córka na taniec. Wieczorami
spędzamy czas w domu. Nasze mieszkanie
w modernie ma 130 mkw. Urządziliśmy je sami
zgodnie z zasadą minimalizmu, aby podkreślić
przestrzeń i oddać ją dzieciom do zabawy. Nasza
praca jest nieprzewidywalna, więc jeśli kiedyś zajdzie
konieczność wyprowadzki jesteśmy spokojni o to, że
szybko i z zyskiem sprzedamy nasze mieszkanie.

Zdjęcia: Arkadiusz Ławrywianiec
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www.optyk-okulista.pl • Badanie wzroku
• Okulary korekcyjne
• Soczewki kontaktowe
• Okulary przeciwsłoneczne
• Okulary sportowe

Katowice CH Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A
CH E. Leclerc, ul. Gen. W. Jankego 15D) |  Mikołów (CH Auchan, ul. Gliwicka 3)

Z tym numerem magazynu PLACE 

rabat -20 zł 
za każde wydane 100 zł na okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne

Rabat nie łączy się z innymi promocjami

Marki dostępne w naszych salonach to m.in.:
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W KATOWICACH POWSTANIE
PIERWSZA W POLSCE
ENKLAWA, W KTÓREJ KAŻDY
CENTYMETR PRZESTRZENI
ZAPROJEKTOWANO Z MYŚLĄ
O POTRZEBACH SENIORÓW,
KTÓRZY SĄ SPRAWNI
I SAMODZIELNI, ALE CHCĄ
SOBIE ZAPEWNIĆ MAKSIMUM
KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA.
GDZIE? OCZYWIŚCIE
NA OSIEDLU BAŻANTOWO

KrySzTałOWa 
eNklaWa

dla
seNiORÓW

MieszkaĆ bezpieczNie i WygOdNie

TEKST: agaTa JaNUS-PaWlaK, biuRO spRzedaży MilleNiuM iNWesTycje sp. z O.O. 

Dom zlokalizowany na peryferiach miasta, który kiedyś stanowił ostoję spokoju i wypoczynku po pracy, dla samotnej osoby staje się
pustelnią, a brak samochodu wyklucza z aktywnego życia.

Duże mieszkanie, które kiedyś służyło całej rodzinie dziś trudno ogrzać i posprzątać, a nawet dostać się do niego z zakupami
(na wysokie piętro w budynku bez windy). Wokół pełno krawężników, schodów i gwar śródmieścia. Brak pomocy, bo dzieci obciążone
są pracą lub wyjechały za granicę. Przeprowadzka? Nikt nie kupi mojego mieszkania, a nawet gdyby, to kto załatwi wszystkie
formalności?

Tak wy glą da co dzien ność wie lu se nio rów, bo
do tych czas w Pol sce nikt nie my ślał o ich po -
trze bach miesz ka nio wych, o tym, że wraz
z wiekiem komfort i bezpieczeństwo stają się
nieodzowne. 
Uni kal ną w ska li kra ju od po wie dzią na po trze -
by osób star szych bę dzie En kla wa Krysz ta ło -
wa – naj now szy pro jekt spół ki Mil le nium In we -
sty cje, któ re go re ali za cja już nie ba wem roz -
pocz nie się na Osiedlu Ba żan to wo. Wkom po -
no wa nie en kla wy za pew nia ją cej in tym ność
w tęt nią ce ży ciem mia sto w mie ście da moż li -
wość peł nej in te gra cji spo łecz nej i do stę pu
do sze ro kiej oferty usługowej i han dlo wej,
a tak że me dycz nej i kulturalno-rozrywkowej
w za się gu krót kie go spa ce ru.
En kla wa Krysz ta ło wa bę dzie kom plek sem
trzech bu dyn ków z miesz ka nia mi o po wierzch -

ni od ok. 40 do ok. 70 mkw., któ re moż na ku -
pić lub wy na jąć. W przy pad ku za ku pu, po mo -
że my w sprze da ży do tych cza so wej nie ru cho -
mo ści, tak aby pro ces prze pro wadz ki był moż -
li wie szyb ki i bez stre so wy. Wła śnie dla te go
w pod sta wo wej ofer cie znaj dzie się stan dard
wy koń cze nia pod klucz zgod nie ze wska zów -
ka mi na byw cy.
Każ de miesz ka nie mo że być wy po sa żo ne
w sys tem przy wo ław czy po łą czo ny z re cep cją
dzia ła ją cą 24 go dzi ny na do bę, sie dem dni
w ty go dniu. Za je go po śred nic twem bę dzie
moż na po pro sić o po moc w drob nych co -
dzien nych czyn no ściach re ali zo wa nych przez
sta ły i spraw dzo ny ze spół, a tak że na tych mia -
sto wo we zwać po moc me dycz ną w przy pad ku
pro ble mów ze zdro wiem.  Wszyst kie po miesz -
cze nia w za pro jek to wa nych bu dyn kach oraz

do stęp do nich bę dą po zba wio ne ba rier ar chi -
tek to nicz nych po dob nie jak ca łe Osiedle Ba -
żan to wo. Dla wy go dy se nio rów przy sto so wa ne
zo sta ną ła zien ki oraz ko ry ta rze.
Na par te rze jed ne go z bu dyn ków zo sta nie
stwo rzo na część wspól na słu żą ca roz wo jo wi
ży cia to wa rzy skie go, na wią zy wa niu no wych re -
la cji i spę dza niu cza su ra zem. To wła śnie tam
bę dzie moż na uczest ni czyć w pre lek cjach, pre -
zen ta cjach i za ję ciach. Ogród zlokalizowany
między budynkami będzie dobrym miejscem
wypoczynku. Dla chęt nych, stwo rzy my tak że
moż li wość wy jaz dów na im pre zy kul tu ral ne
i wy ciecz ki.  Za dbaj o po god ną je sień swo je go
ży cia. n

Wstępne informacje mogą Państwo otrzymać 
w Biurze Sprzedaży Millenium Inwestycje pod
numerem tel. 32 205 95 00 w. 22
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AR CHI TEK CI Z MY ŚLĄ O SE NIO RACH

KOMENTUJE DR INŻ. AGNIESZKA LABUS, ARCHITEKT I URBANISTA Z WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, TEGOROCZNA LAUREATKA NAGRÓD NAUKOWYCH
TYGODNIKA „POLITYKA”, EKSPERT DS. PRZESTRZENNYCH W ZESPOLE ZADANIOWYM
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KONTEKŚCIE
STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Badania demograficzne pokazują, że
za 40 lat prawie połowa Europejczyków
będzie w wieku dojrzałym i będzie
potrzebowała przyjaźnie zaprojektowanej
przestrzeni miejskiej. Odpowiedzialni są
za to architekci i urbaniści, którzy
od lat 60. XX w. zajmują się problematyką
starości w kontekście przestrzeni. Nasze
miasta trzeba ulepszać dla potrzeb
starzejącej się populacji w trzech skalach
przestrzennych: makro (skala strategii
miasta np. dokumenty strategiczne, plan
zagospodarowania przestrzennego itp.),
mezo (skala urbanistyki np. lokalizacja
obiektu w strukturze miasta, sąsiedztwo
itp.) i mikro (skala architektury np.
konkretnego budynku), uwzględniając
przy tym potrzeby różnych grup
wiekowych. Warto pamiętać, że miasta
przyjazne osobom starszym są miastami
przyjaznymi wszystkim mieszkańcom.
W podstawowej typologii rozróżniamy trzy

kategorie wiekowe osób starszych:
młodzi-starzy (ludzie w wieku 65-74 lat,
odznaczający się samodzielnością
i aktywnością w życiu społecznym),
starzy-starzy (75-84 lat, charakteryzujący
się specyficznymi potrzebami w zakresie
usług społecznych i formami ich
zaspokajania) i nestorzy (powyżej 85 lat,
często wymagający stałych usług
opiekuńczo-medycznych). W odpowiedzi
na potrzeby dwóch pierwszych grup m.in.
w Europie zachodniej już od wielu lat
z powodzeniem funkcjonują tzw.
mieszkania z serwisem nazywane inaczej
mieszkaniami wspomaganymi (ang.
„assisted living”). 
Geneza pomysłu jest prosta: kiedy
jesteśmy starsi zmniejsza się nasze
zapotrzebowanie na przestrzeń, rośnie
natomiast potrzeba komfortu. Mieszkania
z serwisem nie są więc duże, ale
umożliwiają samodzielne zamieszkanie

(w przeciwieństwie do domów seniora). 
Ich mieszkańcy mają do dyspozycji
system teleopieki, dzięki któremu czują
się bezpiecznie, bo poprzez naciśnięcie
przycisku mogą w razie potrzeby wezwać
pomoc. Mieszkają w sąsiedztwie innych
starszych ludzi i dzielą z nimi wydzielony
fragment przestrzeni – np. pokój
dzienny, służący do wspólnych spotkań
i integracji. Budynek, w którym znajdują
się mieszkania i jego otoczenie są
oczywiście pozbawione barier
architektonicznych, dzięki czemu osoby
starsze mogą się swobodnie po nich
poruszać. Ważna jest także przestrzeń
do wspólnej rekreacji na świeżym
powietrzu, przeważnie ogród, który
stwarza możliwość obserwacji i integracji
również z mieszkańcami pobliskich
domów. Tego typu forma zamieszkania
to przyszłość także dla starzejącego się
społeczeństwa naszego regionu.
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PijarskaPijarska
SzkołaSzkoła

Sportowa,
Hala

150m
150m

Enklawa Kryształowa
Stacja Statoil
Lidl

i Terapii  In Corpore
Centrum Diagnostyki
Biuro Podróży
Kwiaciarnia
Banki (Alior Bank, PKO BP)
Optyk, Okulista
Apteka

Targowego
Placu

projekt Enklawa Kryształowa
Stacja Statoil

i Terapii  In Corpore
Centrum Diagnostyki
Biuro Podróży
Kwiaciarnia
Banki (Alior Bank, PKO BP)
Optyk, Okulista

Prof. Obrąpalskiego
Rondo

150m

  Kryształowa

Senior Residence

50m

150m

50m

150m

  Kryształowa
EnklawaEnklawa

Enklawa KryształowaEnklawa Kryształowa

Biuro SprzedażyBiuro SprzedażyBiuro Sprzedaży

- teren zielony i rekreacyjny

- przystanki autobusowe

- parkingi

- teren zielony i rekreacyjny

- przystanki autobusowe

Bażantowo to osiedle typu „miasto
w mieście”, które w pełni zaspokaja
wszystkie potrzeby mieszkańców.
W odległości krótkiego spaceru
z Enklawy Kryształowej znajdują się
m.in.: kaplica, delikatesy, centrum
medyczne, apteka, restauracja,
centrum sportu i rehabilitacji oraz wiele
innych usług dnia codziennego.

