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Beata i Janusz Kustrzępowie
z synami

RODZINNY 
BIZNES W BAŻANTOWIE
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BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy
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PLACE IN MY HEAD

alasKa. into the wild
wkrACzAmy w dzikość – PodążAmy

TroPEm niEdźwiEdzi grizzLi,

zmiErzAmy ku mAjEsTATyCznym

LodowCom, wędrujEmy u PodnóżA

dEnALi 

24
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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?

Zapraszam do lektury!

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

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 20
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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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MY PLACE 

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

Z RODZINĄ
NAJLEPIEJ

WYCHODZI SIĘ
W BIZNESIE
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BEATA I JANUSZ KUSTRZĘPOWIE 
Małżeństwo ipartnerzy wbiznesie
odponad20 lat. Prowadzą salony optyczne
icentrum medyczne podmarką Signum
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Bar tło miej Wnuk: Po dob no z ro dzi ną do brze wy -
cho dzi się tyl ko na zdję ciach, a pań stwa przy -
kład po ka zu je, że nie tyl ko na zdję ciach, ale
i w biz ne sie.
Be ata i Ja nusz Ku strzę po wie: Trud no roz -
wo dzić się z po wo du drob nych nie po ro zu -
mień w pra cy. 

Za tem za cznij my od te go – od re la cji mał żon -
ków we wspól nej fir mie.
Moż na po wie dzieć, że po zna li śmy się
w pra cy. Dwa dzie ścia pa rę lat te mu za ło ży -
li śmy spół kę cy wil ną i wy star to wa li śmy ra -
zem od ze ra w biz ne sie optycznym, sta jąc
się dys try bu to ra mi opraw oku la ro wych.
Bar dzo szyb ko oka za ło się, że efek ty
wspól nej pra cy są rewelacyjne, mimo że lu -
dzie z bran ży nie wró ży li nam świe tla nej
przy szło ści. Dzia ła li śmy na za sa dzie hur -
tow ni na kół kach, co wią za ło się z wiecz ną
nie obec no ścią w do mu. Dzie ci do ra sta ły,
po mi mo ogrom nej po mo cy dziad ków (ro -

dzi ców Be aty) po trze bo wa ły na szej obec -
no ści, a my nie po tra fi li śmy zna leźć pra -
cow ni ków, któ rzy osią ga li by wy ni ki zbli żo -
ne do na szych.

I tak tra fi li pań stwo do Ba żan to wa?
Tak po wsta ło po sta no wie nie, aby osa dzić
na szą fir mę w kon kret nym miej scu. Za -
czę li śmy od dwóch skle pów optycz nych,
ten w Ba żan to wie był trze ci. Róż ni ca mię -
dzy nim a po zo sta ły mi mia ła po le gać

na tym, że pla no wa li śmy roz sze rzyć dzia -
łal ność o pro fe sjo nal ny ga bi net oku li -
stycz ny. Jed nak na sze pla ny szyb ko zwe -
ry fi ko wa ły obo wią zu ją ce prze pi sy – wy ma -
ga nia dla jed ne go ga bi ne tu nie wie le róż -
ni ły się od tych dla sze ściu. W tym sa mym
cza sie wła ści ciel Cen trum Han dlo we go
Ba żan to wo szu kał ope ra to ra, któ ry po pro -
wa dzi przy chod nię. Los spra wił, że usie dli -
śmy do roz mów, choć – mu si my przy -
znać – by li śmy na sta wie ni scep tycz nie.
Ba żan to wo wy glą da ło wte dy zu peł nie ina -
czej niż te raz – miesz kań ców osie dla by ła
za le d wie garst ka, a przez plac bu do wy
trze ba by ło prze dzie rać  się w gu mow -
cach. 

A jed nak uwie rzy li pań stwo, że osie dle cze ka
roz wój a pań stwa… świe tla na przy szłość.
W pierw szej wer sji umo wy by ła mo wa o lo -
ka lu wiel ko ści 120 mkw., ale pod czas każ -
de go spo tka nia z ar chi tek tem stwier dza li -

  
TRUDNO ROZWODZIĆ
SIĘ Z POWODU
DROBNYCH
NIEPOROZUMIEŃ
W PRACY



7

śmy, że po trze bu je my wię cej miej sca. Czte -
ry ra zy pod pi sy wa li śmy aneks, aż do szli -
śmy do ścian in nych na jem ców. Osta tecz -
nie wy star to wa li śmy na trzy krot nie więk szej
po wierzch ni niż za kła da li śmy. W tym ro ku,
po de ka dzie w Ba żan to wie po wtó rzy li śmy
ten za bieg i znów po tro ili śmy po wierzch nię.
Po prze pro wadz ce do bu dyn ku CUBE zaj -
mu je my bli sko 1 tys. mkw. 

Ba żan to wo sta ło się pań stwa dru gim do mem?
Ba żan to wo sta ło się jed nym z naj waż niej -
szych miejsc na sze go ży cia. Pra cu je my tu
co dzien nie od ra na do go dzi ny 20, a gdy
jest po trze ba, to jesz cze dłu żej. Na szczę -
ście pra cu ją z na mi sy no wie – Grze gorz zaj -
mu je się sa lo nem optycz nym a Ma ciej przy -
chod nią. Do dat ko wo, bar dzo bli sko ma my
też Wojt ka, któ ry jesz cze nie daw no pra co -
wał na peł ny etat w cen trum me dycz nym,
a te raz dzia ła na wła sny ra chu nek – otwo -
rzył bar su shi do słow nie pod na mi.

Wresz cie zna leź li pań stwo pra cow ni ków, któ rzy
pra cu ją rów nie sku tecz nie jak pań stwo?
Za wsze uwa ża li śmy, że dzie ci po win ny
mieć peł ną swo bo dę de cy do wa nia o swo -

jej przy szło ści, ale roz wi ja my się or ga nicz -
nie i tak wła śnie, w mia rę po trzeb w pra cę
przy chod ni i sa lo nów optycz nych z wła snej
ini cja ty wy za czę li włą czać się na si sy no wie.
Naj pierw w naj prost sze ak tyw no ści w chwi -
lach wol nych od na uki, a po tem, stop nio wo
an ga żo wa li się co raz moc niej i peł niej.
Trud no o bar dziej kom for to wą sy tu ację, niż
ta, kie dy do ro bek ży cia po wie rzasz opie ce
naj bliż szych osób. To nie rze mio sło prze ka -
zy wa ne przez po ko le nia z oj ca na sy na, ale
ma my na dzie ję że za 50 lat na sza fir ma bę -
dzie da lej na ryn ku, cie sząc na sze wnu ki
i pra wnu ki.

Py ta łem pań stwa sy nów o uro ki pra cy z ro dzi ca -
mi i wszy scy pod kre śla li jed no – do stęp ność 24
go dzi ny na do bę. Do bro wol ną, ale jed nak.
Naj trud niej by ło, kie dy jesz cze wszy scy
miesz ka li śmy w jed nym miej scu. Wte dy
nie ustan nie roz ma wia li śmy o tym, co i jak
po pra wić. Wraz z usa mo dziel nie niem się

  
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
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sy nów ta sfe ra unor mo wa ła się, ale
do dzisiaj, spo ty ka jąc się na nie dziel nym
obiedzie, oma wia my służ bo we te ma ty. Jed -
nak że pa mię taj my, że de fi ni cja pra cy koń -
czy się w mo men cie, w któ rym ro bi my coś
z pa sją. Wte dy sło wo „pra ca” prze sta je
funk cjo no wać w czło wie ku, a po świę ca nie
bar dzo du żej ilo ści cza su nie ko li du je
z osią ga niem speł nie nia w ży ciu za wo do -
wym i pry wat nym.

Na po cząt ku tej roz mo wy po wie dzie li pań stwo,
że trud no się roz wo dzić z po wo du drob nych nie -
po ro zu mień w pra cy. A jak służ bo we pro ble my
prze kła da ją się na re la cje z sy na mi?
Po zor nie to bar dzo pro ste – dla każ de go
ro dzi ca na tu ral nym jest, że zwra ca dziec ku
uwa gę. Kie dy jed nak po ja wia ją się za leż no -
ści służbowe, spra wa się kom pli ku je, bo za -
wsze szu ka my uspra wie dli wie nia i oka zu je
się, że du żo ła twiej jest po wie dzieć praw dę

oso bie ob cej niż bli skiej, bo re la cja ro -
dzic – dziec ko bie rze gó rę nad za leż no ścią
szef – pod wład ny. Waż ne, że by nie do trzeć
do gra ni cy, któ rej prze kro cze nie po sta wi
wszyst kich w im pa sie: wszy scy wie dzą, że
ro bisz źle, ale nic z tym nie zro bi my, bo to
nie naj waż niej sze w ży ciu. Prze szli śmy ten
etap i dzi siaj bez ogró dek roz ma wia my ze
so bą o wszyst kim.

