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JEDNO MIEJSCE, WIELE POMYSŁÓW NA SPORT JOANNA I WOJCIECH MAŁECCY, PROJEKTANCI CENTRUM SPORTOWEGO
BAŻANTOWO OPOWIADAJĄ, JAK STWORZYLI MIEJSCE, KTÓRE ROZWIJA AKTYWNOŚĆ CAŁEJ RODZINY / SAWASDEE KA KATOWICE!
W POLSCE MIESZKA OKOŁO 300 TAJLANDCZYKÓW. JAK IM SIĘ ŻYJE I PRACUJE 11 TYS. KM OD OJCZYZNY, MÓWI BANSARN
BUNNANG – AMBASADOR KRÓLESTWA TAJLANDII W POLSCE / PRZEBIEGUNOWANIE CZYLI OPOWIEŚĆ O CUDACH ARCHITEKTURY
WYROSŁYCH NA PUSTYNI, ROZMACHU BUDOWNICZYCH NOWEJ AZJATYCKIEJ POTĘGI I WZROŚCIE GOSPODARCZYM, KTÓRY ZE
WSCHODU CZYNI NOWE CENTRUM ŚWIATA / SAMOCHODEM PRZEZ KATOWICE? PONAD 20 TYS. MINUT ROCZNIE SPĘDZONYCH
W KORKACH? WYBIERAJĄC DOBRE MIEJSCE DO ZAMIESZKANIA, MOŻNA OSZCZĘDZIĆ SPORO CZASU I PIENIĘDZY 
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28W zeszłym roKu WystąPiła W turnieju głóWnym
Wimbledonu, ale dopiero ten rok ma być przełomowy.
Przedstawiamy Sandrę Zaniewską, 21-latkę, która o Katowicach
i Bażantowie mówi: to mój dom, za którym tęsknię.

14z jeździecKim
rodowodem
zgrabne oficerKi, sztyblety chętnie
WKładane do legginsóW, naKrycia
głoWy naWiązujące do jeździecKiego
toczKa czy sPodnie W stylu
bryczesóW – to elementy stroju, które moda
zapożyczyła wprost od dżokejów. O tym, co jest
„trendy” nie tylko na hipodromach, ale także
na wybiegu pisze Urszula Szajter, właścicielka
Salonu Jeździeckiego Awil Horse.

SawaSdee Ka 
Katowice!
Według danych statystycznych
zgromadzonych Przez ambasadę
tajlandii, W Polsce mieszKa oKoło 300
tajlandczyKóW.  Ponad połowa z nich
specjalizuje się w tradycyjnym masażu oraz
kuchni spod znaku krewetek, mleka
kokosowego i curry. Na początku roku
restaurację i salon masażu tajskiego Thai-Pan
w Bażantowie odwiedził Jego Eminencja
Bansarn Bunnang, ambasador Królestwa
Tajlandii w Polsce.

z bażantoWa
NA WIMBLEDON

17

18Sprzedajemy
niewidzialne  
Przy ul. szarych szeregóW
i zabłocKiego na os. bażantoWo
rozPoczęła się budoWa zesPołu
budynKóW jednorodzinnych: 
zabudowy szeregowej, bliźniaczej oraz
wolnostojącej. Sprzedaż segmentów
mieszkalnych ruszyła pod koniec ubiegłego
roku. Tylko na podstawie projektów,
po miesiącu sprzedano połowę budynków!

Samochodem 
przez Katowice?
można żyć
oSzczędniej!
W KatoWicach można oszczędzać
W dWójnasób. Zamiast szpanerskiego
mini czy hybrydowego priusa można kupić
autko niewielkie i niedrogie – takie do stania
w korkach i parkowania na słowo honoru.
Można też tak pogłówkować, by samochodu
nie kupować w ogóle, a zszargane nerwy,
spalone paliwo i stracony czas zostawić
innym.

