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RODZINNY
BIZNES W BAŻANTOWIE
Beata i Janusz Kustrzępowie
z synami

BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą
BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków
BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku
BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć
BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku
BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy
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Bartłomiej Wnuk

PLACE IN MY HEAD

RODZINNY BIZNES
Próżno szukać w Polsce
wielopokoleniowych biznesowych
klanów na miarę Waltonów, Johnsonów
czy Rockefellerów. Lata komunizmu
przerwały naturalną ciągłość
biznesowych dynastii, ale, jak wynika
z raportu KPMG „Barometr firm
rodzinnych” ponad połowa firm w kraju
prowadzonych jest przez bliższych
i dalszych członków rodziny. Na liście
najbogatszych Forbesa wspólne
pozycje zajmują małżeństwa,
rodzeństwa oraz dzieci z rodzicami.
Wygląda więc na to, że wbrew
obiegowym opiniom z rodziną dobrze
wychodzi się nie tylko na zdjęciu.
Popularnego powiedzenia nie
potwierdza też przykład Beaty i Janusza
Kustrzępów z synami, których
przychodnia i salon optyczny na stałe
wrosły w krajobraz Bażantowa. O tym,
że warto wejść w biznes z rodziną
świadczy też wiekowa historia piekarni
Wygorzele z klanem Żogałów w roli
głównej, którzy po stu latach ponownie
otworzyli piekarnię na południu Katowic.
Może więc przy świątecznym stole
warto porozmawiać nie tylko o polityce?

razem Jest tyle
rzeczy do
zroBienia
PrzEz CAłą jEsiEń rEguLArniE odwiEdzALiśmy sEniorów
miEszkAjąCyCh w EnkLAwiE kryszTAłowEj i PodgLądALiśmy żyCiE,
kTórE ToCzy się w sALoniE kLuBowym
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Zapraszam do lektury!
Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny

alasKa. into the wild
wkrACzAmy w dzikość – PodążAmy
TroPEm niEdźwiEdzi grizzLi,
zmiErzAmy ku mAjEsTATyCznym
LodowCom, wędrujEmy u PodnóżA
dEnALi
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JaK suKces, to tylKo
w Bażantowie
Tym rAzEm odwiEdziLiśmy
nowyCh nAjEmCów CEnTrum
hAndLowEgo BAżAnTowo:
PiEkArnię wygorzELE, PorAdnię
wETErynAryjną iVET orAz
rEsTAurACję LA TAVoLA
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Z RODZINĄ
NAJLEPIEJ
WYCHODZI SIĘ
W BIZNESIE
BEATA I JANUSZ KUSTRZĘPOWIE OD DEKADY
DBAJĄ O ZDROWIE MIESZKAŃCÓW
KATOWIC – RAZEM Z SYNAMI PROWADZĄ
PRZYCHODNIĘ I SALONY OPTYCZNE.
ZAPYTALIŚMY ICH O REALIA RODZINNEGO
BIZNESU I CZY PRAWDĘ MÓWI STARE
PRZYSŁOWIE, ŻE Z RODZINĄ DOBRZE WYCHODZI
SIĘ WYŁĄCZNIE NA ZDJĘCIACH
ROZMAWIA: BArTłomiEj wnuk
ZDJĘCIA: ArkAdiusz łAwrywiAniEC
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BEATA I JANUSZ KUSTRZĘPOWIE
Małżeństwo i partnerzy w biznesie
od ponad 20 lat. Prowadzą salony optyczne
i centrum medyczne pod marką Signum
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Bartłomiej Wnuk: Podobno z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach, a państwa przykład pokazuje, że nie tylko na zdjęciach, ale
i w biznesie.
Beata i Janusz Kustrzępowie: Trudno rozwodzić się z powodu drobnych nieporozumień w pracy.

Zatem zacznijmy od tego – od relacji małżonków we wspólnej firmie.
Można powiedzieć, że poznaliśmy się
w pracy. Dwadzieścia parę lat temu założyliśmy spółkę cywilną i wystartowaliśmy razem od zera w biznesie optycznym, stając
się dystrybutorami opraw okularowych.
Bardzo szybko okazało się, że efekty
wspólnej pracy są rewelacyjne, mimo że ludzie z branży nie wróżyli nam świetlanej
przyszłości. Działaliśmy na zasadzie hurtowni na kółkach, co wiązało się z wieczną
nieobecnością w domu. Dzieci dorastały,
pomimo ogromnej pomocy dziadków (ro-
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TRUDNO ROZWODZIĆ
SIĘ Z POWODU
DROBNYCH
NIEPOROZUMIEŃ
W PRACY
dziców Beaty) potrzebowały naszej obecności, a my nie potrafiliśmy znaleźć pracowników, którzy osiągaliby wyniki zbliżone do naszych.

na tym, że planowaliśmy rozszerzyć działal ność o pro fesjo nalny gabinet okuli styczny. Jednak nasze plany szybko zweryfikowały obowiązujące przepisy – wymagania dla jednego gabinetu niewiele różniły się od tych dla sześciu. W tym samym
czasie właściciel Centrum Handlowego
Bażantowo szukał operatora, który poprowadzi przychodnię. Los sprawił, że usiedliśmy do rozmów, choć – mu simy przy znać – byliśmy nastawieni sceptycznie.
Bażantowo wyglądało wtedy zupełnie inaczej niż teraz – mieszkańców osiedla była
zaledwie garstka, a przez plac budowy
trze ba by ło prze dzie rać się w gumowcach.

I tak trafili państwo do Bażantowa?
Tak powstało postanowienie, aby osadzić
naszą firmę w konkretnym miejscu. Zaczęliśmy od dwóch sklepów optycznych,
ten w Bażantowie był trzeci. Różnica między nim a pozo sta ły mi miała polegać

A jednak uwierzyli państwo, że osiedle czeka
rozwój a państwa… świetlana przyszłość.
W pierwszej wersji umowy była mowa o lokalu wielkości 120 mkw., ale podczas każdego spotkania z architektem stwierdzali-
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śmy, że potrzebujemy więcej miejsca. Cztery razy podpisywaliśmy aneks, aż doszliśmy do ścian innych najemców. Ostatecznie wystartowaliśmy na trzykrotnie większej
powierzchni niż zakładaliśmy. W tym roku,
po dekadzie w Bażantowie powtórzyliśmy
ten zabieg i znów potroiliśmy powierzchnię.
Po przeprowadzce do budynku CUBE zajmujemy blisko 1 tys. mkw.

Bażantowo stało się państwa drugim domem?
Bażantowo stało się jednym z najważniejszych miejsc naszego życia. Pracujemy tu
codziennie od rana do godziny 20, a gdy
jest potrzeba, to jeszcze dłużej. Na szczęście pracują z nami synowie – Grzegorz zajmuje się salonem optycznym a Maciej przychodnią. Dodatkowo, bardzo blisko mamy
też Wojtka, który jeszcze niedawno pracował na pełny etat w centrum medycznym,
a teraz działa na własny rachunek – otworzył bar sushi dosłownie pod nami.

TO NIE RZEMIOSŁO
PRZEKAZYWANE
PRZEZ POKOLENIA
Z OJCA NA SYNA,
ALE MAMY NADZIEJĘ
ŻE ZA 50 LAT NASZA
FIRMA BĘDZIE DALEJ
NA RYNKU, CIESZĄC
NASZE WNUKI
I PRAWNUKI
Wreszcie znaleźli państwo pracowników, którzy
pracują równie skutecznie jak państwo?
Zawsze uważaliśmy, że dzieci powinny
mieć pełną swobodę decydowania o swo-

jej przyszłości, ale rozwijamy się organicznie i tak właśnie, w miarę potrzeb w pracę
przychodni i salonów optycznych z własnej
inicjatywy zaczęli włączać się nasi synowie.
Najpierw w najprostsze aktywności w chwilach wolnych od nauki, a potem, stopniowo
angażowali się coraz mocniej i pełniej.
Trudno o bardziej komfortową sytuację, niż
ta, kiedy dorobek życia powierzasz opiece
najbliższych osób. To nie rzemiosło przekazywane przez pokolenia z ojca na syna, ale
mamy nadzieję że za 50 lat nasza firma będzie dalej na rynku, ciesząc nasze wnuki
i prawnuki.

Pytałem państwa synów o uroki pracy z rodzicami i wszyscy podkreślali jedno – dostępność 24
godziny na dobę. Dobrowolną, ale jednak.
Najtrudniej było, kiedy jeszcze wszyscy
mieszkaliśmy w jednym miejscu. Wtedy
nieustannie rozmawialiśmy o tym, co i jak
poprawić. Wraz z usamodzielnieniem się
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DZIĘKI MAMIE WSZYSCY
JESTEŚMY JEDNĄ WIELKĄ
RODZINĄ
Maciej Handwerker, menadżer
Centrum Medycznego Signum
Jesteśmy jedną wielką rodziną.
Wystarczy powiedzieć, że w ciągu 10 lat
zwolniliśmy tylko jedną osobę. Te
relacje są wyjątkowe głównie dzięki
mamie. Przyznaję, że bywałem nawet
zazdrosny o to, iż do innych podchodzi
z taką samą lub nawet większą
serdecznością niż do własnych synów
czy męża.

synów ta sfera unormowała się, ale
do dzisiaj, spotykając się na niedzielnym
obiedzie, omawiamy służbowe tematy. Jednakże pamiętajmy, że definicja pracy kończy się w momencie, w którym robimy coś
z pasją. Wtedy słowo „praca” przestaje
funkcjonować w człowieku, a poświęcanie
bardzo dużej ilości czasu nie koliduje
z osiąganiem spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym.

PRACA U RODZICÓW TO NIE
PRZELEWKI
Grzegorz Handwerker, menadżer
salonów Optyk Okulista Signum
Jestem w firmie najdłużej – pomagam
rodzicom od początku studiów. Zaczęło
się od błahostek, a dzisiaj zarządzam
trzema salonami optycznymi.
Wszystkim wydaje się, że praca
u rodziców to wstawanie w południe,
zaledwie kilka chwil w firmie, a potem
powrót do własnych spraw. A tymczasem
pracujemy cały dzień, telefon dzwoni cały
czas, weekendy i wakacje to żadna
świętość, a każdy niedzielny
obiad – chcąc nie chcąc – zmienia się
w spotkanie biznesowe.