A ja kie są plu sy ro dzin nej fir my?
Zde cy do wa ną prze wa gą pro wa dze nia biz -
ne su ro dzin ne go jest wol ność wy bo rów
i po dej mo wa nia de cy zji. Istot ny jest dla nas
rów nież czło wiek w fir mie, a nie tyl ko per -
spek ty wa słup ków i ta be lek na ko niec mie -
sią ca, kwar ta łu czy ro ku. Ce ni my so bie bli -
skość lu dzi, bo to wła śnie te re la cje mo gą
two rzyć trwa ły i uczci wy biz nes.

Za tem, ja kie wy zwa nia przed pań stwem?
Kon cen tru je my się na od świe że niu de si gnu
sa lo nów optycz nych i roz wo ju przy chod ni
w no wym miej scu. Ro dzi ny sy nów doj rze wa -
ją, więc i my kie run ku je my się na mło dych:
roz wi ja my opie kę nad ko bie ta mi w cią ży
i część pe dia trycz ną. Za wsze my śle li śmy jak
Ma łysz, o naj bliż szym sko ku i co bę dzie
w szer szej per spek ty wie po ka że czas. Ja -
kimś cu dem uda ło nam się stwo rzyć ro dzi nę,
w któ rej nie oba wia my się o swo ją sta rość. �

  
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.

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.

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.



PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO
POD OPIEKĄ LEKARZA

Wie le za bie gów me dy cy ny es te tycz nej mo że
wy ko ny wać wy łącz nie le karz. Wie dza ko -
sme to lo gów do ty czą ca fi zjo lo gii skó ry, jej
dia gno sty ki, a przede wszyst kim za bie gi
z krę gu praw dzi wej, za awan so wa nej ko sme -
to lo gii są jed nak ab so lut nie ko niecz nym ele -
men tem suk ce su te ra peu tycz ne go. W KSG
Cli nic po dział obo wiąz ków jest ja sny, a płyn -
na, wza jem nie uzu peł nia ją ca się współ pra ca
jest jed nym z naj więk szych atu tów kli ni ki.

SPERSONALIZOWANA
TERAPIA

Uważne wsłuchiwanie się w po trze by Pa -
cjen tów oraz do sko na ła współ pra ca mię -

dzy le ka rzem a dy plo mo wa nym ko sme to -
lo giem gwa ran tu ją naj bar dziej efek tyw ną
te ra pię oraz peł ną satysfakcję
z przeprowadzonego leczenia.

TYLKO SPRAWDZONE
TERAPIE MEDYCYNY
PRZECIWSTARZENIOWEJ

Rozwój medycyny przeciwstarzenio wej to
nie usta ją ca go ni twa. Aby na dą żyć za no -
wo ścia mi i se lek cją tych, któ re fak tycz nie
bę dą sku tecz ne i – przede wszyst kim –
bez piecz ne dla Pa cjen tów, ko niecz ny jest
udział w naj więk szych mię dzy na ro do -
wych kon gre sach me dy cy ny es te tycz nej
oraz grun tow na, aka de mic ka wie dza. Oba
wa run ki bez spor nie speł nia ka dra KSG
Clinic. 
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ODPOWIEDZIALNE 
DAWANIE PIĘKNA
– 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.

LECZENIE
PIĘKNEM
WITAMY W KSG CLINIC – KLINICE MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ STWORZONEJ PRZEZ WYJĄTKOWEGO
LEKARZA – DR N. MED. KATARZYNĘ SKWARĘ-
GUZIKOWSKĄ

materiał reklamowy

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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WSZYSTKIE PLACE 

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

Na pro jek ty, któ re wal czy ły o fi nan so wa nie
w ra mach Bu dże tu Oby wa tel skie go, miesz -
kań cy Ka to wic mo gli za gło so wać za po mo -
cą for mu la rza in ter ne to we go lub w jed nym
z 34 sta cjo nar nych punk tów zlo ka li zo wa -
nych na te re nie ca łe go mia sta. Czwar ta od -
sło na Bu dże tu Oby wa tel skie go ob fi to wa ła
w naj większą licz bę zgło szo nych za dań.
Miesz kań cy wy bie ra li spo śród 350 pro jek -
tów. Upraw nio nych do gło so wa nia by ło 244
tys. osób, z cze go za gło so wa ło 33 tys. Fre -
kwen cja wy nio sła 13,6 proc.
Jed nym ze zgło szo nych pro jek tów by ła
„Ro we ro wa Ko stuch na”, któ ra otrzy ma -
ła 698 gło sów – naj wię cej w dziel ni cy. Pro -
jekt prze wi du je kon ty nu ację roz bu do wy ko -
lej nych sta cji – wy po ży czal ni ro we rów miej -
skich.

– Co raz wię cej lu dzi z nich ko rzy sta. Po wsta -
ły już w Li go cie i w Pio tro wi cach. Po my śle li -
śmy, że war to po łą czyć południe kolejnymi
stacjami – tłu ma czy Da wid Ka miń ski, po my -
sło daw ca pro jek tu. – Kon ku ren cja by ła spo -
ra, bo zgło szo no du żo cie ka wych po my -
słów. Wspól nie z są sia da mi i zna jo my mi
uda ło nam się prze ko nać miesz kań ców
do na sze go roz wią za nia. Prze pro wa dzi li śmy
też uda ną ak cję in for ma cyj ną w por ta lach
spo łecz no ścio wych. Je ste śmy nie zmier nie
za do wo le ni, że się uda ło – do da je.
Zgod ni ne z pro jek tem, któ re go war tość to
oko ło 180 tys. zł, stacje przewidziane są
m.in. przy przystanku autobusowym w
okolicy ul. Boya-Żeleńskiego 74A, w oko li cy
przy stan ku przy re stau ra cji An na Ma ria,
a tak że przy Cen trum Han dlo wym Ba żan to -

wo. – Wstęp nie chcie li by śmy, aby sto jak
sta nął przy su per mar ke cie Piotr i Pa weł.
Na ra zie kon sul tu je my z mia stem, wy bór
kon kret nej lo ka li za cji – pod kre śla Ka miń ski
i nie wy klu cza, że w przy szłym ro ku rów nież
zgło si do Bu dże tu Oby wa tel skie go ko lej ny
ro we ro wy, za chę ca ją cy do ak tyw no ści fi -
zycz nej, pro jekt. 
Mo da na ro we ry miej skie opa no wa ła Ka to -
wi ce. Tyl ko w tym ro ku do ko na no 100 tys.
wy po ży czeń, a w sys te mie za re je stro wa ło
się po nad 11 tys. no wych osób. Do dys po -
zy cji miesz kań ców po zo sta je 35 sta cji, jed -
nak dzię ki gło so wa niu na pro jek ty zgło szo -
ne do Bu dże tu Oby wa tel skie go już w przy -
szłym ro ku w róż nych dziel ni cach mia sta
łącz nie po ja wi się do dat ko wych je de na ście
sta cji. 
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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

Restauracje i kawiarnie Sklepy Usługi Zdrowie

11. Hirado Sushi
13. Kawiarnia Srebrna Łyżeczka
22. Albenca Restauracja Hiszpańska
27. La Tavola Restauracja Włoska
31. Thai-Pan Restauracja Tajska

5. Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
7. Apteka Vitalis
9. Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore 
17. Centrum Medyczne Signum
18. Przychodnia Weterynaryjna iVet
29. Thai-Pan Salon Masażu Tajskiego

3. Kwiaciarnia Sekrety Natury
4. Salonik Prasowy Kolporter
8. Supermarket Piotr i Paweł
12. Optyk Okulista Signum
16. Ekodelikatesy Natura i Zdrowie
19. Drogeria Rossmann
20. Garmażernia Złoty Bażant
21. M&P Alkohole i Wina Świata
23. Kotłowski Max Elektro Prime Store
24. Guapo-Guapa Kids Fashion Shop
26. Piekarnia–Cukiernia Wygorzele
33. ko ko good – Sklep mięsny
34. Kosmetyki Naturalne