30

 PLACE IN MY HEAD
Sza now ni Pań stwo,

Dzien ne za po trze bo wa nie
na ener gię wy no si śred nio 2000
kcal dla ko bie ty i 2500 kcal dla
męż czy zny. To ak tu al ne nor my
Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia,
ale nie war to ich za pa mię ty wać.
Na sza cy wi li za cja pę dzi, a tłum
die te ty ków, pró bu jąc do trzy mać
jej kro ku, już dziś alar mu je, że
przy ak tu al nym try bie ży cia po -
trze bu je my mniej ener gii niż do -
tych czas.
Głów ni wi no waj cy – sa mo chód
i In ter net za nic ma ją, że na sze
mię śnie fla cze ją, a po ślad ki
i brzu chy puch ną do kło po tli -
wych roz mia rów. A że owe wy na -
laz ki współ cze sno ści kosz tu ją
co raz mniej, sta ły się po wszech -
ne i ko niecz ne. Ko niecz no ścią
prze stał być za to ruch. Dzi siaj
ruch to luk sus. Na spa cer, bie ga -
nie, ba sen, fit ness i squ asha trze -
ba mieć czas. A nikt bar dziej niż
my – kla sa śred nia – nie zna lazł
upodo ba nia w wy mie nia niu cza -
su na pie nią dze.
W wio sen nym ma ga zy nie
„PLACE” nie bez przy czy ny po -
świę ci li śmy ty le uwa gi miej scom,
któ re po ma ga ją za cho wać smu -
kłą syl wet kę i zdro wie. Ma my na -
dzie ję, że ten nu mer sta nie się
dla Pań stwa ce nio nym to wa rzy -
szem po co dzien nych tre nin -
gach i spo tka niach z in ny mi ak -
tyw ny mi. Za pra sza my do lek tu ry!
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www.optyk-okulista.pl

 PRODUCT PLACEment 

TRAPEZ RZĄDZI, CZYLI RAY-BAN
WAYFARER

Oryginalne Wayfarery marki Ray-Ban
doczekały się kolejnej wariacji.
W przypadku jednego z najbardziej
popularnych fasonów ostatnich lat
bardzo łatwo o podróbkę. Dlatego trzeba
uważać. A oryginały warto kupić, bo to
klasyka. Okulary w 1952 roku
zaprojektował Raymond Stegeman,
a Stephen Bayley – znany krytyk
sztuki – zauważył, że ich
„charakterystyczna trapezoidalna ramka
wyraża niepokój i poczucie
niebezpieczeństwa, lecz jest
jednocześnie łagodzona poprzez mocne
zauszniki, które – jak głosi
reklama – nadają oprawkom męskiego
wyglądu”. Nosili je m.in. Bob Dylan,
Audrey Hepburn, Blondie i Madonna.
Wystarczy?

POKAŻ FILM Z GOGLI,
A POWIEM CI JAK JEŹDZISZ 

To był hit tegorocznych zjazdów.
Konstruktorzy z firmy Zeal Optics
stworzyli gogle z wbudowaną kamerą
HD – model ZEAL iON HD Camera
Goggle. Nie dość, że nie pozwalają, aby
słońce wypaliło nam oczy, nie parują i są
odporne na uderzenia, to można je
jeszcze pochwalić za całkiem niezły
wygląd. No i do tego oczywiście kręcą
i pstrykają – filmy w rozdzielczości HD
i zdjęcia w rozdzielczości 8 megapikseli.
Nadszedł koniec ery szusów śnieżnych
bajkopisarzy. Pokaż film z gogli,
a powiem ci jak jeździsz.

VINTAGE RZECZE: 
MRAU!