NIEUBŁAGANA DEMOGRAFIA
WEDŁUG PROGNOZ GŁÓWNEGO
URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W 2035 R. W POLSCE BĘDZIE
4,5 mln OSÓB W WIEKU POWYŻEJ
75 LAT 

Już w 2010 r. statystyczny Polak żył
72,1 lat, a Polka 80,6 lat,
czyli – odpowiednio – 7 i 10 lat więcej
niż jeszcze pół wieku temu. Wraz 
ze wzrostem długości życia maleje
dzietność kobiet – w 2013 r. wyniosła
ona 1,3, co oznacza, że statystycznie
dziesięć Polek w wieku rozrodczym
urodziło 13 dzieci. W kontekście tych
danych możemy mówić
o nieuchronnym demograficznym
starzeniu się ludności Polski. 



KONTAKT
Bażantowo Sport
ul. Pijarska 3, 40-750 Katowice
www.sport.bazantowo.pl
facebook.com/bazantowosport
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OferTa IMPrez fIrMOWycH I braNżOWycH
Dzięki unikalnemu połączeniu bazy
hotelowej, sportowej i gastronomicznej
oferujemy organizację
eventów, imprez i zawodów sportowych,
pobytów integracyjnych, szkoleniowych,
lig zawodowych, a także wydarzeń dla
pracowników i ich rodzin.

BAŻANTOWO SPORT TO NAJWIĘKSZY KOMPLEKS
SPORTOWY NA ŚLĄSKU. NA POWIERZCHNI 10 TYS. MKW.
ZNAJDUJĄ SIĘ: HALA TENISOWA, KORTY DO SQUASHA,
FITNESS KLUB, SIŁOWNIA, CENTRUM REHABILITACJI, SPA,
BASEN, 10 SAUN, HALA SPORTOWA, ŚCIANKA
WSPINACZKOWA, BOISKA DO BADMINTONA I BOWLING.
OFERTĘ DOPEŁNIA TRZYGWIAZDKOWY HOTEL,
RESTAURACJA ORAZ PUB

 SPORT PLACE 

TWOI
PrzyJacIele

TWOJa
braNża

WASZ TURNIEJ
W BAŻANTOWO SPORT 

KONfereNcJa & SPOrT
Hotel Bażantowo ***
dysponuje salą konferencyjną
z pełnym zapleczem
audiowizualnym. Sala
w zależności od układu może
pomieścić maks. 50 osób. 
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• In ter pre ta cja in dy wi du al na pra wa po dat ko -
we go to roz strzy gnię cie, w ra mach któ re go
Mi ni ster Fi nan sów po przez wy zna czo nych
Dy rek to rów Izb Skar bo wych (dzia ła ją cych
w ra mach Biu ra Kra jo wej In for ma cji Po dat -
ko wej), udzie la od po wie dzi na py ta nia do ty -
czą ce in ter pre ta cji pra wa po dat ko we go.
Kon struk cja za py ta nia prze wi du je wska za -
nie przez wnio sko daw cę szcze gó ło we go
opi su sta nu fak tycz ne go (lub zda rze nia przy -
szłe go), za da nie py ta nia oraz przed sta wie -
nie swo je go sta no wi ska w spra wie. Udzie la -
jąc in ter pre ta cji, Mi ni ster Fi nan sów od no si
się do sta no wi ska wnio sko daw cy – uzna jąc
je za pra wi dło we, bądź nie pra wi dło we. Oczy -
wi ście sta no wi sko Mi ni ster zo bo wią za ny jest
szcze gó ło wo uza sad nić. 

• W pod sta wo wej war stwie tre ścio wej in ter pre -
ta cja sta no wi więc źró dło po zna nia po glą -
dów Mi ni stra Fi nan sów na wska za ne w za -
py ta niu za gad nie nia praw no po dat ko we.
W war stwie for mal nej zna cze nie in ter pre ta -
cji jest da le ko bar dziej do nio słe. W przy pad -
ku gdy by bo wiem po dat nik w póź niej szym
okre sie zo stał ob ję ty kon tro lą skar bo wą lub
po dat ko wą, wów czas kon tro lu ją cy bę dą
zwią za ni po sia da ną przez nie go in ter pre ta -

cją praw ną. W pew nym sen sie po sia da na in -
ter pre ta cja in dy wi du al na za my ka dys ku sję
kon tro lu ją cych z po dat ni kiem. Kon tro lu ją cy
mu szą się zgo dzić z przed ło żo ną im in ter -
pre ta cją. 

• W kon tek ście po wyż sze go moż na więc za -
py tać – czy wo bec opi sa nych wa lo rów in ter -
pre ta cji in dy wi du al nych, ma ją jesz cze ra cję
by tu za wo dy zaj mu ją ce się stosowaniem
pra wa po dat ko we go (do rad cy po dat ko wi,
bie gli re wi den ci, rad cy praw ni i ad wo ka ci)?
W prak ty ce oka zu je się, że in ter pre ta cje po -
dat ko we nie za stą pią pro fe sjo nal nych do -
rad ców. Je że li po dat nik chce na praw dę
w spo sób peł ny zmi ni ma li zo wać ry zy ko po -
dat ko we, to nie tyl ko mu si w spo sób fa cho -
wy zło żyć wnio sek o in ter pre ta cję, ale
przede wszyst kim – mu si zi den ty fi ko wać
wszyst kie ry zy ka praw no po dat ko we
i o wszyst kie te ry zy ka w spo sób wła ści wy
za py tać. A tu po moc fa chow ca jest nie -
odzow na. Nie pierw szy raz więc in sty tu cja,
któ ra mia ła po móc zwy kłym lu dziom w sto -
so wa niu pra wa, sta ła się w prak ty ce trud no
do stęp na, za czę ła żyć wła snym ży ciem i sta -
ła się ko lej nym in stru men tem w pra cy pro fe -
sjo nal nych do rad ców. n

zaWSze
WarTO

PYTAĆ
O PODATKI

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

JAK MAWIA STARE PORZEKADŁO: NIE MA ZŁYCH PYTAŃ, SĄ
TYLKO NIEMĄDRE ODPOWIEDZI. WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE TA
MĄDROŚĆ LUDOWA NIE MOŻE ZNALEŹĆ ZASTOSOWANIA
W PRAWIE I PODATKACH. TYMCZASEM JEST WPROST
PRZECIWNIE. NIE MA ZŁYCH ODPOWIEDZI, SĄ ŹLE ZADANE
PYTANIA. W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
PODATKOWYCH PODATNICY OTRZYMALI POTĘŻNY ORĘŻ
W POSTACI INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI
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- 40% na drugi, tańszy produkt. 
Kupon ważny w dniach 3 – 7.11.2014 r.

Wszystkie weekendy listopada – 50% na zabiegi

w gabinecie kosmetycznym. 

Kupując dwa produkty, na trzeci tańszy 50% rabatu. 

Przy zakupach powyżej 500 zł, szkoła makijażu w prezencie.

Z tym kuponem możesz odebrać kartę stałego klienta

i cieszyć się z 10% zniżki na zakupy.

20% rabatu na cały nieprzeceniony asortyment. Dodatkowo 

Karta Stałego Klienta WITTCHEN w prezencie. Oferta nie łączy 

się z innymi promocjami ani programami lojalnościowymi.

20% na męską markę Tresor oraz 20% na damską markę 

Bayla. Kupony ważne do końca listopada 2014 r. Promocja nie 

łączy się z innymi rabatami.

Odkryj nowości luksusowej linii Estée Lauder Re-Nutriv i obierz wyjątko-

wy prezent. Zrób zakupy w salonie firmowym Estée Lauder za min. 350 

zł, a luksusową miniaturę kremu 15 ml Estée Lauder Re-Nutriv o wartości 

370 zł otrzymasz w prezencie. Oferta ważna do końca listopada 2014 r.

20% na nieprzecenioną kolekcję Wójcik jesień/zima 2014-

2015. Nie łączy się z innymi promocjami ani z rabatem z Karty 

Stałego Klienta. Kupony ważne do końca listopada 2014 r.

3% rabatu na komputery Mac oraz iPady.

20% rabatu na akcesoria do komputerów Mac, iPadów 

i iPhone’ów (akcesoria non Apple).

