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PLACE IN MY HEAD

VitaliS – apteka, jakiej
nie było
BogumiłA i tomAsz CABAkowiE,
włAśCiCiELE APtEki VitALis to
BohAtErowiE koLEjnEgo odCinkA
CykLu PrEzEntująCEgo Ludzi i firmy
związAnE z CEntrum hAndLowym
BAżAntowo 

18

dookoła oSiedla
w 360 Stopniach

skodą kodiAq wyBrALiśmy się
nA PrzEjAżdżkę Po osiEdLu
BAżAntowo i nAkręCiLiśmy
widEo 360 stoPni
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O SKAN DA LU

Wy da wa ło by się, że trud no być dzi -
siaj skan da li stą. Wy stę pek, na ru -
sze nie czy prze kro cze nie gra ni cy
zda ją się być nie osią gal ny mi ge sta -
mi. Czy to zna czy, że po wo li wy -
czer pu je się po ten cjał eman cy pa -
cyj ny skan da lu? De cy zja, czy okre -
ślo ny fakt kul tu ro wy uznać za skan -
dal, wciąż po zo sta je w ge stii od -
bior cy. A te go (choć co raz trud niej)
wciąż moż na zi ry to wać, wy trą cić
z rów no wa gi czy na wet po ru -
szyć. I do brze, bo jak chciał Mi chel
Fo ucault – prze kra cza nie gra ni cy
jest w isto cie ge stem afir ma tyw -
nym, któ ry otwie ra na ist nie nie. 
O tym, co współ cze sny widz uzna je
za skan da licz ne czy kon tro wer syj -
ne prze czy ta ją Pań stwo w roz mo -
wie z re ży se rem, dra ma tur giem
i dy rek to rem Te atru Ślą skie -
go – Ro ber tem Ta lar czy kiem. 
Po le cam Pań stwa uwa dze tak że fe -
lie ton o si le opo wie ści au tor stwa
Gra ży ny Buł ki – ak tor ki, któ ra pod -
bi ła ser ca ślą skiej pu blicz no ści,
wcie la jąc się w ro lę ty tu ło wej Han ki
w mo no dra mie we dług Aloj ze go
Ly ski. 

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

bażantowo 
na 4 deSign dayS
BAżAntowo zAznACzyło swoją oBECność nA nAjwiększym w krAju
BrAnżowym sPotkAniu ArChitEktów, ProjEktAntów, ProduCEntów,
inwEstorów i dEwELoPErów w kAtowiCkim mCk
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W NASZYCH TEATRACH NIE ZNAJDZIEMY WIELU KONTROWERSJI. A PRZYNAJMNIEJ TYCH
OBYCZAJOWYCH. BO NAGOŚĆ I SEKS NIE BULWERSUJĄ NA ŚLĄSKU TAK BARDZO. JAK MÓWI ROBERT

TALARCZYK, DYREKTOR TEATRU ŚLĄSKIEGO, SĄ ZA TO TEMATY, KTÓRE BUDZĄ ZDECYDOWANIE
WIĘKSZE EMOCJE: ŚLĄSKOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, REGIONALNA HISTORIA

ROZMAWIA: łukAsz rEsPondEk

SKANDAL
OBYCZAJNY



ROBERT TALARCZYK
W latach 2005-2013 dyrektor Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej, a od 2013
roku dyrektor Teatru Śląskiego im.
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej we Wrocławiu. Reżyser
i współreżyser kilkudziesięciu spektakli,
m.in. „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg
z gliny”, „Żyd”, „Ballady kochanków
i morderców”, „Krzyk wg Jacka
Kaczmarskiego”, „Piąta strona świata”,
„Wujek 81. Czarna ballada”. Występował
w filmach Macieja Pieprzycy „Barbórka”
i „Drzazgi”, w „Senności” Magdaleny
Piekorz oraz „Ewie” Ingmara Villqista
i Adama Sikory. Laureat wielu teatralnych
nagród i wyróżnień.
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Łu kasz Re spon dek: W ma ju ze szłe go ro ku Fun -
da cja Ob ser wa to rium Ży wej Kul tu ry zre ali zo wa -
ła na zle ce nie In sty tu tu Te atral ne go ba da nie
w ra mach kam pa nii „Bi let za 400 gro szy”. Wy -
ni ka z nie go m.in. że mniej wię cej co pią ty widz
w każ dej gru pie wie ko wej wy bie ra spek ta kle
awan gar do we lub kon tro wer syj ne. Szu kam ich
na na szych ślą skich afi szach i ze wska za niem
kon kret nych po zy cji mam pro blem. 
Bo tak naprawdę można je policzyć na
palcach jednej ręki. 

W ka te go riach skan da lu był przez nie któ rych
po strze ga ny pla kat z „Le ni Rie fen stahl. Epi zo dy
nie pa mię ci”, gdzie twarz głów nej bo ha ter ki jest
prze kre ślo na swa sty ką. Mi mo pro te stów, nie
zre zy gno wa li ście z nie go.
Wy ku pi li śmy du że bil l bo ar dy we Wro cła wiu,
Kra ko wie i Ka to wi cach. Co cie ka we, we
Wro cła wiu po my śle li, że to jest spek takl Te -
atru Pol skie go i zdję li go po nie kąd pro fi lak -
tycz nie, że by unik nąć ko lej ne go skan da lu.
Na to my ostro za pro te sto wa li śmy i bil l bo ard
wró cił na swo je miej sce z wy raź nym lo go Te -
atru Ślą skie go. W Kra ko wie nie by ło pro ble -
mów, na to miast u nas jed na oso ba zgło si ła
za wia do mie nie do pro ku ra tu ry o moż li wo ści
po peł nie nia prze stęp stwa. Spra wa zo sta ła
oczy wi ście umo rzo na, bo mie li śmy opi nię
praw ną, że nie glo ry fi ku je my sym bo li, tyl ko
wręcz prze ciw nie, po ka zu je my sy tu ację, kie -
dy ar ty sta mie sza się w po li ty kę i co mo że
z te go wy nik nąć. Ta sy tu acja do wio dła jed -
nak, że sztu ka bul wer su je ina czej w róż nych
miej scach na sze go kra ju. Po dej rze wam, że
gdy by ten pla kat tra fił do sto li cy, to afe ra by -
ła by naj więk sza. Skan dal, w za leż no ści
od miej sca, mo że być bar dzo róż nie po -
strze ga ny. Na Ślą sku nie któ re te ma ty mo gą
przejść bo kiem, in ne – wy wo łać praw dzi wą
bu rzę.

Moż na za tem po ku sić się o stwier dze nie, że
wąt ki po li tycz ne, rów nież te o hi sto rii Ślą ska,
mo gą tu tej szych wi dzów bul wer so wać bar dziej
niż na gość i – zda niem nie któ rych – nie oby czaj -
ne za cho wa nia ak to rów na sce nie? 
Naj więk szy skan dal, ja ki „uda ło mi się”
wy wo łać, miał zwią zek ze spek ta klem „Mi -
łość w Ko ening shut te”, gdy by łem dy rek -
to rem Te atru Pol skie go w Biel sku -Bia łej.

Opo wia dał o obo zie kon cen tra cyj nym
w Świę to chło wi cach -Zgo dzie. Po seł Sta ni -
sław Pię ta wnio sko wał wte dy o zwol nie nie
mnie za pro wa dze nie an ty pol skiej po li ty ki
w te atrze. A aku rat tak się zło ży ło, że
wcze śniej zro bi li śmy spek takl „Bi twa
o Nan gar Khel” o słyn nym ostrza le wio ski
w Afga ni sta nie, a tak że „Ży da” – przed sta -
wie nie o pol skim an ty se mi ty zmie, któ re
mia ło swo ją pre mie rę tuż przed wy da niem
książ ki To ma sza Gros sa „Są sie dzi. Hi sto -
ria za gła dy ży dow skie go mia stecz ka”. Od -
po wia da jąc wprost na pa na py ta nie: je że -
li miał bym zro bić wi do wi sko, któ re bu dzi
kon tro wer sje i re zo nu je na ca ły kraj, to wo -
lał bym, że by był to spek takl o re la cjach
pol sko -ślą skich. Bo po ka zy wa nie go li zny
czy sek su na sce nie to już nic no we go.
Za chę cam do wy bra nia się na „Le ni…”
do Szy bu Wil son. Mnó stwo tam na gich
ciał, wpraw dzie po ma lo wa nych zło tą far -
bą, ale jed nak. A po waż nie, to spek takl
o uwi kła niu ar ty sty w po li ty kę i pę tli za ci -
ska ją cej się na je go szyi. I nie o na gie cia -
ła tu idzie, ale o spra wy du żo po waż niej -
sze. To spek takl o wol no ści ar ty sty w to ta -
li tar nym pań stwie.

I nie ma pan wra że nia, że Ślą za cy są jed nak
bar dziej pru de ryj ni w po rów na niu na przy kład
do miesz kań ców cen tral nej Pol ski? Że na gość
wo li my oglą dać jed nak we wła snej sy pial ni, naj -
le piej po ciem ku? 
Je że li u Ślą za ków zo sta nie prze kro czo ny
ja kiś li mit to le ran cji wo bec spraw zwią za -

nych z re li gią i oby cza jo wo ścią, to po pro -
stu się od wra ca ją. Na „Gol go tę Pic nic”
przy szła wpraw dzie gru pa pań, któ re kro -
pi ły nas świę co ną wo dą, ale w po rów na niu
z Wro cła wiem czy War sza wą to by ła garst -
ka. Ślą za cy pa trzą na to z nie sma kiem, ale
nie oka zu ją te go. Ra czej omi ja ją z da le ka,
co w efek cie jest jesz cze gor sze, bo, gdy
in ni wi dzo wie wra ca ją na na stęp ny spek -
takl szu kać ko lej nych skan da li, oni zwy -
czaj nie wy łą cza ją za in te re so wa nie
i na dłuż szą me tę mo gą na wet zre zy gno -
wać z cho dze nia do te atru. Jed nak skan -
dal w sztu ce jest za wsze mi le wi dzia ny, do -
brze ro bi spo łe czeń stwu. Prze wie trza gło -
wy. Na to miast nie po wi nien przy ćmie wać
ca łej resz ty, czy li tak zwa ne go prze sła nia,
te zy czy pu en ty spek ta klu. I tak mam wra -
że nie by ło wła śnie w przy pad ku „Mi ło ści
w Ko ening shut te”, gdzie wy cho dząc z te -
atru lu dzie pła ka li, zaś po li tycz ny pod tekst
wy pły nął nie ja ko przy pad kiem, bez wy ra -
cho wa nia ze stro ny twór ców. Ta ki „skan -
dal” jest dla mnie mi le wi dzia ny, bo za wsze
naj pierw jest czło wiek, a po tem je go po li -
tycz ny kon tekst.

Ale to ko lej ny – po „Cho lon ku”, „Pią tej stro nie
świa ta”, „We ster nie”, po „Po lte ra bend”, a ostat -
nio „Wuj ku. 81. Czar nej bal la dzie” – spek takl
o trud nej hi sto rii re gio nu. Jak za tem zde fi nio -
wać po trze bę i po wo dze nie te go ty pu sztu ki?
Wi dow nia na Ślą sku by ła od cię ta od tej te -
ma ty ki w te atrze. Kil ka fan ta stycz nych ob -
ra zów Ka zi mie rza Kut za stwo rzy ło wspa nia -
łą mi to lo gię fil mo wą. Ale je że li cho dzi o te -
atr, to te ma ty ka Ślą ska al bo nie by ła w ogó -
le po dej mo wa na, al bo pre zen to wa ła go
z per spek ty wy ko lo ni za to rów. Wy cho dzi ła
z te go ja kaś hy bry da źle mó wio nej gwa ry
i nie zro zu mie nia ślą skiej spe cy fi ki. Do pie ro
„Cho lo nek” otwo rzył drzwi dla Ślą ska w te -
atrze w ca łej je go au ten tycz no ści hi sto rii
i ję zy ka.

