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PLACE IN MY HEAD

O SKANDALU
Wydawałoby się, że trudno być dzisiaj skandalistą. Występek, naruszenie czy przekroczenie granicy
zdają się być nieosiągalnymi gestami. Czy to znaczy, że powoli wyczerpuje się potencjał emancypacyjny skandalu? Decyzja, czy określony fakt kulturowy uznać za skandal, wciąż pozostaje w gestii odbiorcy. A tego (choć coraz trudniej)
wciąż można zirytować, wytrącić
z równowagi czy nawet poruszyć. I dobrze, bo jak chciał Michel
Foucault – przekraczanie granicy
jest w istocie gestem afirmatywnym, który otwiera na istnienie.
O tym, co współczesny widz uznaje
za skandaliczne czy kontrowersyjne przeczytają Państwo w rozmowie z reżyserem, dramaturgiem
i dyrektorem Teatru Śląskiego – Robertem Talarczykiem.
Polecam Państwa uwadze także felieton o sile opowieści autorstwa
Grażyny Bułki – aktorki, która podbiła serca śląskiej publiczności,
wcielając się w rolę tytułowej Hanki
w monodramie według Alojzego
Lyski.

bażantowo
na 4 deSign dayS
BAżAntowo zAznACzyło swoją oBECność nA nAjwiększym w krAju
BrAnżowym sPotkAniu ArChitEktów, ProjEktAntów, ProduCEntów,
inwEstorów i dEwELoPErów w kAtowiCkim mCk

Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny

12
PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo

dookoła oSiedla
w 360 Stopniach

VitaliS – apteka, jakiej
nie było

skodą kodiAq wyBrALiśmy się
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BAżAntowo i nAkręCiLiśmy
widEo 360 stoPni

BogumiłA i tomAsz CABAkowiE,
włAśCiCiELE APtEki VitALis to
BohAtErowiE koLEjnEgo odCinkA
CykLu PrEzEntująCEgo Ludzi i firmy
związAnE z CEntrum hAndLowym
BAżAntowo
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SKANDAL
OBYCZAJNY
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
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Przemysław Jendroska

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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Łukasz Respondek: W maju zeszłego roku Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury zrealizowała na zlecenie Instytutu Teatralnego badanie
w ramach kampanii „Bilet za 400 groszy”. Wynika z niego m.in. że mniej więcej co piąty widz
w każdej grupie wiekowej wybiera spektakle
awangardowe lub kontrowersyjne. Szukam ich
na naszych śląskich afiszach i ze wskazaniem
konkretnych pozycji mam problem.
Bo tak naprawdę można je policzyć na
palcach jednej ręki.

W kategoriach skandalu był przez niektórych
postrzegany plakat z „Leni Riefenstahl. Epizody
niepamięci”, gdzie twarz głównej bohaterki jest
przekreślona swastyką. Mimo protestów, nie
zrezygnowaliście z niego.
Wykupiliśmy duże billboardy we Wrocławiu,
Krakowie i Katowicach. Co ciekawe, we
Wrocławiu pomyśleli, że to jest spektakl Teatru Polskiego i zdjęli go poniekąd profilaktycznie, żeby uniknąć kolejnego skandalu.
Na to my ostro zaprotestowaliśmy i billboard
wrócił na swoje miejsce z wyraźnym logo Teatru Śląskiego. W Krakowie nie było problemów, natomiast u nas jedna osoba zgłosiła
zawiadomienie do prokuratury o możliwości
popełnienia przestępstwa. Sprawa została
oczywiście umorzona, bo mieliśmy opinię
prawną, że nie gloryfikujemy symboli, tylko
wręcz przeciwnie, pokazujemy sytuację, kiedy artysta miesza się w politykę i co może
z tego wyniknąć. Ta sytuacja dowiodła jednak, że sztuka bulwersuje inaczej w różnych
miejscach naszego kraju. Podejrzewam, że
gdyby ten plakat trafił do stolicy, to afera byłaby największa. Skandal, w zależności
od miejsca, może być bardzo różnie postrzegany. Na Śląsku niektóre tematy mogą
przejść bokiem, inne – wywołać prawdziwą
burzę.

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że
wątki polityczne, również te o historii Śląska,
mogą tutejszych widzów bulwersować bardziej
niż nagość i – zdaniem niektórych – nieobyczajne zachowania aktorów na scenie?
Największy skandal, jaki „udało mi się”
wywołać, miał związek ze spektaklem „Miłość w Koeningshutte”, gdy byłem dyrektorem Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.
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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
Opowiadał o obozie kon cen tracyj nym
w Świętochłowicach-Zgodzie. Poseł Stanisław Pięta wnioskował wtedy o zwolnienie
mnie za prowadzenie antypolskiej polityki
w te atrze. A aku rat tak się złożyło, że
wcześniej zro biliśmy spektakl „Bi twa
o Nangar Khel” o słynnym ostrzale wioski
w Afganistanie, a także „Żyda” – przedstawienie o polskim antysemityzmie, które
miało swoją premierę tuż przed wydaniem
książki Tomasza Grossa „Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka”. Odpowiadając wprost na pana pytanie: 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.
Zachę cam do wy bra nia się na „Leni…”
do Szybu Wilson. Mnóstwo tam nagich
ciał, wprawdzie pomalowanych złotą farbą, ale jednak. A poważnie, to spektakl
o uwikłaniu artysty w politykę i pętli zaciskającej się na jego szyi. I nie o nagie ciała tu idzie, ale o sprawy dużo poważniejsze. To spektakl o wolności artysty w totalitarnym państwie.

nych z religią i obyczajowością, to po prostu się odwracają. Na „Golgotę Picnic”
przyszła wprawdzie grupa pań, które kropiły nas święconą wodą, ale w porównaniu
z Wrocławiem czy Warszawą to była garstka. Ślązacy patrzą na to z niesmakiem, ale
nie okazują tego. Raczej omijają z daleka,
co w efekcie jest jeszcze gorsze, bo, gdy
inni widzowie wracają na następny spektakl szukać kolejnych skandali, oni zwyczajnie wyłączają zainteresowanie
i na dłuższą metę mogą nawet zrezygnować z chodzenia do teatru. Jednak skandal w sztuce jest zawsze mile widziany, dobrze robi społeczeństwu. Przewietrza głowy. Natomiast nie powinien przyćmiewać
całej reszty, czyli tak zwanego przesłania,
tezy czy puenty spektaklu. I tak mam wrażenie było właśnie w przypadku „Miłości
w Koeningshutte”, gdzie wychodząc z teatru ludzie płakali, zaś polityczny podtekst
wypłynął niejako przypadkiem, bez wyrachowania ze strony twórców. Taki „skandal” jest dla mnie mile widziany, bo zawsze
najpierw jest człowiek, a potem jego polityczny kontekst.