Vintage nadal ma się nieźle. Najlepszy
dowód – powrót kocich okularów.
Prezentowany model marki Vogue to
propozycja dla zachowawczych okularnic.
Koci look w wersji hard to ciężkawe
i grube oprawki XXL á la lata 50., ale i tak
największe uznanie należeć będzie się
tym, którzy wyszperają oryginalne
oprawki w szafach dziadków i rodziców.
Te spod znaku „Designed in 2013” można
dostać zarówno w wersji
przeciwsłonecznej, jak ze szkłami
optycznymi.

UBIERAMY JE PIERWSZE, ZDEJMUJEMY
OSTATNIE. PISZEMY O MODNYCH W TYM
SEZONIE OKULARACH

na oKo
dobrze leży
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Jedno
miejsce,

wiele pomysłów 
NA SPORT

SPORT TO PRZEDE WSZYSTKIM EMOCJE. CZY
ARCHITEKT, TWORZĄC PRZESTRZEŃ DLA
SPORTOWCÓW MOŻE ROZBUDZIĆ W NICH
DUCHA RYWALIZACJI? CZY WSPÓLNA
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SPAJA RODZINĘ? NA TE
I WIELE INNYCH PYTAŃ ODPOWIADAJĄ JOANNA
I WOJCIECH MAŁECCY, RODZICE CZWÓRKI
DZIECI I ARCHITEKCI, KTÓRZY ZAPROJEKTOWALI
CENTRUM SPORTOWE BAŻANTOWO

TEKST: joanna i Wojciech małeccy
ZDJĘCIA: adrian larisz

jo an na i woj ciech ma łec cy

Mał żeń stwo, ro dzi ce czwór ki dzie ci. Ich
wspól na fir ma – MAŁECCY biu ro pro jek to -
we dzia ła na ryn ku od 1997 ro ku. Pra co wa -
li m.in. dla Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz -
nych RP, Urzę du Mia sta Sto łecz ne go War -
sza wy, ING Ban ku Ślą skie go, Eu ro Ban ku,
BP Pol ska, So ny, In ter mar che. Na Osie dlu
Ba żan to wo, oprócz Cen trum Spor to we go,
za pro jek to wa li tak że En kla wę Mo der ni -
stycz ną.

 MY PLACE 
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Nie jesteśmy tylko architektami, przede
wszystkim jesteśmy rodziną i dla rodziny
zawsze staramy się znaleźć czas. Mamy dzieci
w różnym wieku, od przedszkolnego
po gimnazjalny, dlatego dobrze rozumiemy
potrzeby osiedla, które jest skupiskiem rodzin.
Spędzając czas razem, często uprawiamy
sport. Jest nas tyle, że spokojnie możemy
skompletować drużynę do gry w siatkówkę.
To ogromny plus dużych rodzin, a tych plusów
jest o wiele więcej – dzieci tworzą swój własny
mały team, przez co wychowywanie jest trochę
prostsze. Wspólna aktywność fizyczna spaja
rodzinę i uzupełnia inne formy spędzania
czasu razem, jak oglądanie filmów czy
codzienne posiłki. Wprawdzie przy stole
można o wszystkim porozmawiać, ale dopiero
na boisku, korcie czy na rowerze można
pokazać swoją postawą, jak przyjąć porażkę,
jak zwycięstwo, a jak po prostu być fair

Centrum Sportowe poszerza
ofertę osiedla Bażantowo. Dla
nas było ogromnym
wyzwaniem – przygotowując
projekt nie znaleźliśmy w całej
Polsce podobnego budynku.
„Nasz” ma powierzchnię 10 tys.
m. kw. i łączy bardzo wiele
funkcji: squash, tenis, sauny,
basen, rehabilitację, halę
sportową, fitness, siłownię, bar,
restaurację, bowling. Obiekt
sportowy wymaga szczególnego
podejścia projektantów. Musi
aktywizować, wzbudzać ducha
rywalizacji. W Bażantowie taki
efekt osiągnęliśmy, działając
w kilku płaszczyznach. Pierwszą
jest architektura – nowoczesna,
dynamiczna, która sprawia, że
człowiek czuje się młodo i chce
uprawiać sport. Drugą jest
kolor – proszę zwrócić uwagę
na ożywczą zieleń na ścianach
przy klatkach do squasha. Kolor,
który wyostrza zmysły to nie
przypadek w miejscu, gdzie
uprawia się sport wymagający
dużej szybkości i refleksu. Trzeci
aspekt to kompleksowość oferty.
O wiele chętniej trenujemy
i męczymy się, mając
perspektywę odpoczynku
w basenie, jacuzzi czy saunach