Po ja wia ły się też hi sto rie, któ re uka zy wa ły ten
re gion i je go miesz kań ców w spo sób lu dycz ny,
krup nio ko wo -piw ny. Mam tu na my śli m.in. „Po -
mstę” i „Zo le ty” Ma ria na Ma ku li. 
Sam w nich uczest ni czy łem przed wie lu la -
ty. Ca łość oczy wi ście by ła sym pa tycz na, ale

  
JEŻELI MIAŁBYM
ZROBIĆ WIDOWISKO,
KTÓRE BUDZI
KONTROWERSJE
I REZONUJE NA CAŁY
KRAJ, TO WOLAŁBYM,
ŻEBY BYŁ TO
SPEKTAKL
O RELACJACH
POLSKO-ŚLĄSKICH.
BO POKAZYWANIE
GOLIZNY CZY SEKSU
NA SCENIE TO JUŻ
NIC NOWEGO

MY PLACE 



w prze ka zie do syć pro sta i nie skom pli ko wa -
na, za nu rzo na w es te ty ce ka ba re to wej. Nie
po dej mo wa ła te ma tów toż sa mo ści i wy ni ka -
ją cych z niej pro ble mów. Na to miast w „Cho -
lon ku”, „Pią tej stro nie świa ta” czy w „Wuj -
ku 81. Czar nej bal la dzie” wi dzo wie na sce -
nie wi dzie li sie bie, bo sta ra li śmy się do tych
pro jek tów an ga żo wać lu dzi au ten tycz nie
zwią za nych z re gio nem i do brze czu ją cych
się w ślą skiej gwa rze. Z dru giej stro ny, te
przed sta wie nia mia ły w so bie me ta fo rę, któ -
ra uwznio śla lu dzi, spra wia, że wi dzo wie czu -
ją się lep si. Ich zwy czaj ny świat – ka chlok,
by fyj, gips de ka – sta wał się czymś wię cej,
świa tem, w któ ry wcho dzi ła sztu ka. Po la -

tach czu cia się kimś gor szym, kimś nie do ro -
bio nym, bo ska żo nym gwa rą, za krę ta mi hi -
sto rii nie zro zu mia ły mi z per spek ty wy War -
sza wy, w koń cu mo gli po czuć du mę. Uwie -
rzy li w to, że są wy jąt ko wi, bo ży ją w wy jąt ko -
wym miej scu. I dzię ki te mu, że wciąż tak my -
ślą, te spek ta kle na dal cie szą się ogrom nym
po wo dze niem. „Cho lon ka” gra my od 13 lat,
a „Pią tą stro nę świa ta” od 4.

Jeżeli mówimy o popularności konkretnych tytułów,
to ze wspomnianych na początku badań wynika, że
aż 43 procent respondentów wybiera w teatrze „coś
relaksującego”: musicale, operetki, komedie.  „Wujek
81. Czarna ballada” także sięga po gatunek
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SKAN DAL W SZTU CE
JEST ZA WSZE MI LE
WI DZIA NY, DO BRZE
RO BI SPO ŁE CZEŃ -
STWU. PRZEWIETRZA
GŁOWY. NA TO MIAST
NIE PO WI NIEN PRZY -
ĆMIE WAĆ CA ŁEJ
RESZ TY

Grzegorz Goik



wywodzący się z tradycji muzycznej. Czy to sposób
na poprawę frekwencji?
Aku rat for ma te go spek ta klu na pew no nie
wy ni ka ła z ko niunk tu ra li zmu, tyl ko z mo jej
po trze by ope ro we go opo wie dze nia tej hi sto -
rii – dzię ki for mie bal la dy, tra gicz ne lo sy bo -
ha te rów są bar dziej me ta fo rycz ne, uwznio -
ślo ne. Oczy wi ście, lżej sze for my za wsze bę -
dą się cie szyć więk szym po wie dze niem niż
sztu ka trud niej sza. Dla te go kry mi na ły Ka ta -
rzy ny Bon dy sprze da ją się w mi lio nach eg -
zem pla rzy, a po ezje ce nio nej przeze mnie
Ewy Lip skiej co naj wy żej w kil ku set eg zem -
pla rzach. War to ścio wa nie te go nie ma sen -
su. W Te atrze Ślą skim od ja kie goś cza su sta -
ra my się łą czyć ogień z wo dą. Nie za my ka -
my się na przy kład na for my mu zycz -
ne – ostat nio gra li śmy „Ska za ne go na blu -
esa” w po znań skiej Are nie dla czte rech ty się -
cy lu dzi. Ale ja wo lę for my bar dziej skom pli -
ko wa ne i trudniejsze w od bio rze. Ja ko je dy -
ny in sty tu cjo nal ny te atr dra ma tycz ny w Ka to -
wi cach, w sto li cy 3,5-milionowej aglomeracji,
po win ni śmy speł niać ocze ki wa nia róż nych
wi dzów, ale mieć przy tym cha rak te ry stycz -
ny rys. Na szym wy róż ni kiem jest po szu ki wa -
nie ślą skiej toż sa mo ści w te atrze i róż ne spo -
so by nie oczy wi ste go od czy ta nia kla sy ki, cze -
go przy kła dem jest „We se le” w re ży se rii Mar -
ci na Rych ci ka czy „Sło wo o Ja kó bie Sze li”
Mi cha ła Kmie ci ka.

W ostat nim cza sie kla sy ki moż na też szu kać
w sie dzi bie Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej
Pol skie go Ra dia. Jak jej otwar cie wpły nę ło
na wa szą pu blicz ność?
NOSPR trze ba od wie dzić ko niecz nie.
Na po cząt ku – nie ukry wam – ode brał nam
tro chę wi dow ni, ale te raz wi dać, że wi zy ta
w jed nej z naj lep szych sal kon cer no wych
na świe cie, na krę ca rów nież do dal sze go
by cia w kul tu rze i pój ścia na przy kład do te -
atru. W ze szłym ro ku mie li śmy wi dow nię
o 18 ty się cy więk szą niż w 2015 r. Or ga ni zo -
wa li śmy w te atrze wie le ak cji pro mo cyj nych,
od „Bi le tu za 400 gro szy” po „Piąt ki za piąt -
ki”. Nie któ re or ga ni zo wał In sty tut Te atral ny
im. Zbi gnie wa Ra szew skie go, in ne pro po -
no wa li śmy na szym wi dzom sa mi.

Mo że to do wód na to, że w spo łe czeń stwie jest
du ża po trze ba cho dze nia do te atru. Tyl ko cią gle
trud no mu wła śnie na rzecz te atru zre zy gno wać
z in nych rze czy.
Lu dzie uwiel bia ją pro mo cje. Świet nie się to
spraw dzi ło w przy pad ku Ga le rii Ka to wic kiej.
Mie li śmy tam do syć cie ka wą ak cję: je że li ktoś
zro bił za ku py za mi ni mum 100 zło tych, to du -
żo ta niej mógł wejść na je den z trzech spek -
ta kli, któ re tam gra li śmy. Lu dzie przy cho dzi li
z no wy mi je an sa mi, na za sa dzie „chodź mat -
ka, zo ba czy my, co to jest”. Czę sto nie mie li zie -
lo ne go po ję cia, czym jest te atr, a my – tro chę

na prze kór – nie pro po no wa li śmy fars, tyl ko
spek ta kle trud niej sze. I ci wi dzo wie, mi mo że
czę sto nie do koń ca ro zu mie li, o co cho dzi, to
wy cho dzi li po ru sze ni i zaintrygowani. Za bie ra li
do do mu no we spodnie, ale i ka wa łek sztu ki.
Za ra ża li śmy ich te atrem. Tym sa mym wra ca li -
śmy do isto ty te atru ja ko czę ści ży cia tak nam
po trzeb nej jak po si łek, sen czy odzie nie. Czło -
wiek po zba wio ny wzru sze nia, któ re da je sztu -
ka, sta je się tyl ko bez myśl nym prze żu wa czem
pap ki te le wi zyj nej. �
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ZWY CZAJ NY ŚWIAT
ŚLĄ ZA KÓW – KA -
CHLOK,BY FYJ, GIPS DE -
KA – STA WAŁ SIĘ
CZYMŚ WIĘ CEJ, ŚWIA -
TEM, W KTÓ RY WCHO -
DZI ŁA SZTU KA.
PO LA TACH CZU CIA
SIĘ KIMŚ GOR SZYM,
TU TEJ SI WI DZO WIE
W KOŃ CU MO GLI PO -
CZUĆ DU MĘ

TALARCZYK POLECA.
SUBIEKTYWNIE

W Teatrze Śląskim w ostatnich latach
mieliśmy cztery hity: „Piątą stronę
świata”, „Morfinę”, „Skazanego
na bluesa” i teraz „Wujka 81. Czarną
balladę”. Jeździmy z tymi spektaklami,
ale też zapraszamy gości z innych
części Polski. Zdobywamy nagrody
na festiwalach. Frekwencja w ostatnim
miesiącu wyniosła u nas ponad 93%. 
W Teatrze Rozrywki zachęcam
do obejrzenia musicali „Młody
Frankenstein” i „Billy Elliot”. Dużym
wydarzeniem będzie tam wkrótce
prapremiera „Bulwaru zachodzącego
słońca” według Andrew Lloyda
Webbera. Znakomity jest monodram
w wykonaniu Grażyny Bułki
„Mianujom mie Hanka” w Teatrze
Korez. Dużo się dzieje. A ja się z tego
faktu bardzo cieszę, bo nic nam
wszystkim nie robi tak dobrze, jak
konkurencja...

Krzysztof Lisiak

„Piąta strona świata” w reżyserii Roberta Talarczyka
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ŠKODA
NOWY SUV Z GATUNKU  MULTIMEDIALNYCH

KODIAQ

Auto – Śliwka   Autoryzowany Salon i Serwis ŠKODA 

Nowoczesna, funkcjonalna i bezkonkurencyjna ŠKODA KODIAQ jest 
już w naszym Salonie. Odkryj jej zachwycający design i nowoczesne 
rozwiązania, dzięki którym będziesz zawsze online. Poczuj przestronność 

 

i wygodę SUV-a z gatunku niezawodnych. Odwiedź nas, by poznać 
samochód, który Cię zaskoczy. Zapraszamy do salonu!