JAKIMŚ CUDEM
UDAŁO NAM SIĘ
STWORZYĆ RODZINĘ,
W KTÓREJ NIE
OBAWIAMY SIĘ
O SWOJĄ STAROŚĆ

NA SWOIM, ALE BLISKO
RODZINNEGO BIZNESU
Wojciech Handwerker,
współwłaściciel Hirado Sushi
Jako jedyny z rodzeństwa
postanowiłem pójść własną
drogą – razem ze wspólnikiem
otworzyliśmy bar sushi. W budynku
CUBE w Centrum Handlowym
Bażantowo sąsiadujemy bezpośrednio
z salonem optycznym i z przychodnią,
w której pracowałem przez kilka lat
i do której chcę kiedyś wrócić.

A jakie są plusy rodzinnej firmy?
Zdecydowaną przewagą prowadzenia biznesu rodzinnego jest wolność wyborów
i podejmowania decyzji. Istotny jest dla nas
również człowiek w firmie, a nie tylko perspektywa słupków i tabelek na koniec miesiąca, kwartału czy roku. Cenimy sobie bliskość ludzi, bo to właśnie te relacje mogą
tworzyć trwały i uczciwy biznes.

Zatem, jakie wyzwania przed państwem?
Na początku tej rozmowy powiedzieli państwo,
że trudno się rozwodzić z powodu drobnych nieporozumień w pracy. A jak służbowe problemy
przekładają się na relacje z synami?
Pozornie to bardzo proste – dla każdego
rodzica naturalnym jest, że zwraca dziecku
uwagę. Kiedy jednak pojawiają się zależności służbowe, sprawa się komplikuje, bo zawsze szukamy usprawiedliwienia i okazuje
się, że dużo łatwiej jest powiedzieć prawdę
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osobie obcej niż bliskiej, bo relacja rodzic – dziecko bierze górę nad zależnością
szef – podwładny. Ważne, żeby nie dotrzeć
do granicy, której przekroczenie postawi
wszystkich w impasie: wszyscy wiedzą, że
robisz źle, ale nic z tym nie zrobimy, bo to
nie najważniejsze w życiu. Przeszliśmy ten
etap i dzisiaj bez ogródek rozmawiamy ze
sobą o wszystkim.

Koncentrujemy się na odświeżeniu designu
salonów optycznych i rozwoju przychodni
w nowym miejscu. Rodziny synów dojrzewają, więc i my kierunkujemy się na młodych:
rozwijamy opiekę nad kobietami w ciąży
i część pediatryczną. Zawsze myśleliśmy jak
Małysz, o najbliższym skoku i co będzie
w szerszej perspektywie pokaże czas. Jakimś cudem udało nam się stworzyć rodzinę,
w której nie obawiamy się o swoją starość. ■
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materiał reklamowy

LECZENIE
PIĘKNEM
WITAMY W KSG CLINIC – KLINICE MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ STWORZONEJ PRZEZ WYJĄTKOWEGO
LEKARZA – DR N. MED. KATARZYNĘ SKWARĘGUZIKOWSKĄ
PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO
POD OPIEKĄ LEKARZA
Wiele zabiegów medycyny estetycznej może
wykonywać wyłącznie lekarz. Wiedza kosmetologów dotycząca fizjologii skóry, jej
diagnostyki, a przede wszystkim zabiegi
z kręgu prawdziwej, zaawansowanej kosmetologii są jednak absolutnie koniecznym elementem sukcesu terapeutycznego. W KSG
Clinic podział obowiązków jest jasny, a płynna, wzajemnie uzupełniająca się współpraca
jest jednym z największych atutów kliniki.

SPERSONALIZOWANA
TERAPIA
Uważne wsłuchiwanie się w potrzeby Pacjentów oraz doskonała współpraca mię-

dzy lekarzem a dyplomowanym kosmetologiem gwarantują najbardziej efektywną
terapię oraz pełną satysfakcję
z przeprowadzonego leczenia.

ODPOWIEDZIALNE
DAWANIE PIĘKNA

TYLKO SPRAWDZONE
TERAPIE MEDYCYNY
PRZECIWSTARZENIOWEJ
Rozwój medycyny przeciwstarzeniowej to
nieustająca gonitwa. Aby nadążyć za nowościami i selekcją tych, które faktycznie
będą skuteczne i – przede wszystkim –
bezpieczne dla Pacjentów, konieczny jest
udział w największych międzynarodowych kongresach medycyny estetycznej
oraz gruntowna, akademicka wiedza. Oba
warunki bezspornie spełnia kadra KSG
Clinic.

– Naszą misją jest odpowiedzialne
dawanie piękna – podkreśla dr
Katarzyna Skwara-Guzikowska
i dodaje: – Korekta oznak starzenia,
redukcja blizn i rozstępów,
modelowanie sylwetki, terapia zmian
naczyniowych, biochemiczna
rewitalizacja skóry, regeneracja skóry
leczonej izotretynoiną, pielęgnacja
skóry w trakcie terapii onkologicznej to
tylko niektóre spośród zabiegów
w szerokiej ofercie kliniki. Staramy się
pomóc każdemu Pacjentowi,
niezależnie od problemu, z jakim do nas
trafia.

KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
dr n. med. Katarzyna Skwara-Guzikowska
Katowice, ul. Bażantów 41B/1
tel. 608 280 692, 32 726 58 41
www.ksgclinic.com
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BAŻANTOWO WSIĄDZIE
NA MIEJSKIE ROWERY
ROWERY MIEJSKIE JUŻ WKRÓTCE POJAWIĄ SIĘ RÓWNIEŻ W BAŻANTOWIE. DZIĘKI
ZAANGAŻOWANIU SPOŁECZNIKÓW, PROJEKT „ROWEROWA KOSTUCHNA” WYGRAŁ
GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM I JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU W DZIELNICY
POJAWIĄ SIĘ CZTERY STACJE ROWEROWE
– Coraz więcej ludzi z nich korzysta. Powstały już w Ligocie i w Piotrowicach. Pomyśleliśmy, że warto połączyć południe kolejnymi
stacjami – tłumaczy Dawid Kamiński, pomysłodawca projektu. – Konkurencja była spora, bo zgłoszono dużo ciekawych pomysłów. Wspólnie z sąsiadami i znajomymi
udało nam się przekonać mieszkańców
do naszego rozwiązania. Przeprowadziliśmy
też udaną akcję informacyjną w portalach
społecznościowych. Jesteśmy niezmiernie
zadowoleni, że się udało – dodaje.
Zgodnine z projektem, którego wartość to
około 180 tys. zł, stacje przewidziane są
m.in. przy przystanku autobusowym w
okolicy ul. Boya-Żeleńskiego 74A, w okolicy
przystanku przy restauracji Anna Maria,
a także przy Centrum Handlowym Bażanto-

wo. – Wstępnie chcielibyśmy, aby stojak
stanął przy supermarkecie Piotr i Paweł.
Na razie konsultujemy z miastem, wybór
konkretnej lokalizacji – podkreśla Kamiński
i nie wyklucza, że w przyszłym roku również
zgłosi do Budżetu Obywatelskiego kolejny
rowerowy, zachęcający do aktywności fizycznej, projekt.
Moda na rowery miejskie opanowała Katowice. Tylko w tym roku dokonano 100 tys.
wypożyczeń, a w systemie zarejestrowało
się ponad 11 tys. nowych osób. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje 35 stacji, jednak dzięki głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już w przyszłym roku w różnych dzielnicach miasta
łącznie pojawi się dodatkowych jedenaście
stacji.
UM Katowice

Na projekty, które walczyły o finansowanie
w ramach Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Katowic mogli zagłosować za pomocą formularza internetowego lub w jednym
z 34 stacjonarnych punktów zlokalizowanych na terenie całego miasta. Czwarta odsłona Budżetu Obywatelskiego obfitowała
w największą liczbę zgłoszonych zadań.
Mieszkańcy wybierali spośród 350 projektów. Uprawnionych do głosowania było 244
tys. osób, z czego zagłosowało 33 tys. Frekwencja wyniosła 13,6 proc.
Jednym ze zgłoszonych projektów była
„Rowerowa Kostuchna”, która otrzymała 698 głosów – najwięcej w dzielnicy. Projekt przewiduje kontynuację rozbudowy kolejnych stacji – wypożyczalni rowerów miejskich.
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DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O CENTRUM
HANDLOWYM
BAŻANTOWO

NOWE OTWARCIE CENTRUM
HANDLOWEGO BAŻANTOWO
W PIERWSZY WEEKEND PAŹDZIERNIKA CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO
ŚWIĘTOWAŁO NOWE OTWARCIE. WIELU NAJEMCÓW WŁAŚNIE WTEDY PO RAZ
PIERWSZY OTWORZYŁO SWOJE PODWOJE W BUDYNKU CUBE, A KLIENCI MOGLI NIE
TYLKO UDAĆ SIĘ NA ZAKUPY, ALE TEŻ WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU
INAUGURACYJNYM

Remigiusz Turlej

Do stołu zaprosiła włoska restauracja La
Tavola, gdzie klienci mogli wziąć udział
w degustacjach specjałów z Półwyspu
Apenińskiego. Najmłodsi przyglądali się
pokazom baniek mydlanych i występom
mażoretek, brali udział zabawach z sympatycznym bałwankiem w sklepie z modą
dziecięcą Guapo-Guapa oraz skorzystali
z zaproszenia do sklepu Kotłowski Max
Elektro, gdzie królowali iluzjoniści i szczudlarze. Widowisko „Magia ognia” oraz koncert smyczkowy odegrany z rockowym pazurem zwieńczyły trwające trzy dni święto
otwarcia budynku CUBE Centrum Handlowego Bażantowo.
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PLACE BIZNESU

WYGORZELE W BAŻANTOWIE, CZYLI JAK
ŻOGAŁOWIE WRÓCILI NA POŁUDNIE KATOWIC
TYTUŁU TEGO TEKSTU NIE PRZECZYTA POPRAWNIE ŻADEN OBCOKRAJOWIEC. A NAWET
GDYBY, TO I PO CO – NIKT, KTO NIE JEST STĄD, NIE ZROZUMIAŁBY ZAWIŁEJ HISTORII, KTÓRA
OPLOTŁA LOSY RODZINY ŻOGAŁÓW. SKUPMY SIĘ WIĘC NA JEJ WĄSKIM WYCINKU, NA CZYMŚ,
CO I TAK ZNALAZŁOBY SIĘ W CENTRUM OPOWIEŚCI I CZEGO KAŻDY MOŻE SPRÓBOWAĆ.
SIĘGNIJMY PO KAWAŁEK CHLEBA