Ale to kolejny – po „Cholonku”, „Piątej stronie
świata”, „Westernie”, po „Polterabend”, a ostatnio „Wujku. 81. Czarnej balladzie” – spektakl
o trudnej historii regionu. Jak zatem zdefiniować potrzebę i powodzenie tego typu sztuki?
Widownia na Śląsku była odcięta od tej tematyki w teatrze. Kilka fantastycznych obrazów Kazimierza Kutza stworzyło wspaniałą mitologię filmową. Ale jeżeli chodzi o teatr, to tematyka Śląska albo nie była w ogóle podejmowana, albo prezentowała go
z perspektywy kolonizatorów. Wychodziła
z tego jakaś hybryda źle mówionej gwary
i niezrozumienia śląskiej specyfiki. Dopiero
„Cholonek” otworzył drzwi dla Śląska w teatrze w całej jego autentyczności historii
i języka.

I nie ma pan wrażenia, że Ślązacy są jednak
bardziej pruderyjni w porównaniu na przykład
do mieszkańców centralnej Polski? Że nagość
wolimy oglądać jednak we własnej sypialni, najlepiej po ciemku?

Pojawiały się też historie, które ukazywały ten
region i jego mieszkańców w sposób ludyczny,
krupniokowo-piwny. Mam tu na myśli m.in. „Pomstę” i „Zolety” Mariana Makuli.

Jeżeli u Ślązaków zostanie przekroczony
jakiś limit tolerancji wobec spraw związa-

Sam w nich uczestniczyłem przed wielu laty. Całość oczywiście była sympatyczna, ale
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Grzegorz Goik

w przekazie dosyć prosta i nieskomplikowana, zanurzona w estetyce kabaretowej. Nie
podejmowała tematów tożsamości i wynikających z niej problemów. Natomiast w „Cholonku”, „Piątej stronie świata” czy w „Wujku 81. Czarnej balladzie” widzowie na scenie widzieli siebie, bo staraliśmy się do tych
projektów angażować ludzi autentycznie
związanych z regionem i dobrze czujących
się w śląskiej gwarze. Z drugiej strony, te
przedstawienia miały w sobie metaforę, która uwzniośla ludzi, sprawia, że widzowie czują się lepsi. Ich zwyczajny świat – kachlok,
byfyj, gipsdeka – stawał się czymś więcej,
światem, w który wchodziła sztuka. Po la-

SKANDAL W SZTUCE
JEST ZAWSZE MILE
WIDZIANY, DOBRZE
ROBI SPOŁECZEŃSTWU. PRZEWIETRZA
GŁOWY. NATOMIAST
NIE POWINIEN PRZYĆMIEWAĆ CAŁEJ
RESZTY

tach czucia się kimś gorszym, kimś niedorobionym, bo skażonym gwarą, zakrętami historii niezrozumiałymi z perspektywy Warszawy, w końcu mogli poczuć dumę. Uwierzyli w to, że są wyjątkowi, bo żyją w wyjątkowym miejscu. I dzięki temu, że wciąż tak myślą, te spektakle nadal cieszą się ogromnym
powodzeniem. „Cholonka” gramy od 13 lat,
a „Piątą stronę świata” 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
7
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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...

wywodzący się z tradycji muzycznej. Czy to sposób
na poprawę frekwencji?
Akurat forma tego spektaklu na pewno nie
wynikała z koniunkturalizmu, tylko z mojej
potrzeby operowego opowiedzenia tej historii – dzięki formie ballady, tragiczne losy bohaterów są bardziej metaforyczne, uwznioślone. Oczywiście, lżejsze formy zawsze będą się cieszyć większym powiedzeniem niż
sztuka trudniejsza. Dlatego kryminały Katarzyny Bondy sprzedają się w milionach egzemplarzy, a poezje cenionej przeze mnie
Ewy Lipskiej co najwyżej w kilkuset egzemplarzach. Wartościowanie tego nie ma sensu. W Teatrze Śląskim od jakiegoś czasu staramy się łączyć ogień z wodą. Nie zamykamy się na przykład na formy muzyczne – ostatnio graliśmy „Skazanego na bluesa” w poznańskiej Arenie dla czterech tysięcy ludzi. Ale ja wolę formy bardziej skomplikowane i trudniejsze w odbiorze. Jako jedyny instytucjonalny teatr dramatyczny w Katowicach, w stolicy 3,5-milionowej aglomeracji,
powinniśmy spełniać oczekiwania różnych
widzów, ale mieć przy tym charakterystyczny rys. Naszym wyróżnikiem jest poszukiwanie śląskiej tożsamości w teatrze i różne sposoby nieoczywistego odczytania klasyki, czego przykładem jest „Wesele” w reżyserii Marcina Rychcika czy „Słowo o Jakóbie Szeli”
Michała Kmiecika.
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„Piąta strona świata” w reżyserii Roberta Talarczyka

W ostatnim czasie klasyki można też szukać
w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia. Jak jej otwarcie wpłynęło
na waszą publiczność?
NOSPR trzeba odwiedzić koniecznie.
Na początku – nie ukrywam – odebrał nam
trochę widowni, ale teraz widać, że wizyta
w jednej z najlepszych sal koncernowych
na świecie, nakręca również do dalszego
bycia w kulturze i pójścia na przykład do teatru. W zeszłym roku mieliśmy widownię
o 18 tysięcy większą niż w 2015 r. Organizowaliśmy w teatrze wiele akcji promocyjnych,
od „Biletu za 400 groszy” po „Piątki za piątki”. Niektóre organizował Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego, inne proponowaliśmy naszym widzom sami.

Może to dowód na to, że w społeczeństwie jest
duża potrzeba chodzenia do teatru. Tylko ciągle
trudno mu właśnie na rzecz teatru zrezygnować
z innych rzeczy.
Ludzie uwielbiają promocje. Świetnie się to
sprawdziło w przypadku Galerii Katowickiej.
Mieliśmy tam dosyć ciekawą akcję: jeżeli ktoś
zrobił zakupy za minimum 100 złotych, to dużo taniej mógł wejść na jeden z trzech spektakli, które tam graliśmy. Ludzie przychodzili
z nowymi jeansami, na zasadzie „chodź matka, zobaczymy, co to jest”. Często nie mieli zielonego pojęcia, czym jest teatr, a my – trochę

ZWYCZAJNY ŚWIAT
ŚLĄZAKÓW – KACHLOK,BYFYJ, GIPSDEKA – STAWAŁ SIĘ
CZYMŚ WIĘCEJ, ŚWIATEM, W KTÓRY WCHODZIŁA SZTUKA.
PO LATACH CZUCIA
SIĘ KIMŚ GORSZYM,
TUTEJSI WIDZOWIE
W KOŃCU MOGLI POCZUĆ DUMĘ
na przekór – nie proponowaliśmy fars, tylko
spektakle trudniejsze. I ci widzowie, mimo że
często nie do końca rozumieli, o co chodzi, to
wychodzili poruszeni i zaintrygowani. Zabierali
do domu nowe spodnie, ale i kawałek sztuki.
Zarażaliśmy ich teatrem. Tym samym wracaliśmy do istoty teatru jako części życia tak nam
potrzebnej jak posiłek, sen czy odzienie. Człowiek pozbawiony wzruszenia, które daje sztuka, staje się tylko bezmyślnym przeżuwaczem
papki telewizyjnej. ■
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ŠKODA
KODIAQ
NOWY SUV Z GATUNKU
MULTIMEDIALNYCH

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

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!