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,9 do 7,4 l/100 km, emisja CO2 od 129 do 170 g/km (dane na podstawie

 

świadectw homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.skoda-auto.pl

41-200 Sosnowiec
ul. 3 Maja 60

40-519 Katowice
ul. Kościuszki 94

41-800 Zabrze
ul. Plutonowego Skubczaka 4

www.autosliwka.plAUTO ŚLIWKA - Twoja Škoda

SOSNOWIEC
ul. 3 Maja 60

KATOWICE
ul. Kościuszki 94

ZABRZE
ul. Szkubacza 4



NOWE DOMY
Katowice – Podlesie ul.Mleczna

www.bazantowo.pl



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

Domy od 106 do 150 m2

Działki od 200 do 400 m2

Duże możliwości aranżacji przestrzeni
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WSZYSTKIE PLACE 

BAŻANTOWO 
NA 4 DESIGN DAYS
ARCHITEKCI, PROJEKTANCI, PRODUCENCI, INWESTORZY I DEWELOPERZY PO RAZ
DRUGI SPOTKALI SIĘ W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM KONGRESOWYM
PODCZAS 4 DESIGN DAYS. W TRAKCIE SESJI TEMATYCZNYCH DYSKUTOWALI
O TECHNOLOGIACH, DESIGNIE, NOWYCH PROJEKTACH. PODCZAS PANELU
DYSKUSYJNEGO DOTYCZĄCEGO WYBITNYCH WSPÓŁCZESNYCH REALIZACJI
ARCHITEKTONICZNYCH, PIOTR PŁOSKOŃ – WSPÓŁWŁAŚCICIEL MILLENIUM
INWESTYCJE, OPOWIADAŁ O BAŻANTOWIE. OTO KILKA NAJISTOTNIEJSZYCH
WĄTKÓW PRELEKCJI

O IN SPI RA CJACH

– Kon cep cja stwo rze nia „Mia sta wmie ście” na -
ro dzi ła się w2000 ro ku. In spi ro wa li śmy się tym,
co nas ota cza: Ni ki szow cem, Gi szow cem, czy
się ga jąc da lej, do Czech – wy bu do wa nym
przez jed ne go przemysłowca – miastem Zlin.
Du ży wpływ wy war ły nanas do świad cze nia za -
chod nie i re ali zo wa ne w cza sie trans for ma cji
nie miec kiej mia sta pod ber liń skie, gdzie
w szcze rym po lu two rzo no 10-ty sięcz ne osie -
dla miesz ka nio we, któ re ro bi ły wra że nie miast
ist nie ją cych oddaw na. Odpo my słu dore ali za -
cji pierw szych obiek tów mi nę ły trzy la ta. I bez
wąt pie nia był to dla nas okres naj trud niej szy. 

O IDE ACH

– Mu sie li śmy wy ko rzy stać po ten cjał te go
miej sca tak, aby kon cep cja, któ rą wy my śli -
li śmy zo sta ła zre ali zo wa na. A te ren – nie
da się ukryć – był nie cie ka wy, po prze my -

sło wy, po pro stu trud ny. Po pierw sze wi zja.
Dla wy go dy miesz kań ców chcie li śmy zlo -
ka li zo wać wszyst kie usłu gi po trzeb ne w ży -
ciu co dzien nym, w ta ki spo sób, aby moż -
na się by ło do stać do nich pie szo. Po dru -
gie przy mus. Bra li śmy pod uwa gę nie wy -
dol ność ko mu ni ka cyj ną pol skich miast
i ich za póź nie nie w sto sun ku do bar dziej
roz wi nię tych kra jów świa ta. Po za tym, wy -
my śli li śmy so bie, że mu si my pa no wać
nad pro ce sem od po cząt ku do koń ca. Naj -
pierw wi zja, po tem pro jekt i wy ko naw stwo,
a da lej ko mer cja li za cja i eks plo ata cja. Od -
pusz cze nie któ re goś z tych mo men tów
na pew no nie da ło by suk ce su. Już na sa -
mym po cząt ku sta ra my się my śleć o tym,
co nas cze ka na koń cu – przy po my śle
my śli my o kosz tach eks plo ata cyj nych. Wy -
ko rzy stu je my in no wa cyj ne i no wo cze sne
roz wią za nia, ale je ste śmy też moc no zwią -
za ni eko no mią pro jek tu, któ ra sta wia du żo
ogra ni czeń.

O GO TO WYM PRO DUK CIE

– Na sze osie dle to pro jekt wie lo funk cyj ny
i zróż ni co wa ny. Za rów no w sen sie ar chi tek to -
nicz nym, jak i w za leż no ści od po -
trzeb – od żłob ka po dom se nio ra. Zbu do wa -
li śmy wie lo po ko le nio wą spo łecz ność, któ ra
ma czę sty kon takt ze so bą. Naj waż niej szą ro -
lą by ło wpro wa dza nie ży cia i kształ to wa nie
ofer ty, któ ra bę dzie do stęp na dla róż nych
grup wie ko wych, ale – ze wzglę du na lo ka li za -
cję – ukie run ko wa nana ro dzi nę. Po sta wi li śmy
na róż no rod ność. Pro jek to wa ła u nas więk -
szość zna nych ślą skich ar chi tek tów. Za ry zy -
ko wa li śmy, bo kie dy każ dy bu dy nek jest in ny,
to na ra ża my się na więk szą ilość błę dów. Ale
pro jekt się przy jął, da lej jest re ali zo wa ny.
Przed na mi jesz cze kil ka istot nych wy zwań.
Chęt nie dzie li my się też do świad cze nia mi, bo
wy da je nam się, że nasz suk ces po le ga ją cy
na ho li stycz nym wi dze niu ży cia, moż na prze -
ło żyć rów nież na in ne pro jek ty. �

NOTOWAŁ: łukAsz rEsPondEk

ZDJĘCIA: grzEgorz goik
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ZOBACZ WIDEO
Z WRĘCZENIA NAGRÓD
W KATEGORII OSIEDLE
PRZYJAZNE RODZINIE

WRA CA MY DO LO KAL NO ŚCI
– CENTRA LOKALNE POWINNI TWORZYĆ MIESZKAŃCY DANEJ
OKOLICY – MÓWIŁ PODCZAS PANELU „CENTRA LOKALNE – UKŁAD
PRZESTRZENNY I ŻYCIE SPOŁECZNE. KIERUNKI ROZWOJU MIAST
PRZYSZŁOŚCI” KRZYSZTOF LASOŃ, PREZES MILLENIUM INWESTYCJE
Dziś roz wój miast do ko nu je się nie ty le po przez roz wój te ry to rial ny, ile przez po pra wę
te go, co już ist nie je. Ten roz wój sty mu lu je mię dzy in ny mi co raz sil niej sza po trze ba two -
rze nia cen trów lo kal nych – miejsc co dzien nych kon tak tów człon ków ma łych spo łecz -
no ści. Ta kich miejsc wciąż bra ku je w pol skich mia stach, a uczest ni cy pa ne lu „Cen tra
lo kal ne – układ prze strzen ny i ży cie spo łecz ne. Kie run ki roz wo ju miast przy szło ści” za -
sta na wia li się, jak je two rzyć.
– Cen tra lo kal ne po win ni two rzyć miesz kań cy da nej oko li cy. – W Ba żan to wie funk cję
cen tro twór czą peł ni Cen trum Han dlo we. Oko ło 80 proc. je go na jem ców, to miesz kań -
cy osie dla, a więc lu dzie, któ rzy naj le piej zna ją po trze by lo kal nej spo łecz no ści – mó -
wił pod czas pa ne lu Krzysz tof La soń do da jąc, że nie cho dzi wy łącz nie o do star cze nie
pod sta wo wych pro duk tów czy usług, ale tak że o za spo ka ja nie po trzeb wyż sze go rzę -
du, wska zu jąc na przy kład dzia ła ją cej w ra mach Cen trum Han dlo we go Ba żan to wo
ga le rii sztu ki. 

BAŻANTOWO Z NAGRODĄ
DLA OSIEDLA
PRZYJAZNEGO RODZINIE
Pod czas te go rocz nych 4 De sign Days Ba żan to wo zdo -
by ło pierw szą na gro dę w ka te go rii „Osie dle przy ja zne
ro dzi nie” w ple bi scy cie Ho use mar ket Fo rum Si le sia
Awards 2017. Or ga ni za tor ple bi scy tu – re dak cja por ta lu
Housemarket.pl – na gro dził wy łącz nie pro jek ty miesz ka -
nio we, wy róż nia ją ce się ja ko ścią i na da ją ce no wy wy -
miar oto cze niu, w któ rym po wsta ły. Szan sę na sta tu et kę
mia ły przed się wzię cia, któ re przy czy ni ły się do roz wo ju
mia sta i wpi sa ły się w po trze by je go miesz kań ców.
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WSZYSTKIE PLACE 

SKODĄ KODIAQ DOOKOŁA
OSIEDLA BAŻANTOWO

PIĄTY ROK Z RZĘDU KATOWICE
ŚWIATOWĄ STOLICĄ E-SPORTU
ŚWIATOWE FINAŁY INTEL EXTREME MASTERS JUŻ PO RAZ PIĄTY
Z RZĘDU ODBYŁY SIĘ W KATOWICACH. 

Pula nagród w turnieju wyniosła w tym roku ok. 2,5 mln zł, a impreza opanowała
Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe aż na dwa weekendy: 25-26 lutego
i 3-5 marca. Intel Extreme Masters to najstarsze, najbardziej prestiżowe i emocjonujące
zawody e-sportowe na świecie. W ramach jedenastej już edycji IEM najlepsi zawodnicy
rywalizowali w najpopularniejszych grach zespołowych w niezwykłej, niepowtarzalnej
atmosferze. W turniejach rozgrywanych w USA, Chinach, Korei Południowej i Polsce
doping na żywo zapewnia łącznie ponad pół miliona kibiców przybyłych specjalnie
na te wydarzenia. W domach, przed ekranami monitorów transmisje z rozgrywek śledzi
aż 30 mln pasjonatów gier komputerowych ze 180 krajów.

Wy jeż dża my spod En kla wy Krysz ta ło wej
i mi ja jąc Se nior Residence, je dzie my ul.
Za błoc kie go w kie run ku Cen trum Han -
dlo wego Ba żan to wo. Prze jeż dża my przez
par king Cen trum i uli cą Hie row skie go do -
jeż dża my do skrzy żo wa nia z ul. Pi jar ską.
Mi ja my Ba żan to wo Sport i za trzy mu je my
się pod Zespołem Szkół Za ko nu Pi ja rów
Mat ki Bo żej Kró lo wej Szkół Po boż nych.

To tra sa na szej prze jażdż ki po Osie dlu
Ba żan to wo no wym Ko dia qiem. A ja ki to
sa mo chód? Na praw dę spo ry! 4,70 m dłu -
go ści spra wia, że no wy SUV marki Skoda
jest bar dzo wszech stron ny. Ofe ru je naj -
więk szą po jem ność ba gaż ni ka w swo jej
kla sie, a z opcjo nal nym, trze cim rzę dem
siedzeń, przewiezie nawet siedmioro
pasażerów.

Ce ny Sko dy Ko diaq w naj tań szej wer sji
wy po sa że nio wej Ac ti ve za czy na ją się
od 89 900 zł. Naj droż sza – Sty le kosz tu je
od 122 200 zł. Kra jo wy im por ter mar ki, już
w ra mach przed sprze da ży ze brał po -
nad ty siąc za mó wień na „niedźwiedzia”
(na zwa Ko diaq na wią zu je do ra sy niedź -
wie dzia za miesz ku ją ce go jed ną z wysp
na Ala sce). 

ZOBACZ
WIDEO 360 STOPNI
Z PRZEJAŻDŻKI
KODIAQIEM
WOKÓŁ OSIEDLA
BAŻANTOWO
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JAKO JEDNA Z PIERWSZYCH REDAKCJI NA ŚLĄSKU TESTOWALIŚMY SKODĘ KODIAQ, PIERWSZEGO DUŻEGO
SUV-A W OFERCIE CZESKIEGO PRODUCENTA. DZIĘKI UPRZEJMOŚCI KATOWICKIEGO SALONU SKODA AUTO
ŚLIWKA PRZEJECHALIŚMY SIĘ NIM WOKÓŁ OSIEDLA BAŻANTOWO, A WSZYSTKO UDOKUMENTOWALIŚMY
FILMEM 360 STOPNI.
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PLACE TO LIVE

Z WIZYTĄ
U MIESZKAŃCÓW

ENKLAWY KRYSZTAŁOWEJ
PANI HELGA MAZURKIEWICZ ORAZ PAŃSTWO HANNA I ANDRZEJ CZUBAŁOWIE WPROWADZILI
SIĘ DO SWOICH MIESZKAŃ W ENKLAWIE KRYSZTAŁOWEJ PÓŹNĄ JESIENIĄ. U PROGU WIOSNY

ODWIEDZILIŚMY ICH, ABY ZAPYTAĆ, JAK IM SIĘ MIESZKA

TEKST: dorotA fiLosEk

HELGA 
MAZURKIEWICZ 
Koleżanki mówią: teraz to się
dopiero urządziłaś!