1. Alior Bank
2. PKO Bank Polski
6. Biuro Podróży Olivier's Travels
10. ACS Dagma 
10. Dagma Bezpieczeństwo IT
14. Biuro Podróży Itaka
15. Pralnia 5āsec
25. Dagma Photo
28. Dagma Art
30. Instytut Urody Grazia
32. Studio Fryzur Agnieszka&Robert 
    Tokarczyk

Powierzchnia zarezwerwowana

Powierzchnia wolna
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Do sto łu za pro si ła wło ska re stau ra cja La
Ta vo la, gdzie klien ci mo gli wziąć udział
w de gu sta cjach spe cja łów z Pół wy spu
Ape niń skie go. Naj młod si przy glą da li się
po ka zom ba niek my dla nych i wy stę pom
ma żo re tek, bra li udział za ba wach z sym pa -
tycz nym bał wan kiem w skle pie z mo dą
dzie cię cą Gu apo -Gu apa oraz sko rzy sta li
z za pro sze nia do skle pu Ko tłow ski Max
Elek tro, gdzie kró lo wa li ilu zjo ni ści i szczu -
dla rze. Wi do wi sko „Ma gia ognia” oraz kon -
cert smycz ko wy ode gra ny z roc ko wym pa -
zu rem zwień czy ły trwa ją ce trzy dni świę to
otwar cia bu dyn ku CUBE Cen trum Han dlo -
we go Ba żan to wo.

R
em

igiusz Turlej

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O CENTRUM
HANDLOWYM
BAŻANTOWO
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Chleb Sze fa. To sztan da ro wy pro dukt
z Wy go rze la. Eks po no wa ny z ho no -
rem, za wsze nanaj wy żej pół ce pie kar -

ni. Je go twór cą jest Adam Żo ga ła, szef. Cykl
pro duk cyj ny je go chle ba to aż 18 go dzin. Za -
miast wo dy pie karz uży wa kwa śne go mle ka,
a do te go prze pa lo ne go cu kru i ze sta wu zia -
ren. Tak przy go to wa ne bo chen ki za cho wu ją
świe żość przez ty dzień i– jak ma wia sam twór -
ca re cep tu ry – nie są ta nie, ale za to bar dzo do -
bre.
Odnie daw napoChleb Sze fa nie trze ba już je -
chać do ty skiej dziel ni cy Wy go rze le, wy star czy
zaj rzeć do lo ka lu w jed nym z na roż ni ków bu -
dyn ku CUBE w Cen trum Han dlo wym Ba żan -
to wo, gdzie wcze sną je sie nią 2017 r. swo je
miej sce zna la zła pie kar nia. W ten spo sób Żo -
ga ło wie wró ci li naKo stuch nę, skąd pra pra dzia -
dek Ada ma – Mi chał po nad sto lat wcze śniej
wy niósł się doWy go rze la.
Je go syn Paul w 1904 r. po sta no wił wy słać sy -
nanana ukę za wo du podLipsk. Ten popo wro -
cie wy bu do wał dom i pie kar nię; za kład, któ -

ry – roz bu do wa ny o ko lej ne po miesz cze nia
i piec – dzia ła dodzi siaj.
Przez pierw sze la ta funk cjo no wa nia pie kar nia
zu peł nie nie przy po mi na ła za kła dów dzia ła ją -
cych we współ cze snych re aliach. – Sto lat te -
mu więk szość lu dzi sa mo dziel nie wy ra bia ła
cia sto nachleb iprzy no si ła je pie ka rzo wi dowy -
pie cze nia. Z bie giem cza su, w la tach 40. ubie -
głe go wie ku lu dzie prze ko na li się, że le piej ku -
pić pie czy wo o od po wied niej ja ko ści, bo ich
chleb jed nym ra zem się uda wał, a in nym ra -
zem – nie – mó wi Adam Żo ga ła. Dziad ko wi
Ada ma nie uda ło się wró cić zwoj ny.
Po pierw szym pie ka rzu w ro dzi nie pie kar nię
prze jął więc15-let ni syn Jo ha na– Eryk. Wtrud -
nym po wo jen nym cza sie per tur ba cji by ło co
nie mia ra. Wszyst ko uspo ko iło się po trans for -
ma cji ustro jo wej. Na sta ła III Rzecz po spo li ta,
awraz znią Adam Żo ga ła, któ ry od1992 r. sze -
fu je „Wy go rze lu”. – Odra zu po sta no wi łem roz -
bu do wać za kład, że by pro du ko wać i sprze da -
wać wię cej, ale nie kosz tem ja ko ści. Na sze pie -
ce są ce ra micz ne, zu peł nie jak na po cząt -

kuXXwie ku. Re cep tu ra rów nież się nie zmie ni -
ła – mó wi Adam Żo ga ła.
Do prze ję cia in te re su już przy go to wu je się syn
Mi chał, któ ry dzi siaj zaj mu je się lo gi sty ką i wła -
sno ręcz nie wy ko nu je cia sta fran cu skie i droż -
dżo we. �
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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

TEKST:  BArTłomiEj wnuk

Katowice, ul. Bażantów 6
tel. 32 216 95 95
e-mail: biuro@wygorzele.pl

ZOBACZ WIDEO
Z WYGORZELA
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JAK SUKCES TO TYLKO

W BAŻANTOWIE! 

Prezentujemy ludzi i firm
y

związane z Centrum

Handlowym Bażantowo

oraz historię ich biznesu

iVET pod cho dzi do pa cjen tów kom plek so -
wo, bo ta kie go po dej ścia na uczy ła nas
prak ty ka w naj lep szych ośrod kach w Pol -
sce i za gra ni cą – mó wi Jo an na Pyr kosz,
kie row nicz ka po rad ni, le karz we te ry na rii,
spe cja li sta chi rurg we te ry na ryj ny, któ ra do -
świad cze nie zdo by wa ła, pra cu jąc w pre sti -
żo wych ośrod kach w War sza wie i ir landz -
kim Bal ly shan non. Ra zem z An ną Waw rzy -
niak (któ ra na by ła do świad cze nie w nie -
miec kich kli ni kach we te ry na ryj nych) two rzy
le kar ski du et iVetu ofe ru ją cy ca łą pa le tę
usług: od pro fi lak ty ki, przez peł ną dia gno -
sty kę, po skom pli ko wa ne za bie gi chi rur -
gicz ne.
– Wła sne la bo ra to rium i wy so kiej kla sy spe -
cja li stycz ny sprzęt USG i RTG to stan dard,
je śli chce my po zna wać pier wot ne przy czy -
ny cho rób, a nie je dy nie za le czać ob ja -
wy – uwa ża An na Waw rzy niak. – Dzię ki ho -
li stycz ne mu po dej ściu do na szych pa cjen -

tów oszczę dza my tak że czas ich wła ści cie -
li. Wszyst ko od by wa się na miej scu i naj -
szyb ciej jak to tyl ko moż li we. Do dat ko wo
obo wią zu je sys tem za pi sów na wi zy ty i to
my cze ka my na na szych pa cjen tów, a nie
pa cjen ci na nas – do da je.
Aby jesz cze bar dziej uła twić pro ces le cze -
nia wła ści cie lom psów, ko tów czy gry zo ni,
per so nel iVETu ofe ru je rów nież wi zy ty do -
mo we i sam od bie ra pa cjen tów od ich wła -
ści cie li. Kom plek so wość przy chod ni idzie
jed nak jesz cze da lej. Moż na tu ku pić ak ce -
so ria, kar my i su ple men ty dla zwie rząt, a na -
wet za dbać o uro dę pu pi la z po mo cą wy -
kwa li fi ko wa ne go gro ome ra.
Zda niem Jo an ny Pyr kosz kom plek so wość
to klucz do suk ce su na bar dzo wy ma ga ją -
cym po łu dniu Ka towic. – W osią gnię ciu
suk ce su na pew no bar dzo po ma ga nam
miej sce. Wła ści cie le czwo ro no gów mo gą
bez stre so wo za par ko wać pod sa mą

przychod nią, a w cza sie za bie gu sko rzy stać
z in nych usług Cen trum Han dlo we go Ba -
żan to wo – mó wi kier wo nicz ka iVetu. �

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

TEKST: rEmigiusz TurLEj

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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POZNAJ iVET

iVET
NOWOCZESNY WETERYNARZ
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Uru cho mie nie La Ta vo li to przy kład
te go, jak pra cu je ABF Con sul ting.–
Za czę li śmy od stwo rze nia biz ne -

spla nu, wy bra li śmy lo ka li za cję i wy ne go cjo -
wa li śmy wa run ki z de we lo pe rem. Na stęp -
nie przez po wo ła nie do ży cia spół ki z ogra -
ni czo ną od po wie dzial no ścią oraz przy go -
to wa nie pro jek tu re stau ra cji, spro wa dzi li -
śmy z Włoch sze fa kuch ni – wy li cza An -
drea Fuc ca ro, wła ści ciel ABF Con sul ting
i jed no cze śnie współ wła ści ciel La Ta -
voli. – Zwy kle dzia ła my na za sa dzie agen -
cji, ale miesz ka jac w Ba żan to wie, po sta no -
wi łem bar dziej się za an ga żo wać i wsze -
dłem w struk tu rę udzia ło wą – tłu ma czy.
ABF Con sul ting an ga żu je się głów nie w pro -
jek ty z bran ży elek tro nicz nej, AGD oraz au to -

mo ti ve i ma na kon cie wie le suk ce sów, włącz -
nie z naj więk szy mi – pro jek ta mi re ali zo wa ny -
mi na te re nie Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej. Jak przy zna je An drea Fuc ca -
ro, Wło chów przy cią ga do Pol ski moż li wość
szyb sze go roz wo ju niż na bar dziej na sy co -
nych ryn kach za chod nich, moż li wość ko rzy -
sta nia z fun du szy eu ro pej skich i… bli skość
Nie miec.
– Pra cu jąc w Pol sce z Wło cha mi, otrzy my -
wa li śmy co raz wię cej za py tań o moż li wość
współ pra cy w dru gą stro nę, to jest wpro wa -
dza nia pol skich firm na ry nek wło ski. Ro bi -
my to od ja kie goś cza su dla jed ne go z li de -
rów ryn ku ko sme tycz ne go i fir my, któ ra
pro du ku je ma te ria ły aku stycz ne – mó wi
Fuc ca ro. �

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

TEKST:  BArTłomiEj wnuk

Katowice, ul. Bażantów 6
tel. 32 603 60 64
e-mail: biuro@latavola.pl
www.latavola.pl

www.abfconsulting.eu

ZOBACZ WIDEO
Z LA TAVOLI
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PLACE ARCHITEKTURY

Słyn ny ze spół na Ślą sku po ja wił się w 1949 ro ku.
Przy do mek „Zie lo ne Ko nie” zo stał im nada ny, gdy
ar chi tek ci wzię li udział w kon kur sie na pro jekt oto -
cze nia bu do wa ne go wów czas Pa ła cu Kul tu ry
i Na uki. Projektanci zaproponowali rozwiązania
mo der ni stycz ne, co w owych cza sach wy ma ga ło
nie la da od wa gi. Aby od nieść się do ocze ki wa ne -
go so cre ali zmu, w swo im pro jek cie umie ści li ko -
nie po kry te śnie dzią. Pro jekt zo stał oczy wi ście od -
rzu co ny, ale przy do mek po zo stał.
Tor łyż wiar ski Tor kat, Te atr Zie mi Ryb nic kiej, osie -
dla: Ty siąc le cia i Gwiaz dy, Ha la Wy staw Ka pe lusz,
obec ny Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ślą -
skie go (były gmach Okręgowej Rady Związków
Zawodowych w Katowicach) – to obiek ty, któ re
na sta łe wro sły w ślą ską prze strzeń i są ko ja rzo ne
rów nież po za re gio nem. Po kil ku de ka dach o do -
rob ku Zie lo nych Ko ni – mi mo oce nia ne go tak
skraj nie okre su, w któ rym po wsta wał – mó wi się
z sza cun kiem i es ty mą. Czy za kil ka dzie siąt lat po -
dob ne zda nie bę dzie my mieć na te mat pro jek tów
re ali zo wa nych obec nie?

ŚWIATOWY POZIOM

– Wy bit ni twór cy po zo sta wi li po so bie zna mie ni te
dzie ła. Ale ko lej ne po ko le nia kon ty nu ują na Ślą -
sku tra dy cje do brej ar chi tek tu ry – nie ma wąt pli -
wo ści dr hab. inż. arch. Klau diusz Fross, dzie kan
Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej. Je go
zda niem w ostat nich la tach po wsta ło wie le obiek -
tów god nych naj wyż szej uwa gi, co wi dać szcze -

gól nie w Ka to wic kiej Stre fie Kul tu ry. Na ja kość re -
ali zo wa nych obec nie na Ślą sku pro jek tów du ży
wpływ ma ją ro sną ce ocze ki wa nia. – Współ cze -
sny obiekt mu si być jed no cze śnie ener go osz -
częd ny, efek tyw ny, eko no micz ny w eks plo ata cji
i speł niać po trze by użyt kow ni ków. I to na Ślą sku
uda je się osią gnąć. Na si ar chi tek ci ma ją tak że
du że po sza no wa nie dla śro do wi ska i kon tek stu
kul tu ro we go re gio nu – za zna cza prof. Fross.

DOBRA SZKOŁA

Hi sto ria Zie lo nych Ko ni na Ślą sku jest pie lę gno -
wa na. – Czu je my się jej spad ko bier ca mi – przy -
zna je Ja cek Krych, wi ce pre zes ka to wic kie go od -
dzia łu Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów Pol skich. – To
po sta cie waż ne szcze gól nie dla ar chi tek tów star -
sze go i śred nie go po ko le nia. Do młod szych ar -
chi tek tów tra fia na pew no ar chi tek tu ra Je rze go
Got t frie da, któ ry był rów nież wiel kim kon struk to -
rem. Je go pro jek ty za ska ki wa ły, mia ły ten wy -
krzyk nik. Dziś ta ki styl jest bar dzo na cza sie – do -
da je.
Do hi sto rii trzech wiel kich ar chi tek tów uda je się
na wią zać. Bo Śląsk w ska li kra ju, w ogól nej opi nii,
ucho dzi za re gion, w któ rym pro jek ty i re ali za cje
są na bar dzo wy so kim po zio mie. – Ma my kil ku
twór ców kla sy co naj mniej eu ro pej skiej – pod kre -
śla Krych. – Ślą ska szko ła ar chi tek tu ry jest dziś
po wścią gli wa, ra cjo nal na, ide owa i funk cjo nal na.
O kon dy cję bran ży w na szym re gio nie na praw dę
nie mu si my się mar twić – mó wi. �

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?

SPADKOBIERCY
ZIELONYCH KONI

TEKST: łukAsz rEsPondEk

S
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SPADKOBIERCY
ZIELONYCH KONI

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

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

„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
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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

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. �

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 

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

MI STRZO WIE AR CHI TEK TU RY

Go ściem ko lej ne go wy kła du z cy -
klu „Mi strzo wie Ar chi tek tu ry” bę -
dzie ar chi tekt ka Jet te Hopp z biu -
ra Snøhet ta. Spo tka nie od bę dzie
się 22 mar ca 2018 r. o godz. 18
w Mię dzy na ro do wym Cen trum
Kon gre so wym. Or ga ni za to rem
wy da rze nia jest Sto wa rzy sze nie
Ar chi tek tów Pol skich Od dział
w Ka to wi cach, a je go ku ra to rem
arch. Woj ciech Fu da la.

ARCHITEKTURA
WPISANA
W KONTEKST 

PLACE ARCHITEKTURY

TEKST: jEssiCA kufA

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 

H
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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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

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

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 

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

Wernisaż wystawy „Śląsk i Zagłębie 2004-
2016” 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

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
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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

ENKLAWA
KRYSZTAŁOWA 

RAZEM JEST TYLE RZECZY
DO ZROBIENIA

PLACE RELAKSU
B

ar
tło

m
ie

j W
nu

k

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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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.