Bartłomiej Wnuk

TEKST: BArTłomiEj wnuk

C

hleb Szefa. To sztandarowy produkt
z Wygorzela. Eksponowany z honorem, zawsze na najwyżej półce piekarni. Jego twórcą jest Adam Żogała, szef. Cykl
produkcyjny jego chleba to aż 18 godzin. Zamiast wody piekarz używa kwaśnego mleka,
a do tego przepalonego cukru i zestawu ziaren. Tak przygotowane bochenki zachowują
świeżość przez tydzień i – jak mawia sam twórca receptury – nie są tanie, ale za to bardzo dobre.
Od niedawna po Chleb Szefa nie trzeba już jechać do tyskiej dzielnicy Wygorzele, wystarczy
zajrzeć do lokalu w jednym z narożników budynku CUBE w Centrum Handlowym Bażantowo, gdzie wczesną jesienią 2017 r. swoje
miejsce znalazła piekarnia. W ten sposób Żogałowie wrócili na Kostuchnę, skąd prapradziadek Adama – Michał ponad sto lat wcześniej
wyniósł się do Wygorzela.
Jego syn Paul w 1904 r. postanowił wysłać syna na naukę zawodu pod Lipsk. Ten po powrocie wybudował dom i piekarnię; zakład, któ-
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ry – rozbudowany o kolejne pomieszczenia
i piec – działa do dzisiaj.
Przez pierwsze lata funkcjonowania piekarnia
zupełnie nie przypominała zakładów działających we współczesnych realiach. – Sto lat temu większość ludzi samodzielnie wyrabiała
ciasto na chleb i przynosiła je piekarzowi do wypieczenia. Z biegiem czasu, w latach 40. ubiegłego wieku ludzie przekonali się, że lepiej kupić pieczywo o odpowiedniej jakości, bo ich
chleb jednym razem się udawał, a innym razem – nie – mówi Adam Żogała. Dziadkowi
Adama nie udało się wrócić z wojny.
Po pierwszym piekarzu w rodzinie piekarnię
przejął więc 15-letni syn Johana – Eryk. W trudnym powojennym czasie perturbacji było co
niemiara. Wszystko uspokoiło się po transformacji ustrojowej. Nastała III Rzeczpospolita,
a wraz z nią Adam Żogała, który od 1992 r. szefuje „Wygorzelu”. – Od razu postanowiłem rozbudować zakład, żeby produkować i sprzedawać więcej, ale nie kosztem jakości. Nasze piece są ceramiczne, zupełnie jak na począt-

ku XX wieku. Receptura również się nie zmieniła – mówi Adam Żogała.
Do przejęcia interesu już przygotowuje się syn
Michał, który dzisiaj zajmuje się logistyką i własnoręcznie wykonuje ciasta francuskie i drożdżowe. ■
ZOBACZ WIDEO
Z WYGORZELA

Katowice, ul. Bażantów 6
tel. 32 216 95 95
e-mail: biuro@wygorzele.pl
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iVET
NOWOCZESNY WETERYNARZ
LECZENIE OD PROFILAKTYKI, AŻ PO SKOMPLIKOWANE ZABIEGI CHIRURGICZNE; A DO TEGO
SKLEPIK Z AKCESORIAMI, KARMĄ I SUPLEMENTAMI, A NAWET USŁUGI GROOMERSKIE! TAK
PREZENTUJE SIĘ PEŁNA OFERTA PORADNI WETERYNARYJNEJ iVET. BO NOWOCZESNY
WETERYNARZ POWINIEN PODCHODZIĆ DO SWOICH PACJENTÓW KOMPLEKSOWO

Bartłomiej Wnuk

TEKST: rEmigiusz TurLEj

iVET podchodzi do pacjentów kompleksowo, bo takiego podejścia nauczyła nas
praktyka w najlepszych ośrodkach w Polsce i zagranicą – mówi Joanna Pyrkosz,
kierowniczka poradni, lekarz weterynarii,
specjalista chirurg weterynaryjny, która doświadczenie zdobywała, pracując w prestiżowych ośrodkach w Warszawie i irlandzkim Ballyshannon. Razem z Anną Wawrzyniak (która nabyła doświadczenie w niemieckich klinikach weterynaryjnych) tworzy
lekarski duet iVetu oferujący całą paletę
usług: od profilaktyki, przez pełną diagnostykę, po skomplikowane zabiegi chirurgiczne.
– Własne laboratorium i wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt USG i RTG to standard,
jeśli chcemy poznawać pierwotne przyczyny chorób, a nie jedynie zaleczać objawy – uważa Anna Wawrzyniak. – Dzięki holistycznemu podejściu do naszych pacjen-

tów oszczędzamy także czas ich właścicieli. Wszystko odbywa się na miejscu i najszybciej jak to tylko możliwe. Dodatkowo
obowiązuje system zapisów na wizyty i to
my czekamy na naszych pacjentów, a nie
pacjenci na nas – dodaje.
Aby jeszcze bardziej ułatwić proces leczenia właścicielom psów, kotów czy gryzoni,
personel iVETu oferuje również wizyty domowe i sam odbiera pacjentów od ich właścicieli. Kompleksowość przychodni idzie
jednak jeszcze dalej. Można tu kupić akcesoria, karmy i suplementy dla zwierząt, a nawet zadbać o urodę pupila z pomocą wykwalifikowanego groomera.
Zdaniem Joanny Pyrkosz kompleksowość
to klucz do sukcesu na bardzo wymagającym południu Katowic. – W osiągnięciu
sukcesu na pewno bardzo pomaga nam
miejsce. Właściciele czworonogów mogą
bezstresowo zaparkować pod samą

przychodnią, a w czasie zabiegu skorzystać
z innych usług Centrum Handlowego Bażantowo – mówi kierwoniczka iVetu. ■
POZNAJ iVET

Przychodnia Weterynaryjna iVet
Katowice, ul. Bażantów 6C
tel. 600 633 006
e-mail: kontakt@i-vet.pl
www.i-vet.pl
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Z ZIEMI WŁOSKIEJ
DO POLSKI
RESTAURACJA LA TAVOLA, KTÓRA OD POŁOWY PAŹDZIERNIKA DZIAŁA W BUDYNKU CUBE, TO
ZALEDWIE JEDEN Z WIELU WŁOSKICH BIZNESÓW, KTÓRE URUCHOMIŁ W POLSCE ANDREA
FUCCARO, WŁAŚCICIEL FIRMY CONSULTINGOWEJ ABF. TERAZ ZACZYNA DZIAŁAĆ TAKŻE
W DRUGĄ STRONĘ – POMAGA ZAISTNIEĆ POLSKIM MARKOM NA WŁOSKIM RYNKU

Bartłomiej Wnuk

TEKST: BArTłomiEj wnuk

U

ruchomienie La Tavoli to przykład
tego, jak pracuje ABF Consulting.–
Zaczęliśmy od stworzenia biznesplanu, wybraliśmy lokalizację i wynegocjowaliśmy warunki z deweloperem. Następnie przez powołanie do życia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przygotowanie projektu restauracji, sprowadziliśmy z Włoch szefa kuchni – wylicza Andrea Fuccaro, właściciel ABF Consulting
i jednocześnie współwłaściciel La Tavoli. – Zwykle działamy na zasadzie agencji, ale mieszkajac w Bażantowie, postanowiłem bardziej się zaangażować i wszedłem w strukturę udziałową – tłumaczy.
ABF Consulting angażuje się głównie w projekty z branży elektronicznej, AGD oraz auto-
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motive i ma na koncie wiele sukcesów, włącznie z największymi – projektami realizowanymi na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jak przyznaje Andrea Fuccaro, Włochów przyciąga do Polski możliwość
szybszego rozwoju niż na bardziej nasyconych rynkach zachodnich, możliwość korzystania z funduszy europejskich i… bliskość
Niemiec.
– Pracując w Polsce z Włochami, otrzymywaliśmy coraz więcej zapytań o możliwość
współpracy w drugą stronę, to jest wprowadzania polskich firm na rynek włoski. Robimy to od jakiegoś czasu dla jednego z liderów rynku kosmetycznego i firmy, która
produkuje materiały akustyczne – mówi
Fuccaro. ■

ZOBACZ WIDEO
Z LA TAVOLI

www.abfconsulting.eu
Katowice, ul. Bażantów 6
tel. 32 603 60 64
e-mail: biuro@latavola.pl
www.latavola.pl
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SPADKOBIERCY
ZIELONYCH KONI
DOROBEK ZIELONYCH KONI TO KAWAŁ ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY.
NIEMAL W KAŻDYM MIEŚCIE JEST CO NAJMNIEJ KILKA BUDYNKÓW
ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ TRIO: HENRYK BUSZKO, ALEKSANDER
FRANTA, JERZY GOTTFRIED. ODEJŚCIE TEGOŻ OSTATNIEGO (ZMARŁ 24
PAŹDZIERNIKA), SKŁANIA DO REFLEKSJI NA TEMAT KONDYCJI
ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY. CZY WIELCY ARCHITEKCI MAJĄ DZIŚ
GODNYCH NASTĘPCÓW?
TEKST: łukAsz rEsPondEk

S

Słynny zespół na Śląsku pojawił się w 1949 roku.
Przydomek „Zielone Konie” został im nadany, gdy
architekci wzięli udział w konkursie na projekt otoczenia budowanego wówczas Pałacu Kultury
i Nauki. Projektanci zaproponowali rozwiązania
modernistyczne, co w owych czasach wymagało
nie lada odwagi. Aby odnieść się do oczekiwanego socrealizmu, w swoim projekcie umieścili konie pokryte śniedzią. Projekt został oczywiście odrzucony, ale przydomek pozostał.
Tor łyżwiarski Torkat, Teatr Ziemi Rybnickiej, osiedla: Tysiąclecia i Gwiazdy, Hala Wystaw Kapelusz,
obecny Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (były gmach Okręgowej Rady Związków
Zawodowych w Katowicach) – to obiekty, które
na stałe wrosły w śląską przestrzeń i są kojarzone
również poza regionem. Po kilku dekadach o dorobku Zielonych Koni – mimo ocenianego tak
skrajnie okresu, w którym powstawał – mówi się
z szacunkiem i estymą. Czy za kilkadziesiąt lat podobne zdanie będziemy mieć na temat projektów
realizowanych obecnie?