Rok te mu zmarł mój mąż. Zostałam sa ma
w zim nym, ponadstumetrowym miesz ka niu
ogrze wa nym trze ma pie ca mi ka flo wy mi, któ -
rych nie mo głam sa ma ob słu gi wać (mam 87
lat). Syn, któ ry miesz ka za gra ni cą przy je chał
na tych miast do Pol ski. Ra zem za sta na wia li -
śmy się, co ro bić. Zna jo mi i przy ja cie le ra dzi -
li: „idź do do mu opie ki”. Ale ja się do ta kie go
miej sca nie na da ję. Po sta no wi li śmy więc po -
szu kać od po wied nie go miesz ka nia. 
Syn zwie dził wszyst kie ka to wic kie osie dla,
oglą dał miesz ka nia na sprze daż i do wy na ję -
cia, ale żad ne nie od po wia da ło wy ma ga niom
mo je go wie ku. Do roz wią za nia po zo stał też
pro blem, że kie dy wró ci do sie bie, to ja zo sta -
nę zu peł nie sa ma, bez po mo cy. Ra tu nek
przy szedł od zna jo mej, któ ra opo wie dzia ła
nam o En kla wie Krysz ta ło wej. Syn po gnał
na re ko ne sans do Ba żan to wa, a po po wro cie
za wo łał od pro gu: „ma mo, tam jest ide al nie!”.
Na za jutrz pod pi sa li śmy umo wę i usta li li śmy
ter min, w któ rym mo gę się wpro wa dzić. 
Tym sa mym, 30 li sto pa da ja ko pierw sza

wpro wa dzi łam się do dru gie go bu dyn ku,
któ ry wcho dzi w skład En kla wy. Miesz ka nie
ma 50 mkw., więc nie mo głam za brać
wszyst kich me bli, ale dzię ki te mu, że jest bar -
dzo ustaw ne i tak wzię łam ich spo ro. Każ dy,
kto mnie od wie dza oce nia je ja ko funk cjo nal -
ne, cie płe, ja sne, bez piecz ne i ład nie urzą -
dzo ne. Ko le żan ki mó wią: „do ko na łaś do bre -
go wy bo ru”. Nie mo gę do cze kać się cie -
płych dni, aby wyjść na spa cer, przy siąść
na ła wecz ce i po znać bli żej są sia dów.
W co dzien nych spra wun kach po ma ga mi pa -
ni Lu cyn ka (Lu cy na Ko ło dziej, ko or dy na tor ka
re cep cji i sa lo nu klu bo we go – przyp. red.), któ -
ra pod wo zi mnie na za ku py – do Pio tra i Paw -
ła lub Li dla. Ostat nio, kie dy za cho ro wa łam
na gry pę, mi mo mo je go nie zde cy do wa nia za -
wio zła mnie do le ka rza. I bar dzo do brze, bo
dzię ki prze pi sa nym le kar stwom szyb ko wy -
zdro wia łam. By ła tak mi ła i uczyn na, że zmie ni -
ła na wet nu me ra cję wszyst kich skrzy nek na li -
sty, bo mój nu mer był w ro gu, do któ re go nie
do się ga łam.
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ENKLAWA KRYSZTAŁOWA

Enklawa Kryształowa to kompleks
budynków przeznaczonych dla
seniorów, którzy chcą się cieszyć
niezależnością, a w razie potrzeby
mieć dostęp do całodobowego
serwisu świadczonego przez
wykwalifikowanych pracowników. 

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 
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ

Tak tu ci cho i spo koj nie, że na sze ży cie
wresz cie mo że się to czyć swo im na tu ral nym
ryt mem. I tak co dzien nie od koń ca li sto pa -
da, kie dy prze pro wa dzi li śmy się do Ba żan -
to wa. Za na mi pierw sze świę ta w no wym
miej scu. Cho ciaż me traż jak na du et ma my
nie zły – 50 mkw., to świę ta spę dzi li śmy
u dzie ci. Da le ko nie mie li śmy, bo syn też
miesz ka na osie dlu. Po świę tach był syl we -
ster, którego świętowaliśmy razem z innymi
mieszkańcami w salonie klubowym. Ta ka
od dol na, sym pa tycz na ini cja ty wa i mi le spę -
dzo ny czas.
Prze pro wa dzi li śmy się z Za do la, z po nad 60-
me tro we go miesz ka nia na ósmym pię trze,
z któ re go wi dzie li śmy wszyst ko, przy do brej
po go dzie – na wet gó ry. Te raz wi dok re kom -
pen su je nam miej sce par kin go we. Wcze -
śniej, jak chy ba na wszyst kich PRL-owskich

osie dlach par ko wa li śmy gdzie po pad nie,
a na za jutrz za cho dzi li śmy w gło wę, gdzie
tym ra zem zo sta wi li śmy sa mo chód. Urok
En kla wy Krysz ta ło wej to też nie zwy kle zie lo -
na oko li ca, po któ rej aż mi ło spa ce ro wać.
Pó ki co ba da my oko licz ne ką ty, cho dzi my
co dzien nie na za ku py i już wie my, któ re pro -
duk ty są lep sze w jed nym skle pie, któ re
w dru gim, po któ re war to pójść do trze cie -
go.
Za miesz kać w Ba żan to wie, to by ło za wsze
na sze ma rze nie. Trud no to wy tłu ma czyć, ale
coś po pro stu nas tu cią gnę ło. W pod ję ciu
de cy zji po mógł nam syn, któ ry chce że by -
śmy ży li jak naj dłu żej bli sko nie go. Dzi siaj,
kie dy od wie dza ją nas go ście, to chwa lą, jak
się tu urzą dzi li śmy i do py tu ją, ile to kosz to -
wa ło. Za wsze od po wia da my: dro go, ale nie
ża łu je my ani jed nej wy da nej zło tów ki.

HANNA I ANDRZEJ
CZUBAŁOWIE
Chcieliśmy zamieszkać
w Bażantowie, odkąd zaczęto
budowę osiedla
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Ba żan to wo sprzed de ka dy nie przy -
po mi na ło im po nu ją ce go kom plek -
su, któ rym jest ak tu al nie. Ale przy szli

wła ści cie le Ap te ki Vi ta lis wie dze ni gło sem in -
tu icji pod ję li wy zwa nie stwo rze nia pla ców ki,
ja kiej do tych czas bra ko wa ło w tym miej scu.
– Do Ba żan to wa tra fi li śmy w po szu ki wa niu
miesz ka nia, a to by ły cza sy, w któ rych je go
ce nę ne go cjo wa ło się bez po śred nio z za rzą -
dem. Kie dy pa no wie do wie dzie li się, że żo -
na jest świeżo upieczoną ab sol went ką far -
ma cji, to nie ja ko „w pa kie cie” za pro po no wa li
nam wy na jem lo ka lu i otwar cie ap te -
ki – wspo mi na To masz Ca bak.
Na osie dlu po wo li roz kwi ta ło ży cie, ale wciąż
bra ko wa ło miejsc w za się gu krót kie go spa -
ce ru, w któ rych moż na by ło co kol wiek ku pić.
Mło de mał żeń stwo na le ża ło do „pio nie rów”

Cen trum Han dlo we go Ba żan to wo. In spi ru -
jąc się ap te ka mi, któ re wi dzie li na za cho dzie
Eu ro py – w Szwaj ca rii i we Wło szech, otwo -
rzy ło w nim ap te kę, ja kich wów czas nie by ło
jesz cze na na szym ryn ku. Po sta wi li na spo -
rą prze strzeń sa mo ob słu go wą i sze ro ki asor -
ty ment. Stan dard, czy li moż li wość re ali za cji
re cept na le ki go to we i re cep tu ro we, fa cho -
wą i rze tel ną opie kę far ma ceu tycz ną, bez -
płat ne po ra dy far ma ceu tycz ne, lecz rów nież
sze ro ki do bór su ple men tów die ty, der mo ko -
sme ty ków, nu tri ko sme ty ków ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem wy ro bów me dycz -
nych, po par tych sze ro ko za kro jo ny mi ba da -
nia mi kli nicz ny mi. – Pa cjen ci nie jed no krot nie
by li i są ogni wem pod su wa ją cym po my sły
do ty czą ce kie run ków roz wo ju ap te ki, dzię ki
cze mu ofe ro wa ne przez pla ców kę usłu gi

oraz port fo lio pro duk tów sta le się roz ra -
sta – przy zna je Bo gu mi ła Ca bak.
Dzi siaj, pod mar ką Vi ta lis dzia ła nie jed na,
lecz czte ry ap te ki. Ta w Cen trum Han dlo wym
Ba żan to wo jest jed nak szcze gól na. – Ba żan -
to wo przy cią ga świa do mych klien tów, któ rzy
ocze ku ją pro duk tów naj wyż szej ja ko ści.
Wsłu chu jąc się w to miej sce, ca ły czas ro bi -
my wszyst ko, aby spro stać ich wy so kim
ocze ki wa niom – mó wią Bo gu mi ła i To masz
Ca ba ko wie. �

Dzisiaj pod marką Vitalis działa nie jedna, lecz cztery apteki 
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VITALIS –
APTEKA, JAKIEJ NIE BYŁO
RÓWNO 10 LAT TEMU, W 2007 ROKU CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO LEDWIE RACZKOWAŁO,
A OSIEDLE NIE PRZYPOMINAŁO JESZCZE IMPONUJĄCEGO KOMPLEKSU, JAKI DZIŚ ZNAMY. MŁODE

MAŁŻEŃSTWO – BOGUMIŁA I TOMASZ CABAKOWIE DOSTRZEGLI JEDNAK W TYM MIEJSCU POTENCJAŁ.
STWORZYLI INNOWACYJNĄ W SWOJEJ FORMULE APTEKĘ, JEDNĄ Z WIELU, KTÓRE AKTUALNIE

PROWADZĄ

JAK SUKCES TO TYLKO

W BAŻANTOWIE! 

Prezentujemy ludzi i firm
y

związane z Centrum

Handlowym Bażantowo

oraz historię ich biznesu

TEKST: BArtłomiEj wnuk

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 32 255 31 62
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STRONA PRAWA

W prak ty ce to dziec ko lub mat ka wy ta cza -
ją po wódz two o usta le nie oj co stwa prze -
ciw ko do mnie ma ne mu oj cu, a gdy ten nie
ży je – prze ciw ko ku ra to ro wi usta no wio ne -
mu przez sąd opie kuń czy. Prze pi sy pra wa
prze wi du ją tak że sy tu ację od wrot ną, kie dy
to do mnie ma ny oj ciec dziec ka wy ta cza
po wódz two o usta le nie oj co stwa prze ciw -
ko dziec ku i mat ce, a gdy mat ka nie ży -
je – prze ciw ko dziec ku. Pra wo do wy to -
cze nia po wódz twa o usta le nie oj co stwa
nie ule ga przedaw nie niu, jed nak że ani
mat ka, ani do mnie ma ny oj ciec nie mo gą
wy stą pić z ta kim żą da niem po śmier ci
dziec ka lub po osią gnię ciu przez nie peł no -
let nio ści. 

Art. 305 Ko dek su po stę po wa nia cy wil ne go
sta no wi, że „sąd mo że do pu ścić do wód
z gru po we go ba da nia krwi”. Obec nie prze -
pro wa dza nie te go do wo du po zo sta je
w prak ty ce są do wej re gu łą w więk szo ści
spraw o usta le nie oj co stwa. 
Wy ni ki ba dań an tro po lo gicz nych ma ją du żą
przy dat ność do wo do wą w spra wach o usta -
le nie oj co stwa. Do wód ten mo że do pro wa -
dzić do usta le nia stop nia praw do po do bień -
stwa oj co stwa, ale nie mo że sta no wić pod -
sta wy roz strzy gnię cia w spra wie o za prze -
cze nie oj co stwa. Aby moż na by ło na je go
pod sta wie roz strzy gać, do uwzględ nie nia
po wódz twa ko niecz ne jest wy ka za nie nie -
praw do po do bień stwa oj co stwa mę ża mat ki.