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

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

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ
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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

PLACE TO SEE

TEKST I ZDJĘCIA: mAłgorzATA koLskA

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

ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z ALASKI
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De na li, czy li w ję zy ku Ata ba sków Wy -
so ka Gó ra, przy cią ga jak ma gnes.
Co ro ku po nad pół mi lio na po dróż -

ni ków przy by wa tu, aby wę dro wać i za gu bić
się w cie niu naj wyż sze go szczy tu Ame ry ki
Pół noc nej. Le gen dar ny Park Na ro do wy De -
na li to chy ba jed no z nie wie lu miejsc
na świe cie, gdzie straż ni cy wręcz za chę ca -
ją, aby zejść ze szla ku, pójść w nie zna ne
i dać się uwieść nie zwy kłym kra jo bra zom.
Sta da pa są cych się po śród tun dry ka ri bu,
wę dru ją ce ło sie, spa ce ru ją ce po zbo czach
dzi kie owce ju koń skie, po lu ją ce na cie kaw -
skie i spryt ne su sło go ny niedź wie dzie griz -
zli, mo nu men tal ne gó ry i roz le głe rze ki. Nie
tyl ko Chri sa McCandlessa to miej sce uwio -
dło.

OKO W OKO Z NIEDŹ WIE DZIEM

Ala ska jest do mem ty się cy niedź wie dzi:
czar nych, bru nat nych, griz zly, gi gan tycz -
nych ko dia ków, a na wet za miesz ku ją cych
wy brze że Oce anu Ark tycz ne go – niedź wie -
dzi po lar nych. War to wyjść na spo tka nie go -
spo da rzom tych te re nów. Szcze gól nym
miej scem do ob ser wo wa nia niedź wie dzi
bru nat nych jest Kat mai Na tio nal Park. Park
na ro do wy po ło żo ny u stóp Gó ry Kat mai,
chro nią cy wul ka nicz ną Do li nę Dzie się ciu Ty -
się cy Dy mów i po kry te lo dow ca mi ma sy wy
Gór Aleuc kich, to praw dzi wy raj dla kil ku ty -
się cy niedź wie dzi bru nat nych. La tem w kry -
sta licz nie czy stych rze kach – ta kich jak Bro -
oks Ri ver – swą wę drów kę za czy na ją ło so -
sie. Wów czas roz pro szo ne po ca łym te re nie
par ku niedź wie dzie wę dru ją ku rze kom, aby
za po lo wać na swój przy smak. To naj lep szy
czas, by ob ser wo wać ogrom ne dra pież ni -
ki – kie dy ło wią, wy ko pu ją mał że i... na bie ra -
ją wa gi! Aby do trzeć do od lud ne go Kat mai
Na tio nal Park – w ta kie za kąt ki, jak: Bro oks
Camp, Hal lo Bay czy Ka guy ak Bay – trze ba
wsiąść w awio net kę i zdać się na umie jęt no -
ści pi lo ta, któ ry za pas star to wy ma naj czę -
ściej… skra wek pla ży.

MO RZE LO DU

Top nie ją cy w szyb kim tem pie Co lum bia Gla -
cier, wy co fu ją cy się o po nad pół ki lo me tra
w cią gu 8 lat Men den hall Gla cier czy Mu ir
Gla cier, któ ry w cią gu kil ku de kad uległ re gre -
sji o prze szło 12 km, to zna ki zmie nia ją ce go
się kli ma tu. Ala ska – zie mia peł na lo du, zmie -
nia się po wo li w mo rze lo du. War to wy brać
się w rejs po za to ce Gla cier Bay, wy pły nąć ka -
ja kiem na je zio ra lo dow co we i sta nąć na po -
wierzch ni lo du, by po czuć po tę gę zmie nia ją -
cej się na tu ry. �

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

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

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
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PLACE  NAUKI

SZKOŁA PIJARSKA
TERAZ PORA
NA LICEUM

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

Ze spół Szkół Za ko nu Pi ja rów Mat ki
Bo żej Kró lo wej Szkół Po boż nych
w Ka to wi cach nie ba wem się roz wi -

nie. Chcie li by śmy, aby od ro ku szkol ne -
go 2019/2020 mło dzież mia ła moż li wość
kon ty nu owa nia na uki w li ceum. W przy -
szłym ro ku po da my szcze gó ły do ty czą ce
kon kret nych pro fi li i ogło si my re kru ta cję.
Za nim jed nak po wi ta my li ce ali stów w na -
szej szko le, chce my za dbać o do dat ko wą
po wierzch nię do na uki (my śli my o do bu do -
wa niu jed ne go pię tra w bu dyn ku szko ły).
W związ ku z re for mą edu ka cji, chcie li by -
śmy otwo rzyć dwie kla sy: trzy let nie go li -
ceum oraz czte ro let nie go li ceum. 
Obec nie w Pol sce dzia ła ją czte ry li cea pi -
jar skie: w Kra ko wie, Ło wi czu, Po zna niu i El -
blą gu. Abi tu rien ci każ dej ze szkół mo gą
po chwa lić się świet ny mi wy ni ka mi ma -
tur – wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go za rów -
no na po zio mie pod sta wo wym, jak i roz sze -
rzo nym, są wyż sze od śred niej kra jo wej.
Ten suk ces chcie li by śmy po wtó rzyć tak że
w Ka to wi cach.

Na sza szko ła od lat gwa ran tu je do bry po -
ziom i wy ni ki eg za mi nów o kil ka na ście,
a na wet kil ka dzie siąt punk tów pro cen to -
wych wyż sze od śred niej kra jo wej. Ma my
roz sze rzo ną siat kę obo wią zu ją cych za jęć
i wie le uwa gi po świę ca my przed mio tom
eg za mi na cyj nym. Na si ucznio wie uczą
się w mniej licz nych kla sach i chęt nie ko -
rzy sta ją z bo ga tej ofer ty za jęć po za lek cyj -
nych (m.in. kół ka gi ta ro we go, gier i za -
baw w ję zy ku an giel skim, za jęć ka li gra -
ficz nych, kół ka po dróż ni cze go). Na szym
atu tem jest pro gram wy cho waw czy, zwią -
za ny z wie lo wie ko wą pi jar ską tra dy cją.
War to ści chrze ści jań skie, któ re prze ka zu -
je my, wpły wa ją nie tyl ko na roz wój re li gij -
ny dziec ka, ale też na je go sa mo dy scy pli -
nę i rze tel ne po dej ście do na uki. Waż -
na dla nas jest współ pra ca z uczniem
oraz je go ro dzi ca mi. Or ga ni zu je my wy -
mia ny uczniów ze szko łą pi jar ską w El blą -
gu, a ostat nio roz po czę li śmy współ pra cę
z pi jar ską pla ców ką w Ka ta lo nii – w Bar -
ce lo nie. �

JĘZYK POLSKI
69%
82% 

MATEMATYKA
47% 
68%

JĘZYK ANGIELSKI (poziom rozszerzony)
49% 
77%

EGZAMIN GIMNAZJALNY 
WYNIKI W 2017 R.

Średnia krajowa

Średnia w gimnazjum
szkoły pijarskiej Umów się na bezpłatną wycenę

ZAPANUJ NAD POWIETRZEM 
W SWOIM DOMU

605 110 115
43-400 Cieszyn, ul. Kopernika 3 | tel. +48 (33) 851 13 85 | biuro@sferawent.pl | www.sferawent.pl                                     
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Umów się na bezpłatną wycenę

ZAPANUJ NAD POWIETRZEM 
W SWOIM DOMU

605 110 115
43-400 Cieszyn, ul. Kopernika 3 | tel. +48 (33) 851 13 85 | biuro@sferawent.pl | www.sferawent.pl                               
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STRONA PRAWA

W przy pad ku opusz cze nia wraz z dziec -
kiem kra ju do tych cza so we go sta łe go po -
by tu bez wy ma ga nej zgo dy dru gie go z ro -
dzi ców, do cho dzi do tzw. po rwa nia ro dzi -
ciel skie go. To sy tu acja, w któ rej jed no
z ro dzi ców bez wo li lub wie dzy dru gie go,
wy wo zi dziec ko na sta łe z kra ju do tych -
cza so we go sta łe go po by tu, po zba wia jąc
tym sa mym dru gie go ro dzi ca moż li wo ści
utrzy my wa nia kon tak tu z dziec kiem.