 

30% rabatu na odzież narciarską marki: Phenix, Kjus, RH+, 

Rossignol max. 5 szt. Rabat liczony od ceny pierwszej. Kupony 

ważne do 15 listopada 2014 r.

-20% na zestawy prezentowe i pralinki w Pijalni Czekolady 

i Kawy Mount Blanc w Galerii Katowickiej. Rabat nie łączy się

z innymi promocjami.

10% rabatu. Oferta nie dotyczy produktów już przecenionych.

Skorzystaj z wyjątkowych ofert 
w Galerii Katowickiej.
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10% rabatu. Oferta nie dotyczy produktów już przecenionych.

Skorzystaj z wyjątkowych ofert 
w Galerii Katowickiej.
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 PLACE TO DRIVE

PEWIEN KELNER Z POWIEŚCI
HRABALA CHWALIŁ SIĘ:
„OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE”. JA WOZIŁEM PAT
I MICHAELA YORKÓW

WOżąc
pańsTWa
yORkÓW

BOHATEROWIE

PAT YORK – amerykańska fotografka
urodzona na Jamajce. Publikowała m.in.
w takich pismach, jak: Glamour (Travel
Editor), Vogue, Time, Newsweek, Life, Town
and Country, Playboy, Elle, Harper's Bazaar,
Vogue Hommes, The London Times,
Independent on Sunday i Stern. Do Katowic
przyjechała specjalnie na spotkanie
z publicznością w trakcie wystawy swoich
prac „Covered – Uncovered” w Centrum
Kultury Katowice prezentującej cykl
portretów, m.in. Lizy Minnelli, Jane Fondy,
Federico Felliniego i Andy’ego Warhola.

MICHAEL YORK – brytyjski aktor
teatralny i filmowy znany przede wszystkim
z ról w takich filmach, jak: „Kabaret”,
„Morderstwo w Orient Ekspressie”, „Trzej
muszkieterowie” i… „Jezus z Nazaretu”
(grał Jana Chrzciciela). Aktor wraz z żoną –
Pat mieszka w Los Angeles.

BMW X5 – wart nieco ponad 400 tys. zł
samochód od Bawarii Motors Katowice,
którym jeździliśmy po Śląsku i Małopolsce
z państwem Yorkami. Wąskie uliczki, ciasne
parkingi i szybki transfer na trasie:
Katowice – Kraków – Katowice. Wszystkie te
zadania nasze BMW wykonało na piątkę.

TEKST i ZDJĘCIA: barTłOMIeJ WNUK
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HRE Performance Wheels, BBS, Lexani, OZ Racing, Fondmetal, Ronal, AEZ, Dotz, DEZENT, ENZO

Al. Roździeńskiego 208b, 40-315 Katowice
(w budynku Harley - Davidson)

mail: salon@superfelgi.com 
infolinia: (32) 661-12-63 / (48) 791-022-029

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10:00–18:00
sobota 10:00–15:00

15” – od 156 zł/szt.
16” – od 185 zł/szt.
17” – od 205 zł/szt.

18” – od 209 zł/szt.
19” – od 383 zł/szt.

20” – SUV od 969 zł/szt.

najnowocześniejszy serwis w Katowicach

internetowe
ceny opon 
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– Na praw dę sie dział tu Jo shua Bell? – za py tał
z nie kła ma nym po dzi wem Mi cha el (pry wat nie
mi ło śnik mu zy ki kla sycz nej), kie dy tłu ma czy -
łem pań stwu Yorkom, że nie je stem zwy kłym
kie row cą. Szyb ko do da łem też spro sto wa -
nie – ow szem wo zi łem kie dyś Bel la (i je go stra -
di va riu sa za 4 mln do la rów), ale in nym sa mo -
cho dem. BMW X5, któ rym prze miesz cza li śmy
się z Yor ka mi to „nów ka”, któ rą spe cjal nie na tę
oka zję po ży czył nam di ler tej mar ki – Ba wa ria
Mo tors Ka to wi ce. Jak się oka za ło, to był strzał
w dzie siąt kę – Pat i Mi cha el pry wat nie rów nież
jeż dżą wy łącz nie sa mo cho da mi z sza chow ni -
cą na ma sce.

Po co za ry wać ty dzień, aby wo zić gwiaz dy?
Od po wiedź jest pro sta – w żad nym wy wia dzie
gwiaz dy nie po wie dzą ty le, ile pod czas wspól -
nych po dró ży, zwie dza nia i po sił ków. Se rię
bie siad za czę li śmy od tra dy cyj nej re stau ra cji
w uro kli wym Ni ki szow cu, a skoń czy li śmy po -
że gnal nym spo tka niem w Bow ling Sta -
tion – pu bie Ba żan to wo Sport (by w mię dzy -
cza sie pró bo wać spe cja łów kuch ni naj lep szej
re stau ra cji w Wie licz ce i za kosz to wać po kła -
dów po ten cja łu ku li nar ne go za brzań skiej Ko -
pal ni Gu ido – 320 me trów pod zie mią!). Gości
z Hollywood uda ło się tak że na mó wić na wi -
zy tę w Cen trum Han dlo wym Ba żan to wo. Z ap -
te ki Vi ta lis wy je cha li z opa trun ka mi, ja kich nie
by ło w żad nej in nej ap te ce w Ka to wi cach (ta -
ki mi, ja kie ku pu ją w Sta nach i Wiel kiej Bry ta -
nii), a z sa lo nu optycz ne go Si gnum z oku la ra -
mi prze ciw sło necz ny mi Oscar Ma gnu son

(– Za wsze, kie dy za ło żę te oku la ry, wspo mnę
Ka to wi ce – za pew niał Mi cha el).

W ta kich wła śnie oko licz no ściach w Go ogle
Earth zo ba czy łem dom Yor ków w Be ver ly Hills,
któ ry ci ku pi li w la tach 70. od Eli za beth Tay lor
(oni też wi dzie li go z tej per spek ty wy po raz
pierw szy!) oraz do wie dzia łem się, jak w prak ty -
ce wy glą da pra ca człon ków Ame ry kań skiej
Aka de mii Sztu ki i Wie dzy Fil mo wej (Mi cha el co
ro ku jest za rzu ca ny ko pia mi fil mów wal czą cych
o Oskara; jako że jest rów nież człon kiem jej te -
le wi zyj ne go od po wied ni ka, oce nia też wszyst -
kie no wo ści se ria lo we. Za py ta łem więc: – Mi -
cha el, na praw dę oglą dasz wszyst ko? – Sta ram
się – od po wie dział…).
Naj cen niej sze by ło jed nak to, co pa ra opo wia -
da ła o ku li sach ży cia Hol ly wo od i swo ich spo -
tka niach z wiel ki mi świa ta sztu ki.

AN DY WAR HOL
Jed nym z naj czę ściej wspo mi na nych przez Yor -
ków był An dy War hol. Pat i Mi cha el by li czę sty -
mi go ść mi w je go ate lier w No wym Jor ku. War -
hol miał w zwy cza ju na gry wać wszyst kie wspól -
ne ko la cje. Ge niusz pop -ar tu za cho wał się 
we wspo mnie niu Pat ja ko świet ny ob ser wa tor
i do sko na ły słu chacz, o nie zwy kle skom pli ko wa -
nej oso bo wo ści. W miesz ka niu pań stwa
Yorków za cho wa ły się z ko lei zdję cia, któ re War -
hol zro bił Pat pod czas nie ty po wej se sji (wy nik
na głe go im pul su pod czas spo tka nia ar ty stów
w cza sie Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil mo -
we go w We ne cji). Każ de zo sta ło opi sa ne przez

War ho la, co nie spodo ba ło się po ko jów ce Pat
i Michaela, któ ra wy cię ła wszyst kie pod pi sy
prócz jed ne go.

FE DE RI CO FEL LI NI
Pierw sze spo tka nie z Fe de ri co Fel li nim by ło
ogrom nym prze ży ciem dla Pat York. Spo tka ła
się z nim w miesz ka niu Ni no Ro ty w Rzy mie,
aby zro bić mu zdję cie. Przy je cha ła ra no i zo sta -
ła wpro wa dzo na do ogrom nej sa li, gdzie Ma -
estro Ro ta i Fel li ni na prze mian gra li i śpie wa li.
Pat spo tka ła Fel li nie go po now nie już ja ko żo -
na Mi cha ela Yor ka, kie dy ten mu siał od mó wić
słyn ne mu re ży se ro wi udzia łu w fil mie „Sa ty ri -
con” (1969) ze wzglę du na in ne ter mi ny, któ ry -
mi już był zwią za ny. 

WHO OPI GOLD BERG
Who opi na le ży dobar dzo bli skich przy ja ciół Pań -
stwa Yorków. Bli skich i za ra zem rzad ko spo ty ka -
nych. Pat wprost uwiel bia to wa rzy stwo Who opi
Go old berg i jej opty mizm, po go dę du cha. Po zna -
ły się na pla nie fil mo wym „A kni ght in ca me lot”
(1998) i od ra zu przy pa dły so bie do gu stu.