AUTO ŚLIWKA - Twoja Škoda
KATOWICE
ul. Kościuszki 94

SOSNOWIEC
ul. 3 Maja 60

www.autosliwka.pl

ZABRZE
ul. Szkubacza9 4

NOWE DOMY
Katowice – Podlesie ul.Mleczna

www.bazantowo.pl

Domy od 106 do 150 m2
Działki od 200 do 400 m2
Duże możliwości aranżacji przestrzeni
Biuro sprzedaży: Millenium Inwestycje Sp. z o.o. | Katowice, ul. Hierowskiego 2
tel. 32 205 95 00 | e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl

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

NOTOWAŁ: łukAsz rEsPondEk
ZDJĘCIA: grzEgorz goik

O INSPIRACJACH
– Koncepcja stworzenia „Miasta w mieście” narodziła się w 2000 roku. Inspirowaliśmy się tym,
co nas otacza: Nikiszowcem, Giszowcem, czy
sięgając dalej, do Czech – wybudowanym
przez jednego przemysłowca – miastem Zlin.
Duży wpływ wywarły na nas doświadczenia zachodnie i realizowane w czasie transformacji
niemieckiej miasta podberlińskie, gdzie
w szczerym polu tworzono 10-tysięczne osiedla mieszkaniowe, które robiły wrażenie miast
istniejących od dawna. Od pomysłu do realizacji pierwszych obiektów minęły trzy lata. I bez
wątpienia był to dla nas okres najtrudniejszy.

O IDEACH
– Musieliśmy wykorzystać potencjał tego
miejsca tak, aby koncepcja, którą wymyśliliśmy została zrealizowana. A teren – nie
da się ukryć – był nieciekawy, poprzemy-
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słowy, po prostu trudny. Po pierwsze wizja.
Dla wygody mieszkańców chcieliśmy zlokalizować wszystkie usługi potrzebne w życiu codziennym, w taki sposób, aby można się było dostać do nich pieszo. Po drugie przymus. Braliśmy pod uwagę niewydolność komunikacyjną polskich miast
i ich zapóźnienie w stosunku do bardziej
rozwiniętych krajów świata. Poza tym, wymyśliliśmy sobie, że musimy panować
nad procesem od początku do końca. Najpierw wizja, potem projekt i wykonawstwo,
a dalej komercjalizacja i eksploatacja. Odpuszczenie któregoś z tych momentów
na pewno nie dałoby sukcesu. Już na samym początku staramy się myśleć o tym,
co nas czeka na końcu – przy pomyśle
myślimy o kosztach eksploatacyjnych. Wykorzystujemy innowacyjne i nowoczesne
rozwiązania, ale jesteśmy też mocno związani ekonomią projektu, która stawia dużo
ograniczeń.

O GOTOWYM PRODUKCIE
– Nasze osiedle to projekt wielofunkcyjny
i zróżnicowany. Zarówno w sensie architektonicznym, jak i w zależności od potrzeb – od żłobka po dom seniora. Zbudowaliśmy wielopokoleniową społeczność, która
ma częsty kontakt ze sobą. Najważniejszą rolą było wprowadzanie życia i kształtowanie
oferty, która będzie dostępna dla różnych
grup wiekowych, ale – ze względu na lokalizację – ukierunkowana na rodzinę. Postawiliśmy
na różnorodność. Projektowała u nas większość znanych śląskich architektów. Zaryzykowaliśmy, bo kiedy każdy budynek jest inny,
to narażamy się na większą ilość błędów. Ale
projekt się przyjął, dalej jest realizowany.
Przed nami jeszcze kilka istotnych wyzwań.
Chętnie dzielimy się też doświadczeniami, bo
wydaje nam się, że nasz sukces polegający
na holistycznym widzeniu życia, można przełożyć również na inne projekty. ■
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BAŻANTOWO Z NAGRODĄ
DLA OSIEDLA
PRZYJAZNEGO RODZINIE

ZOBACZ WIDEO
Z WRĘCZENIA NAGRÓD
W KATEGORII OSIEDLE
PRZYJAZNE RODZINIE

Podczas tegorocznych 4 Design Days Bażantowo zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii „Osiedle przyjazne
rodzinie” w plebiscycie Housemarket Forum Silesia
Awards 2017. Organizator plebiscytu – redakcja portalu
Housemarket.pl – nagrodził wyłącznie projekty mieszkaniowe, wyróżniające się jakością i nadające nowy wymiar otoczeniu, w którym powstały. Szansę na statuetkę
miały przedsięwzięcia, które przyczyniły się do rozwoju
miasta i wpisały się w potrzeby jego mieszkańców.

WRACAMY DO LOKALNOŚCI
– 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 rozwój miast dokonuje się nie tyle poprzez rozwój terytorialny, ile przez poprawę
tego, co już istnieje. Ten rozwój stymuluje między innymi coraz silniejsza potrzeba tworzenia centrów lokalnych – miejsc codziennych kontaktów członków małych społeczności. Takich miejsc wciąż brakuje w polskich miastach, a uczestnicy panelu „Centra
lokalne – układ przestrzenny i życie społeczne. Kierunki rozwoju miast przyszłości” zastanawiali się, jak je tworzyć.
– Centra lokalne powinni tworzyć mieszkańcy danej okolicy. – W Bażantowie funkcję
centrotwórczą pełni Centrum Handlowe. Około 80 proc. jego najemców, to mieszkańcy osiedla, a więc ludzie, którzy najlepiej znają potrzeby lokalnej społeczności – mówił podczas panelu Krzysztof Lasoń dodając, że nie chodzi wyłącznie o dostarczenie
podstawowych produktów czy usług, ale także o zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, wskazując na przykład działającej w ramach Centrum Handlowego Bażantowo
galerii sztuki.
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SKODĄ KODIAQ DOOKOŁA
OSIEDLA BAŻANTOWO

ZOBACZ
WIDEO 360 STOPNI
Z PRZEJAŻDŻKI
KODIAQIEM
WOKÓŁ OSIEDLA
BAŻANTOWO

Bartłomiej Wnuk

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.

To trasa naszej przejażdżki po Osiedlu
Bażantowo nowym Kodiaqiem. A jaki to
samochód? Naprawdę spory! 4,70 m długości sprawia, że nowy SUV marki Skoda
jest bardzo wszechstronny. Oferuje największą pojemność bagażnika w swojej
klasie, a z opcjonalnym, trzecim rzędem
siedzeń, przewiezie nawet siedmioro
pasażerów.

Ceny Skody Kodiaq w najtańszej wersji
wyposażeniowej Acti ve zaczy nają się
od 89 900 zł. Najdroższa – Style kosztuje
od 122 200 zł. Krajowy importer marki, już
w ramach przedsprzedaży zebrał po nad tysiąc zamówień na „niedźwiedzia”
(nazwa Kodiaq nawiązuje do rasy niedźwiedzia zamieszkującego jedną z wysp
na Alasce).