KON WEN CJA HA SKA 

Kon wen cja do ty czą ca cy wil nych aspek -
tów upro wa 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 wrze śnia 1995
r.) jest głów nym in stru men tem praw nym,
re gu lu ją cym kwe stię po rwań ro dzi ciel -
skich. Ma chro nić przed skut ka mi ta kich
dzia łań, a jej głów nym ce lem nie jest roz -
strzy gnię cie, z któ rym z ro dzi ców dziec ko
ma miesz kać, ale przy wró ce nie sta nu po -
przed nie go, któ ry zo stał na ru szo ny bez -

praw nym upro wa dze niem lub za trzy ma -
niem dziec ka. 
Je że li za wio dą me to dy za że gna nia kon -
flik tu i dziec ko zo sta ło upro wa dzo ne
do pań stwa bę dą ce go sy gna ta riu szem
kon wen cji ha skiej, po szko do wa ne mu ro -
dzi co wi przy słu gu je pra wo do zwró ce nia
się do tzw. or ga nu cen tral ne go z wnio -
skiem o po wrót dziec ka. Wnio ski o po -
wrót dziec ka są roz po zna wa ne przez wła -
ści we or ga ny pań stwa, do któ re go dziec -
ko zo sta ło upro wa dzo ne.
Do ma gać się moż na po wro tu dziec ka,
któ re nie ukoń czy ło 16 lat i któ re zo sta ło
bez praw nie upro wa dzo ne. Kon wen cja
przyj mu je ja ko za sa dę nie zwłocz ny po -
wrót dziec ka do pań stwa, w któ rym znaj -
do wa ło się miej sce sta łe go po by tu dziec -
ka. Or gan orze ka ją cy pań stwa, do któ re -
go dziec ko zo sta ło bez praw nie upro wa -
dzo ne jest obo wią za ny do za rzą dze nia je -
go nie zwłocz ne go po wro tu, je śli dziec ko
na dal w tym pań stwie prze by wa, a wnio -
sek wpły nął przed upły wem ro ku od mo -

men tu upro wa dze nia lub za trzy ma nia
dziec ka. 

KIE DY WNIO SEK NIE ZA DZIA ŁA? 

Jed nak wnio sek ta ki mo że nie za wsze zo -
stać uwzględ nio ny. Kon wen cja za kła da,
że naj waż niej sze jest do bro dziec ka
i w pew nych oko licz no ściach – np. gdy
ist nie je po waż ne ry zy ko, że po wrót dziec -
ka na ra ził by je na szko dę fi zycz ną lub
psy chicz ną – po wrót dziec ka jest nie -
wska za ny, mi mo że na stą pi ło je go bez -
praw ne upro wa dze nie. W prak ty ce wy ka -
za nie ta kich oko licz no ści wy ma ga prze -
pro wa dze nia sze re gu do wo dów pro ce so -
wych i nie rzad ko przed sta wie nia opi nii
bie głych psy cho lo gów. 
War to zwró cić uwa gę, że pol skie pra wo
nie pe na li zu je po rwa nia ro dzi ciel skie go.
Ozna cza to, że ro dzic któ ry się go do pu -
ścił, nie po no si od po wie dzial no ści kar nej.
Spra wa ma się ina czej w pań stwach Eu ro -
py Za chod niej. �

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

Archiwum
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Millenium Inwestycje Sp. z o.o. 
Katowice,  ul. Hierowskiego 2 | tel.  32 205 95 00 
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl

Biuro sprzedaży 

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.

D3
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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

IN CORPORE 
DLA DOROSŁYCH

Co ach czy psy cho te ra peu ta to nie
roz wią za nia za re zer wo wa ne dla nie -
udol nych, któ rzy nie ra dzą so bie

psy chicz nie. Zna ko mi cie spraw dza ją się tak -
że na przy kład w przy pad ku per fek cjo ni -
stów. Z roz wią zań do stęp nych w In Cor po re,
ta kich jak me to da To ma ti sa czy te ra pia Bio -
fe ed back, któ re do ła do wu ją nasz mózg
i wpły wa ją na do bre sa mo po czu cie, od lat
ko rzy sta ją biz nes me ni, dzien ni ka rze, ar ty ści
i po li ty cy. Już na po cząt ku 2018 r. bę dą mo -
gli da lej czer pać z tej ofer ty, ale w no wych,
bar dziej in tym nych wa run kach – w In Cor po -
re tyl ko dla do ro słych – w Ka to wi cach przy
ul. Bażantów 2.
Na wstę pie, wszy scy no wi pa cjen ci bę dą
mie li do dys po zy cji kon sul ta cję z psy cho lo -
giem i neu ro lo giem. Spe cja li sta prze pro wa -

dzi wy wiad, usta li prio ry te ty i za pro po nu je
usłu gi, któ re po pra wią do bro stan pa cjen tów.
Oprócz te ra pii zna nych z do tych cza so wej
dzia łal no ści In Cor po re, po ja wią się za ję cia
jo gi czy me dy ta cji, a do ze spo łu zna nych
i spraw dzo nych spe cja li stów do łą czą co -
acho wie, tre ne rzy zdro wia, die te ty cy, cho re -
ote ra peu ci czy kon sul tan ci do spraw wi ze -
run ku.
Po dob nie jak w do tych cza so wym Cen trum
Dia gno sty ki i Te ra pii tym, co nas wy róż nia
bę dzie ho li stycz ne po dej ście do pa cjen ta,
któ re uspraw nia te ra pię i czy ni ją bar dziej
sku tecz ną. War to za dbać o swo je go du cha,
tak jak dba my o na sze cia ło w klu bach fit -
ness. Czło wiek zdro wy i sil ny nie tyl ko do -
brze wy glą da, ale i ema nu je po zy tyw ną
ener gią. �

Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
Katowice, przy ul. Bażantów 2
T. 664 300 069
E. info@centrumincorpore.pl
www.centrumincorpore.pl

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.
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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

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

UŚMIECH 
W DUDA CLINIC
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Katowice, ul. Kołodzieja 8
tel. 32 253 01 09
www.dudaclinic.com

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

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

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 

DR N. MED. MARIUSZ DUDA

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
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MNO WO RO DEK NIE PO WI -
NIEN WY CHO DZIĆ Z MA MĄ
NA SPA CE RY. To czę sto spo -

ty ka ny mit, któ ry wziął się z te go, że
przed la ty w okre sie no wo rod ko wym
przy go to wy wa no dziec ko do spa ce ru po -
przez we ran do wa nie. Ak tu al nie, nie ma
żad nych prze ciw wska zań co do spa ce ro -
wa nia z no wo rod kiem. Moż na z nim
wyjść na spa cer już w pierw szym ty go -
dniu ży cia, ale trze ba pa mię tać, że bar -
dzo ła two tra ci cie pło. Dla te go
obo wią zu je za sa da, że no wo ro dek po wi -
nien mieć na so bie jed ną war stwę odzie -
ży wię cej niż do ro sły. Oczy wi ście
uwzględ nia my wa run ki at mos fe rycz ne. 

MNO WO RO DEK PO WI NIEN
BYĆ KĄ PA NY CO DZIEN NIE.
Obec nie przyj mu je się, że

opty mal ną jest ką piel co kil ka dni, dwa -
-trzy ra zy w ty go dniu. Po wo dy są dwa.
Po pierw sze, ką pa nie dziec ka przez nie -
do świad czo nych ro dzi ców mo że trwać
dłu go i w kon se kwen cji po wo do wać wy -
chło dze nie no wo rod ka. Po dru gie, skó ra
no wo rod ka jest nie doj rza ła, mniej ela -
stycz na niż u do ro słe go, do dat ko wo bar -
dzo de li kat na i dla te go po dat na
na po draż nie nia i uszko dze nia.

F DZIEC KO PO URO DZE NIU TRA -
CI MA SĘ CIA ŁA. W pierw szej
do bie po po ro dzie od pa ro wu je

nie wiel ka część wo dy z or ga ni zmu no wo -
rod ka, któ ry do dat ko wo przyj mu je nie -
wiel kie ilo ści po kar mu, za le d wie 5-10 ml.
Spa dek ma sy cia ła mo że być ob ser wo -
wa ny już w pierw szej do bie ży cia no wo -
rod ka, mak si mum osią ga w trze ciej
do bie. Wy rów na nie do ma sy uro dze nio -
wej po win no na stą pić w 6-7 do bie ży cia.
W związ ku z tym, nor mal nym jest uby tek
ma sy cia ła, prze cięt nie 5-6 proc. – maks.
do 10 proc.

F NO WO RO DEK NIE PO WI NIEN
SPAĆ NA BRZU CHU. Spa nie
na brzu chu, co po twier dza ją wy -

ni ki prze pro wa dzo nych ba dań, zwięk sza
ry zy ko na głej śmier ci łó żecz ko wej. Dla te -
go też, po zy cja ta nie jest po zy cją pre fe -
ro wa ną do spa nia dla no wo rod ków.
Za bez pie cze niem i po mo cą dla ro dzi ców
mo że być ma te rac z czuj ni kiem od de -
chu, ale naj pro ściej uni kać tej po zy cji
w przy pad ku naj młod szych dzie ci. 