To nie by ła pierw sza wi zy ta pań stwa Yorków
w Pol sce i nie wy klu czo ne, że nie ostat nia. Pat
za po wie dzia ła, że chęt nie wró ci do Ka to wic
z wy sta wą zdjęć, któ re ro bi ła pod wpły wem
LSD, z cza sów, kie dy po zna ła i za przy jaź ni ła się
z je go wy na laz cą – Al ber tem Hof man nem
(szyb ko do da jąc: – Kie dy to jesz cze by ło le gal -
ne). Ale to już in na hi sto ria – tak nie wia ry god na,
że nie mo gła zo stać zmy ślo na. n
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 ART PLACE 

SZTUKA WSPÓŁCZESNA MOŻE BYĆ
DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO,
A NA DODATEK MOŻNA SIĘ Z NIĄ
SPOTKAĆ W PRZYJAZNEJ,
SWOBODNEJ ATMOSFERZE. TAKIE
MIEJSCE POWSTAŁO PRZY UL.
PUCHAŁY 4 NA OSIEDLU
BAŻANTOWO. TO DZIEŁO DAGMA
ART, KTÓRA UDOWADNIA, 
ŻE SZTUKA WSPÓŁCZESNA NIE
MUSI BYĆ NISZOWA

NIe TaKa
SzTUKa
STraSzNa 

jak ją Malują
Ga le ria sztu ki Dag ma Art zo sta nie otwar ta w li -
sto pa dzie i bę dzie pre zen to wać współ cze sne
ma lar stwo. Moż na tu bę dzie obej rzeć i ku pić
pra ce naj cie kaw szych pol skich twór ców, m.in.
Do mi ni ka Ja siń skie go zwa ne go cha ry zma -
tycz nym kró lem ko lo ru i Jo an ny Sier ko -Fi li -
pow skej, któ ra wcią ga od bior cę w po dróż peł -
ną ta jem nic, za ga dek i nie po ko ju. Ga le ria sku -
pia nie zwy kłych, cha ry zma tycz nych ar ty stów,
któ rych ob ra zy mo gą stać się nie tyl ko cen ny -
mi ozdo ba mi i in we sty cja mi, ale i to wa rzy sza -
mi prze żyć każ de go dnia. Dag ma Art ma być
miej scem, w któ rym każ dy mo że zna leźć coś
dla sie bie, bo prze krój ofer ty pod wzglę dem
za rów no ce no wym, jak i sty li stycz nym jest bar -
dzo sze ro ki. Ga le ria ofe ru je rów nież gic lee – li -
mi to wa ne edy cje naj bar dziej roz chwy ty wa -

nych prac w atrak cyj nych ce nach. Ory gi nal -
ność ob ra zów jest za twier dzo na przez sy gna -
tu rę au to ra, a po nad to każ da z prac wy da wa -
nych w ra mach za mknię tej se rii jest przez nie -
go wzbo ga co na nie po wta rzal nym de ta lem,
co na da je wszyst kim pra com do dat ko wy uni -
kal ny atry but ko lek cjo ner ski. Ga le ria bę dzie
słu żyć tak że pro fe sjo nal nym do radz twem
w spra wie do bo ru ob ra zów do wnę trza.
Oprócz ma lar stwa ga le ria Dag ma Art bę dzie
ofe ro wać rów nież usłu gi ra miar skie.

Ga le ria sztu ki Dag ma Art to no we przed się -
wzię cie fir my Dag ma, któ ra od 25 lat dzia ła
na pol skim ryn ku w bran ży luk su so we go wy -
koń cze nia wnętrz. Pro mo wa nie sztu ki współ -
cze snej to ko lej ne wy zwa nie, ja kie go się po dej -

mu je, a pry wat na ga le ria sztu ki na Osiedlu Ba -
żan to wo, to je dy ne te go ty pu miej sce na Ślą -
sku. – Po dob nie dzia ła ją ca ga le ria znaj du je się
w Kra ko wie, ko lej ne – do pie ro w War sza wie.
Chce my to zmie nić, bo uwa ża my, że na Ślą sku
bra ko wa ło do tej po ry miej sca, któ re po ka zu je
przy ja zne, a jed no cze śnie cie ka we ob li cze
sztu ki – mó wi Mi ko łaj Si kor ski, na co dzień Pro -
ject Ma na ger Dag ma Art, a jed no cze śnie ko -
lek cjo ner sztu ki, któ ry otwar ciu ga le rii pod po -
rząd ko wał rów nież ca ły swój wol ny czas.

Pro jekt Dag ma Art zo stał po wo ła ny do ży cia
w 2012 ro ku, a pra ce nad sta cjo nar ną ga le rią
sztu ki trwa ły pra wie rok. Za pro jek to wa ny
w no wo cze snej sty li sty ce bu dy nek przy ul. Pu -
cha ły 4, au tor stwa Prze my sła wa Łu ka si ka
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z Me du sa Gro up jest świet ną opra wą dla ta -
kie go przed się wzię cia. – Do tej po ry pre zen -
to wa li śmy na sze zbio ry w foy er jed ne go z na -
szych biu row ców, te raz chcie li by śmy po dzie -
lić się ni mi z szer szym gro nem od bior ców.
Sta wia my na ja kość, więc za dba li śmy o każ -
dy szcze gół – mó wi Mi ko łaj Si kor ski. Czar ne
ścia ny, de ko ra cyj ny be ton, spe cja li stycz ne
oświe tle nie to ele men ty, któ re sta no wią o wy -
jąt ko wo ści sa me go wnę trza i ma ją słu żyć ide -
al nej eks po zy cji dzieł sztu ki. Ga le ria sztu ki we -
dług Dag ma Art ma być jed nak przy ja znym,
otwar tym miej scem. Ma za chę cić do ob co wa -

nia ze sztu ką oso by, któ re do tej po ry nie czu -
ły się w ta kich miej scach do brze. – Chce my
dzie lić się na szą pa sją. Chce my in spi ro wać
i bu dzić emo cje, war to nas więc od wie dzać,
oglą dać ob ra zy, wy ra żać swo je opi nie, a my
gwa ran tu je my co raz to no we do zna nia w dzie -
dzi nie sztu ki – za pra sza Mi ko łaj Si kor ski, któ -
re go ko lek cjo ner ska pa sja i za an ga żo wa nie
w ten pro jekt są na ty le za raź li we, że trud no im
nie ulec. Jak wia do mo pa sja i za an ga żo wa nie
to zwy kle pół suk ce su, Dag ma Art jest więc
z pew no ścią na do brej dro dze, by osią gnąć
go w peł ni.  n

Ga le ria Dag ma Art, 
ul Pu cha ły 4, 
Ka to wi ce -Pio tro wi ce, Osiedle Ba żan to wo
www.dag ma art.pl



Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO jesień-zima 2014

 PRODUCT PLACEment 

Współczesny dizajn chyba nie może nas już niczym zaskoczyć. We
wnętrzach dominuje wiele abstrakcyjnych, snobistycznych form, dlatego
coraz częściej wracamy do prostoty. Powrót do prostych form może być
efektem tęsknoty za ciepłem i bezpieczeństwem. Styl skandynawski
idealnie odpowiada takim potrzebom: jest nieskomplikowany, przejrzysty
a przy tym przytulny. Możemy jednak połączyć te skrajne stylistyki
i osiągnąć spójną całość: przytulne wnętrze w eleganckim klimacie.

PrOSTO
I z POlOTeM

MAGDALENA KNETKI, 
Doradca Klienta Custom Form

Moim pomysłem na stworzenie ciekawej
przestrzeni w naszym domowym zaciszu jest…
udomowiony chesterfield. XVIII-wieczny polityk
Philip Dormer Standhope, czwarty lord
Chesterfield, zlecił projekt mebla idealnego dla
siebie: miał być elegancki, męski i wytworny. Tak
pojawiły się pikowane detale nadające
niebanalnego charakteru wnętrzom.
Barcelon – mebel skrajny w swej prostocie
i elegancji, wręcz geometryczny nawiązuje
do tamtego projektu. Spełnia oczekiwania
poszukiwaczy najlepszych form i surowców.
W klasycznych projektach sprawdza się idealnie.
Polecam jednak poeksperymentować: zestawić
fotel z drewnianym stolikiem, podnóżek połączyć
z sofą tapicerowaną kolorową tkaniną, a na sofę
położyć puszyste poduszki.

Sofa idealnie wpasowującą się
w konwencję przytulności z nutką
elegancji a do tego
funkcjonalności. Model Topic jest
dostępny w różnorodnych
tkaninach: od stonowanych
po ekstrawaganckie. Sofę można
kupić w wielu wymiarach,
w komplecie z fotelem. Dużym
atutem jest możliwość wbudowania
powierzchni do spania, przez co
mebel sprawdzi się idealnie nawet
w małym pomieszczeniu.
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Rzeczy, kTÓRyMi
zadziWi cię islaNdia

10
TEKST I ZDJĘCIA: barTłOMIeJ WNUK

1 NAJ DŁUŻ SZY DZIEŃ W ŻY CIU
PRZEJECHAĆ SAMOCHODEM 4,5
TYS. KM W JEDEN DZIEŃ?
NIEMOŻLIWE. CHYBA ŻE NA
ISLANDII – W CZERWCU I LIPCU,
KIEDY SŁOŃCE W OGÓLE NIE
ZACHODZI I DOSTARCZA ENERGII DO
DŁUGIEGO I INTENSYWNEGO
ZWIEDZANIA. 4,5 TYS. KM TO
DYSTANS, KTÓRY POZWALA
ZJECHAĆ WYSPĘ WZDŁUŻ
I WSZERZ. POTRZEBOWAŁEM
NA TO 14 DNI I KIEDY – Z BIEGIEM
CZASU – MYŚLAŁEM, ŻE ZNAM JUŻ
ISLANDIĘ, WYSPA ZASKAKIWAŁA
MNIE Z PODWÓJNĄ MOCĄ