Materiały prasowe

Wyjeżdżamy spod Enklawy Kryształowej
i mijając Senior Residence, jedziemy ul.
Zabłockiego w kierunku Centrum Handlowego Bażantowo. Przejeżdżamy przez
parking Centrum i ulicą Hierowskiego dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Pijarską.
Mijamy Bażantowo Sport i zatrzymujemy
się pod Zespołem Szkół Zakonu Pijarów
Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych.

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.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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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

Bartłomiej Wnuk

TEKST: dorotA fiLosEk

HELGA
MAZURKIEWICZ
Koleżanki mówią: teraz to się
dopiero urządziłaś!

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Rok temu zmarł mój mąż. Zostałam sama
w zimnym, ponadstumetrowym mieszkaniu
ogrzewanym trzema piecami kaflowymi, których nie mogłam sama obsługiwać (mam 87
lat). Syn, który mieszka zagranicą przyjechał
natychmiast do Polski. Razem zastanawialiśmy się, co robić. Znajomi i przyjaciele radzili: „idź do domu opieki”. Ale ja się do takiego
miejsca nie nadaję. Postanowiliśmy więc poszukać odpowiedniego mieszkania.
Syn zwiedził wszystkie katowickie osiedla,
oglądał mieszkania na sprzedaż i do wynajęcia, ale żadne nie odpowiadało wymaganiom
mojego wieku. Do rozwiązania pozostał też
problem, że kiedy wróci do siebie, to ja zostanę zupełnie sama, bez pomocy. Ratunek
przyszedł od znajomej, która opowiedziała
nam o Enklawie Kryształowej. Syn pognał
na rekonesans do Bażantowa, a po powrocie
zawołał od progu: „mamo, tam jest idealnie!”.
Nazajutrz podpisaliśmy umowę i ustaliliśmy
termin, w którym mogę się wprowadzić.
Tym samym, 30 listopada jako pierwsza

wprowadziłam się do drugiego budynku,
który wchodzi w skład Enklawy. Mieszkanie
ma 50 mkw., więc nie mogłam zabrać
wszystkich mebli, ale dzięki temu, że jest bardzo ustawne i tak wzięłam ich sporo. Każdy,
kto mnie odwiedza ocenia je jako funkcjonalne, ciepłe, jasne, bezpieczne i ładnie urządzone. Koleżanki mówią: „dokonałaś dobrego wyboru”. Nie mogę doczekać się ciepłych dni, aby wyjść na spacer, przysiąść
na ławeczce i poznać bliżej sąsiadów.
W codziennych sprawunkach pomaga mi pani Lucynka (Lucyna Kołodziej, koordynatorka
recepcji i salonu klubowego – przyp. red.), która podwozi mnie na zakupy – do Piotra i Pawła lub Lidla. Ostatnio, kiedy zachorowałam
na grypę, mimo mojego niezdecydowania zawiozła mnie do lekarza. I bardzo dobrze, bo
dzięki przepisanym lekarstwom szybko wyzdrowiałam. Była tak miła i uczynna, że zmieniła nawet numerację wszystkich skrzynek na listy, bo mój numer był w rogu, do którego nie
dosięgałam.
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Bartłomiej Wnuk

HANNA I ANDRZEJ
CZUBAŁOWIE
Chcieliśmy zamieszkać
w Bażantowie, odkąd zaczęto
budowę osiedla

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.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ

Tak tu cicho i spokojnie, że nasze życie
wreszcie może się toczyć swoim naturalnym
rytmem. I tak codziennie od końca listopada, kiedy przeprowadziliśmy się do Bażantowa. Za nami pierwsze święta w nowym
miejscu. Chociaż metraż jak na duet mamy
niezły – 50 mkw., to święta spędziliśmy
u dzieci. Daleko nie mieliśmy, bo syn też
mieszka na osiedlu. Po świętach był sylwester, którego świętowaliśmy razem z innymi
mieszkańcami w salonie klubowym. Taka
oddolna, sympatyczna inicjatywa i mile spędzony czas.
Przeprowadziliśmy się z Zadola, z ponad 60metrowego mieszkania na ósmym piętrze,
z którego widzieliśmy wszystko, przy dobrej
pogodzie – nawet góry. Teraz widok rekompensuje nam miejsce parkingowe. Wcześniej, jak chyba na wszystkich PRL-owskich

osiedlach parkowaliśmy gdzie popadnie,
a nazajutrz zachodziliśmy w głowę, gdzie
tym razem zostawiliśmy samochód. Urok
Enklawy Kryształowej to też niezwykle zielona okolica, po której aż miło spacerować.
Póki co badamy okoliczne kąty, chodzimy
codziennie na zakupy i już wiemy, które produkty są lepsze w jednym sklepie, które
w drugim, po które warto pójść do trzeciego.
Zamieszkać w Bażantowie, to było zawsze
nasze marzenie. Trudno to wytłumaczyć, ale
coś po prostu nas tu ciągnęło. W podjęciu
decyzji pomógł nam syn, który chce żebyśmy żyli jak najdłużej blisko niego. Dzisiaj,
kiedy odwiedzają nas goście, to chwalą, jak
się tu urządziliśmy i dopytują, ile to kosztowało. Zawsze odpowiadamy: drogo, ale nie
żałujemy ani jednej wydanej złotówki.

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

Grzegorz Goik

TEKST: BArtłomiEj wnuk

Dzisiaj pod marką Vitalis działa nie jedna, lecz cztery apteki

B

ażantowo sprzed dekady nie przypominało imponującego kompleksu, którym jest aktualnie. Ale przyszli
właściciele Apteki Vitalis wiedzeni głosem intuicji podjęli wyzwanie stworzenia placówki,
jakiej dotychczas brakowało w tym miejscu.
– Do Bażantowa trafiliśmy w poszukiwaniu
mieszkania, a to były czasy, w których jego
cenę negocjowało się bezpośrednio z zarządem. Kiedy panowie dowiedzieli się, że żona jest świeżo upieczoną absolwentką farmacji, to niejako „w pakiecie” zaproponowali
nam wynajem lokalu i otwarcie apteki – wspomina Tomasz Cabak.
Na osiedlu powoli rozkwitało życie, ale wciąż
brakowało miejsc w zasięgu krótkiego spaceru, w których można było cokolwiek kupić.
Młode małżeństwo należało do „pionierów”

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Centrum Handlowego Bażantowo. Inspirując się aptekami, które widzieli na zachodzie
Europy – w Szwajcarii i we Włoszech, otworzyło w nim aptekę, jakich wówczas nie było
jeszcze na naszym rynku. Postawili na sporą przestrzeń samoobsługową i szeroki asortyment. Standard, czyli możliwość realizacji
recept na leki gotowe i recepturowe, fachową i rzetelną opiekę farmaceutyczną, bezpłatne porady farmaceutyczne, lecz również
szeroki dobór suplementów diety, dermokosmetyków, nutrikosmetyków ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów medycznych, popartych szeroko zakrojonymi badaniami klinicznymi. – Pacjenci niejednokrotnie
byli i są ogniwem podsuwającym pomysły
dotyczące kierunków rozwoju apteki, dzięki
czemu oferowane przez placówkę usługi

oraz portfolio produktów stale się rozrasta – przyznaje Bogumiła Cabak.
Dzisiaj, pod marką Vitalis działa nie jedna,
lecz cztery apteki. Ta w Centrum Handlowym
Bażantowo jest jednak szczególna. – Bażantowo przyciąga świadomych klientów, którzy
oczekują produktów najwyższej jakości.
Wsłuchując się w to miejsce, cały czas robimy wszystko, aby sprostać ich wysokim
oczekiwaniom – mówią Bogumiła i Tomasz
Cabakowie. ■