ZAPROJEKTOWALIŚMY OBIEKT RODZINNY,
ALE NIE SPOD ZNAKU REKREACJI RODEM
Z AQUA PARKU, GDZIE CAŁA RODZINA
PODĄŻA TYM SAMYM TROPEM. JEST
RODZINNY W INNYM SENSIE. W TYM
SAMYM CZASIE TATA MOŻE ZAGRAĆ
W TENISA, MAMA IŚĆ NA FITNESS,
A DZIECI NA ZAJĘCIA KARATE LUB
ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ

 MY PLACE 

Obecność widowni dodaje
blasku sportowym
zmaganiom, dlatego
w naszym projekcie nie
zapomnieliśmy o kibicach.
W hali sportowej znalazło się
nawet zdjęcie przedstawiające
kibiców z meczów Euro 2012.
Obserwatorzy mogą także
oglądać mecze tenisa
i squasha. Przy tworzeniu
projektu hali, z której na co
dzień korzystają uczniowie
szkoły Pijarów, szczególnie
ważne było dla nas zdanie
dzieci
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sauny

Przed wysiłkiem niezbędna jest
rozgrzewka. Po treningu równie
ważny jest wypoczynek. Najlepszym
do tego miejscem jest strefa SPA
obejmująca kompleks dziesięciu
saun o zróżnicowanym klimacie.Na
odwiedzających Centrum Sportowe
Bażantowo czeka sześć saun
fińskich, dwie łaźnie parowe, dwie
sauny infrared z bogatymi
atrakcjami dla schłodzenia,
odprężenia i relaksu

fitness

Fitness to atrakcyjna przestrzeń,
bogato wyposażona w markowe
urządzenia aerobowe i siłowe.
Jako pierwsze w Polsce, Centrum
Sportowe Bażantowo dysponuje
urządzeniem do treningu
funkcjonalnego marki Life
Fitness – Synrgy 360 s. 
To wielostanowiskowe urządzenie
zawiera przyrządy do aktualnie
najbardziej popularnego i bardzo
skutecznego treningu
funkcjonalnego. To także
narzędzie do treningu
specjalistycznego ukierunkowane
praktycznie na każdą dyscyplinę
sportu m.in. tenisa, golfa czy
squasha

 PLACE TO LIVE 

rzecznicy
Paweł Doś – Politechnika Śląska
Rafał Jankowski – NSZZ Policjantów
Jakub Jarząbek – UM Katowice
Jacek Szymik-Kozaczko – Uniwersytet Śląski
Jacek Ławrecki – Fortum Power and Heat Polska
Łukasz Zimnoch – Tauron Dystrybucja

dzienniKarze
Piotr Kalsztyn – MM Silesia
Wioleta Niziołek – Nasze Miasto
Adam Szaja – TVS
Krzysztof Szendzielorz – Dziennik Zachodni
Robert Walczak – TVP Katowice
Bartłomiej Wnuk – Panorama Silesia

W ostat ni dzień lu te go w Cen trum Spor to wym Ba -
żan to wo Dzien ni ka rze prze gra li z Rzecz ni ka mi
w squ asha 5:1. Każ dy z rzecz ni ków i dzien ni ka rzy
ro ze grał tyl ko je den mecz, ao re zul ta cie roz gry wek
za de cy do wał wy nik ca łej dru ży ny. Nie on był jed -
nak naj waż niej szy. 