2 KĄ PIEL NA PO LU LA WY
Mlecz no nie bie ska wo da po śród czar nych skał
wul ka nicz nych to je den z naj bar dziej roz po -
zna wal nych is landz kich pej za ży. Ką piel w Błę -
kit nej La gu nie – w jed nym z 10 naj lep szych
spa świa ta to obo wiąz ko wy punkt po dró ży na
półwyspie Rey kja nes. Nie wiel ka od le głość
dzie lą ca Blue La go on od Rey kja vi ku spra wia,
że więk szość tu ry stów od wie dza ją tuż
po przy lo cie lub przed wy lo tem z wy spy. Z ko -
lei w trak cie ob jaz dów ki moż na ko rzy stać z ba -
se nów, po nie waż Is land czy cy je uwiel bia ją.
W związ ku z tym, przy zwo ite ką pie li sko znaj du -
je się w każ dej osa dzie i wstęp na nie jest bar -
dzo ta ni lub dar mo wy. Wszyst kie znaj du ją się
pod chmur ką (pod czas gdy w więk szo ści
miejsc na świe cie do wo dy wska ku je się po to,
aby się ochło dzić, na Islandii jest od wrot nie),
a w skład ty po we go ze sta wu wcho dzą: ba sen
do pły wa nia, zjeż dżal nia i 2-3 mi sy z tem pe ra -
tu rą wo dy od 37 do 41 st. C. Po dró żu jąc przez
pust ko wia Islandii, moż na też sko rzy stać
z w peł ni na tu ral nych zbior ni ków. Na ca łej wy -
spie nie mal rów nie licz ne jak ba se ny są po la
gol fo we. Sport ten nie ko ja rzy się jed nak Is -
land czy kom z wiel kim biz ne sem i po li ty ką,
w gol fa gra ją wszy scy.

3 LÓD JEST BŁĘ KIT NY, GDY SIĘ TO PI
Kie dy my ślisz, że Zło ty Krąg to baj ka (Gol den
Circ le – trzy naj bar dziej zna ne na świe cie atrak -
cje Is lan dii, któ re moż na zo ba czyć w je den
dzień: wo do spad Gul l foss, ob szar geo ter mal -
ny Gey sir i Park Na ro do wy Thin gvel lir), po kil ku
go dzi nach jaz dy do cie rasz do lo do wej la gu ny
Jo kul sar lon i wi dzisz ogrom ne błę kit ne bry ły lo -
du, mię dzy któ ry mi pły wa ją fo ki. Wi dok jest tak
pięk ny, że stąd już tyl ko krok do ko lej nych wa -
ka cji w kli ma tach lo dów ko wych. Tuż po zła pa -
niu Wi -Fi na ko lej nej sta cji ben zy no wej spraw -
dzasz skąd i za ile moż na po pły nąć na An tark -
ty dę (np. z Bu enos Aires).

4 DE LI KAT NE OL BRZY MY I PO CIESZ NE
MA SKO NU RY
Przy ro da Is lan dii uwo dzi ko lo ra mi: czer nią plaż,
błę ki tem lo dow ców czy sza ro ścią in te rio ru. Nie -
zwy kłą ro lę od gry wa ją w tych pej za żach zwie -
rzę ta. Ja dąc wzdłuż naj dzik szych fior dów (za -
chod nich), tuż przy dro dze spo tka łem or ła,
w lo do wej la gu nie i przy wy brze żu ob ser wo wa -
łem fo ki, na kru szą cych się kli fach po ciesz ne
ma sko nu ry, a w trak cie ark tycz ne go sa fa ri – del -
fi ny, or ki i naj więk sze go na świe cie ssa ka – płe -
twa la błę kit ne go, wiel kie go jak 28 sło ni

(ze wzglę dów oczy wi stych nie wy mie niam tu
ko ni i owiec, któ rych na wy spie jest wię cej niż
Is land czy ków). 

5 IS LAND CZY CY – SZCZĘ ŚLI WI LU DZIE
BEZ NA ZWISK
Sko ro mo wa o Is land czy kach, to ba da nia
wskazują, że są jed nym z naj szczę śliw szych
spo łe czeństw na świe cie. Przo du ją tak że na li -
ście państw o naj wyż szym stan dar dzie ży cia
Pro gra mu Roz wo ju Na ro dów Zjed no czo nych
(są na dru gim miej scu, tuż za Nor we gią). Co
cie ka we, to je dy ny na ród w Eu ro pie, któ ry za -
miast tra dy cyj nie ro zu mia nych na zwisk ma pa -
tro ni mi ki. Męż czyź ni po imie niu do da ją imię oj -
ca z do dat kiem son (syn), a ko bie ty imię oj ca
z do dat kiem dót tir (cór ka). Ro dzi to pew ne
kom pli ka cje – po szu ki wa nie nume ru w książ -
ce te le fo nicz nej na le ży za cząć od imie nia,
przy któ rym czę sto po da wa ny jest za wód wy -
ko ny wa ny przez abo nen ta.

6 WY SPA BLA CHĄ FA LU JĄ CA
Bla cha fa li sta to pod sta wo wy bu du lec is landz -
kich do mów (pro duk cja alu mi nium jest na wy -
spie bar dzo ta nia). Mi mo że dom ki są nie wiel -
kie i ko lo ro we, jak np. w Nor we gii, to tyl ko nie -
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licz ne zbu do wa no z drew na. Za proś Is land czy -
ka do Pol ski i weź go na wy ciecz kę do Pusz czy
Bia ło wie skiej, a do koń ca po by tu nie da ci
spokoju, py ta jąc o to, kie dy Po la cy za czę li na -
sa dzać drze wa (na go łej jak ko la no wy spie pro -
wa dzo ne są ak cje za drze wia nia).

7 Z DRO GI!
Wy po ży cze nie sa mo cho du i sa mo dziel na tu -
łacz ka to naj lep szy spo sób po zna nia wy spy.
Ze wzglę du na krót ki se zon i ży wot ność aut,
ce ny naj mu na le żą jed nak do naj wyż szych
na świe cie (naj le piej za in we sto wać w te re nów -
kę, bo tyl ko one mo gą wje chać na dro gi gór -
skie, gdzie tra sy pro wa dzą m.in. w po przek
rzek). Dro gom ogól no do stęp nym rów nież nie
moż na za rzu cić mo no to nii. W pa mię ci za padł
mi m.in. kil ku ki lo me tro wy tu nel z mi jan ką czy
szu tro we ser pen ty ny (prze jazd po jed nej z nich
skoń czył się ak cją ra tow ni czą pa ry Ame ry ka -
nów, któ rzy wy pa dli z tra sy po kil ku na sto me tro -
wej skar pie wprost do gór skie go stru mie nia).
Prze jażdż ka po szu trze obo wiąz ko wo mu si się
skoń czyć na sta cji ben zy no wej (wszyst kie są
sa mo ob słu go we), któ rych wła ści cie le za dar -
mo udo stęp nia ją szczot ki i wo dę nie zbęd ne
do zmy cia ku rzu i bło ta.

8 PO DRÓŻ DO WNĘ TRZA ZIE MI
Na Is lan dii jest mnó stwo miejsc, w któ rych
nie do świad czo nych tu ry stów sku tecz nie od -
stra sza ją ta blicz ki in for mu ją ce o po waż nym
za gro że niu śmier cią. Jed nym z nich jest stra -
to wul kan Snaefellsjökull, któ re go szczyt jest
po kry ty wy jąt ko wo zdra dli wym lo dow cem.
La tem war to się jed nak po ku sić o je go zdo -
by cie, po nie waż wcho dząc do wnę trza kra te -
ru, wy cho dzi się na wy spie Strom bo li na Mo -
rzu Śród ziem nym (przy naj mniej we dług Ju -
liu sza Ver ne, któ ry umie ścił tu część ak cji
„Po dró ży do wnę trza Zie mi”). Miejsc, w któ -
rych moż na wejść do wnę trza zie mi jest
na ca łej wy spie mnó stwo. Na uwa gę za słu -
gu je Askja, gdzie do lo tu na Księ życ przy go -
to wy wa ły się za ło gi stat ków Apol lo (NASA
uzna ła, że z wszyst kich miejsc na Zie mi,
Askja naj bar dziej przy po mi na po wierzch nię
Księ ży ca).

9 POL SKA.IS
Tu ry ści z Pol ski są na Is lan dii więk szą eg zo ty -
ką niż Ko re ań czy cy (naj wię cej tu Ame ry ka nów,
Ka na dyj czy ków, Fran cu zów i Niem ców). Z ko -
lei Po la cy, któ rzy miesz ka ją na Is lan dii sta no -
wią naj licz niej szą mniej szość na ro do wą (nie ca -

łe 3 proc. lud no ści kra ju, któ ry za miesz ku je
w su mie po nad 320 tys. osób). Wie lu Po la ków
pra cu je w ry bo łów stwie i prze twór stwie ryb nym
oraz… hut nic twie. Ję zyk pol ski naj ła twiej usły -
szeć pod czas za ku pów w naj tań szej sie ci skle -
pów na wy spie (Bo nus).