ŚWIATOWY POZIOM
– Wybitni twórcy pozostawili po sobie znamienite
dzieła. Ale kolejne pokolenia kontynuują na Śląsku tradycje dobrej architektury – nie ma wątpliwości dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, dziekan
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Jego
zdaniem w ostatnich latach powstało wiele obiektów godnych najwyższej uwagi, co widać szcze-
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gólnie w Katowickiej Strefie Kultury. Na jakość realizowanych obecnie na Śląsku projektów duży
wpływ mają rosnące oczekiwania. – Współczesny obiekt musi być jednocześnie energooszczędny, efektywny, ekonomiczny w eksploatacji
i spełniać potrzeby użytkowników. I to na Śląsku
udaje się osiągnąć. Nasi architekci mają także
duże poszanowanie dla środowiska i kontekstu
kulturowego regionu – zaznacza prof. Fross.

DOBRA SZKOŁA
Historia Zielonych Koni na Śląsku jest pielęgnowana. – Czujemy się jej spadkobiercami – przyznaje Jacek Krych, wiceprezes katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. – To
postacie ważne szczególnie dla architektów starszego i średniego pokolenia. Do młodszych architektów trafia na pewno architektura Jerzego
Gottfrieda, który był również wielkim konstruktorem. Jego projekty zaskakiwały, miały ten wykrzyknik. Dziś taki styl jest bardzo na czasie – dodaje.
Do historii trzech wielkich architektów udaje się
nawiązać. Bo Śląsk w skali kraju, w ogólnej opinii,
uchodzi za region, w którym projekty i realizacje
są na bardzo wysokim poziomie. – Mamy kilku
twórców klasy co najmniej europejskiej – podkreśla Krych. – Śląska szkoła architektury jest dziś
powściągliwa, racjonalna, ideowa i funkcjonalna.
O kondycję branży w naszym regionie naprawdę
nie musimy się martwić – mówi. ■

zima 2017

KANLUX – BEST OFFICE ARCHITECTURE
Kanlux w Radzionkowie powstał dzięki
przekształceniu budynku dawnej stołówki
na terenie jednostki wojskowej. Budynek
zaprojektowali Łukasz Zogała i Przemo Łukasik
z Medusa Group. Pod koniec października
w Londynie podczas europejskiej edycji
International Property Awards 2017-2018,
TechPark Kanlux zdobył Grand Prix i tytuł Best
Office Architecture. Podstawowym założeniem
podczas projektowania tego obiektu było
ujednolicenie zabudowy przez wprowadzenie
ażurowego ekranu – drugiej elewacji, która
wizualnie spaja obiekt, stanowi ochronę
przeciwsłoneczną oraz zwiększa bezpieczeństwo
użytkowników

Tomasz Zakrzewski

Juliusz Sokołowski

„PRZEŁOMY” – WORLD BUILDING OF
THE YEAR 2016
Śląscy architekci z sukcesami projektują też poza
regionem. Przykład? Muzeum Centrum Dialogu
„Przełomy” w Szczecinie autorstwa Roberta
Koniecznego i jego pracowni KWK Promes. To
właśnie dzięki temu projektowi prestiżowa
nagroda World Building of the Year 2016 po raz
pierwszy trafiła do Polski. Muzeum pokonało 375
konkurentów z całego świata podczas World
Architecture Festival w Berlinie i zwyciężyło
w kategorii Najlepszy Obiekt Kultury na świecie.
Budynek godzi dwie sprzeczne tradycje: kwartału
i placu. Kwartał historycznego Placu Solidarności
zaznacza się w przeciwnych narożach jako
wypiętrzenia posadzki. Jedno z nich mieści
muzeum, drugie stanowi pagórek domykający
wnętrze urbanistyczne i chroniący je
przed zgiełkiem ulicy
Archiwum Konior Studio

NOSPR – FIVE STAR AWARD, EUROPEAN
COMMERCIAL PROPERTY AWARDS
Lista nagród, które zdobyła zaprojektowana przez
Konior Studio siedziba Narodowej Orkiestry
Polskiego Radia jest długa. Otwiera ją Five Star
Award, European Commercial Property Awards
w kategorii Public Service. Gmach NOSPR łączy
się i przenika z otoczeniem. Wielowarstwowa
struktura, naturalne materiały, bogactwo faktur
i barw, wreszcie unikalne brzmienie – wszystko
tutaj ma znaczenie. Zewnętrzną warstwę obiektu,
nawiązującą do śląskiej tradycji, zbudowano
z cegły. Połączenie siedmiu jej rodzajów tworzy
niepowtarzalną fakturę elewacji. Sercem
założenia jest sala koncertowa na 1800 słuchaczy
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PLACE ARCHITEKTURY

ARCHITEKTURA
WPISANA
W KONTEKST

MISTRZOWIE ARCHITEKTURY

Gościem kolejnego wykładu z cyklu „Mistrzowie Architektury” będzie architektka Jette Hopp z biura Snøhetta. Spotkanie odbędzie
się 22 marca 2018 r. o godz. 18
w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym. Organizatorem
wydarzenia jest Stowarzyszenie
Architektów Polskich Oddział
w Katowicach, a jego kuratorem
arch. Wojciech Fudala.

SNØHETTA – ZA TĄ WYWODZĄCĄ SIĘ Z NORWEGII PRACOWNIĄ KRYJE
SIĘ NIEZWYKŁA ŚWIADOMOŚĆ ZWIĄZKU ARCHITEKTURY
Z KRAJOBRAZEM, JEJ MOŻLIWOŚCI TWORZENIA MIEJSC SŁUŻĄCYCH
LUDZIOM ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC MIESZKAŃCÓW
TEKST: jEssiCA kufA

H

Historia Snøhetty zaczęła się spektakularnie.
Pracownia powstała z inicjatywy pięciorga
młodych ludzi, którzy w 1989 roku wygrali
konkurs na koncepcję Biblioteki
Aleksandryjskiej – ta realizacja nadal jest
uważana za jedną z najważniejszych w XX w.
W tej chwili pracownia zatrudnia około 180 osób
z 30 krajów. Ma biura w Oslo, Nowym Jorku,
Innsbrucku, San Francisco, Singapurze,
Adelajdzie, Paryżu i Sztokholmie.
Architektura Snøhetty jest dobrze wpisana
w kontekst. Jak mówią sami architekci – budują
tak, aby granica między architekturą, a przyrodą

NORWESKA OPERA NARODOWA W OSLO
(2000-2008, Oslo, Norwegia) to realizacja, która
najdoskonalej ukazuje brak granicy między
architekturą a otoczeniem. Odpowiadają za to
łagodnie schodzące do ziemi połacie dachu
opery, których zimą nie sposób odróżnić
od podpływającej pod budynek kry. Architekci
zadbali o to, aby jak najwięcej przestrzeni było
ogólnodostępnych i niebiletowanych. Stworzyli
przestrzeń dla mieszkańców i turystów, z której
można korzystać na wiele sposobów
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była niewidoczna. Realizacje są nie tylko
dostępne dla ludzi, ale wręcz zapraszają ich
do korzystania z przestrzeni, otwierając się
na interakcje.
Architekci nie ograniczają się do konkretnego
typu budynków czy realizacji. Z sukcesem
projektują szkoły, wnętrza mieszkań, kabiny
mieszkalne zawieszone w drzewach, wystawy
sztuki, muzea i centra edukacji oraz ławki
i książki. Mieli okazję zrealizować m.in. „Lascaux
IV”, które jest miejscem prezentacji kopii
malowideł naskalnych oraz zaprojektowali
norweskie banknoty. ■

BIBLIOTEKA
ALEKSANDRYJSKA
(realizacja 1989-2001, Aleksandria,
Egipt) to wieki historii, legendy i kilka
kultur. Trudno byłoby ten kontekst
odrzucić, ale właśnie z nim Snøhetta
poradziła sobie najlepiej.
Elementem, który wyraźnie
nawiązuje do kontekstu kulturowego
i historycznego, jest fasada
stworzona we współpracy
z artystami: Jarunnem Sannesem
i Kristianem Blystadem oraz
lokalnymi wykonawcami. Forma
budynku to ścięty po skosie
od podstawy walec, który dobrze
wpisuje się w zastaną tkankę
miejską

Materiał powstał we współpracy z katowickim oddziałem
Stowarzyszenia Architektów Polskich, organizatorem cyklu spotkań:
„Mistrzowie Architektury”. Więcej informacji: www.sarp.katowice.pl
zima 2017

PLACE FOTOGRAFII

WYGASZONE PIECE
I OPUSTOSZAŁE FABRYKI
PRZEMYSŁOWY ŚLĄSK W STANIE ROZBIÓRKI. INDUSTRIALNE
PRZESTRZENIE, KTÓRE PUSTOSZEJĄ I UCIEKA Z NICH ŻYCIE. W LUTYM
W KATOWICACH BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ CYKL ZDJĘĆ MICHAŁA
CAŁY „ŚLĄSK I ZAGŁĘBIE 2004-2016”. WYSTAWĘ POLECA ARKADIUSZ
ŁAWRYWIANIEC, PREZES OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH
ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

Buchający dym, rozgrzane do czerwoności piece, spracowani
robotnicy – tak jeszcze kilkadziesiąt lat temu prezentowały się Śląsk
i Zagłębie na fotografiach Michała Cały. Dziś, mimo że wygaszono wielkie
piece starych hut, zatrzymano linie produkcyjne walcowni, odlewni,
cementowni, a kruszejące mury fabryk odkrywają elementy stalowych
konstrukcji, to życie wciąż toczy się pewnym jednostajnym rytmem,
a przemysł ciężki nadal dominuje w śląskim i zagłębiowskim krajobrazie

Wernisaż wystawy „Śląsk i Zagłębie 20042016” odbędzie się 7 lutego 2018 r.
o godz. 18.30 w Galerii Katowice przy ul.
św. Jana 10 (II piętro). Ekspozycję będzie
można oglądać do 28 lutego w środy,
czwartki i piątki w godz. 17.00-20.00

Michał Cała to pochodzący z Torunia
artysta, który po zakończeniu studiów
na Politechnice Warszawskiej, zamieszkał
w Tychach i w latach 1978–1992 poświęcił
się fotografowaniu śląskiego krajobrazu.
W efekcie tej pracy powstał najważniejszy
w jego dorobku cykl czarno-białych
fotografii „Śląsk”. Po latach artysta wrócił
do fotografowania starych hut, kopalni,
osiedli robotniczych