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

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

Arc
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PAWEŁ GOIK, ADWOKAT
MARTYNA MISZCZYK-MAZEK,
RADCA PRAWNY

W praktyce to dziecko lub matka wytaczają powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie
żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Przepisy prawa
przewidują także sytuację odwrotną, kiedy
to domniemany ojciec dziecka wytacza
powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku. Prawo do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa
nie ulega przedawnieniu, jednakże ani
matka, ani domniemany ojciec nie mogą
wy stąpić z takim żądaniem po śmierci
dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Art. 305 Kodeksu postępowania cywilnego
stanowi, że „sąd może dopuścić dowód
z grupowego badania krwi”. Obecnie przeprowadzanie tego dowodu pozostaje
w praktyce sądowej regułą w większości
spraw o ustalenie ojcostwa.
Wyniki badań antropologicznych mają dużą
przydatność dowodową w sprawach o ustalenie ojcostwa. Dowód ten może doprowadzić do ustalenia stopnia prawdopodobieństwa ojcostwa, ale nie może stanowić podstawy rozstrzygnięcia w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. Aby można było na jego
podstawie rozstrzygać, do uwzględnienia
powództwa konieczne jest wykazanie nieprawdopodobieństwa ojcostwa męża matki.

Dowód z badań antropologicznych musi
być zatem poprzedzony przeprowadzeniem
dowodu z grupowego badania krwi. Dowód
ten może być przeprowadzony dopiero
po ukończeniu przez dziecko trzech lat.
W sprawie o ustalenie ojcostwa ogromne
znaczenie ma jeszcze jedna metoda, tzn. nowa metoda genetycznej identyfikacji człowieka. W drodze analizy nie bada się fenotypowych czynników zewnętrznych, lecz informację genetyczną badanego zapisaną
w DNA. Następnie porównuje się obrazy
DNA matki dziecka i domniemanego ojca.
W oparciu o porównanie tych kodów genetycznych ustala się stopień pokrewieństwa
lub jego brak. ■

wiosna 2017

21

... i wiele więcej.

PLACE TO SEE

MYANMAR
TYGIEL INDOCHIN
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

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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A

dministracyjnie Birma składa się
z siedmiu stanów i siedmiu prowincji.
Żyje tu ponad 50 milionów mieszkańców wywodzących się z ponad 120 narodów i grup etnicznych. Granicząc z Chinami,
Indiami, Tajlandią, Laosem i Bangladeszem,
Birma od wieków czerpie z różnorodności
kultur, tradycji i religii sąsiadów. Nie bez znaczenia dla historii kraju pozostają wpływy
z okresu brytyjskiej kolonii. Dominującą religią jest tu buddyzm Terawada (Buddyzm
Wielkiej Drogi). Wszechobecność buddyzmu
nadaje niezwykły koloryt życiu codziennemu
i kształtuje panoramę kraju – dziesiątki tysięcy stup i świątyń, budowli sakralnych i monastyrów tworzy krajobraz Myanmaru.
Wieloetniczność i wpływy krajów ościennych
stworzyły tak wielką różnorodność, że Birmę
nazwałbym Azją w pigułce. Tradycja buddyjska, wpływy hinduistyczne, islamskie, katolickie z wszechobecnymi śladami animizmu
tworzą bogactwo duchowe kraju.
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Historia Birmy to dramatyczne dzieje wielu
królestw, podziałów i zjednoczeń, które pozostawiły po sobie historyczne stolice pełne
fascynujących zabytków. Kraj ten zaskakuje przyjezdnych niespotykanymi nigdzie indziej widokami, twarzami kobiet i dzieci
w makijażu z thanaki, czyli startego na proszek drzewa (Murraya exotica). Ubiory są
charakterystyczne. Mężczyźni noszą swego
rodzaju spódnice – kawałki materiału zszyte w cylinder – zwane Longyi, a kobiety – tradycyjne, długie, kolorowe suknie lub
spódnice. W oddalonych od głównych
ośrodków miejskich rejonach kraju można spotkać wiele plemion etnicznych żyjących według wielowiekowych tradycji, noszących na co dzień regionalne stroje. Pozbawieni dobrodziejstwa prądu i bieżącej
wody, żyją zgodnie z rytmem doby dyktowanym przez słońce i księżyc.
Poza duchową ucztą w czasie poznawania
kraju, możemy też oddać się uczcie kulinar-

nej. Niezwykle różnorodna kuchnia birmańska oferująca nadto przysmaki chińskie, indyjskie oraz tajskie, powinna zaspokoić każdego smakosza. Uzupełnieniem zwiedzania
powinien być masaż, którego tradycja w Azji
ma dwa i pół tysiąca lat.
Rządzona przez dziesiątki lat przez juntę wojskową Birma była trudno dostępna dla turystów. Następujące od dziesięciu lat z trudem
wprowadzane zmiany demokratyczne otwierają kraj dla zwiedzających oraz kapitału inwestycyjnego. Z roku na rok dynamicznie
zmienia się oblicze birmańskiego świata
tkwiącego do niedawna w zamierzchłych
czasach. Ten, kto chce poczuć ducha czasów minionych, kraju nietkniętego cywilizacją, powinien zrobić to jak najszybciej. Już
niedługo dawną magiczną Birmę pochłonie
tsunami globalizacji i cywilizacji XXI wieku,
a duch historii pozostanie jedynie na zdjęciach i w opowieściach szczęśliwców, którzy
zaznali magii odchodzących czasów. ■
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ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z BIRMY
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PLACE RELAKSU

W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH SAUN I BASENÓW

STREFA RELAKSU POWINNA
ZASPOKAJAĆ POTRZEBY
WSZYSTKICH DOMOWNIKÓW,
ALE I NAJBARDZIEJ
WYSZUKANE GUSTA
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
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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
Proponujemy kompleksowe rozwiązania, wyposażając strefy relaksu w sauny suche,
łaźnie parowe, baseny, ale też konsultujemy projekt od strony technicznej, a także rozwiązań praktycznych – mówi Krzysztof Gościński, dyrektor zarządzający Compass Pools Polska.
Jako Generalny Dystrybutor w Polsce basenów Compass Pools oraz Partner
KLAFS Sp. z o. o, realizujemy projekty stref wellness, tak dla inwestorów prywatnych, jak
i publicznych. Długoletnie doświadczenie pozwala nam być partnerem podczas realizacji, zarówno dla projektanta, jak i dla inwestora.

N

ajistotniejsze jest to, aby w taki sposób zaprojektować strefę relaksu,
by zaspokajała potrzeby wszystkich
domowników. Szybko okaże się, że basen
w domu zmienia sposób spędzania wolnego czasu całej rodziny, a sauna sucha pozwala wygospodarować wieczorem godzinę
dla siebie.

proponujemy w 12 unikalnych kolorach. Baseny Compass posiadają dożywotnią gwarancję na konstrukcję.