10 HOT -DOG Z BIL LEM CLIN TO NEM? 
CZE MU NIE
Bĺja rins bez tu pyl sur – tę na zwę zna ją wszy scy
en tu zja ści bu ły z pa ró wą na Is lan dii. Nie wiel ką
bud kę z hot -do ga mi moż na zna leźć w Rey kja -
vi ku nie da le ko por tu. Hot -do ga mi za ja dli się tu
m.in. pre zy dent USA Bill Clin ton, wo ka li sta Me -
tal li ki Ja mes Het field i ak tor Char lie She en. Bę -
dąc na Islandii, war to też spró bo wać su szo -
nych ryb (za pa ko wa nych jak czip sy), zup (ryb -
nej i z ba ra ni ny) oraz chle ba wy pie czo ne go
w na tu ral nym cie ple zie mi pól geo ter mal nych
(w sma ku przy po mi na nasz pum per ni kiel, jest
jed nak znacz nie słod szy). Jest też coś dla mi -
ło śni ków moc niej szych ku li nar nych unie -
sień – hákarl, czy li mię so zgni łe go re ki na. Po -
tra wa sma ku je jak gan gre no wa ty, po czer nia ły
pa lec u no gi daw no umar łe go po lar ni ka, któ ry
zo stał roz mro żo ny i po zo sta wio ny za ka lo ry fe -
rem na kil ka dni. n
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Me di cal Fit ness jest ze sta wem bez piecz nych
i sku tecz nych ćwi czeń bę dą cych po łą cze -
niem dwóch ob sza rów – re ha bi li ta cji i kla -
sycz nych ćwi czeń fit ness. 

Prio ry te tem Me di cal Fit ness, jest two rze nie pro -
gra mów tre nin go wych do pa so wa nych do moż -
li wo ści da ne go klien ta w ta ki spo sób, aby nie
do cho dzi ło do prze cią żeń w ob rę bie apa ra tu
więzadłowo-stawowego, a jednocześnie, by ko -
lej ne dzia ła nia po zwa la ły na za sto so wa nie co -
raz więk szych roz bu do wa nych i wy ma ga ją -
cych jed no stek. Klien ta mi Me di cal Fit ness mo -
gą być oso by w każ dym wie ku, za rów no
juniorzy, jak i se nio rzy, u któ rych wy stę pu ją de -
fi cy ty mię śnio we, ogra ni cze nia za kre su ru chu
lub za bu rze nia ko or dy na cji. 

Już w la tach 80. ubie głe go wie ku, nie miec cy
kar dio lo dzy stwier dzi li je go po zy tyw ny wpływ
na klien tów cier pią cych na scho rze nia prze -
wle kłe lub też bę dą cych w trak cie re kon wa le -

scen cji po scho rze niach ukła du ser co wo -od -
de cho we go. Udział w pro gra mie wy ka zał bo -
wiem, że wśród pa cjen tów po trans plan ta cji
na rzą dów re ak cje od rzu ce nia prze szcze pu
wy stę po wa ły znacz nie rza dziej. Jed nost ki tre -
nin go we Me di cal Fit ness mo gą być rów nież
sku tecz nie wpro wa dza ne za rów no wśród
klien tów z osteoporozą, jak i cu krzy ków. Rów -
nież wszel kie go ro dza ju za pa le nia mię śnio we
da ją się sku tecz niej i szyb ciej za ła go dzić dzię -
ki ćwi cze niom ru cho wym, niż dzięki środkom
prze ciw bó lo wym, któ re z re gu ły prze pi su je się
przy te go ty pu scho rze niach. Ta kie pro gra my
ru cho we są naj bar dziej efek tyw ne w le cze niu
scho rzeń apa ra tu sta wo wo -mię śnio we go. Wy -
ko ny wa ne po praw nie ćwi cze nia mo gą sku -
tecz niej uśmie rzać re ak cje bó lo we. Z pre wen -
cyj nych pro gra mów Me di cal Fit ness po win ny
sko rzy stać przede wszyst kim oso by z nad wa -
gą, bó la mi ple ców i krę go słu pa, źle ob cią ża -
nym ukła dem krą że nio wo -na czy nio wym al bo
oso by pra cu ją ce w po zy cji sie dzą cej. 

Ro la, ja ką mo gą od gry wać spe cja li stycz ne
pro gra my Me di cal Fit ness w na szym kra ju, jest
nie oce nio na. Po ra, aby i w Pol sce trend ten zy -
skał ta ką sa ma ran gę jak w in nych kra jach.
Me di cal Fit ness sta no wi do sko na łą for mę za -
rów no po wro tu, jak i utrzy ma nia spraw no ści ru -
cho wej w sku tecz ny i przy jem ny spo sób. n

MeDIcal
fITNeSS

UDOWODNIONO NAUKOWO, ŻE
PROGRAMY OPARTE
NA MODYFIKACJI STYLU ŻYCIA,
UWZGLĘDNIAJĄCE AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNĄ, ODGRYWAJĄ
WYRAŹNĄ ROLĘ W ZAPOBIEGANIU
I LECZENIU TZW. CHORÓB
CYWILIZACYJNYCH. O TYM, CZYM
JEST MEDICAL FITNESS, PISZE
PROF. DR HAB. ZBIGNIEW NOWAK
Z WYDZIAŁU FIZJOTERAPII
AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO IM. J. KUKUCZKI
W KATOWICACH

CZYLI ĆWICZYĆ
KAŻDY MOŻE

kaRNeT Medical FiTNess
W OFeRcie bażaNTOWO spORT
W ofercie Bażantowo Sport w październiku
pojawił się karnet Classic Open Medical
Fitness łączący m.in. zajęcia fitness z tymi
na siłowni i basenie oraz kompleksową
diagnostyką, oceną wzorców ruchowych
i badaniem koordynacji nerwowo-
mięśniowej. Cena miesięcznego udziału
w zajęciach zaczyna się od 250 zł
(przy umowie całorocznej i płatności
z góry) a kończy na 280 zł (karnet na
1 miesiąc). Więcej informacji:
www.sport.bazantowo.pl

Archiwum Bażantowo Sport
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Wraz z upły wem cza su na skó rze po ja -
wia ją się ozna ki starzenia, ta kie jak drob -
ne i głę bo kie zmarszcz ki, prze bar wie nia
czy utra ta ela stycz no ści. Ich przy czy ną
mo że być nie do bór ko la ge nu, wol niej -
sza re ge ne ra cja ko mór ko wa i spa dek
na wil że nia – efekt dzia ła nia wol nych rod -
ni ków.
Na gro ma dze nie pig men tu skó ry – me -
la ni ny po wo du je prze bar wie nia. Pod -
sta wo wym czyn ni kiem za bu rza ją cym
pro ces two rze nia me la ni ny (od po wie -
dzial nym za 60 proc. wszyst kich prze -
bar wień) jest dzia ła nie wol nych rod ni -
ków po wsta ją cych na sku tek uszko -
dzeń wy wo ła nych pro mie nio wa niem
UV. Aby wspo ma gać zdro wy wy gląd
skó ry i re duk cję upo rczy wych prze bar -
wień nie zbęd na jest od po wied nia pie lę -

gna cja. W la bo ra to riach SkinCeuticals
po wstał in no wa cyj ny pro dukt o wy so -
kiej sku tecz no ści i udo wod nio nym dzia -
ła niu – wie lo po zio mo wa ku ra cja do co -
dzien ne go sto so wa nia prze zna czo -
na dla osób z ten den cją do hi per pig -
men ta cji.
Wy so ka sku tecz ność kwa su ela go we -
go oraz hy drok sy fe ny lo -pro pio no we go
spra wia, że pre pa rat ma bar dzo do bre
re zul ta ty kli nicz ne – roz ja śnia prze bar -
wie nia i uod par nia skó rę na no wy pig -
ment. Za pew nia przy tym kom fort i bez -
pie czeń stwo sto so wa nia. W po łą cze niu
z co dzien ną ku ra cją an ty ok sy da cyj -
ną  (np. Phlo re tin CF) sta no wi pod sta wę
kom plek so wej pie lę gna cji skó ry z prze -
bar wie nia mi. Preparat jest dostępny od
września w aptekach. 

– PREPARAT, KTÓRY ROZJAŚNIA PRZEBARWIENIA
ORAZ UODPARNIA SKÓRĘ NA NOWY PIGMENT TO
NOWE ORĘŻE W CODZIENNEJ WALCE
Z PRZEBARWIENIAMI SKÓRY – PISZE MGR
FARMACJI MARZENA PŁASZCZYK, KIEROWNIK
APTEKI VITALIS

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

ROZJAŚNIĆ
PrzebarWIeNIa

Archiwum
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 POGROMCY MITÓW 

MITY Z ZAKRESU OKULISTYKI
OBALA DR N. MED. RADOSŁAW
DYSZAK, OKULISTA Z CENTRUM
MEDYCZNEGO SIGNUM

ZEZ U DZIECKA DO
6. MIESIĄCA ŻYCIA 
NIE JEST GROŹNY
Ma łe dzie ci wy kształ ca ją wi dze nie, ich oczy
uczą się pra wi dło wo funk cjo no wać i ma ją pra -
wo usta wiać się zbież nie (to ce cha cha rak te ry -
stycz nej dla dzie ci nad wzrocz no ści). Każ dy or -
ga nizm jest jed nak in ny i je śli ze zo wa nie nie
zda rza się okazjonalnie, to trze ba za się gnąć
po ra dy oku li sty na wet w przy pad ku mie sięcz -
ne go dziec ka.

PIERW SZA WI ZY TA U OKULISTY
POWINNA SIĘ ODBYĆ
DOPIERO W WIEKU
WCZESNOSZKOLNYM

Pierw sza wi zy ta u oku li sty po win na się od być
już w oko li cy czwar te go ro ku ży cia, kie dy
dziec ko ko mu ni ku je się z na mi i jest w sta nie
okre ślić, jak ostro wi dzi, np. oglą da jąc ob raz ki,
a le karz jest w sta nie spraw dzić czy dziecko
ma wadę wzroku. 