Do wód z ba dań an tro po lo gicz nych mu si
być za tem po prze dzo ny prze pro wa dze niem
do wo du z gru po we go ba da nia krwi. Do wód
ten mo że być prze pro wa dzo ny do pie ro
po ukoń cze niu przez dziec ko trzech lat.    
W spra wie o usta le nie oj co stwa ogrom ne
zna cze nie ma jesz cze jed na me to da, tzn. no -
wa me to da ge ne tycz nej iden ty fi ka cji czło -
wie ka. W dro dze ana li zy nie ba da się fe no ty -
po wych czyn ni ków ze wnętrz nych, lecz in for -
ma cję ge ne tycz ną ba da ne go za pi sa ną
w DNA. Na stęp nie po rów nu je się ob ra zy
DNA mat ki dziec ka i do mnie ma ne go oj ca.
W opar ciu o po rów na nie tych ko dów ge ne -
tycz nych usta la się sto pień po kre wień stwa
lub je go brak. �

ROLA BADAŃ
GENETYCZNYCH
W PROCESACH

O USTALENIE OJCOSTWA
MOŻNA JEDNOZNACZNIE STWIERDZIĆ, IŻ DOWÓD Z BADAŃ DNA JEST
BADANIEM BIOLOGICZNYM O NAJWYŻSZEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ.
DZIĘKI ROZWOJOWI MEDYCYNY MOŻLIWE JUŻ JEST WYKLUCZENIE

OJCOSTWA ORAZ GRANICZĄCE Z PEWNOŚCIĄ JEGO POTWIERDZENIE.
SWOISTYM OGRANICZENIEM MOŻE BYĆ JEDNAK JAKOŚĆ WYKONANEGO
BADANIA. NIE KAŻDE BOWIEM BADANIE GENETYCZNE MA KLUCZOWE

ZNACZENIE DOWODOWE W PROCESIE O USTALENIE OJCOSTWA 

PAWEŁ GOIK, ADWOKAT

MARTYNA MISZCZYK-MAZEK,
RADCA PRAWNY

Archiwum
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... i wiele więcej.
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PLACE TO SEE

POŁOŻONY W AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ NAD
ZATOKĄ BENGALSKĄ I MORZEM ANDAMAŃSKIM,

MYANMAR – ZNANY BARDZIEJ POD SWOJĄ
KOLONIALNĄ NAZWĄ JAKO BIRMA – JEST

MIESZANKĄ KULTUR I RELIGII 

TEKST I ZDJĘCIA: Piotr Płoskoń

MYANMAR
TYGIEL INDOCHIN
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Ad mi ni stra cyj nie Bir ma skła da się
z sied miu sta nów i sied miu pro win cji.
Ży je tu po nad 50 mi lio nów miesz -

kań ców wy wo dzą cych się z po nad 120 na ro -
dów i grup et nicz nych. Gra ni cząc z Chi na mi,
In dia mi, Taj lan dią, La osem i Ban gla de szem,
Bir ma od wie ków czer pie z róż no rod no ści
kul tur, tra dy cji i re li gii są sia dów. Nie bez zna -
cze nia dla hi sto rii kra ju po zo sta ją wpły wy
z okre su bry tyj skiej ko lo nii. Do mi nu ją cą re li -
gią jest tu bud dyzm Te ra wa da (Bud dyzm
Wiel kiej Dro gi). Wszech obec ność bud dy zmu
na da je nie zwy kły ko lo ryt ży ciu co dzien ne mu
i kształ tu je pa no ra mę kra ju – dzie siąt ki ty się -
cy stup i świą tyń, bu dow li sa kral nych i mo na -
sty rów two rzy kra jo braz My an ma ru.
Wie lo et nicz ność i wpły wy kra jów ościen nych
stwo rzy ły tak wiel ką róż no rod ność, że Bir mę
na zwał bym Azją w pi guł ce. Tra dy cja bud dyj -
ska, wpły wy hin du istycz ne, is lam skie, ka to lic -
kie z wszech obec ny mi śla da mi ani mi zmu
two rzą bo gac two du cho we kra ju. 

Hi sto ria Bir my to dra ma tycz ne dzie je wie lu
kró lestw, po dzia łów i zjed no czeń, któ re po -
zo sta wi ły po so bie hi sto rycz ne sto li ce peł ne
fa scy nu ją cych za byt ków. Kraj ten za ska ku -
je przy jezd nych nie spo ty ka ny mi ni gdzie in -
dziej wi do ka mi, twa rza mi ko biet i dzie ci
w ma ki ja żu z tha na ki, czy li star te go na pro -
szek drze wa (Mur raya exo ti ca). Ubio ry są
cha rak te ry stycz ne. Męż czyź ni no szą swe go
ro dza ju spód ni ce – ka wał ki ma te ria łu zszy -
te w cy lin der – zwa ne Lon gyi, a ko bie -
ty – tra dy cyj ne, dłu gie, ko lo ro we suk nie lub
spód ni ce. W od da lo nych od głów nych
ośrod ków miej skich re jo nach kra ju moż -
na spo tkać wie le ple mion et nicz nych ży ją -
cych we dług wie lo wie ko wych tra dy cji, no -
szą cych na co dzień re gio nal ne stro je. Po -
zba wie ni do bro dziej stwa prą du i bie żą cej
wo dy, ży ją zgod nie z ryt mem do by dyk to wa -
nym przez słoń ce i księ życ.
Po za du cho wą ucztą w cza sie po zna wa nia
kra ju, mo że my też od dać się uczcie ku li nar -

nej. Nie zwy kle róż no rod na kuch nia bir mań -
ska ofe ru ją ca nad to przy sma ki chiń skie, in -
dyj skie oraz taj skie, po win na za spo ko ić każ -
de go sma ko sza. Uzu peł nie niem zwie dza nia
po wi nien być ma saż, któ re go tra dy cja w Azji
ma dwa i pół ty sią ca lat.
Rzą dzo na przez dzie siąt ki lat przez jun tę woj -
sko wą Bir ma by ła trud no do stęp na dla tu ry -
stów. Na stę pu ją ce od dzie się ciu lat z tru dem
wpro wa dza ne zmia ny de mo kra tycz ne otwie -
ra ją kraj dla zwie dza ją cych oraz ka pi ta łu in -
we sty cyj ne go. Z ro ku na rok dy na micz nie
zmie nia się ob li cze bir mań skie go świa ta
tkwią ce go do nie daw na w za mierz chłych
cza sach. Ten, kto chce po czuć du cha cza -
sów mi nio nych, kra ju nie tknię te go cy wi li za -
cją, po wi nien zro bić to jak naj szyb ciej. Już
nie dłu go daw ną ma gicz ną Bir mę po chło nie
tsu na mi glo ba li za cji i cy wi li za cji XXI wie ku,
a duch hi sto rii po zo sta nie je dy nie na zdję -
ciach i w opo wie ściach szczę śliw ców, któ rzy
za zna li ma gii od cho dzą cych cza sów. �

PLACE TO SEE
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ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z BIRMY
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ZASTANAWIACIE SIĘ NAD DOMOWĄ STREFĄ RELAKSU – SAUNĄ,
BASENEM, A MOŻE ŁAŹNIĄ PAROWĄ? NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY
BUDUJECIE JĄ DLA SIEBIE, DLA RODZINY CZY DLA ZDROWIA, TO

NAJWAŻNIEJSZE, BY STWORZYĆ PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ
POCZUJECIE SIĘ W PEŁNI ZRELAKSOWANI I ODERWIECIE SIĘ

OD CODZIENNYCH TROSK – PISZE JOANNA WYBRANIEC

W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH SAUN I BASENÓW

Archiwum

STREFA RELAKSU POWINNA
ZASPOKAJAĆ POTRZEBY

WSZYSTKICH DOMOWNIKÓW, 
ALE I NAJBARDZIEJ 
WYSZUKANE GUSTA

PLACE RELAKSU
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Naj istot niej sze jest to, aby w ta ki spo -
sób za pro jek to wać stre fę re lak su,
by za spo ka ja ła po trze by wszyst kich

do mow ni ków. Szyb ko oka że się, że ba sen
w do mu zmie nia spo sób spę dza nia wo lne -
go cza su ca łej ro dzi ny, a sau na su cha po -
zwa la wy go spo da ro wać wie czo rem go dzi nę
dla sie bie. 

IN DY WI DU AL NE ROZ WIĄ ZA NIA

Nasz ze spół urze czy wist ni Two je pla ny o do -
mo wej oa zie, prze strze ni do wy po czyn ku
i za ba wy. Za sta na wiasz się, jak wy brać od -
po wied nią sau nę dla sie bie – doradzimy, jak
od stro ny prak tycz nej, za pro jek to wać do mo -
wą stre fę wel l ness. Projektując, pa mię taj my
o stre fie do schła dza nia – wia drze z zim ną
wo dą lub becz ce kam ba la. Każ de z roz wią -
zań do pa so wu je my in dy wi du al nie. Ba sen
w do mu, czy w ogro dzie? Przy bli ży my te ma -

ty kę od stro ny tech nicz nej, po mo że my w wy -
bo rze ko lo ru oraz kształ tu ba se nu. Mo żesz
wy brać spo śród 29 mo de li nie cek ba se no -
wych, od 4,5 do 13 me trów dłu go ści, któ re

pro po nu je my w 12 uni kal nych ko lo rach. Ba -
se ny Com pass po sia da ją do ży wot nią gwa -
ran cję na kon struk cję. 

WSPAR CIE NA KAŻ DYM ETA PIE

Dla nas nie ma zna cze nia, czy in sta lu je my ba -
sen we wnątrz bu dyn ku, czy w ogro dzie. Speł -
nia my ma rze nia na szych klien tów, z pa sją
pod cho dząc do każ dej re ali za cji. Je ste śmy
wspar ciem w two rze niu do mo we go wel l ness
na każ dym eta pie prac – od pro jek tu, aż
po mon taż. Rów nież ser wis jest jed ną z usług,
ja kie pro po nu je my na szym klien tom. Sau ny
su che oraz łaź nie pa ro we fir my KLAFS, za -
spo ko ją na wet naj bar dziej wy szu ka ne gu sta.
Gwieździste nie bo, ko lo ro te ra pia, mu zy ka,
ogrom na ga ma olej ków za pa cho wych – sau -
na su cha bę dzie czymś wię cej, niż są dzi li ście
do tej po ry. A po se an sie mo że cie od po cząć
na pod grze wa nej le żan ce… �

KOM PLEK SO WE ROZ WIĄ ZA NIA
Pro po nu je my kom plek so we roz wią za nia, wy po sa ża jąc stre fy re lak su w sau ny su che,
łaź nie pa ro we, ba se ny, ale też kon sul tu je my pro jekt od stro ny tech nicz nej, a tak że roz -
wią zań prak tycz nych – mó wi Krzysz tof Go ściń ski, dy rek tor za rzą dza ją cy Com pass Po -
ols Pol ska.
Ja ko Ge ne ral ny Dys try bu tor w Pol sce ba se nów Com pass Po ols oraz Part ner
KLAFS Sp. z o. o, re ali zu je my pro jek ty stref wel l ness, tak dla in we sto rów pry wat nych, jak
i pu blicz nych. Dłu go let nie do świad cze nie po zwa la nam być part ne rem pod czas re ali za -
cji, za rów no dla pro jek tan ta, jak i dla in we sto ra.