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA
Nasz zespół urzeczywistni Twoje plany o domowej oazie, przestrzeni do wypoczynku
i zabawy. Zastanawiasz się, jak wybrać odpowiednią saunę dla siebie – doradzimy, jak
od strony praktycznej, zaprojektować domową strefę wellness. Projektując, pamiętajmy
o strefie do schładzania – wiadrze z zimną
wodą lub beczce kambala. Każde z rozwiązań dopasowujemy indywidualnie. Basen
w domu, czy w ogrodzie? Przybliżymy tema-

tykę od strony technicznej, pomożemy w wyborze koloru oraz kształtu basenu. Możesz
wybrać spośród 29 modeli niecek basenowych, od 4,5 do 13 metrów długości, które

Dla nas nie ma znaczenia, czy instalujemy basen wewnątrz budynku, czy w ogrodzie. Spełniamy marzenia naszych klientów, z pasją
podchodząc do każdej realizacji. Jesteśmy
wsparciem w tworzeniu domowego wellness
na każdym etapie prac – od projektu, aż
po montaż. Również serwis jest jedną z usług,
jakie proponujemy naszym klientom. Sauny
suche oraz łaźnie parowe firmy KLAFS, zaspokoją nawet najbardziej wyszukane gusta.
Gwieździste niebo, koloroterapia, muzyka,
ogromna gama olejków zapachowych – sauna sucha będzie czymś więcej, niż sądziliście
do tej pory. A po seansie możecie odpocząć
na podgrzewanej leżance… ■

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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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

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

Bartłomiej Wnuk: Do czego najczęściej porównujesz swoją drogę do sukcesu?
Iñaki de la Parra: Do pracy zawodowej. Połowa mojego życia to prywatne firmy, druga
połowa to sport. I wbrew pozorom te dwie
dziedziny są do siebie bardzo podobne.
W obu trzeba wejść w rutynę, bo kiedy przygotowujemy plan treningowy, to realizujemy
go w zasadzie cały czas tak samo. Poza tym,
jedyną osobą, która sprawi, że będzie ci to
dawać frajdę – jesteś ty sam. Są też oczywi-
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ście różnice. Po pracy można przecież
przyjść do domu, położyć się na kanapie,
wcinać pizzę i oglądać telewizję. Profesjonalnym sportowcem jest się natomiast przez całą dobę – każdy wybór którego dokonujesz,
każdy detal, ma wpływ na twoją formę.

Nie sądzę, żeby ktoś, kto regularnie zjada pizzę
przed telewizorem był w stanie pokonać dystans Ultramana. Ale przestawić się na takie obroty chyba nie jest łatwo?

Gdy zaczynałem w 2008 roku, nie mogłem
wiedzieć, że to wszystko zabrnie tak daleko.
Odkryłem w triathlonie życiową pasję. Trzy
lata później przeszedłem na zawodowstwo
i od razu postawiłem sobie jasno sprecyzowany cel: mistrzostwo świata w Ultramanie.
We wszystkich dyscyplinach profesjonaliści
są tylko niewielkim odsetkiem. Na początku chodzi przecież o coś innego: zdrowie,
zabawę, dobre samopoczucie, możliwość
współzawodnictwa. W triathlonie dodatko-
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Archiwum Iñakiego de la Parra

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 rywalizuje się z samym sobą. To całe jego piękno.

Brzmi wspaniale, ale chodzi przecież o kilkugodzinny trening dziennie. A twój start na Hawajach to ponad 22 godziny…
Dlatego trzeba mieć kogoś, kto cię wspiera:
rodzinę, sponsorów, przyjaciół i przede
wszystkim trenera. Najważniejsze jest zachowanie równowagi i zdrowia. To cały urok
sportu – nie można niczego kupić, musisz
małymi kroczkami podążać do przodu. Pracuję z osobami między 35 a 55 rokiem życia
i widzę, jaki mają największy problem – wypalenie. Robię wszystko, aby go uniknąć.
Coraz więcej ludzi dba o zdrowie i dobrą formę, a triathlon daje możliwość spróbowania
trzech różnych dyscyplin. Ale to też nie jest
wcale takie proste. Ze stu osób, które zaczynają trening tej dyscypliny, po kilku latach zostanie maksimum połowa. Reszta skupia się
konkretnie się na bieganiu, kolarstwie lub
pływaniu. Jedno z ograniczeń: dwa treningi
dziennie. Na przykład rano basen, wieczorem bieganie. Samo pływanie z dojazdami
i przebieraniem zajmuje jakieś dwie godziny
dziennie.

Dla trathlonu trzeba zrezygnować z innych czasochłonnych spraw?
Niekoniecznie. Jeśli masz dobrego trenera
możesz wystartować w Ironmanie nie tracąc
pracy, znajomych i rodziny. Sam jestem ta-

kim trenerem i dbam o równowagę między
czasem na trening, czasem dla rodziny i czasem zawodowym moich podopiecznych.
Prowadzę zajęcia zarówno dla ludzi, którzy
dopiero uczą się pływać, jak i tych, którzy już
teraz są w topowej dziesiątce w międzynarodowych zawodach. Są wśród nich ludzie,
którzy mogą trenować ostro w środy, a niedziele chcą mieć dla rodziny. I można to zorganizować. ■

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
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Archiwum Duda Clinic
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KOMPLEKSOWA
DIAGNOSTYKA I PLAN
LECZENIA
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

Zespół Duda Clinic składa się z doświadczonych lekarzy, w tym pracowników naukowych uniwersytetu, którzy do każdego pacjenta podchodzą w sposób indywidualny
i serdeczny.
Chętnie przekonamy Państwa, że wizyta
u stomatologa nie musi być związana z dys-
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komfortem i lękiem, lecz może być bezbolesnym i wolnym od stresu spotkaniem z zaufanym lekarzem, który pomoże w rozwiązaniu
niejednokrotnie kłopotliwych problemów.
Skuteczne leczenie rozpoczyna się jednak
od postawienia właściwego rozpoznania
i zrozumienia potrzeb pacjenta. Podstawą

konsultacji w Klinice są zdjęcia panoramiczne, tomografia komputerowa, przestrzenne
skanowanie, zdjęcia fotograficzne i szczegółowe badanie. Do dyspozycji Pacjentów
jest 14 lekarzy, w tym specjaliści z zakresu
chirurgii, implantologii, protetyki, implantoprotetyki, ortodoncji klasycznej i cyfrowej,
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periodontologii, endodoncji i stomatologii
dziecięcej.
Celem takiej wielospecjalistycznej konsultacji
jest dokładna diagnostyka i zaplanowanie indywidualnego leczenia, sposobu odbudowy braków w uzębieniu, poprawy stanu dziąseł, zgryzu i zdrowia jamy ustnej. Gotowy plan leczenia

zawiera rozpisane od A do Z wszystkie potrzebne procedury i etapy leczenia dopasowane
do potrzeb Pacjenta.
Mając do dyspozycji zintegrowany plan leczenia, możemy podejmować się wspólnie
leczenia trudnych przypadków i zapewnić
najwyższą jakość usług.

ul. Kołodzieja 8, 40-749, Katowice
tel. 32 253 01 09, www.dudaclinic.com
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ZDROWA DIETA
W CIĄŻY I NIE TYLKO
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

FAKT/MIT
▼▼▼

M

W CIĄŻY TRZEBA DUŻO
JEŚĆ. Panuje przekonanie, że

w ciąży trzeba jeść za dwoje. W trakcie ciąży należy jeść nie
za dwoje, lecz dla dwojga, nie dwa razy
więcej, a dwa razy lepiej. Pod kątem wartości odżywczych, dieta przyszłej mamy
w pierwszym trymestrze powinna być
większa o 150 kcal, w drugim o 500-600
kcal, a w trzecim o nie więcej niż 500
kcal.