JE ŚLI SKO RY GU JE MY NIE WIEL KĄ
WADĘ WZROKU U DZIECKA, TO
BĘDZIE SIĘ POWIĘKSZAĆ I DZIECKO
JUŻ ZAWSZE BĘDZIE 
MUSIAŁO NOSIĆ OKULARY

Je śli dziec ko ma wa dę wzro ku to trze ba ją sko -
ry go wać. Oku la ry nie po tę gu ją wa dy wzro ku
za rów no u dzie ci, jak i u do ro słych. Oczy przy -
zwy cza ja ją się jed nak do oku la rów i z cza sem
chcą cze goś wię cej – stąd myl ne prze ko na nie,
że okulary powiększają wa dę wzro ku.

MA ŁE DZIE CI NIE PO WIN NY
NO SIĆ SO CZE WEK 
KON TAK TO WYCH 

W sy tu acjach eks tre mal nych, jak za ćma
wro dzo na, so czew ki mo gą no sić już mie -
sięcz ne dzie ci. So czew ki są dla lu dzi, dla
dzie ci tak że – waż na jest jed nak ostroż ność
i hi gie na. 

OSO BY BEZ WA DY WZROKU NIE
MUSZĄ UŻYWAĆ OKULARÓW
DO KOMPUTERA

Oku la ry z an ty re flek sem by ły ko niecz ne
w przy pad ku mo ni to rów ki ne sko po wych.
Przy no wo cze snych mo ni to rach waż niej sze
są do bre kro ple na wil ża ją ce bez kon ser wan -
tów.

CZYTANIE PRZY MAŁEJ ILOŚCI
ŚWIATŁA NISZCZY WZROK

Czy ta nie po ciem ku nie jest zdro we dla oczu
iwszy scy o tym wie dzą. Zda rza się jed nak, że Pa -
cjen ci py ta ją o czy ta nie na ta ble cie w ciem nym
po miesz cze niu czy czyt ni ki e -bo oków. Otóż i ta -
kie urzą dze nia mu szą mieć ze wnętrz ne źró dło
świa tła jeśli chcemy mieć komfort widzenia.

KAŻ DE OKULARY
PRZECIWSŁONECZNE 
SĄ LEPSZE NIŻ ICH BRAK

Tyl ko oku la ry prze ciw sło necz ne z do brym fil -
trem dzia ła ją ochron nie, wszyst kie ku po wa ne
ze źró deł nie pew nych – na tar gu czy w su per -
mar ke cie mo gą do pro wa dzić do uszko dze nia
siat ków ki, po nie waż ciem ne szkło spra wia, że
źre ni ca się roz sze rza a brak fil tra spra wia, że
do wnę trza wni ka szko dli we pro mie nio wa nie. 

OCZY PO TRZE BU JĄ TRENINGU
JAK RESZTA CIAŁA

Na sze oczy po trze bu ją gim na sty ki, ale w in nym
sen sie niż resz ta cia ła. Ta ki tre ning dla oso by
z krót ko wzrocz no ścią to np. ścią ga nie oku la -
rów w sy tu acjach, kie dy nie są ko niecz ne,
a w przy pad ku oso by pra cu ją cej przed kom pu -
te rem prze rwa po każ dych 20 mi nu tach pra cy
na spoj rze nie przez okno w dal (przez 20 s). n

MIT

MIT

MITMIT

FAKT

FAKTFAKT

FAKT

z DzIecKIeM
U OKUlISTy

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

MIT

Archiwum Signum



DUDA CLINIC 
ul. Kołodzieja 8
40-749, Katowice
tel. 32 253 01 09
www.dudaclinic.com
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AArtystom trudno pozwolić sobie na swobodę
wypowiedzi, gdy teatry są tak słabo finansowane.
Na tym tle powstają zresztą głośne konflikty jak np.
ostatnio w Teatrze Polskim we Wrocławiu, gdzie jak
w soczewce można było zobaczyć starcie artystów
z urzędnikami o to, co jest ważniejsze: księgowe
rachunki czy normalna możliwość tworzenia teatru.
Oczywiście publiczności te sprawy mogą nie
obchodzić, ale to są realia działania teatrów dzisiaj,
które naprawdę wpływają na kształt sztuki.

Drugim terenem walki o wolność w teatrze jest sfera
ideologiczna czy światopoglądowa. Mieliśmy też
w ostatnim czasie spektakularne przykłady, jak ta walka
staje się agresywna i wpisuje w konflikt społeczno-
polityczno-kulturowy, który toczy się we współczesnej
Polsce. Teatry, które podejmują tematy
modernizacyjne, natrafiają na konserwatywną reakcję.
Racje oczywiście nie są jednoznacznie rozpisane. Ale
próba cenzurowania twórczości jest bardzo
niebezpieczna. I smutne jest to, że trzeba o tej prawdzie
przypominać w roku 25-lecia obalenia komunizmu.

Na pierwszej linii frontu wszelkich starć, które
towarzyszą powstawaniu spektaklu teatralnego
niezmiennie stoi reżyser (a przynajmniej stać powinien),
i właśnie jego osobie poświęcamy pełną uwagę

festiwalu Interpretacje. I tu muszę się przyznać do mojej
słabości jako krytyka czy obserwatora życia
teatralnego: nie mam własnego klucza do oceny sztuki
reżyserskiej. Oczywiście wydaje się, że reżyserów,
którzy akcentują czasami bardzo mocno swoją
obecność w przedstawieniu mamy więcej. Następców
Erwina Axera, o którym się mówiło, że jest mistrzem
„ukrytej reżyserii”, specjalnie nie widać. Mogę jedynie
powiedzieć, że w teatrze szukam wciąż istotnego
spotkania dobrej literatury ze świetnym aktorstwem
i reżyserią, która potrafi takie spotkanie sensownie
zaaranżować. Niektórzy uważają, że to jest bardzo
konserwatywne podejście. Trudno.

Tych, którzy podobnie jak ja szukają dobrego teatru jest
sporo, czego przykładem jest cykl Interpretacje 360,
który cieszył się ogromnym zainteresowaniem
katowickiej widowni. To jest nawet pocieszające dla
nas, którzy w teatrze pracują, że ludzie potrzebują tej
sztuki. W ramach cyklu Interpretacje 360 prezentowane
były spektakle Teatru TV i tu mam dodatkową
satysfakcję, że publiczność chciała je oglądać poza
domem, w warunkach większego skupienia, a przede
wszystkim z potrzebą rozmowy o tym, co widzowie
zobaczyli. Powiedziałbym, że to ja zaspokajałem
podczas tych spotkań swój głód reakcji na to, co
robimy w Teatrze Telewizji. n

WYDAJE SIĘ, ŻE HASŁO: „WOLNOŚĆ” BARDZO DOBRZE WPISUJE
SIĘ W DZISIEJSZE PROBLEMY ŻYCIA TEATRALNEGO. BO
WOLNOŚĆ SZTUKI JEST ATAKOWANA NA DWÓCH POLACH:
EKONOMICZNYM I IDEOLOGICZNYM, A NA PIERWSZEJ LINII
NIESTRUDZENIE STOI NIE KTO INNY, JAK REŻYSER SPEKTAKLU

 PLACE KULTURY 

w teatrze Wolność
Wojciech Majcherek

Kierownik Redakcji Teatru Telewizji. W latach1990-

2005 był redaktorem miesięcznika „Teatr” (od1992 r. –

sekretarzem redakcji), od1997 r. wykłada wAkademii

Teatralnej naWydziale Wiedzy oTeatrze. Od2005 r.

pracuje wTVP Kultura. Był redaktorem ponad50

rejestracji i transmisji przedstawień teatralnych

zrealizowanych dla TVP Kultura w latach2005-14. Jest

autorem wielu artykułów krytycznoteatralnych oraz

programów telewizyjnych zdziedziny teatru. Prowadzi

blog „Nie tylko o teatrze” (wojciech-majcherek. blog.

onet. pl). Członek komisji kwalifikacyjnej ruszającego

8 listopada Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki

Reżyserskiej Interpretacje, którego myślą przewodnią

jest wolność.

Archiwum TVP Kultura



GABA KULKA
8 lISTOPaDa, g. 18
Kinoteatr Rialto, Katowice
Bilety: 35-40 zł
Odważny, niespokojny, głęboko osobisty „The
Escapist” muzycznie czerpie z klasyki lat
siedemdziesiątych, nigdy nie tracąc z oczu
współczesności. To pierwsza od pięciu lat,
studyjna płyta Gaby Kulki zawierająca
autorski materiał i pierwszy od czterech lat
koncert artystki w Kinoteatrze Rialto.

T. LOVE

10 lISTOPaDa, g. 20
Megaclub, Katowice
Bilety: 45-60 zł
W tym roku mija 20 lat od wydania
„Prymitywu” – niezwykle ważnej płyty w historii
T. LOVE. Wydany w listopadzie 1994 roku
album, był i jest do dzisiaj, prawdziwą pigułą
punk’n’roll’owej energii. Z tego właśnie właśnie
powodu, chcąc w szczególny sposób uczcić

tę 20. rocznicę, zespół postanowił wydać
na jesieni specjalną, dwupłytową wersję albumu
złożoną z CD i DVD. Razem z wydaniem, zespół
wyruszył w trasę koncertową obejmującą
kilkanaście polskich miast. Na jej mapie znalazły
się tradycyjnie Katowice.