Katowice, ul. Szarych Szeregów 31
tel. 608 052 573, 668 230 500 
e-mail:  info@geokraft.eu

www.facebook.com/compasspoolspolska

ODWIEDŹ STRONĘ
COMPASS POOLS POLSKA
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PLACE SPORTU

Iñaki prowadzi własną firmę – Way2Champ Endurance Coaching – specjalizującą się w spersonalizowanych planach
treningowych dla kolarzy i triathlonistów z Polski i innych krajów. Jego bazą treningową są Katowice, ma polską żonę, dwójkę

dzieci, czuje się Polakiem. Od niedawna zresztą reprezentuje nasz kraj w ultratriathlonie

MISTRZ ŚWIATA
Z BAŻANTOWA

HAWAJE WIELU KOJARZĄ SIĘ Z WYPOCZYNKIEM I WAKACJAMI. IÑAKIEMU DE LA PARRA,
MIESZKAJĄCEMU W BAŻANTOWIE MEKSYKANINOWI, TEN POŁOŻONY NA WYSPACH STAN USA

JUŻ ZAWSZE BĘDZIE PRZYPOMINAŁ O NADLUDZKIM WYSIŁKU I MISTRZOSTWIE ŚWIATA.
WŁAŚNIE TAM 33-LATEK Z BAŻANTOWA WYGRAŁ ULTRAMAN WORLD CHAMPIONSHIP,

NAJBARDZIEJ MORDERCZĄ KONKURENCJĘ W TRIATHLONIE (10 KILOMETRÓW WPŁAW, 421 KM
NA ROWERZE I 84 KM NA TRASACH BIEGOWYCH)

ROZMAWIA: BArtłomiEj wnuk

Bar tło miej Wnuk: Do cze go naj czę ściej po rów -
nu jesz swo ją dro gę do suk ce su?
Iña ki de la Par ra:Do pra cy za wo do wej. Po ło -
wa mo je go ży cia to pry wat ne fir my, dru ga
po ło wa to sport. I wbrew po zo rom te dwie
dzie dzi ny są do sie bie bar dzo po dob ne.
W obu trze ba wejść w ru ty nę, bo kie dy przy -
go to wu je my plan tre nin go wy, to re ali zu je my
go w za sa dzie ca ły czas tak sa mo. Po za tym,
je dy ną oso bą, któ ra spra wi, że bę dzie ci to
dawać frajdę – jesteś ty sam. Są też oczy wi -

ście róż ni ce. Po pra cy moż na prze cież
przyjść do do mu, po ło żyć się na ka na pie,
wcinać pizzę i oglądać te le wi zję. Pro fe sjo nal -
nym spor tow cem jest się na to miast przez ca -
łą do bę – każ dy wy bór któ re go do ko nu jesz,
każ dy de tal, ma wpływ na two ją for mę. 

Nie są dzę, że by ktoś, kto re gu lar nie zja da piz zę
przed te le wi zo rem był w sta nie po ko nać dy -
stans Ul tra ma na. Ale prze sta wić się na ta kie ob -
ro ty chy ba nie jest ła two?

Gdy za czy na łem w 2008 ro ku, nie mo głem
wie dzieć, że to wszyst ko za brnie tak da le ko.
Od kry łem w tria th lo nie ży cio wą pa sję. Trzy
la ta póź niej prze sze dłem na za wo dow stwo
i od ra zu po sta wi łem so bie ja sno spre cy zo -
wa ny cel: mi strzo stwo świa ta w Ul tra ma nie.
We wszyst kich dyscy pli nach pro fe sjo na li ści
są tyl ko nie wiel kim od set kiem. Na po cząt -
ku cho dzi prze cież o coś in ne go: zdro wie,
za ba wę, do bre sa mo po czu cie, moż li wość
współ za wod nic twa. W tria th lo nie do dat ko -
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Gdy w 2005 roku Iñaki
pierwszy raz przyjechał
do Polski, nikt nie wiedział
czym jest triathlon. Prawdziwy
boom w naszym kraju zaczął
się trzy lata temu. W Stanach
Zjednoczonych zaczął
zyskiwać na popularności już
w połowie lat 90. ubiegłego
stulecia, a w Meksyku jakąś
dekadę temu

wo ry wa li zu je się z sa mym so bą. To ca łe je -
go pięk no.

Brzmi wspa nia le, ale cho dzi prze cież o kil ku go -
dzin ny tre ning dzien nie. A twój start na Ha wa -
jach to po nad 22 go dzi ny… 
Dla te go trze ba mieć ko goś, kto cię wspie ra:
ro dzi nę, spon so rów, przy ja ciół i przede
wszyst kim tre ne ra. Naj waż niej sze jest za cho -
wa nie rów no wa gi i zdro wia. To ca ły urok
spor tu – nie moż na ni cze go ku pić, mu sisz
ma ły mi krocz ka mi po dą żać do przo du. Pra -
cu ję z oso ba mi mię dzy 35 a 55 ro kiem ży cia
i wi dzę, ja ki ma ją naj więk szy pro blem – wy -
pa le nie. Ro bię wszyst ko, aby go unik nąć.
Co raz wię cej lu dzi dba o zdro wie i do brą for -
mę, a tria th lon da je moż li wość spró bo wa nia
trzech róż nych dys cy plin. Ale to też nie jest
wca le ta kie pro ste. Ze stu osób, któ re za czy -
na ją tre ning tej dys cy pli ny, po kil ku la tach zo -
sta nie mak si mum po ło wa. Resz ta sku pia się
kon kret nie się na bie ga niu, ko lar stwie lub
pły wa niu. Jed no z ogra ni czeń: dwa tre nin gi
dzien nie. Na przy kład ra no ba sen, wie czo -
rem bie ga nie. Sa mo pły wa nie z do jaz da mi
i prze bie ra niem zaj mu je ja kieś dwie go dzi ny
dzien nie.

Dla tra th lo nu trze ba zre zy gno wać z in nych cza -
so chłon nych spraw?
Nie ko niecz nie. Je śli masz do bre go tre ne ra
mo żesz wy star to wać w Iron ma nie nie tra cąc
pra cy, zna jo mych i ro dzi ny. Sam je stem ta -

kim tre ne rem i dbam o rów no wa gę mię dzy
cza sem na tre ning, cza sem dla ro dzi ny i cza -
sem za wo do wym mo ich pod opiecz nych.
Pro wa dzę za ję cia za rów no dla lu dzi, któ rzy
do pie ro uczą się pły wać, jak i tych, któ rzy już
te raz są w to po wej dzie siąt ce w mię dzy na ro -
do wych za wo dach. Są wśród nich lu dzie,
któ rzy mo gą tre no wać ostro w śro dy, a nie -
dzie le chcą mieć dla ro dzi ny. I moż na to zor -
ga ni zo wać. �

Jedyną rzeczą, za którą Iñaki nie
przepada jest polska zima. Ale – jak

przyznaje – każde miejsce ma
jakieś minusy. W Meksyku

na przykład jest zbyt ciepło.
W Polsce podobają mu się przede
wszystkim dobre drogi, sprzyjający

treningom jazdy na rowerze wiatr,
niekończące się ścieżki

do biegania, lasy i wiele basenów.
Jego zdaniem to idealne miejsce

dla triathlonisty

Archiwum Iñakiego de la Parra
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PLACE BO

Ze spół Du da Cli nic skła da się z do świad -
czo nych le ka rzy, w tym pra cow ni ków na uko -
wych uni wer sy te tu, któ rzy do każ de go pa -
cjen ta pod cho dzą w spo sób in dy wi du al ny
i ser decz ny.
Chęt nie prze ko na my Pań stwa, że wi zy ta
u sto ma to lo ga nie mu si być zwią za na z dys -

kom for tem i lę kiem, lecz mo że być bez bo le -
snym i wol nym od stre su spo tka niem z za ufa -
nym le ka rzem, któ ry po mo że w roz wią za niu
nie jed no krot nie kło po tli wych pro ble mów.
Sku tecz ne le cze nie roz po czy na się jed nak
od po sta wie nia wła ści we go roz po zna nia
i zro zu mie nia po trzeb pa cjen ta. Pod sta wą

kon sul ta cji w Kli ni ce są zdję cia pa no ra micz -
ne, to mo gra fia kom pu te ro wa, prze strzen ne
ska no wa nie, zdję cia fo to gra ficz ne i szcze gó -
ło we ba da nie. Do dys po zy cji Pa cjen tów
jest 14 le ka rzy, w tym specjaliści z za kre su
chi rur gii, im plan to lo gii, pro te ty ki, im plan to -
pro te ty ki, or to don cji kla sycz nej i cy fro wej,

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I PRECYZYJNY PLAN MAJĄ DUŻE
ZNACZENIE W PROCESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO 

– PISZE DR MARIUSZ DUDA, SPECJALISTA CHIRURG,
IMPLANTOLOG I EKSPERT DS. IMPLANTOLOGII

STOMATOLOGICZNEJ, WŁAŚCICIEL DUDA CLINIC

KOMPLEKSOWA
DIAGNOSTYKA I PLAN

LECZENIA
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ul. Kołodzieja 8, 40-749, Katowice
tel. 32 253 01 09, www.dudaclinic.com

pe rio don to lo gii, en do don cji i sto ma to lo gii
dzie cię cej.
Ce lem ta kiej wie lo spe cja li stycz nej kon sul ta cji
jest do kład nadia gno sty ka i za pla no wa nie in dy -
wi du al ne go le cze nia, spo so bu od bu do wy bra -
ków w uzę bie niu, po pra wy sta nu dzią seł, zgry -
zu i zdro wia ja my ust nej. Go to wy plan le cze nia

za wie ra roz pi sa ne odAdoZwszyst kie po trzeb -
ne pro ce du ry i eta py le cze nia do pa so wa ne
dopo trzeb Pa cjen ta.
Ma jąc do dys po zy cji zin te gro wa ny plan le -
cze nia,   mo że my po dej mo wać się wspól nie
le cze nia trud nych przy pad ków i za pew nić
naj wyż szą ja kość usług.
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MW CIĄ ŻY TRZE BA DU ŻO
JEŚĆ. Pa nu je prze ko na nie, że
w cią ży trze ba jeść za dwo -

je. W trak cie cią ży na le ży jeść nie
za dwo je, lecz dla dwoj ga, nie dwa ra zy
wię cej, a dwa ra zy le piej. Pod ką tem war -
to ści od żyw czych, die ta przy szłej ma my
w pierw szym try me strze po win na być
więk sza o 150 kcal, w dru gim o 500-600
kcal, a w trze cim o nie wię cej niż 500
kcal.

MCIĄŻĘ MOŻNA POŁĄCZYĆ
Z ODCHUDZANIEM. Z punk -
tu wi dze nia fi zjo lo gii, ko bie ta

mu si przy brać na wa dze pod czas cią ży,
a pra wi dło wy przy rost wa gi uza leż nio ny
jest od ma sy cia ła przed cią żą. Waż ne
by ni e ule gać za chcian kom, nie ob ja dać
się i ze wzglę du na do le gli wo ści to wa rzy -
szą ce cią ży, jak mdło ści i wzdę cia, po -
sta wić ra czej na lek ko straw ne po kar my.
Je śli mdło ści są szcze gól nie do kucz li we,
od po wied nia die ta mo że je zni we lo wać
rów nie do brze, a na pew no zdro wiej niż
far ma ko lo gia.