M

CIĄŻĘ MOŻNA POŁĄCZYĆ
Z ODCHUDZANIEM. Z punk-

tu widzenia fizjologii, kobieta
musi przybrać na wadze podczas ciąży,
a prawidłowy przyrost wagi uzależniony
jest od masy ciała przed ciążą. Ważne
by nie ulegać zachciankom, nie objadać
się i ze względu na dolegliwości towarzyszące ciąży, jak mdłości i wzdęcia, postawić raczej na lekkostrawne pokarmy.
Jeśli mdłości są szczególnie dokuczliwe,
odpowiednia dieta może je zniwelować
równie dobrze, a na pewno zdrowiej niż
farmakologia.

F /M

DOBRANIE CIĘŻARNEJ ODPOWIEDNIEJ
DIETY JEST LEPSZE NIŻ SUPLEMENTACJA. Udowodniono, że prawidłowo

ułożona dieta pokrywa pełne zapotrzebo-

wanie zdrowej ciężarnej na substancje
odżywcze. Jednak w ciąży w organizmie
zachodzi wiele procesów, co wiąże się
z koniecznością suplementowania
niektórych substancji. Warto zwrócić uwagę na składniki, których uzupełnianie
dietą jest trudne i niewystarczające, a biodostępność ograniczona. Kwas foliowy,
kwasy tłuszczowe DHA, witamina D3 i jod
to składniki o udowodnionym pozytywnym wpływie na przebieg ciąży, które należy suplementować w określonych
dawkach. Suplementacja powinna być
przemyślana i skonsultowana z lekarzem,
aby dobrać najlepsze rozwiązanie.

F

W CIĄŻY LEPIEJ ODŁOŻYĆ
SÓL. Warto odłożyć sól i w ciąży

i w życiu codziennym. Nadmiar
soli może przyczynić się do występowania obrzęków, zwłaszcza w III trymestrze
ciąży. Lepiej zastąpić ją zdrowymi ziołami, ewentualnie solą potasową (w niewielkich ilościach!) i przede wszystkim
unikać wysokoprzetworzonej żywności.

F

PRZYSZŁA MAMA POWINNA WIĘCEJ PIĆ. Wielu kobie-

tom w ciąży wydaje się, że im
więcej będą pić, tym dokuczliwsze będą
obrzęki. Nic bardziej mylnego – przyniesie to efekt odwrotny
do zamierzonego. Odpowiednie

nawodnienie jest również ogromnie
ważne, gdy występują uporczywe
wymioty. Dzienne spożycie płynów powinno wynosić 1,5-2 l dziennie i dobrze
by ograniczało się do wody mineralnej
i świeżo wyciskanych soków (jeśli są dobrze tolerowane).

F

NOWE POKARMY POWINNO
WPROWADZAĆ SIĘ DO DIETY
NIEMOWLAKÓW POJEDYN-

CZO. Ze względu na konieczność obserwowania ewentualnych reakcji
alergicznych, nowe pokarmy powinny się
pojawiać w diecie dziecka pojedynczo.
Poszczególne owoce czy warzywa można łączyć, ale dopiero wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że nie dzieje się nic
niepokojącego. Dla porządku, warto dodatkowo prowadzić dzienniczek żywieniowy.

F

MATKA KARMIĄCA POWINNA UNIKAĆ PRODUKTÓW SILNIE ALERGIZUJĄCYCH, JAK
ORZECHY, CZEKOLADA I TRUSKAWKI. Do mleka matki mogą trafić te

składniki, które trafiają do krwioobiegu
i układu limfatycznego, dlatego warto zachować ostrożność, ale nie należy przesadzać. Jeśli więc jest sezon
na truskawki i młoda mama ma na nie
ochotę, to nie widzę niebezpieczeństwa
w zjedzeniu kilku sztuk. ■

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

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

wiosna 2017

PięknE nogi
na 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!

jak możemy zachować
zdrowie i piękno nóg?
Poza regularnym ruchem (spacery, rower,
pływanie), unikaniem butów na obcasach
i długotrwałego przebywania w jednej pozycji (stojącej lub siedzącej), w trosce o zdrowie i urodę nóg warto również sięgnąć
po preparaty zawierające w swoim składzie
substancje znane z korzystnego wpływu
na układ krwionośny.
DIOSMINA jest jedną z najbardziej znanych
substancji stosowanych w preparatach
wspomagających naczynia krwionośne.
Naturalnie występuje ona w owocach cytrusowych i roślinach z rodziny Rutaceae, jednak obecnie otrzymuje się ją głównie za pomocą metod chemicznych.
PROANTOCYJANIDYNY to substancje biologicznie czynne z grupy flawonoidów, które występują w bardzo dużych ilościach
m.in. w pestkach winogron oraz korze sosny nadmorskiej. Charakteryzują się one

RUSZCZYK KOLCZASTY to wiecznie zielony, niski krzew, który posiada podziemne
kłącze osiągające długość ok. 10 cm. Ekstrakt z ruszczyka standaryzowany na ruskogeninę wykazuje potwierdzony badaniami korzystny wpływ na krążenie żylne,
dzięki czemu przynosi on ulgę i uczucie
lekkości zmęczonym nogom.
WSZYSTKIE TE SUBSTANCJE MOŻNA
ZNALEŹĆ W SUPLEMENTACH DIETY DETRAMAX, STANOWIĄCYCH WARTOŚCIOWE UZUPEŁNIENIE DIETY DLA OSÓB
CHCĄCYCH ZACHOWAĆ DOBRĄ KONDYCJĘ ŻYŁ ORAZ UKŁADU KRWIONOŚNEGO.
DETRAMAX to ekspert w zakresie dbania
o zmęczone nogi. Oprócz tabletek oferuje także produkty komplementarne – profilaktyczne rajstopy i podkolanówki uciskowe oraz żel
kojący do nóg Detramax.
Rajstopy i podkolanówki zapewniają stopniowalną kompresję, najsilniejszą w okolicy kostek i zmniejszająca się w kierunku
uda dzięki czemu stymulują krążenie żylne, zapobiegając zmęczeniu, obrzękom
i bólom nóg. Żel dodatkowo poprawia wygląd skóry w miejscu występowania rozszerzonych naczyń krwionośnych oraz
zmniejsza skłonność do tworzenia się nowych rozszerzonych naczynek, a także
wspomaga utrzymanie odpowiedniego
nawilżenia skóry.