NOSPR

21 lISTOPaDa, g. 19.30
NOSPR, Katowice
Bilety: 25-45 zł
Teoretycznie to, co najciekawsze w tym
sezonie działalności NOSPR już za nami:
koncert Krystiana Zimermana oraz
londyńskich i wiedeńskich filharmoników. Ale
tylko teoretycznie. Teraz Orkiestra wchodzi
w codzienny rytm życia w nowej siedzibie
i warto zobaczyć w jakiej jest formie. Okazja
ku temu będzie na przykład 21 listopada,
kiedy NOSPR wykona Koncert na fortepian
i orkiestrę Alfreda Schnittke oraz V Symfonię
Dymitra Szostakowicza.

41

mat. pras. Kinoteatru Rialto

PRZEŚLICZNA WIOLONCZELISTKA
27 I 28 lISTOPaDa g. 19, 29 lISTOPaDa g. 18.30
Centrum Kultury Katowice
Bilety: 65-75 zł

„Medytacje wiejskiego listonosza”, „Wszystko mi mó wi, że
mnie ktoś po ko chał”, „Z ko py ta ku lig rwie” czy ty tu ło wa
„Prze ślicz na wio lon cze list ka” – to tyl ko nie któ re z pio se nek,
jakie moż na usły szeć w mu si ca lu „Prze ślicz na wio lon cze list -
ka”, przy go to wy wa nym przez Cen trum Kul tu ry Ka to wi ce, we
współ pra cy z An drze jem Zie liń skim z ze spo łu Skal do wie.
Do sko na ła mu zy ka oraz świet ni wy ko naw cy, a do te go nad -
cho dzą cy ju bi le usz 50-le cia ist nie nia ze spo łu Skal do wie
spra wia ją, że jest to obo wiąz ko wa po zy cja w bie żą cym se -
zo nie te atral nym. A fa bu ła? Je śli ener gicz na da ma, na gle
spo ty ka uko cha ne go, któ ry przed la ty gwał tow nie zde zer te -
ro wał, je śli peł na sek sa pi lu biz ne swo man pa trzy cie pło
w stro nę chu de go po ety, je śli w do dat ku dzie je się to wszyst -
ko w cza sie im pre zy za rę czy no wej, któ rą Grze gorz chce za -
sko czyć swo ją uko cha ną, to mo że my być pew ni, że nie za -
brak nie za baw nych kom pli ka cji i nie po ro zu mień. A je śli do -
da my do te go naj więk sze prze bo je ze spo łu Skal do wie, to
ma my prze pis na dwie go dzi ny świet nej za ba wy.

Fot. mat. pras. CKK
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 PLACE KULTURY 

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 AUCHANMikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZAKatowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINICKatowice, 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 / MG CENTRUM Katowice, ul. Kolejowa 54 / BAWARIA MOTORS
Katowice, ul. Roździeńskiego 204 /  LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 125 /
LELLEK PORSCHEKatowice, ul. Kochłowicka 103 / AUTO-BOSSChorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 /  TEATR ŚLĄSKI Katowice Rynek 10 / GALERIA
SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINIC Dębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12 / PARK NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka 103 / OLD TIMERS GARAGE Katowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWA Katowice, ul. Armii Krajowej 79 / 
RR GRANITY Katowice, 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 / MILLENNIUM PLAZA Katowice, ul. Sowińskiego 46 / A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 /
CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / NOSPR – Katowice, pl. W. Kilara 1 / DAGMA ART – Katowice, ul. Puchały 4 / MRC DETAILING – Katowice, ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM
MARAZZI – Katowice, ul. Woźniczki 55 /  GALERIA KATOWICKA - Katowice, ul. 3 Maja 30 (Bayla, Estee Lauder, Wójcik, iSpot, 4Faces, Mount Blanc, Tescoma, Pretty One, Douglas, Tommy
Hilfiger, Wittchen).

11 STYCZNIA, G. 18
Kinoteatr Rialto, Katowice
Bilety: 25 zł
Koncert zespołu Queen w Budapeszcie w 1986 roku
ponownie utrwalony w wysokiej rozdzielczości i wspaniałej
jakości dźwięku przestrzennego 5.1 specjalnie
na potrzeby cyfrowego pokazu kinowego. Nową wersję
otwiera specjalny 25-minutowy dokument opowiadający
losy zespołu – od momentu ich historycznego występu
na koncercie Live Aid 13 lipca 1985 r. poprzez cały rok
poprzedzający koncert w Budapeszcie.

MARIA PESZEK
6 grUDNIa, g. 20 
Megaclub, Katowice
Bilety: 45-60 zł

Po sukcesie płyty „Jezus Maria Peszek”
i trzech tras koncertowych, jakie artystka
zagrała po jej premierze, po około 90

koncertach i nagranej w tym czasie płycie
„live”, przyszedł czas na zasłużony
odpoczynek i przerwę. Teraz po ponad
półrocznej nieobecności charyzmatyczna
Maria Peszek wraz ze swoim mistrzowskim
zespołem wraca na polskie sceny klubowe
i ponownie koncertuje. Tym razem
na koncertach usłyszymy bardziej
przekrojowy materiał, coś starego, coś
pożyczonego, coś innego, znając Marię,
na pewno nie obejdzie się bez
niespodzianek.

MOSCOW CITY BALLET

11 grUDNIa, g. 16.30 I 20
Teatr Rozrywki, Chorzów
Bilety: 100-150 zł
Moscow City Ballet to zespół złożony ze
znakomitych tancerzy klasycznych, cieszący
się niesłabnącym zainteresowaniem
i uznaniem na całym świecie. W samej

Polsce, w ciągu ostatnich kilku lat, ich
przedstawienia obejrzało ponad 150 tys.
osób! Zespół założył wybitny choreograf
Victor Smirnov-Golovanov. Ich przedstawienia
pełne są wyjątkowo pięknych popisów
tanecznych cechujących się perfekcją,
imponującą techniką i wdziękiem tancerzy.
Całości dopełnia oszałamiająca choreografia,
olśniewające kostiumy, magia świateł
i urzekająca scenografia. „Jezioro łabędzie”,
to najsłynniejszy balet Piotra Czajkowskiego.
Nasycony liryzmem, poetycką fantastyką
i wspaniałą choreografią, zachwyca
niezmiennie od ponad 130 lat. Wątki miłosne
i dramatyczne przeplatają się ze sobą,
a potęguje je przepiękna muzyka, ilustrująca
całą gamę uczuć – od rozczarowania
po miłość. Dziewczęta zaklęte w łabędzie, Zły
Duch i uczucia przekraczające granice życia
i śmierci wciąż wzruszają widzów
na wszystkich kontynentach. W grudniu,
w chorzowskim Teatrze Rozrywki taką okazję
będzie miała po raz kolejny śląska
publiczność.

QUEEN – LIVE IN BUDAPEST 1986
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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 31 grudnia 2014 r.

 PLACE ZABAW 
KaTOr

RYSUNKI: MarTyNa JaNIK
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 PLACE K 

DyNIa
sTRaszNie sMaczNa i zdROWa
DYNIA TO JEDNO Z NAJSTARSZYCH
WARZYW UPRAWIANYCH PRZEZ
CZŁOWIEKA. DOTYCHCZAS WYHODOWANO
WIELE ODMIAN RÓŻNIĄCYCH SIĘ
WIELKOŚCIĄ I KSZTAŁTEM

Łączy je jedno – pomarańczowy miąższ, który
posiada szereg korzystnych dla zdrowia właściwości.
Zawarte w nim karotenoidy korzystnie wpływają
na odcień cery oraz wykazują działanie
antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. Miąższ oraz
sok z dyni działają moczopędnie, regulują przemianę
materii, a nawet pomagają w leczeniu bezsenności.
Właściwości lecznicze mają także nasiona dyni, które
zapobiegają przerostowi prostaty. Na dodatek, dynia
to warzywo lekkostrawne, niskokaloryczne (około 30
kcal/100 g) oraz bogate w witaminy i sole mineralne.
W związku z tym, jest cennym składnikiem diet
odchudzających.

DYNIA W KUCHNI
• Składnik zup
• Dodatek do naleśników
• Składnik ciast
• Składnik potraw z ryżu i makaronu
• Dodatek do ryb i mięs
• Nadzienie do pierogów
• Zamiennik ziemniaków
• Składnik marmolad i dżemów

RACUCHY Z DYNI
PODANE Z LODAMI
WANILIOWYMI ORAZ
SYROPEM KLONOWYM
(przepis na 8 porcji)

SKłaDNIKI
275 g dyni

275 g mąki pszennej

4 jajka

150 g cukru pudru

40 g miodu

9 g proszku do pieczenia

1 łyżeczka cynamonu

PrzygOTOWaNIe
Dynię obrać, wyczyścić z nasion

i pokroić w kostkę. Za pomocą

blendera lub robota kuchennego

zmiksować ją na gładką masę.

Mąkę i proszek do pieczenia

przesiać przez sito i dodać do dyni.

Oddzielić żółtka od białek i dodać

do masy wraz z resztą składników.

Całość wymieszać. 

Z białek ubić sztywną pianę

i połączyć powoli z masą, cały czas

ręcznie mieszając.

Na rozgrzaną patelnię wlać

odrobinę oleju ryżowego

i formować niewielkie racuszki (2

łyżki masy na 1 racuszek). Smażyć

z dwóch stron do momentu, aż

będą pulchne.

ADRIAN FELIKS, szef kuchni
znany z programu Top Chef,
właściciel szkoły gotowania
SPOON   

Archiwum SPOON
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