F/MDOBRANIE CIĘ -
ŻAR NEJ OD PO -
WIED NIEJ

DIE TY JEST LEP SZE NIŻ SU PLE MEN -
TA CJA. Udo wod nio no, że pra wi dło wo
uło żo na die ta po kry wa peł ne za po trze bo -

wa nie zdro wej cię żar nej na sub stan cje
od żyw cze. Jed nak w cią ży w or ga ni zmie
za cho dzi wie le pro ce sów, co wią że się
z ko niecz no ścią su ple men to wa nia
niektórych substancji. War to zwró cić uwa -
gę na składniki, których uzupełnianie
dietą jest trud ne i nie wy star cza ją ce, a bio -
do stęp ność ogra ni czo na. Kwas fo lio wy,
kwa sy tłusz czo we DHA, wi ta mi na D3 i jod
to skład ni ki o udo wod nio nym po zy tyw -
nym wpły wie na prze bieg cią ży, któ re na -
le ży su ple men to wać w okre ślo nych
daw kach. Su ple men ta cja po win na być
prze my śla na i skon sul to wa na z le ka rzem,
aby do brać naj lep sze roz wią za nie. 

FW CIĄ ŻY LE PIEJ ODŁO ŻYĆ
SÓL. War to odło żyć sól i w cią ży
i w ży ciu co dzien nym. Nad miar

so li mo że przy czy nić się do wy stę po wa -
nia obrzę ków, zwłasz cza w III try me strze
cią ży. Le piej za stą pić ją zdro wy mi zio ła -
mi, ewen tu al nie so lą po ta so wą (w nie -
wiel kich ilo ściach!) i przede wszyst kim
uni kać wy so ko prze two rzo nej żyw no ści.

F PRZYSZŁA MA MA PO WIN -
NA WIĘ CEJ PIĆ. Wie lu ko bie -
tom w cią ży wy da je się, że im

wię cej bę dą pić, tym do kucz liw sze bę dą
obrzę ki. Nic bar dziej myl ne -
go – przyniesie to efekt odwrotny
do zamierzonego. Odpowiednie

nawodnienie jest również ogromnie
ważne, gdy występują uporczywe
wymioty. Dzien ne spo ży cie pły nów po -
win no wy no sić 1,5-2 l dzien nie i do brze
by ogra ni cza ło się do wo dy mi ne ral nej
i świeżo wyciskanych so ków (je śli są do -
brze to le ro wa ne).

F NOWE PO KAR MY PO WIN NO
WPRO WA DZAĆ SIĘ DO DIE TY
NIE MOW LA KÓW PO JE DYN -

CZO. Ze wzglę du na ko niecz ność ob ser -
wo wa nia ewen tu al nych re ak cji
aler gicz nych, no we po kar my po win ny się
po ja wiać w die cie dziec ka po je dyn czo.
Po szcze gól ne owo ce czy wa rzy wa moż -
na łą czyć, ale do pie ro wte dy, kie dy je ste -
śmy pew ni, że nie dzie je się nic
nie po ko ją ce go. Dla po rząd ku, war to do -
dat ko wo pro wa dzić dzien ni czek ży wie -
nio wy.

F MATKA KAR MIĄ CA PO WIN -
NA UNI KAĆ PRO DUK TÓW SIL -
NIE ALER GI ZU JĄ CYCH, JAK

ORZE CHY, CZE KO LA DA I TRU SKAW -
KI. Do mleka matki mogą trafić te
składniki, które trafiają do krwioobiegu
i układu limfatycznego, dla te go war to za -
cho wać ostroż ność, ale nie na le ży prze -
sa dzać. Je śli więc jest se zon
na tru skaw ki i mło da ma ma ma na nie
ocho tę, to nie wi dzę nie bez pie czeń stwa
w zje dze niu kil ku sztuk. �

Katowice, ul. Hierowskiego 70A
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37  |  www.signum-katowice.pl

Archiwum Signum

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW

FAKT/MIT

���

CZY W CIĄŻY TRZEBA DUŻO JEŚĆ? CZY MOŻNA POŁĄCZYĆ CIĄŻĘ
Z ODCHUDZANIEM? NA TE I INNE PYTANIA ODPOWIADA ANITA OLCZAK,
DIETETYK KLINICZNY Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM, AUTORKA
BLOGA MAMIDBAM.PL

ZDROWA DIETA
W CIĄŻY I NIE TYLKO

PLACEBO



ko go do ty czy pro blem?
Aż 72 proc. ko biet w wie ku 25-55 lat mie wa
pro ble my z wy dol no ścią koń czyn dol nych.
Do naj częst szych na le ży za li czyć wy stę po -
wa nie pa jącz ków, opu chli zny, uczu cia cięż -
ko ści i mro wie nia. Wie le z nas trak tu je pa -
jącz ki ja ko de fekt ko sme tycz ny, a opu chli -
znę, mro wie nie i uczu cie cięż ko ści nóg ja ko
mniej lub bar dziej uciąż li wą przy pa dłość,
tym cza sem są to ob ja wy, któ rych nie na le ży
lek ce wa żyć.

jak mo że my za cho wać
zdro wie i pięk no nóg?
Po za re gu lar nym ru chem (spa ce ry, ro wer,
pły wa nie), uni ka niem bu tów na ob ca sach
i dłu go trwa łe go prze by wa nia w jed nej po zy -
cji (sto ją cej lub sie dzą cej), w tro sce o zdro -
wie i uro dę nóg war to rów nież się gnąć
po pre pa ra ty za wie ra ją ce w swo im skła dzie
sub stan cje zna ne z ko rzyst ne go wpły wu
na układ krwio no śny.

DIO SMI NA jest jed ną z naj bar dziej zna nych
sub stan cji sto so wa nych w pre pa ra tach
wspo ma ga ją cych na czy nia krwio no śne.
Na tu ral nie wy stę pu je ona w owo cach cy tru -
so wych i ro śli nach z ro dzi ny Ru ta ce ae, jed -
nak obec nie otrzy mu je się ją głów nie za po -
mo cą me tod che micz nych.

PRO AN TO CY JA NI DY NY to sub stan cje bio -
lo gicz nie czyn ne z gru py fla wo no idów, któ -
re wy stę pu ją w bar dzo du żych ilo ściach
m.in. w pest kach wi no gron oraz ko rze so -
sny nad mor skiej. Cha rak te ry zu ją się one

sil ny mi wła ści wo ścia mi prze ciw u tle nia ją cy -
mi, a ich wy mier ne ko rzy ści na dla zdro wia
nóg zo sta ły po twier dzo ne w ba da niach kli -
nicz nych. 

RUSZ CZYK KOL CZA STY to wiecz nie zie -
lo ny, ni ski krzew, któ ry po sia da pod ziem ne
kłą cze osią ga ją ce dłu gość ok. 10 cm. Eks -
trakt z rusz czy ka stan da ry zo wa ny na ru -
sko ge ni nę wy ka zu je po twier dzo ny ba da -
nia mi ko rzyst ny wpływ na krą że nie żyl ne,
dzię ki cze mu przy no si on ulgę i uczu cie
lek ko ści zmę czo nym no gom. 

WSZYST KIE TE SUB STAN CJE MOŻ NA
ZNA LEŹĆ W SU PLE MEN TACH DIE TY DE -
TRA MAX, STA NO WIĄ CYCH WAR TO ŚCIO -
WE UZU PEŁ NIE NIE DIE TY DLA OSÓB
CHCĄ CYCH ZA CHO WAĆ DO BRĄ KON -
DY CJĘ ŻYŁ ORAZ UKŁA DU KRWIO NO -
ŚNE GO.

DETRAMAX to eks pert wza kre sie dba nia
ozmę czo ne no gi. Oprócz ta ble tek ofe ru je tak -
że pro duk ty kom ple men tar ne  – pro fi lak tycz -
ne raj sto py i pod ko la nów ki uci sko we oraz żel
ko ją cy donóg De tra max.
Raj sto py i pod ko la nów ki za pew nia ją stop -
nio wal ną kom pre sję, naj sil niej szą w oko li -
cy ko stek i zmniej sza ją ca się w kie run ku
uda dzię ki cze mu sty mu lu ją krą że nie żyl -
ne, za po bie ga jąc zmę cze niu, obrzę kom
i bó lom nóg. Żel do dat ko wo po pra wia wy -
gląd skó ry w miej scu wy stę po wa nia roz -
sze rzo nych na czyń krwio no śnych oraz
zmniej sza skłon ność do two rze nia się no -
wych roz sze rzo nych na czy nek, a tak że
wspo ma ga utrzy ma nie od po wied nie go
na wil że nia skó ry.
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PięknE nogi 
n  a wiosnę
NADESZŁA WIOSNA, TEMPERATURY NA DWORZE SĄ CORAZ WYŻSZE,
WIĘC BEZ ZBĘDNYCH SENTYMENTÓW RZUCAMY CIEPŁE CIUCHY W KĄT,
ZASTĘPUJĄC JE KOBIECYMI SUKIENKAMI, KUSYMI SPÓDNICZKAMI CZY
SZORTAMI. Z JEDNEJ STRONY POGODA NASTRAJA NAS
DO ODSŁANIANIA CIAŁA, Z DRUGIEJ STRONY WIELE KOBIET SKARŻY SIĘ
NA WYGLĄD SWOICH NÓG. CZY MOŻNA POMÓC NOGOM ZACHOWAĆ
PIĘKNY WYGLĄD? Z PEWNOŚCIĄ WARTO O TO ZAWALCZYĆ! 
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Cie płe la to, al ta na, sło necz ne oku la ry. Ale
nie wy po czy nek, tyl ko kil ka go dzin na uki tek -
stu i oswa ja nia emo cji mo jej bo ha ter ki. I tak
codziennie przez dwa i pół mie sią ca. Strasz -
ny ry gor. Wszyst ko po to, że by we wrze śniu
przyjść i po kil ku pró bach za grać Han kę ta -
kim ję zy kiem, tak pięk ną, szla chet ną, ślą ską
gwa rą, ja ką ob da rzył ją Ly sko. Ten tekst zro -
bił na mnie tak sil ne wra że nie, że nie mo -
głam go ze psuć. Chcia łam od dać go do -
kład nie w ska li je den do jed ne go. To jest mój
hołd w kie run ku au to ra. Ogrom ne zna cze nie
ma dla mnie też sa ma Han ka, któ ra prze ży ła
wie le strasz nych rze czy. I mi mo że nie mo gę
się z nią pod tym wzglę dem po rów ny wać, łą -
czy nas to, że bar dzo szyb ko pod no szę się
po po raż kach, tak jak ona i jak wie le ślą -
skich ko biet. Po za tym jej hi sto ria, wo jen ne

i po wo jen ne dra ma ty, to rów nież dzie je mo jej
ro dzi ny. 
Sztu kę trak tu ję tro chę ze ro je dyn ko wo: spek takl
jest dla mnie al bo do bry, al bo zły. Al bo bie rze
wi dza, al bo nie. Nie mam nic prze ciw ko sztu ce,
któ ra bul wer su je, o ile jest do bra. Nie mo gę po -
wie dzieć, że Ślą za cy są pru de ryj ni. Wręcz prze -
ciw nie. Nie są dzę, że by kon tro wer syj ne spek ta -
kle by ły tu ja kimś ta bu. Ślą ski widz szu ka jed -
nak w te atrze cze goś in ne go – wła snej hi sto rii.
Cze goś, co jesz cze nie tak daw no funk cjo no -
wa ło w dru gim obie gu. Ukry wa nej wcze śniej te -
ma ty ki. Ma rów nież ocze ki wa nie, że te spek ta -
kle uchy lą drzwi lu dziom spo za Ślą ska i po wie -
dzą: zo bacz cie, wła śnie tak to u nas wy glą da ło.
W ten spo sób Ślą za cy li czą, że ktoś za uwa ży
ich pro ble my, smut ki, że ktoś w koń cu ich zro -
zu mie. Wręcz wy le czy z nie zro zu mie nia. �

GRAŻYNA BUŁKA

Aktorka teatralna i filmowa. Jako jedyna

zagrała we wszystkich ważnych śląskich

spektaklach: „Cholonku”, „Miłości

w Koenigshutte”, „Piątej stronie świata”,

„Mianujom mie Hanka” i „Wujek 81. Czarna

ballada.”. 