PODKOLANÓWKI

suplement diety

Aż 72 proc. kobiet w wieku 25-55 lat miewa
problemy z wydolnością kończyn dolnych.
Do najczęstszych należy zaliczyć występowanie pajączków, opuchlizny, uczucia ciężkości i mrowienia. Wiele z nas traktuje pajączki jako defekt kosmetyczny, a opuchliznę, mrowienie i uczucie ciężkości nóg jako
mniej lub bardziej uciążliwą przypadłość,
tymczasem są to objawy, których nie należy
lekceważyć.

silnymi właściwościami przeciwutleniającymi, a ich wymierne korzyści na dla zdrowia
nóg zostały potwierdzone w badaniach klinicznych.

TABLETKI
suplement diety

kogo dotyczy problem?

RAJSTOPY

ŻEL

Materiał reklamowy
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WYLECZENI
Z NIEZROZUMIENIA
um
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Teatru Korez, Je
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di
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Ciepłe lato, altana, słoneczne okulary. Ale
nie wypoczynek, tylko kilka godzin nauki tekstu i oswajania emocji mojej bohaterki. I tak
codziennie przez dwa i pół miesiąca. Straszny rygor. Wszystko po to, żeby we wrześniu
przyjść i po kilku próbach zagrać Hankę takim językiem, tak piękną, szlachetną, śląską
gwarą, jaką obdarzył ją Lysko. Ten tekst zrobił na mnie tak silne wrażenie, że nie mogłam go zepsuć. Chciałam oddać go dokładnie w skali jeden do jednego. To jest mój
hołd w kierunku autora. Ogromne znaczenie
ma dla mnie też sama Hanka, która przeżyła
wiele strasznych rzeczy. I mimo że nie mogę
się z nią pod tym względem porównywać, łączy nas to, że bardzo szybko podnoszę się
po porażkach, tak jak ona i jak wiele śląskich kobiet. Poza tym jej historia, wojenne

aszow
i Ast
rem
Je

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

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.”.

i powojenne dramaty, to również dzieje mojej
rodziny.
Sztukę traktuję trochę zerojedynkowo: spektakl
jest dla mnie albo dobry, albo zły. Albo bierze
widza, albo nie. Nie mam nic przeciwko sztuce,
która bulwersuje, o ile jest dobra. Nie mogę powiedzieć, że Ślązacy są pruderyjni. Wręcz przeciwnie. Nie sądzę, żeby kontrowersyjne spektakle były tu jakimś tabu. Śląski widz szuka jednak w teatrze czegoś innego – własnej historii.
Czegoś, co jeszcze nie tak dawno funkcjonowało w drugim obiegu. Ukrywanej wcześniej tematyki. Ma również oczekiwanie, że te spektakle uchylą drzwi ludziom spoza Śląska i powiedzą: zobaczcie, właśnie tak to u nas wyglądało.
W ten sposób Ślązacy liczą, że ktoś zauważy
ich problemy, smutki, że ktoś w końcu ich zrozumie. Wręcz wyleczy z niezrozumienia. ■
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DEEP PURPLE
▼▼▼
24 mAjA, godzinA 20
Spodek, Katowice
Bilety: od 180 złotych
Pod koniec maja grupa Deep Purple
przyjedzie na dwa pożegnalne koncerty
do Polski. Jeden z nich odbędzie się
w katowickim Spodku. Na części trasy
The Long Goodbye Tour będzie im towarzyszył zespół Monster Truck. Deep Purple wielokrotnie odwiedzali nasz kraj, dając wyjątkowe koncerty i wprawiając
w zachwyt licznie zgromadzoną publiczność. Ich ostatnie występy z pewnością

będą wielkim i wzruszającym wydarzeniem! Zespół został uhonorowany miejscem w Rock'n'Roll Hall of Fame. Jego
albumy „In Rock”, „Machine Head” i „Made In Japan” sprawiły, że bilety na koncerty rozchodziły się jak ciepłe bułeczki,
a płyty na całym świecie osiągały status
najlepiej sprzedających się. Utwór „Smoke On The Water” osiągnął status
megahitu. Deep Purple to żyjąca legen-

da, inspiracja dla wielu muzyków, zespół
kultowy! Miliony sprzedanych płyt i set listy, na których prawie każdy kawałek
można określić mianem „klasyka”, to najlepsze dowody na to, że Deep Purple są
klasą samą w sobie i posiadają niegasnący potencjał. Nowy album „inFinite” ukaże się na początku 2017 roku, a pierwszy singiel trafił do
radia już 20 stycznia.

Grzegorz Goik

WOJTEK MAZOLEWSKI
„CHAOS PEŁEN IDEI”
KONCERT JUBILEUSZOWY

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

▼▼▼

CHICK COREA TRIO & NOSPR

▼▼▼

23 kwiEtniA, godzinA 19
NOSPR, Katowice
Bilety: 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

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

7 mAjA, godzinA 20
NOSPR, Katowice
Bilety: od 100 złotych
materiały prasowe

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

wiosna 2017

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 najbardziej profesjonalne rozwiązania w zakresie audio, które można stosować w prywatnych salach kinowych i pokojach medialnych. Do tej pory ceny zestawów zaczynały się mniej więcej na poziomie 200 tys. zł, a w najdroższych zestawieniach przekraczały nawet 1 mln!
W systemach JBL Synthesis nie znajdziemy typowych rozwiązań spotykanych
w urządzeniach znanych ze sklepowych

półek. Nadrzędnym celem producenta jest
oddanie atmosfery i magii kina. Dźwięk
musi więc wykraczać poza wszelkie doznania jakie znane są z typowych konfiguracji
kina domowego, czy nawet bardzo dobrego kina komercyjnego.
JBL Synthesis® dysponuje dynamiką
i mocą, która sprawia, że widzów przechodzą ciarki po plecach. Systemy są
przygotowane w gotowych zestawach

dedykowanych danej instalacji. Każda
końcówka mocy, każdy głośnik, każda
kolumna, a nawet każdy kabel jest tak
dobierany, by uzyskać właściwy efekt
końcowej współpracy z innymi urządzeniami. Instalacja jest przygotowywana już
na poziomie budowy konkretnego pomieszczenia, a konfiguracja całości musi
zostać dopasowana do jego warunków
i wielkości.

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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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 Symfonicznej 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
także w werSji online
ŚCIĄGNIJ BEZPŁATNY PROGRAM
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SKANUJ KODY
I ZOBACZ ZDJĘCIA, KTÓRE NIE ZMIEŚCIŁY SIĘ NA PAPIERZE
ORAZ SŁUCHAJ WYWIADÓW
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WWW.MAGAZYNPLACE.PL
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 /
ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice,
ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTO KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Trasa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTO SOSNOWIEC, 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 PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / TEATR ŚLĄSKI
Katowice, Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINIC Dębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona
12 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka 103 / OLD TIMERS GARAGE Katowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWA Katowice,
ul. Armii Krajowej 79 / FERRARI KATOWICE ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZ Sosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, ul. Bażantów 4/2 / 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
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE

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