W 2004 roku Michał Cała zastał na Śląsku i w Zagłębiu górnictwo i hutnictwo w trakcie
rozbiórki. Przez dziesięć lat dokumentował zmierzch pewnej epoki. Czarno-białe zdjęcia
ze śląskiego cyklu znalazły uznanie – fotografie były prezentowane w kraju i zagranicą
(m.in. w Londynie, Belfaście, Atenach, Mannheim). W marcu 2018 r. będą eksponowane
w BlueSky Gallery w Portland w Stanach Zjednoczonych

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski / www.zpaf.katowice.pl
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PLACE RELAKSU

ENKLAWA
KRYSZTAŁOWA
RAZEM JEST TYLE RZECZY
DO ZROBIENIA
BIBLIOTECZKA, KOMINEK ORAZ KĄCIK KARCIANY I SZACHOWY TO MIEJSCA,
KTÓRE SPRZYJAJĄ SPOTKANIOM. BO PO CO SPĘDZAĆ CAŁY CZAS SAMOTNIE,
SKORO TYLE RZECZY MOŻNA ZROBIĆ WSPÓLNIE? PRZEZ CAŁĄ JESIEŃ
REGULARNIE ODWIEDZALIŚMY SENIORÓW MIESZKAJĄCYCH W ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ I PODGLĄDALIŚMY ŻYCIE, KTÓRE TOCZY SIĘ W DOSTĘPNYM
DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SALONIE KLUBOWYM

Bartłomiej Wnuk

TEKST: łukAsz rEsPondEk

O bezpieczeństwo seniorów w sytuacjach nagłych dba system przywoławczy i wykwalifikowany personel, który czuwa 24
godziny na dobę. Na co dzień o ich zdrowie troszczą się specjaliści z pobliskiego Centrum Medycznego Signum i Apteki Vitalis.
My uczestniczyliśmy w spotkaniu z dietetyczką – Katarzyną Turek, zorganizowanym przez aptekę
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Zamiast przebywać w samotności we własnym mieszkaniu, mieszkańcy przychodzą na kawę i piją ją w towarzystwie sąsiadów,
czytają przy kominku, umawiają się na wspólne oglądanie meczów reprezentacji. Dodatkowo, w długie jesienne i zimowe
wieczory korzystają też ze stolików karcianych, regularnie grywając w szachy, karty i kości

ENKLAWA KRYSZTAŁOWA
Enklawa Kryształowa to kompleks
budynków przeznaczonych dla
seniorów, którzy chcą się cieszyć
samodzielnością we własnych
mieszkaniach, a jednocześnie mieć
dostęp do części wspólnych, w tym m.in.
salonu klubowego. Za sprawą
całodobowego serwisu świadczonego
przez wykwalifikowanych pracowników
życie w Enklawie to nie tylko komfort, ale
i bezpieczeństwo.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ

Kompleks Enklawy Kryształowej składa
się z trzech budynków. Aby wszyscy
mieszkańcy jeszcze lepiej się poznali,
konieczne było zorganizowanie
wieczorku zapoznawczego, który stał się
również okazją do spróbowania swoich
wypieków i wymienienia się przepisami

Grudzień, to miesiąc, w którym
w komfortowym salonie klubowym
panuje świąteczny nastrój. Dla wielu
mieszkańców to już drugie Święta
Bożego Narodzenia w Enklawie
Kryształowej
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PLACE TO SEE

ALASKA
INTO THE WILD
WKRACZAM WŁAŚNIE W DZIKOŚĆ – MIAŁ POWIEDZIEĆ, WSTĘPUJĄC DO PARKU NARODOWEGO DENALI,
AMERYKAŃSKI WĘDROWIEC I PAMIĘTNIKARZ CHRIS MCCANDLESS. HISTORIĘ JEGO TRAGICZNEJ
PODRÓŻY W POGONI ZA NATURĄ I WOLNOŚCIĄ, OPOWIEDZIAŁ JON KRAKAUER W „INTO THE WILD”. NIC
DZIWNEGO, ŻE NA SWOJĄ ODYSEJĘ PODRÓŻNIK WYBRAŁ WŁAŚNIE ALASKĘ. TO PIĘKNA,
MAJESTATYCZNA I GROŹNA KRAINA
TEKST I ZDJĘCIA: mAłgorzATA koLskA

ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z ALASKI

Niedźwiedzie brunatne najłatwiej spotkać w Parku Narodowym Katmai między czerwcem a wrześniem. To dla nich czas
połowów czerwonego łososia
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

zima 2017

D

Jednym z ciekawszych szlaków na półwyspie Kenai jest szlak wiodący wzdłuż
lodowca Exit Glacier do pola lodu Hardinga

enali, czyli w języku Atabasków Wysoka Góra, przyciąga jak magnes.
Co roku ponad pół miliona podróżników przybywa tu, aby wędrować i zagubić
się w cieniu najwyższego szczytu Ameryki
Północnej. Legendarny Park Narodowy Denali to chyba jedno z niewielu miejsc
na świecie, gdzie strażnicy wręcz zachęcają, aby zejść ze szlaku, pójść w nieznane
i dać się uwieść niezwykłym krajobrazom.
Stada pasących się pośród tundry karibu,
wędrujące łosie, spacerujące po zboczach
dzikie owce jukońskie, polujące na ciekawskie i sprytne susłogony niedźwiedzie grizzli, monumentalne góry i rozległe rzeki. Nie
tylko Chrisa McCandlessa to miejsce uwiodło.

OKO W OKO Z NIEDŹWIEDZIEM

Park Narodowy Denali można oglądać z pokładu autobusu przemierzającego
liczącą 92 mile drogę parkową. Najprzyjemniej jednak jest zbliżać się do natury
i odkrywać szczyty oraz bezdroża parku na własnych nogach

Alaska jest domem tysięcy niedźwiedzi:
czarnych, brunatnych, grizzly, gigantycznych kodiaków, a nawet zamieszkujących
wybrzeże Oceanu Arktycznego – niedźwiedzi polarnych. Warto wyjść na spotkanie gospodarzom tych terenów. Szczególnym
miejscem do obser wowania niedźwiedzi
brunatnych jest Katmai National Park. Park
narodowy położony u stóp Góry Katmai,
chroniący wulkaniczną Dolinę Dziesięciu Tysięcy Dymów i pokryte lodowcami masywy
Gór Aleuckich, to prawdziwy raj dla kilku tysięcy niedźwiedzi brunatnych. Latem w krystalicznie czystych rzekach – takich jak Brooks River – swą wędrówkę zaczynają łososie. Wówczas rozproszone po całym terenie
parku niedźwiedzie wędrują ku rzekom, aby
zapolować na swój przysmak. To najlepszy
czas, by obserwować ogromne drapieżniki – kiedy łowią, wykopują małże i... nabierają wagi! Aby dotrzeć do odludnego Katmai
National Park – w takie zakątki, jak: Brooks
Camp, Hallo Bay czy Kaguyak Bay – trzeba
wsiąść w awionetkę i zdać się na umiejętności pilota, który za pas startowy ma najczęściej… skrawek plaży.

MORZE LODU

Columbia Glacier to jeden z najszybciej wycofujących się lodowców. Tylko w 2016 r.
lodowiec uległ regresji o 13 mil, pozostawiając tony lodowej kry, z której chętnie
korzystają morskie wydry podczas odpoczynku

Topniejący w szybkim tempie Columbia Glacier, wycofujący się o ponad pół kilometra
w ciągu 8 lat Mendenhall Glacier czy Muir
Glacier, który w ciągu kilku dekad uległ regresji o przeszło 12 km, to znaki zmieniającego
się klimatu. Alaska – ziemia pełna lodu, zmienia się powoli w morze lodu. Warto wybrać
się w rejs po zatoce Glacier Bay, wypłynąć kajakiem na jeziora lodowcowe i stanąć na powierzchni lodu, by poczuć potęgę zmieniającej się natury. ■
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PLACE NAUKI

SZKOŁA PIJARSKA

TERAZ PORA
NA LICEUM
Z

espół Szkół Zakonu Pijarów Matki
Bożej Królowej Szkół Pobożnych
w Katowicach niebawem się rozwinie. Chcielibyśmy, aby od roku szkolnego 2019/2020 młodzież miała możliwość
kontynuowania nauki w liceum. W przyszłym roku podamy szczegóły dotyczące
konkretnych profili i ogłosimy rekrutację.
Zanim jednak powitamy licealistów w naszej szkole, chcemy zadbać o dodatkową
powierzchnię do nauki (myślimy o dobudowaniu jednego piętra w budynku szkoły).
W związku z reformą edukacji, chcielibyśmy otworzyć dwie klasy: trzyletniego liceum oraz czteroletniego liceum.
Obecnie w Polsce działają cztery licea pijarskie: w Krakowie, Łowiczu, Poznaniu i Elblągu. Abiturienci każdej ze szkół mogą
pochwalić się świetnymi wynikami matur – wyniki egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, są wyższe od średniej krajowej.
Ten sukces chcielibyśmy powtórzyć także
w Katowicach.
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Nasza szkoła od lat gwarantuje dobry poziom i wyniki egzaminów o kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt punktów procentowych wyższe od średniej krajowej. Mamy
rozszerzoną siatkę obowiązujących zajęć
i wiele uwagi poświęcamy przedmiotom
eg za mi na cyj nym. Na si uczniowie uczą
się w mniej licznych klasach i chętnie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych (m.in. kół ka gi ta rowe go, gier i za baw w języku angielskim, zajęć kaligraficznych, kółka podróżniczego). Naszym
atutem jest program wychowawczy, związa ny z wie lowie kową pi jar ską tra dy cją.
Wartości chrześcijańskie, które przekazujemy, wpływają nie tylko na rozwój religijny dziecka, ale też na jego samodyscyplinę i rzetel ne po dej ście do na uki. Waż na dla nas jest współ pra ca z uczniem
oraz jego rodzicami. Organizujemy wymiany uczniów ze szkołą pijarską w Elblągu, a ostatnio rozpoczęliśmy współpracę
z pijarską placówką w Katalonii – w Barcelonie. ■
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MAMY ŚWIETNE WYNIKI I DLATEGO CHCEMY UMOŻLIWIĆ
MŁODZIEŻY KSZTAŁCENIE NA KOLEJNYM SZCZEBLU. OD ROKU
SZKOLNEGO 2019/2020 ZAMIERZAMY UCZYĆ RÓWNIEŻ W
LICEUM – ZAPOWIADA O. SŁAWOMIR DZIADKIEWICZ, DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ
SZKÓŁ POBOŻNYCH W KATOWICACH