arc
hiwum Teatru Korez, Jerba Studio, Jerem

i A
staszow

WYLECZENI
Z NIEZROZUMIENIA
NIE LUBIĘ MONODRAMÓW. ALE W „MIANUJOM MIE HANKA”
ZAGRAĆ MUSIAŁAM. Z SZACUNKU DLA ŚWIETNEGO TEKSTU
ALOJZEGO LYSKI I Z PODZIWU DO BOHATERKI, KTÓRA BYŁA
W STANIE PODNIEŚĆ SIĘ PO KOLEJNYCH TRUDNYCH W ŻYCIU
CHWILACH. TAK, TO BYŁ MÓJ KOLEJNY SPEKTAKL O ŚLĄSKU.
REŻYSERZY DOSKONALE WIEDZĄ, ŻE „PORADZA”. I BEZ
FAŁSZYWEJ SKROMNOŚCI, WIEM, ŻE JESTEM W TYM
AUTENTYCZNA. GDYBYM BYŁA ŚLĄSKĄ LEKARKĄ, TO MOŻE
KAZALIBY MI CZĘŚCIEJ TUTAJ OPEROWAĆ? BO UTOŻSAMIAM SIĘ
Z TYM MIEJSCEM, PO TYCH KILKUNASTU LATACH, OD POWROTU
NA ŚLĄSK, ZNÓW CZUJĘ SIĘ JEGO CZĘŚCIĄ

C
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WOJTEK MAZOLEWSKI
„CHAOS PEŁEN IDEI”
KONCERT JUBILEUSZOWY

���

23 kwiEtniA, godzinA 19
NOSPR, Katowice
Bi le ty: od 110 złotych

Wojtek Mazolewski to jeden
z najzdolniejszych i najbardziej
utytułowanych polskich jazzmenów.
Pierwsze kroki na scenie stawiał jako
dziesięciolatek w punkowej kapeli. Ten
trójmiejski basista i kompozytor,
założyciel i lider Pink Freud oraz Wojtek
Mazolewski Quintet, od lat bawi się
jazzem, eksperymentuje, porywając
do muzyki młodych słuchaczy. W tym
roku Wojtek Mazolewski
obchodzi czterdzieste urodziny. To dobry
moment na podsumowania i muzyczne

świętowanie. Tym razem do wspólnego
grania z okazji swojego święta zaprosił
genialnych gości. Zapisem
ich wspólnego grania jest nowa
płyta „Chaos Pełen Idei”, którą po raz
kolejny udowadnia, że muzyka nie ma
ograniczeń. Nie dziwi więc fakt, że
na swoje 40. urodziny przygotował
wyjątkowy album, jakiego jeszcze
w Polsce nie było. Płyta pełna jest

muzycznych niespodzianek, gdzie jazz
łączy się z rockiem, bluesem, popem czy
hiphopem.

CHICK COREA TRIO & NOSPR

���
7 mAjA, godzinA 20
NOSPR, Katowice
Bi le ty: od 100 złotych

24 mAjA, godzinA 20
Spodek, Ka to wi ce
Bi le ty: od 180 złotych

Pod ko niec ma ja gru pa De ep Pur ple
przy je dzie na dwa po że gnal ne kon cer ty
do Pol ski. Je den z nich od bę dzie się
w ka to wic kim Spodku. Na czę ści tra sy
The Long Go od bye To ur bę dzie im to wa -
rzy szył ze spół Mon ster Truck. De ep Pur -
ple wie lo krot nie od wie dza li nasz kraj, da -
jąc wy jąt ko we kon cer ty i wpra wia jąc
w za chwyt licz nie zgro ma dzo ną pu blicz -
ność. Ich ostat nie wy stę py z pew no ścią

bę dą wiel kim i wzru sza ją cym wy da rze -
niem! Zespół został uhonorowany miej -
scem w Rock'n'Roll Hall of Fame. Je go
al bu my „In Rock”, „Ma chi ne He ad” i „Ma -
de In Ja pan” spra wi ły, że bi le ty na kon -
cer ty roz cho dzi ły się jak cie płe bu łecz ki,
a pły ty na ca łym świe cie osią ga ły sta tus
naj le piej sprze da ją cych się. Utwór „Smo -
ke On The Wa ter” osią gnął sta tus
megahitu. De ep Pur ple to ży ją ca le gen -

da, in spi ra cja dla wie lu mu zy ków, ze spół
kul to wy! Mi lio ny sprze da nych płyt i set li -
sty, na któ rych pra wie każ dy ka wa łek
moż na okre ślić mia nem „klasyka”, to naj -
lep sze do wo dy na to, że De ep Pur ple są
kla są sa mą w so bie i po sia da ją nie ga -
sną cy po ten cjał. No wy al -
bum „inFinite” uka że się na po cząt -
ku 2017 ro ku, a pierw szy sin giel trafił do
radia już 20 stycznia.

���

materiały prasowe

Grzegorz Goik

DEEP PURPLE

PLACE KULTURYPLACE KULTURY

materiały prasowe
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Atmosfera i magia kina z JBL Synthesis®

JBL Synthesis® to wyrafinowany, spektakularny i… najdroższy system kina domowego na świecie! 
To również najbardziej ceniona marka wśród gwiazd kina takich jak Steven Spielberg, John Travolta
i Julia Roberts. Producent, koncern Harman, właśnie wprowadził na rynek nowe wersje tych
ekskluzywnych zestawów. Ich ceny zaczynają się od niemal 64 tys. złotych!

JBL to naj bar dziej pro fe sjo nal ne roz wią za -
nia w za kre sie au dio, któ re moż na sto so -
wać w pry wat nych sa lach ki no wych i po ko -
jach me dial nych. Do tej po ry ce ny ze sta -
wów za czy na ły się mniej wię cej na po zio -
mie 200 tys. zł, a w naj droż szych ze sta wie -
niach prze kra cza ły na wet 1 mln!
W sys te mach JBL Syn the sis nie znaj dzie -
my ty po wych roz wią zań spo ty ka nych
w urzą dze niach zna nych ze skle po wych

pół ek. Nad rzęd nym ce lem pro du cen ta jest
od da nie at mos fe ry i ma gii ki na. Dźwięk
mu si więc wy kra czać po za wszel kie do zna -
nia ja kie zna ne są z ty po wych kon fi gu ra cji
ki na do mo we go, czy na wet bar dzo do bre -
go ki na ko mer cyj ne go. 
JBL Syn the sis® dys po nu je dy na mi ką
i mo cą, któ ra spra wia, że wi dzów prze -
cho dzą ciar ki po ple cach. Sys te my są
przy go to wa ne w go to wych ze sta wach

de dy ko wa nych da nej in sta la cji. Każ da
koń ców ka mo cy, każ dy gło śnik, każ da
ko lum na, a na wet każ dy ka bel jest tak
do bie ra ny, by uzy skać wła ści wy efekt
koń co wej współ pra cy z in ny mi urzą dze -
nia mi. In sta la cja jest przy go to wy wa na już
na po zio mie bu do wy kon kret ne go po -
miesz cze nia, a kon fi gu ra cja ca ło ści mu si
zo stać do pa so wa na do je go wa run ków
i wiel ko ści. 

nowe zestawy w ofercie 
koncernu harman

W ofercie koncernu Harman pojawiły się

nowe zestawy, których ceny zaczynają się

już od 63 900 zł (SYNTHESIS® Big Screen

Outdoor Home Theater). Szczególną uwagę

warto również zwrócić na cztery pozostałe

pozycje wielokanałowych systemów kina

domowego: 

SYNTHESIS® LSR 705i-8, (127 000 zł)

SYNTHESIS® LSR 708i-8 (139 000 zł)

SYNTHESIS® FOUR CLASSIC (169 000 zł)

SYNTHESIS® FOUR-8 (222 000 zł)
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PLACE KULTURY

PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:

BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Bażantów 2 / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, 
ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Hierowskiego 70 / SALON OPTYCZNY SIGNUM CH LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / SALON
OPTYCZNY SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINIC
Katowice, ul. Kościuszki 255 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 /
ALTUSKatowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIEKatowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUMKatowice,
ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTOKATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Trasa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTOSOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2 / PORSCHE
INTER AUTO RYBNIK, Brzezińska 27 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice, 
ul. Bocheńskiego 125 / LELLEK PORSCHEKatowice, ul. Kochłowicka 103  AUTO-BOSSChorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 /  TEATR ŚLĄSKI
Katowice, Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDOZabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona
12 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUMKatowice, ul. Ligocka 103 / OLD TIMERS GARAGEKatowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWAKatowice,
ul. Armii Krajowej 79 / FERRARI KATOWICE ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZSosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMAKatowice, ul. Bażantów 4/2 / IN CORPORE Katowice,
ul. Bażantów 2 / DUDA CLINIC Katowice, ul. Kołodzieja 8 / A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 / CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / 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 / GALEN ORTOPEDIA Bieruń, ul. Jerzego 6 / LAB TEST Katowice, 
ul. Bażantów 47/2/ OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 / MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199  / SKIN LASER LUBELSCY
Katowice,  ul. Mickiewicza 14 / COMPASS POOLS POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31 /  SKODA AUTO ŚLIWKA  Katowice, ul. Kościuszki 94 / SKODA AUTO ŚLIWKA
Sosnowiec, ul. 3 Maja 60  /  BIURO RACHUNKOWE MAYER & OLSEN Katowice, ul. Woszczerowicza 25

W sali koncertowej wystąpi Chick Corea,
wybitny pianista
i kompozytor – żywa legenda muzyki
jazzowej, jeden z najważniejszych
pionierów fusion, 22-krotny zdobywca
Nagrody GRAMMY,  twórca
legendarnej grupy Return to Forever. Jego
dyskografia to ponad 70 albumów
nagranych solo oraz z mistrzami, takimi jak:
Bobby McFerrin, Pat Metheny, Dave
Holland, Herbie Hancock. Podczas
majowego koncertu w NOSPR Chick
Corea wystąpi w trio razem z wielką
gwiazdą światowego kontrabasu Eddiem
Gomezem oraz słynnym
perkusistą Brianem Blade

w towarzystwie Narodowej Orkiestry Sym fo -
nicz nej  Polskiego Radia pod batutą
Alexandra Humali.

BULWAR ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA

���
od 21 kwiEtniA, godzinA 19
 Teatr Rozrywki
Bilety: od 30 złotych

Andrew Lloyd Webber sięgnął
do klasyki kina, o czym nie zawsze się
pamięta – jego musical Sunset
Boulevard (1993) jest bezpośrednią
adaptacją legendarnego filmu o tym

samym tytule (1950 r.) w reż. Billy'ego
Wildera. Filmu z muzyką Franza
Waxmana, urodzonego chorzowianina,
który za swoją kompozycję do tego
obrazu otrzymał Oscara. Bankrutujący
scenarzysta Joe ukrywa się
przed wierzycielem. Trafia
do posiadłości Normy Desmond,
wielkiej niegdyś gwiazdy kina niemego.
Aktorce wydaje się, że powróci jeszcze
na ekrany przy okazji występu w filmie
według jej własnego scenariusza.
W spektaklu w reżyserii Michała
Znanieckiego w rolach głównych
wystąpią m.in. Maria Mayer i Artur
Święs.

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
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RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW

KATOR



PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO wiosna 2017

RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE
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ostatnie Wolne lokale handloWe

KLUB TENISOWY BA˚ANTOWO
KATOWICKI

Zmieniamy się dla Was

Millenium inwestycje Sp. z o.o. • 40-750 katowice • ul. hierowskiego 2
• 32 205 95 00 • e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl • www.bazantowo.pl