FWIĘK SZOŚĆ DZIE CI TUŻ
PO URO DZE NIU MA ŻÓŁ TACZ -
KĘ. Zwięk szo ne stę że nie bi li ru bi -

ny (barw ni ka, któ ry od po wia da
za za żół ce nie skó ry i błon ślu zo wych) we
krwi no wo rod ków spra wia, że żół tacz kę
ma 60-70 proc. dzie ci uro dzo nych w ter -
mi nie i aż 90 proc. dzie ci uro dzo nych
przed wcze śnie. Jest to wy nik przede
wszyst kim nie doj rza ło ści wą tro by.

F OPIE KĄ NEO NA TO LO GA PO -
WIN NY BYĆ OB JĘ TE
WSZYST KIE WCZE ŚNIA KI. Na -

wet zdro we dziec ko raz w mie sią cu po -
win no być zba da ne przez neo na to lo ga
lub pe dia trę, bo kon tro li wy ma ga ją ta kie
pa ra me try, jak: wa ga, przy rost ma sy cia ła
czy ob wód gło wy i klat ki pier sio wej.
Wcze śnia ki to pa cjen ci, u któ rych pro ble -
my mo gą wy stą pić za rów no bez po śred -
nio po uro dze niu, jak i w póź niej szych
mie sią cach ży cia. Dla te go tak waż ne jest,
aby od po cząt ku by ły ob ję te opie ką neo -
na to lo ga, któ ry zwró ci uwa gę na ry zy ko
wy stą pie nia m.in. re ti no pa tii wcze śnia -
czej, nie do krwi sto ści czy oste ope nii
wcze śnia czej. W Cen trum Me dycz nym Si -
gnum funk cjo nu je już po rad nia neo na to -
lo gicz na. 

F NO WO ROD KOM I NIE MOW LĘ -
TOM NA LE ŻY SU PLE MEN TO -
WAĆ WI TA MI NY M.IN. D I K.

Wi ta mi ny po win ny być po da ne już
w pierw szej do bie ży cia dziec ka. Tak jest
w przy pad ku wi ta mi ny K, któ rej po da nie
chro ni no wo rod ka przed nie bez piecz ną
cho ro bą krwo tocz ną no wo rod ka. Nie
mniej istot na jest su ple men ta cja wi ta mi ny
D3. Wi ta mi na ta bie rze udział w mi ne ra li -
za cji tkan ki kost nej oraz re gu la cji go spo -
dar ki wap nio wo -fos fo ra no wej, a tak że
wspie ra sze reg pro ce sów bio che micz -
nych prze bie ga ją cych w or ga ni zmie. �

Katowice, ul. Bażantów 6C
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37  |  www.signum-katowice.pl

Archiwum Signum

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW

FAKT/MIT
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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

NEONATOLOGIA

PLACEBO
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Se len jest pier wiast kiem śla do wym. W or ga -
ni zmie jest od po wie dzial ny m.in. za sty mu lo -
wa nie pro duk cji ko mó rek ty pu t, bia łych
krwi nek, któ re ak tyw nie uczest ni czą w nisz -
cze niu ata ku ją cych wi ru sów. Zwięk sza jąc
dzien ne spo ży cie se le nu po przez przyj mo -
wa nie su ple men tu, moż na wzmoc nić na tu -
ral ną od por ność or ga ni zmu na in fek cje wi -
ru so we. 

CYNK NA PRZE ZIĘ BIE NIA

Cynk, in ny waż ny pier wia stek śla do wy, za pew -
nia wzmoc nie nie te go efek tu. Ka na dyj scy ba -
da cze ze bra li da ne z 17 ba dań na uko wych,
w któ rych ogó łem wzię ło udział 2121 wo lon ta -
riu szy. Na ukow cy stwier dzi li, że u osób, któ re
przyj mo wa ły su ple men ty cyn ku, prze zię bie nie
trwa ło kró cej niż u osób, któ re nie uzu peł nia ły
te go pier wiast ka. Ob ser wa cje Ka na dyj czy ków
zo sta ły po par te m.in. przez Fi nów, któ rzy wy ka -
za li, że wy so kie daw ki cyn ku (nie daw ki ni skie)
mo gą spo wo do wać skró ce nie cza su trwa nia
prze zię bie nia o po nad 40%. Wy ni ki opar to
na pod sta wie 13 ba dań kli nicz nych kon tro lo -
wa nych pla ce bo.

ILE PO TRZE BU JĘ?

Czę sto za sta na wia my się, czy przyj mu je my od -
po wied nią ilość se le nu icyn ku i ja kie ilo ści tych
skład ni ków po win ni śmy przyj mo wać. Po prze -
pro wa dze niu ba dań na uko wych nad se le nem
ba da cze zga dza ją się, że prze cięt ny, zdro wy,
do ro sły czło wiek po trze bu je oko ło 100 mi kro -
gra mów se le nu dzien nie. Je śli chce my sto so -
wać se len np. wce lu za po bie ga nia prze zię bie -
niom i in fek cjom wi ru so wym, efekt ko rzyst ny wy -
ka zu ją daw ki200 mi kro gra mów (ana wet więk -
sze). Na to miast daw ka dzien nacyn ku wza kre -
sie15-30 mg wy da je się być wy star cza ją ca. 

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

Se len ma tak że do bro czyn ny wpływ m.in.
na pra wi dło we funk cjo no wa nie tar czy cy,
uczest ni czy w re gu la cji me ta bo li zmu.
Wspie ra też pro ce sy bio lo gicz ne, ta kie jak:
pra wi dło we funk cjo no wa nie ukła du od por -

no ścio we go, pro duk cja pra wi dło wych ko -
mó rek plem ni ków, ochro na ko mó rek
przed szko dli wym dzia ła niem stre su oksy -
da cyj ne go, utrzy ma nie zdro wych wło sów
i pa znok ci. �

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

materiał reklamowy

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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Każ dy z nas w Wi gi lię po zo sta wia pew nie wol -
ne miej sce dla nie spo dzia ne go przy by sza. To
sta ry zwy czaj. Tak po pro stu trze ba. I to miej -
sce do koń ca ko la cji zo sta je pu ste. Nikt nie
przy cho dzi, bo ni ko go nie za pra sza my. Wspól -
nie z żo ną po sta no wi li śmy to zmie nić. Naj -
pierw za pro po no wa li śmy zna jo me mu wspól -
ne świę to wa nie przy sto le w na szym miesz ka -
niu. Po tem licz ba lu dzi sys te ma tycz nie ro sła.
Kie dy prze kro czy li śmy 35 osób, mu sie li śmy
się prze nieść do na szej re stau ra cji w Par ku
Ślą skim. W 2012 ro ku w Ha li Wy staw Ka pe -
lusz po raz pierw szy zor ga ni zo wa li śmy Wi gi lię
dla sa mot nych na więk szą ska lę – z pla ka ta mi
w mia stach, au to bu sa mi dla go ści i wo lon ta -
ria tem. Przy szło sześć set osób. Da li śmy lu -
dziom na dzie ję, ra dość, po ka za li śmy, że są
po trzeb ni. Sa mi zaś prze ko na li śmy się, jak
ogrom nym pro ble mem i cho ro bą na szej cy wi -
li za cji jest sa mot ność. Od kil ku lat utwier dza -

my się w tym prze ko na niu i roz wi ja my na szą
ideę o ko lej ne mia sta i ko lej nych po trze bu ją -
cych.
W tym ro ku or ga ni zu je my na szą Wi gi lię m.in.
w Ło dzi, Wro cła wiu i w Wi śle. Bę dzie my też
na Ślą sku: w Ka to wi cach i w Świę to chło wi -
cach. Udział jest oczy wi ście bez płat ny.
W MCK Wi gi lia roz pocz nie się o go dzi nie 16.
Wy sta wi my przed sta wie nie te atral ne o te ma ty -
ce bi blij nej, a ko lę dy za śpie wa ją chó ry i ze spo -
ły wo kal ne. Za dba my oczy wi ście o świą tecz ny
na strój i tra dy cyj ne do mo we po tra wy. Na za -
koń cze nie każ dy pod cho in ką znaj dzie coś
dla sie bie. To ni by nie wie le. Ale my do sko na le
zda je my so bie spra wę, że z Bo żą po mo cą da -
je my tym lu dziom ener gię na ko lej ne mie sią -
ce. W pew nym sen sie oni prze sta ją być sa -
mot ni. Wie lu z nich prze ży wa we wnętrz ną od -
no wę i od naj du je to swo je wol ne miej sce.
Rów nież w ży ciu co dzien nym. �

MIKOŁAJ RYKOWSKI 

Restaurator, organizator Wigilii dla

samotnych, jeden z założycieli

Fundacji Wolne Miejsce

Archiwum

ODSZUKAĆ
WOLNE MIEJSCE
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

K
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BAL U CY GA NA

���
31 grud niA, godz. 21
Te atr Roz ryw ki, Cho rzów
Bi le ty: od 290 zł

Na syl we stro wy wie czór cho rzow ski Te atr
Roz ryw ki przy go to wał nie tu zin ko wy kon cert
pio se nek Jac ka Cy ga na. We wspa nia łej
opra wie cho re ogra ficz nej, or kie stro wej i wo -
kal nej bę dzie moż na usły szeć prze bo je, któ -
re wy ko ny wa ła ca ła ple ja da pol skich gwiazd
m.in. Han na Ba na szak, Ewa Bem, Edy ta
Gep pert, Edy ta Gór niak, An na Jur kszto wicz,
Gra ży na Ło ba szew ska, Ma ry la Ro do wicz,
Ry szard Ryn kow ski, Sta ni sław Soj ka i Mie tek
Szcze śniak.
Ja cek Cy gan zaj mu je się rów nież pi sa niem
sce na riu szy i sztuk mu zycz nych. W tym ro ku
wy da no „Śpiew nik”, w któ rym, w dow cip ny
spo sób, opo wia da o ku li sach po wsta nia naj -
więk szych je go prze bo jów. Frag men ty tej

książ ki w do sko na ły spo sób uzu peł nią część
mu zycz ną. Po za kil ku go dzin nym kon cer tem
ca łe go ze spo łu, Te atr Roz ryw ki przy go tu je
też za ba wę na dwóch par kie tach, zim ny i go -
rą cy po czę stu nek wraz z na po ja mi, a przede
wszyst kim wspa nia łą at mos fe rę na ca łą syl -
we stro wą noc.

BAS SEM AKI KI, KON CERT
SYL WE STRO WY

���
31 grud niA, godz. 20
NOSPR, Ka to wi ce
Bi le ty: od 85 zł

Po że gna nie 2017 ro ku w sie dzi bie Na ro do -
wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia
w tym ro ku prze bie gnie przy dźwię kach mu -
zy ki in spi ro wa nej wza jem ny mi wpły wa mi
Wscho du i Za cho du. Ta ki re per tu ar pre fe ru je
bo wiem Bas sem Aki ki, dy ry gent po cho dze -
nia li bań skie go.
Aki ki to rów nież dok tor sztu ki. Stu dio wał też fi -
lo zo fię i ana li zo wał jej wpływ namu zy kę.
Współ pra cu je zwie lo ma or kie stra mi i te atra mi
mu zycz ny mi naświe cie. Za de biu to wał wwie -
ku24 lat, pro wa dząc przed sta wie nie „Tra via ta”
Giu sep pe Ver die go zze spo łem Ope ry Wro -
cław skiej, któ rym dy ry go wał do2013 ro ku. Po -
zakla sycz nym re per tu arem przy go to wał

26 grud niA, godz. 19
Te atr Ślą ski, Ka to wi ce
Bi le ty: od 60 zł

W świą tecz ny wie czór Te atr Ślą ski za pla -
no wał praw dzi we sce nicz ne sza leń stwo:
ju bi le uszo wy wy stęp z oka zji 21. rocz ni cy
po wsta nia ka ba re tu Mu mio. 
Jak przy zna ją sa mi ar ty ści, na wi dzów
cze ka ją naj lep sze ske cze i gagi, które
udało się kabareciarzom do tej pory
stworzyć. Nie za brak nie więc naj po pu lar -
niej szych frag men tów spek ta klu „Ka ba ret
Mu mio”, któ ry za gra no po nad dzie więć set

ra zy oraz kul to wej „Lu tow ni cy, ale nie pi -
sto le to wej, tyl ko ta kiej kol by”. Na sce nie
zo ba czy my też świat Ma cie ja i Ję drze ja
z naj now sze go spek ta klu „We lco me Ho -
me, Boys”, któ re go re gio nal na pre mie ra
od by ła się wła śnie w Te atrze Ślą skim. Za -
pla no wa no też no we wcie le nia twór ców,
w tym cha ry zma tycz ne ro le o za bar wie niu
moc no mu zycz nym, któ re zwia stu ją ko lej -
ny zwa rio wa ny pro jekt. 

Ka ba ret Mu mio w składzie: Ja dwi ga Ba -
siń ska, Da riusz Ba siń ski, Ja cek Bo ru siń -
ski, dzia ła od 1995 ro ku, gdy ar ty ści
opu ści li Te atr Gu ga lan der, two rząc
agen cję re kla mo wą pod na zwą Stu dio
Ak tor sko-Re kla mo we Ep ty -a, a za raz po -
tem Te atr Ep ty -a. Już ja ko ka ba ret zy ska -
li ogrom ną po pu lar ność i wy stę po wa li
na wie lu kra jo wych sce nach ka ba re to -
wych i mu zycz nych.

���

Materiały prasowe

Materiały prasowe

KABARET MUMIO
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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. Bocheńskiego100 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIEKatowice, ul. Mickiewicza15 / BIURO CENTRUMKatowice, ul. Mickiewicza29 / MG CENTRUMKatowice, ul. Kolejowa54
/ 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-CENTRUMKatowice, ul. Ligocka103 / 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. Kilara1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja30 (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 Maja60 /  KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ DR N. MED. KATARZYNA SKWARA-GUZIKOWSKA Katowice, ul. Bażantów
41B/1

świa to we pre mie ry wie lu dzieł współ cze snych
kom po zy to rów ini mi dy ry go wał. 
Obec nie Bas sem Aki ki jest za stęp cą dy rek to -
ra ds. ar ty stycz nych Ope ry Ślą skiej. Re gu lar -
nie dy ry gu je w wie lu te atrach ope ro wych i fil -
har mo niach w Pol sce i na świe cie (Ope ra
Kró lew ska La Mon na ie w Bruk se li czy Cham -
ber Or che stra of Phi la del phia).

JÁNOŠKA EN SAM BLE, KON CERT 
NO WO ROCZ NY

���
5 sTyCz niA, godz. 19
Fil har mo nia Ślą ska, Ka to wi ce
Bi le ty: od 70 zł

Ze spół Jánoška En sem ble zo stał utwo rzo -
ny przez czte rech bra ci po cho dzą cych
z wy so ce mu zy kal nej ro dzi ny na Sło wa cji.
So lo wo oraz ja ko ze spół ar ty ści wy stę po wa -
li na naj więk szych świa to wych sce nach,
m.in. w Wied niu, No wym Jor ku i w Syd ney.
Li de rem ze spo łu jest Fran tišek Jánoška
ucho dzą cy za naj bar dziej wszech stron ne -
go pia ni stę mło de go po ko le nia, od no szą cy
rów nież suk ce sy ja ko kom po zy tor, aran żer
i im pro wi za tor w róż nych sty lach mu zycz -
nych. 
W Fil har mo nii Ślą skiej usły szy my au tor skie
aran ża cje i wir tu ozow skie im pro wi za cje opar -
te na róż no rod nym re per tu arze – od po pu lar -
nych te ma tów mu zy ki kla sycz nej, przez au -

tor skie kom po zy cje człon ków ze spo łu, po cy -
gań skie me lo die lu do we, tan go czy mu zy kę
po pu lar ną.

PLACE KULTURY

PLACE
taKże w wersJi online

ZAPRASZAMY NA
WWW.MAGAZYNPLACE.PL

ŚCIĄGNIJ BEZPŁATNY PROGRAM
QR CODE READER NA IOS, ANDROID I WINDOWS 

SKANUJ KODY
I ZOBACZ ZDJĘCIA, KTÓRE NIE ZMIEŚCIŁY SIĘ NA PAPIERZE 

ORAZ SŁUCHAJ WYWIADÓW

Materiały prasowe
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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