EGZAMIN GIMNAZJALNY
WYNIKI W 2017 R.
JĘZYK POLSKI

69%
82%

MATEMATYKA

47%
68%

JĘZYK ANGIELSKI (poziom rozszerzony)

49%
77%

Średnia krajowa
Średnia w gimnazjum
szkoły pijarskiej

zima 2017

WIETRZEM
ZAPANUJ NAD PO
ZAPANUJ
POWIETRZEM
SWOIM DOMU
W SWOIM

Umów się na bezpłatną wycenę

605 110 115

43-400 Cieszyn, ul. K
Kopernika
opernika 3 | ttel.
el. +48 (33) 85
851
11
13
3 85 | biur
biuro@sferawent.pl
o@sferawent.pl | www
www.sferawent.pl
.sferawent.pl
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STRONA PRAWA

PORWANIE RODZICIELSKIE
– JAK SOBIE RADZIĆ
W TRUDNEJ SYTUACJI
W OSTATNICH LATACH WIELU POLAKÓW WYJECHAŁO
ZA GRANICĘ NA STAŁE W CELACH ZAROBKOWYCH I TAM
TEŻ UŁOŻYŁO SOBIE ŻYCIE. ZA GRANICĄ ŻYJĄ NIE
TYLKO POLSKIE PARY, ALE TAKŻE PARY
„MIESZANE” – W KTÓRYCH JEDEN Z PARTNERÓW JEST
OBYWATELEM INNEGO KRAJU. TEN STAN RZECZY NIE
POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA KWESTIE DOTYCZĄCE
STATUSU PRAWNEGO DZIECKA, GDY DOCHODZI
DO ROZSTANIA PARTERÓW. PRZEDE WSZYSTKIM
DOTYCZY TO PRZYPADKÓW, GDY OBYWATEL POLSKI
PO ROZSTANIU CHCE WRÓCIĆ DO POLSKI WRAZ
Z DZIECKIEM, ALE BRAK JEST ZGODY DRUGIEGO
RODZICA NA WYJAZD DZIECKA Z KRAJU
DOTYCHCZASOWEGO STAŁEGO POBYTU
– PISZĄ PAWEŁ GOIK – ADWOKAT
I MARTYNA MISZCZYK-MAZEK – RADCA PRAWNY

W przypadku opuszczenia wraz z dzieckiem kraju dotychczasowego stałego pobytu bez wymaganej zgody drugiego z rodziców, dochodzi do tzw. porwania rodziciel skie go. To sy tu acja, w któ rej jed no
z rodziców bez woli lub wiedzy drugiego,
wywozi dziecko na stałe z kraju dotychczasowego stałego pobytu, pozbawiając
tym samym drugiego rodzica możliwości
utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

KONWENCJA HASKA
Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowa dze nia dziec ka za gra ni cę,
spo rzą dzo na w Ha dze 25 paź dzier ni ka 1980 r. (Dz. U. z dnia 25 września 1995
r.) jest głównym instrumentem prawnym,
re gu lu ją cym kwe stię po rwań ro dzi ciel skich. Ma chronić przed skutkami takich
działań, a jej głównym celem nie jest rozstrzygnięcie, z którym z rodziców dziecko
ma mieszkać, ale przywrócenie stanu poprzedniego, który został naruszony bez-
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prawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka.
Jeżeli zawiodą metody zażegnania konflik tu i dziec ko zo sta ło uprowa dzo ne
do państwa będącego sygnatariuszem
konwencji haskiej, poszkodowanemu rodzicowi przysługuje prawo do zwrócenia
się do tzw. orga nu cen tral ne go z wnio skiem o powrót dziec ka. Wnio ski o powrót dziecka są rozpoznawane przez właściwe organy państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone.
Do ma gać się moż na powrotu dziec ka,
które nie ukończyło 16 lat i które zostało
bez praw nie uprowa dzo ne. Kon wen cja
przyjmuje jako zasadę niezwłoczny powrót dziecka do państwa, w którym znajdowało się miejsce stałego pobytu dziecka. Organ orzekający państwa, do którego dziecko zostało bezprawnie uprowadzone jest obowiązany do zarządzenia jego niezwłocznego powrotu, jeśli dziecko
nadal w tym państwie przebywa, a wniosek wpłynął przed upływem roku od mo-
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men tu uprowa dze nia lub za trzy ma nia
dziecka.

KIEDY WNIOSEK NIE ZADZIAŁA?
Jednak wniosek taki może nie zawsze zostać uwzględniony. Konwencja zakłada,
że naj waż niej sze jest do bro dziec ka
i w pewnych okolicznościach – np. gdy
istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka na ra ził by je na szko dę fi zycz ną lub
psy chicz ną – powrót dziec ka jest nie wskazany, mimo że nastąpiło jego bezprawne uprowadzenie. W praktyce wykazanie takich okoliczności wymaga przeprowadzenia szeregu dowodów procesowych i nie rzad ko przed stawie nia opi nii
biegłych psychologów.
Warto zwrócić uwagę, że polskie prawo
nie penalizuje porwania rodzicielskiego.
Oznacza to, że rodzic który się go dopuścił, nie ponosi odpowiedzialności karnej.
Sprawa ma się inaczej w państwach Europy Zachodniej. ■
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D3
Czteropiętrowy budynek mieszkalny D3 powstanie w Bażantowie przy ul. Pijarskiej. Do dyspozycji mieszkańców będzie
ogrodzony parking. Dla wygody zaprojektowano także po kilka komórek lokatorskich na każdym piętrze. Doskonała termika
budynku i ogrzewanie systemowe zapewnią wysoki standard cieplny przy niskich kosztach utrzymania.

Funkcjonalne mieszkania o powierzchni od 43 do 71 mkw. zaprojektowano z najwyższą starannością. Mieszkańcy parteru będą
mieli do dyspozycji tarasy z małymi ogródkami, a lokale na wyższych piętrach – balkony usytuowane od południowej strony.

Biuro sprzedaży
Millenium Inwestycje Sp. z o.o.
Katowice, ul. Hierowskiego 2 | tel. 32 205 95 00
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl
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IN CORPORE
DLA DOROSŁYCH
Archiwum In Corpore

OD DAWNA POMAGAMY NIE TYLKO DZIECIOM. W PIERWSZYCH
MIESIĄCACH 2018 ROKU DOROŚLI PACJENCI CENTRUM DIAGNOSTYKI
I TERAPII DOCZEKAJĄ SIĘ WŁASNEJ PRZESTRZENI – IN CORPORE TYLKO
DLA DOROSŁYCH. TO KOLEJNY KROK W NASZEJ MISJI NA RZECZ
POPRAWY HIGIENY SŁUCHU I SZEROKO POJĘTEJ KONDYCJI
PSYCHICZNEJ – MISJI, KTÓRĄ REALIZUJEMY W DŁUGOFALOWEJ KAMPANII
„OD UCHA DO UCHA” – PISZE DR IWONA SOSNOWSKA-WIECZOREK,
DYREKTOR CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE

C

oach czy psychoterapeuta to nie
rozwiązania zarezerwowane dla nieudolnych, którzy nie radzą sobie
psychicznie. Znakomicie sprawdzają się także na przykład w przypadku perfekcjonistów. Z rozwiązań dostępnych w In Corpore,
takich jak metoda Tomatisa czy terapia Biofeedback, które doładowują nasz mózg
i wpływają na dobre samopoczucie, od lat
korzystają biznesmeni, dziennikarze, artyści
i politycy. Już na początku 2018 r. będą mogli dalej czerpać z tej oferty, ale w nowych,
bardziej intymnych warunkach – w In Corpore tylko dla dorosłych – w Katowicach przy
ul. Bażantów 2.
Na wstępie, wszyscy nowi pacjenci będą
mieli do dyspozycji konsultację z psychologiem i neurologiem. Specjalista przeprowa-
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dzi wywiad, ustali priorytety i zaproponuje
usługi, które poprawią dobrostan pacjentów.
Oprócz terapii znanych z dotychczasowej
działalności In Corpore, pojawią się zajęcia
jogi czy medytacji, a do zespołu znanych
i sprawdzonych specjalistów dołączą coachowie, trenerzy zdrowia, dietetycy, choreoterapeuci czy konsultanci do spraw wizerunku.
Podobnie jak w dotychczasowym Centrum
Diagnostyki i Terapii tym, co nas wyróżnia
będzie holistyczne podejście do pacjenta,
które usprawnia terapię i czyni ją bardziej
skuteczną. Warto zadbać o swojego ducha,
tak jak dbamy o nasze ciało w klubach fitness. Człowiek zdrowy i silny nie tylko dobrze wygląda, ale i emanuje pozytywną
energią. ■

NIE TYLKO TERAPIA
W nowej przestrzeni pojawi się także
nieobecna dotąd w Centrum
Handlowym Bażantowo – Stomatologia
In Corpore, a w niej lekarze znani
z konsultacji w „dziecięcej” części
Centrum Diagnostyki i Terapii In
Corpore.

Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
Katowice, przy ul. Bażantów 2
T. 664 300 069
E. info@centrumincorpore.pl
www.centrumincorpore.pl
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UŚMIECH
W DUDA CLINIC
Archiwum Duda Clinic

ZALEDWIE 10 MINUT JAZDY SAMOCHODEM Z BAŻANTOWA DZIAŁA
NALEŻĄCA DO DR. MARIUSZA DUDY DUDA CLINIC – KLINIKA,
KTÓRA WYZNACZA STANDARDY OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NAD
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYMI PACJENTAMI

Klinika przywiązuje ogromną wagę do strefy komfortu pacjenta, którą oddzieliła od gabinetów stomatologicznych. W hallu
recepcyjnym panuje swoisty minimalizm – to strefa ciszy, spokoju, przyjemnej, łagodnej muzyki i miłego zapachu. Miejsce, gdzie
pacjent może się w pełni zrelaksować przed zabiegiem lub po zabiegu stomatologicznym. Od pierwszych chwil na terenie kliniki
pacjentów otacza miła i przyjazna atmosfera, która towarzyszy im przez cały okres leczenia
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DR N. MED. MARIUSZ DUDA

Trzon zespołu stanowią stomatolodzy, którzy współpracują z dr. Mariuszem Dudą
od początku swojej kariery zawodowej. Stomatologia estetyczna, protetyka,
implantologia, periodontologia, stomatologia dziecięca, własne laboratorium
protetyczne – dzięki różnym specjalizacjom zapewniają pacjentom kompleksowe
leczenie z zachowaniem najwyższych standardów

Specjalista chirurg, implantolog
i ekspert ds. implantologii
stomatologicznej, właściciel Duda Clinic
Implantologia i Stomatologia Estetyczna
w Katowicach. Współzałożyciel
i aktualny Prezydent PSI – Polskiego
Stowarzyszenia Implantologicznego
oraz wiceprezydent ICOI – International
Congress of Oral Implantologists.
Redaktor naukowy polskiej edycji
podręcznika Implantologii
Stomatologicznej, redaktor naczelny
czasopisma „Implantologia”
pod patronatem PSI. Uznany
wykładowca polski i zagraniczny
z zakresu implantologii
stomatologicznej

W klinice pracuje
dzisiaj prawie 30
osób. Dzięki
starannie
dobranemu
zespołowi
kompetentnych
lekarzy Duda Clinic
jest w stanie
zaproponować
pacjentom
możliwie najszerszy
wachlarz wysokiej
jakości świadczeń
medycznych

Duda Clinic wyznacza
trendy we współczesnej
stomatologii, nie tylko
w obszarze wysokich
standardów leczenia, ale
także projektów
określających
nowoczesny i niebanalny
wystrój wnętrz, w których
każdy pacjent może się
czuć wyjątkowo

Katowice, ul. Kołodzieja 8
tel. 32 253 01 09
www.dudaclinic.com
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NEONATOLOGIA
NOWORODEK NIE POWINIEN Z MAMĄ WYCHODZIĆ NA SPACERY, ALE ZA TO
POWINIEN BYĆ KĄPANY CODZIENNIE? A MOŻE TO NORMALNE, ŻE DZIECKO
PO URODZENIU TRACI MASĘ CIAŁA? O ZDROWOTNE MITY ZAPYTALIŚMY DR
N. MED. DANUTĘ JADAMUS-NIEBRÓJ, SPECJALISTKĘ PEDIATRII
I NEONATOLOGII Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

FAKT/MIT
▼▼▼

M

NOWORODEK NIE POWINIEN WYCHODZIĆ Z MAMĄ
NA SPACERY. To często spo-

tykany mit, który wziął się z tego, że
przed laty w okresie noworodkowym
przygotowywano dziecko do spaceru poprzez werandowanie. Aktualnie, nie ma
żadnych przeciwwskazań co do spacerowania z noworodkiem. Można z nim
wyjść na spacer już w pierwszym tygodniu życia, ale trzeba pamiętać, że bardzo łatwo traci ciepło. Dlatego
obowiązuje zasada, że noworodek powinien mieć na sobie jedną warstwę odzieży więcej niż dorosły. Oczywiście
uwzględniamy warunki atmosferyczne.

M

NOWORODEK POWINIEN
BYĆ KĄPANY CODZIENNIE.

Obecnie przyjmuje się, że
optymalną jest kąpiel co kilka dni, dwa-trzy razy w tygodniu. Powody są dwa.
Po pierwsze, kąpanie dziecka przez niedoświadczonych rodziców może trwać
długo i w konsekwencji powodować wychłodzenie noworodka. Po drugie, skóra
noworodka jest niedojrzała, mniej elastyczna niż u dorosłego, dodatkowo bardzo delikatna i dlatego podatna
na podrażnienia i uszkodzenia.

F

DZIECKO PO URODZENIU TRACI MASĘ CIAŁA. W pierwszej
dobie po porodzie odparowuje

niewielka część wody z organizmu noworodka, który dodatkowo przyjmuje niewielkie ilości pokarmu, zaledwie 5-10 ml.
Spadek masy ciała może być obserwowany już w pierwszej dobie życia noworodka, maksimum osiąga w trzeciej
dobie. Wyrównanie do masy urodzeniowej powinno nastąpić w 6-7 dobie życia.
W związku z tym, normalnym jest ubytek
masy ciała, przeciętnie 5-6 proc. – maks.
do 10 proc.

F

NOWORODEK NIE POWINIEN
SPAĆ NA BRZUCHU. Spanie

na brzuchu, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań, zwiększa
ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej. Dlatego też, pozycja ta nie jest pozycją preferowaną do spania dla noworodków.
Zabezpieczeniem i pomocą dla rodziców
może być materac z czujnikiem oddechu, ale najprościej unikać tej pozycji
w przypadku najmłodszych dzieci.

F

WIĘKSZOŚĆ DZIECI TUŻ
PO URODZENIU MA ŻÓŁTACZKĘ. Zwiększone stężenie bilirubi-

ny (barwnika, który odpowiada
za zażółcenie skóry i błon śluzowych) we
krwi noworodków sprawia, że żółtaczkę
ma 60-70 proc. dzieci urodzonych w terminie i aż 90 proc. dzieci urodzonych
przedwcześnie. Jest to wynik przede
wszystkim niedojrzałości wątroby.

F

OPIEKĄ NEONATOLOGA POWINNY BYĆ OBJĘTE
WSZYSTKIE WCZEŚNIAKI. Na-

wet zdrowe dziecko raz w miesiącu powinno być zbadane przez neonatologa
lub pediatrę, bo kontroli wymagają takie
parametry, jak: waga, przyrost masy ciała
czy obwód głowy i klatki piersiowej.
Wcześniaki to pacjenci, u których problemy mogą wystąpić zarówno bezpośrednio po urodzeniu, jak i w późniejszych
miesiącach życia. Dlatego tak ważne jest,
aby od początku były objęte opieką neonatologa, który zwróci uwagę na ryzyko
wystąpienia m.in. retinopatii wcześniaczej, niedokrwistości czy osteopenii
wcześniaczej. W Centrum Medycznym Signum funkcjonuje już poradnia neonatologiczna.

F

NOWORODKOM I NIEMOWLĘTOM NALEŻY SUPLEMENTOWAĆ WITAMINY M.IN. D I K.

Witaminy powinny być podane już
w pierwszej dobie życia dziecka. Tak jest
w przypadku witaminy K, której podanie
chroni noworodka przed niebezpieczną
chorobą krwotoczną noworodka. Nie
mniej istotna jest suplementacja witaminy
D3. Witamina ta bierze udział w mineralizacji tkanki kostnej oraz regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej, a także
wspiera szereg procesów biochemicznych przebiegających w organizmie. ■

Katowice, ul. Bażantów 6C
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37 | www.signum-katowice.pl
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OBAWIASZ SIĘ GRYPY?
PRZYDATNA OCHRONA – SELEN Z CYNKIEM
TRWA SEZON NA PRZEZIĘBIENIA I WIELE OSÓB SZCZEPI SIĘ PRZECIWKO GRYPIE, ABY ZMNIEJSZYĆ
RYZYKO ZACHOROWANIA. ALE UKŁAD ODPORNOŚCIOWY MOŻNA WZMOCNIĆ TAKŻE ZA POMOCĄ
SUPLEMENTACJI SELENEM
Selen jest pierwiastkiem śladowym. W organizmie jest odpowiedzialny m.in. za stymulowanie produkcji komórek typu t, białych
krwinek, które aktywnie uczestniczą w niszczeniu atakujących wirusów. Zwiększając
dzienne spożycie selenu poprzez przyjmowanie suplementu, można wzmocnić naturalną odporność organizmu na infekcje wirusowe.

CYNK NA PRZEZIĘBIENIA
Cynk, inny ważny pierwiastek śladowy, zapewnia wzmocnienie tego efektu. Kanadyjscy badacze zebrali dane z 17 badań naukowych,
w których ogółem wzięło udział 2121 wolontariuszy. Naukowcy stwierdzili, że u osób, które
przyjmowały suplementy cynku, przeziębienie
trwało krócej niż u osób, które nie uzupełniały
tego pierwiastka. Obserwacje Kanadyjczyków
zostały poparte m.in. przez Finów, którzy wykazali, że wysokie dawki cynku (nie dawki niskie)
mogą spowodować skrócenie czasu trwania
przeziębienia o ponad 40%. Wyniki oparto
na podstawie 13 badań klinicznych kontrolowanych placebo.

ILE POTRZEBUJĘ?
Często zastanawiamy się, czy przyjmujemy odpowiednią ilość selenu i cynku i jakie ilości tych
składników powinniśmy przyjmować. Po przeprowadzeniu badań naukowych nad selenem
badacze zgadzają się, że przeciętny, zdrowy,
dorosły człowiek potrzebuje około 100 mikrogramów selenu dziennie. Jeśli chcemy stosować selen np. w celu zapobiegania przeziębieniom iinfekcjom wirusowym, efekt korzystny wykazują dawki 200 mikrogramów (a nawet większe). Natomiast dawka dzienna cynku w zakresie 15-30 mg wydaje się być wystarczająca.

DOBRYM POMYSŁEM MOŻE BYĆ
WŁĄCZENIE WITAMIN A, B6, C I E,
KTÓRE SĄ CZĘŚCIĄ TZW. SIECI
ANTYOKSYDACYJNEJ

Selen ma także dobroczynny wpływ m.in.
na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy,
uczestniczy w regulacji metabolizmu.
Wspiera też procesy biologiczne, takie jak:
prawidłowe funkcjonowanie układu odpor-

nościowego, produkcja prawidłowych komórek plemników, ochrona komórek
przed szkodliwym działaniem stresu oksydacyjnego, utrzymanie zdrowych włosów
i paznokci. ■

Selen i cynk przyczyniają
się do prawidłowego
funkcjonowania układu
odpornościowego

Bio-Selen + Cynk jest
idealnym kompleksem
przeciwutleniaczy,
ponieważ zawiera nie tylko
czysty, organiczny selen
i cynk, ale również
witaminy C i E, których
właściwości przyczyniają
się do ochrony naszych
komórek przed stresem
oksydacyjnym

Bio-Selen + Cynk
od Pharma Nord
zawiera 100 µg selenu
w formie opatentowanych,
organicznych, wysoko
biodostępnych drożdży
selenowych
– SelenoPrecise
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ODSZUKAĆ
WOLNE MIEJSCE

K
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Każdy z nas w Wigilię pozostawia pewnie wolne miejsce dla niespodzianego przybysza. To
stary zwyczaj. Tak po prostu trzeba. I to miejsce do końca kolacji zostaje puste. Nikt nie
przychodzi, bo nikogo nie zapraszamy. Wspólnie z żoną postanowiliśmy to zmienić. Najpierw zaproponowaliśmy znajomemu wspólne świętowanie przy stole w naszym mieszkaniu. Potem liczba ludzi systematycznie rosła.
Kiedy przekroczyliśmy 35 osób, musieliśmy
się przenieść do naszej restauracji w Parku
Śląskim. W 2012 roku w Hali Wystaw Kapelusz po raz pierwszy zorganizowaliśmy Wigilię
dla samotnych na większą skalę – z plakatami
w miastach, autobusami dla gości i wolontariatem. Przyszło sześćset osób. Daliśmy ludziom nadzieję, radość, pokazaliśmy, że są
potrzebni. Sami zaś przekonaliśmy się, jak
ogromnym problemem i chorobą naszej cywilizacji jest samotność. Od kilku lat utwierdza-

m

BOŻE NARODZENIE TO NAJBARDZIEJ RADOSNE ZE WSZYSTKICH
ŚWIĄT. A W WIGILIJNY WIECZÓR NIKT – NIEZALEŻNIE OD WIEKU,
ZASOBNOŚCI PORTFELA, STATUSU SPOŁECZNEGO – NIE
POWINIEN BYĆ SAM. DLATEGO 24 GRUDNIA W DZIESIĘCIU
MIASTACH W POLSCE, A TAKŻE W MIŃSKU I W TORONTO,
ZAPROSIMY DO WSPÓLNEGO STOŁU, KOLĘDOWANIA
I ŚWIĘTOWANIA. SPODZIEWAMY SIĘ OKOŁO DZIESIĘCIU TYSIĘCY
GOŚCI. W KATOWICACH SPOTKAMY SIĘ W MIĘDZYNARODOWYM
CENTRUM KONGRESOWYM

Arc
hiw
u

MIKOŁAJ RYKOWSKI
Restaurator, organizator Wigilii dla
samotnych, jeden z założycieli
Fundacji Wolne Miejsce

my się w tym przekonaniu i rozwijamy naszą
ideę o kolejne miasta i kolejnych potrzebujących.
W tym roku organizujemy naszą Wigilię m.in.
w Łodzi, Wrocławiu i w Wiśle. Będziemy też
na Śląsku: w Katowicach i w Świętochłowicach. Udział jest oczywiście bezpłatny.
W MCK Wigilia rozpocznie się o godzinie 16.
Wystawimy przedstawienie teatralne o tematyce biblijnej, a kolędy zaśpiewają chóry i zespoły wokalne. Zadbamy oczywiście o świąteczny
nastrój i tradycyjne domowe potrawy. Na zakończenie każdy pod choinką znajdzie coś
dla siebie. To niby niewiele. Ale my doskonale
zdajemy sobie sprawę, że z Bożą pomocą dajemy tym ludziom energię na kolejne miesiące. W pewnym sensie oni przestają być samotni. Wielu z nich przeżywa wewnętrzną odnowę i odnajduje to swoje wolne miejsce.
Również w życiu codziennym. ■

zima 2017

Materiały prasowe

KABARET MUMIO
▼▼▼
26 grudniA, godz. 19
Teatr Śląski, Katowice
Bilety: od 60 zł
W świąteczny wieczór Teatr Śląski zaplanował prawdziwe sceniczne szaleństwo:
jubileuszowy występ z okazji 21. rocznicy
powstania kabaretu Mumio.
Jak przyznają sami artyści, na widzów
czekają najlepsze skecze i gagi, które
udało się kabareciarzom do tej pory
stworzyć. Nie zabraknie więc najpopularniejszych fragmentów spektaklu „Kabaret
Mumio”, który zagrano ponad dziewięćset

razy oraz kultowej „Lutownicy, ale nie pistoletowej, tylko takiej kolby”. Na scenie
zobaczymy też świat Macieja i Jędrzeja
z najnowszego spektaklu „Welcome Home, Boys”, którego regionalna premiera
odbyła się właśnie w Teatrze Śląskim. Zaplanowano też nowe wcielenia twórców,
w tym charyzmatyczne role o zabarwieniu
mocno muzycznym, które zwiastują kolejny zwariowany projekt.

Kabaret Mumio w składzie: Jadwiga Basińska, Dariusz Basiński, Jacek Borusiński, działa od 1995 roku, gdy artyści
opuścili Teatr Gugalander, tworząc
agencję reklamową pod nazwą Studio
Aktorsko-Reklamowe Epty-a, a zaraz potem Teatr Epty-a. Już jako kabaret zyskali ogromną popularność i występowali
na wielu krajowych scenach kabaretowych i muzycznych.

Materiały prasowe

BAL U CYGANA

BASSEM AKIKI, KONCERT
SYLWESTROWY

▼▼▼

▼▼▼

31 grudniA, godz. 21
Teatr Rozrywki, Chorzów
Bilety: od 290 zł
Na sylwestrowy wieczór chorzowski Teatr
Rozrywki przygotował nietuzinkowy koncert
piosenek Jacka Cygana. We wspaniałej
oprawie choreograficznej, orkiestrowej i wokalnej będzie można usłyszeć przeboje, które wykonywała cała plejada polskich gwiazd
m.in. Hanna Banaszak, Ewa Bem, Edyta
Geppert, Edyta Górniak, Anna Jurksztowicz,
Grażyna Łobaszewska, Maryla Rodowicz,
Ryszard Rynkowski, Stanisław Sojka i Mietek
Szcześniak.
Jacek Cygan zajmuje się również pisaniem
scenariuszy i sztuk muzycznych. W tym roku
wydano „Śpiewnik”, w którym, w dowcipny
sposób, opowiada o kulisach powstania największych jego przebojów. Fragmenty tej

31 grudniA, godz. 20
NOSPR, Katowice
Bilety: od 85 zł

książki w doskonały sposób uzupełnią część
muzyczną. Poza kilkugodzinnym koncertem
całego zespołu, Teatr Rozrywki przygotuje
też zabawę na dwóch parkietach, zimny i gorący poczęstunek wraz z napojami, a przede
wszystkim wspaniałą atmosferę na całą sylwestrową noc.

Pożegnanie 2017 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w tym roku przebiegnie przy dźwiękach muzyki inspirowanej wzajemnymi wpływami
Wschodu i Zachodu. Taki repertuar preferuje
bowiem Bassem Akiki, dyrygent pochodzenia libańskiego.
Akiki to również doktor sztuki. Studiował też filozofię i analizował jej wpływ na muzykę.
Współpracuje z wieloma orkiestrami i teatrami
muzycznymi na świecie. Zadebiutował w wieku 24 lat, prowadząc przedstawienie „Traviata”
Giuseppe Verdiego z zespołem Opery Wrocławskiej, którym dyrygował do 2013 roku. Poza klasycznym repertuarem przygotował
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światowe premiery wielu dzieł współczesnych
kompozytorów i nimi dyrygował.
Obecnie Bassem Akiki jest zastępcą dyrektora ds. artystycznych Opery Śląskiej. Regularnie dyryguje w wielu teatrach operowych i filharmoniach w Polsce i na świecie (Opera
Królewska La Monnaie w Brukseli czy Chamber Orchestra of Philadelphia).

JÁNOŠKA ENSAMBLE, KONCERT
NOWOROCZNY

▼▼▼
5 sTyCzniA, godz. 19
Filharmonia Śląska, Katowice
Bilety: od 70 zł

Zespół Jánoška Ensemble został utworzony przez czterech braci pochodzących
z wysoce muzykalnej rodziny na Słowacji.
Solowo oraz jako zespół artyści występowali na największych światowych scenach,
m.in. w Wiedniu, Nowym Jorku i w Sydney.
Liderem zespołu jest František Jánoška
uchodzący za najbardziej wszechstronnego pianistę młodego pokolenia, odnoszący
również sukcesy jako kompozytor, aranżer
i improwizator w różnych stylach muzycznych.
W Filharmonii Śląskiej usłyszymy autorskie
aranżacje i wirtuozowskie improwizacje oparte na różnorodnym repertuarze – od popularnych tematów muzyki klasycznej, przez au-

torskie kompozycje członków zespołu, po cygańskie melodie ludowe, tango czy muzykę
popularną.
Materiały prasowe
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PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:
BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Pijarska 1, 3 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Bażantów 6C / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice,
ul. Bażantów 2 (Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, Apteka Vitalis, Kwiaciarnia Sekrety Natury, Piotr i Paweł, Biuro Podróży Olivier's Travels), ul. Bażantów 4 (Thai-Pan, Instytut Urody
Grazia), ul. Bażantów 6 (La Tavola, Albenca, Hirado Sushi, Kawiarnia Srebrna Łyżeczka, Garmażernia Złoty Bażant, Piekarnia-Cukiernia Wygorzele, Ekodelikatesy Natura i Zdrowie,
Guapo-Guapa Kids Fashion Shop, Biuro Podróży Itaka, Przychodnia Weterynaryjna iVet) / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, ul. Hierowskiego 2 / OPTYK OKULISTA
SIGNUM CH LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / OPTYK OKULISTA SIGNUM CH AUCHANMikołów, ul. Gliwicka3 / JAZZ CLUB HIPNOZAKatowice, pl. Sejmu Śląskiego2
/ ZIĘBA CLINIC Katowice, ul. Kościuszki 255 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice,
ul. Bocheńskiego 100 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice, ul. Kolejowa 54
/ PORSCHE INTER AUTO KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Trasa Średnicowa 2 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice,
ul. Bocheńskiego 125 / AUTO-BOSS Chorzów 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 / FERRARI KATOWICE
ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZ Sosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, ul. Bażantów 4/2 / DUDA CLINIC Katowice, ul. Kołodzieja 8 / NOSPR Katowice, pl.
W. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 (Bayla, Estee Lauder, Wójcik, iSpot, 4Faces, Mount Blanc, Tescoma, Pretty One,
Douglas, Tommy Hilfiger, Wittchen) / GALEN REHABILITACJA Katowice, ul. Pijarska 3 / OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 /
MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199 / COMPASS POOLS POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31 / SKODA AUTO ŚLIWKA Katowice, ul. Kościuszki 94 /
SKODA AUTO ŚLIWKA Sosnowiec, ul. 3 Maja 60 / KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ DR N. MED. KATARZYNA SKWARA-GUZIKOWSKA Katowice, ul. Bażantów
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Gdy nadejdą Święta Bożego Narodzenia
niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi,
a Nowy Rok przyniesie pomyślność
i szczęście każdego dnia

życzą Zarząd i Pracownicy
Spółek Grupy Millenium