– Wspie raj my lo kal ne fun da cje, sto wa rzy sze nia
i za trzy maj my1% po dat ku na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go – ape lo wa li po za wo dach Rzecz ni cy
i Dzien ni ka rze.
Part ne ra mi im pre zy by li Cen trum Spor to we Ba żan -
to wo i For tum Po wer&He at Pol ska. �

rzecznicy zlali
dziennikarzy.
poszło o 

W ZAWODACH UDZIAŁ WZIĘLI

ZDJĘCIA: adrian larisz

NA CO DZIEŃ NAGRYWAJĄ, PISZĄ
I INFORMUJĄ. 28 LUTEGO ZAMKNĘLI
SIĘ W KLATKACH DO SQUASHA,
CHWYCILI RAKIETY I CAŁĄ UWAGĘ
SKUPILI NA NIEWIELKIEJ GUMOWEJ
PIŁECZCE

 MY PLACE 
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 PLACE TO LIVE 

jak oce nia pan wa run ki pra cy taj land czy -
ków w Pol sce? czy róż nią się od tych w oj -
czyź nie?
Pra cu jąc w Pol sce, Taj land czy cy nie tyl ko mu -
szą przy sto so wać się do pa nu ją ce go tu zim na.
Mu szą też ra dzić so bie z tym, że miesz ka ją
z da la od swo ich przy ja ciół i ro dzi ny, co cza sem
po wo du je tę sk no tę za do mem. Am ba sa da Kró -
le stwa Taj lan dii od wie dza Taj land czy ków w róż -
nych mia stach, by pod nieść ich na du chu, oka -
zać tro skę i bu do wać więź. Prze by wa jąc w Pol -
sce pra wie od ro ku, mo gę stwier dzić, że jest to
bar dzo in te re su ją cy i zdu mie wa ją cy kraj, szcze -
gól nie pod wzglę dem szyb kie go roz wo ju. Co
mie siąc za uwa żam no we miej sca bu do wy:
od do mów miesz kal nych po przez cen tra han -
dlo we po autostrady łą czą ce głów ne mia sta. 

jed nym z za dań am ba sa do ra jest po bu -
dza nie kon tak tów go spo dar czych. ja kie go
ro dza ju in te re sy Po la cy pro wa dzą z taj -
land czy ka mi?
Cał ko wi ta war tość wy mia ny han dlo wej mię dzy
Taj lan dią i Pol ską wy nio sła w li sto pa dzie 2012
ro ku 672,64 mln USD, przy czym Taj lan dia eks -
por to wa ła do Pol ski to wa ry za 479,26 mln USD.

By ły to m.in. kom pu te ry, te le wi zo ry, sa mo cho -
dy i ich czę ści; kau czuk; elek tro ni ka; owo ce
oraz owo ce mo rza w pusz kach; pro duk ty che -
micz ne. Z Pol ski Taj lan dia im por tu je: ma szy ny
i ich czę ści; czę ści sa mo cho do we; pro duk ty rol -
ni cze; na wo zy; her bi cy dy; na rzę dzia me dycz ne
i na uko we; pro duk ty mle czar skie i elek tro ni kę.

czy w na szym kra ju spo tka my in we sto rów
z taj lan dii? 
Obec nie nie wie lu jest w Pol sce in we sto rów
z Taj lan dii. To Luc ky Union Fo ods Eu ro Sp.
z o.o. wytwarzające su ri mi oraz S. Khon Ka -
en – fir ma pro du ku ją ca kieł ba ski i wę dli ny.
Z dru giej stro ny je dy ną pol ską fir mą in we stu ją -
cą w Taj lan dii jest na chwi lę obec ną Mer ca tor
Me di cal S.A. – spół ka pro du ku ją ca sprzęt me -
dycz ny, np. rę ka wicz ki chi rur gicz ne. Fir ma mie -
ści się w pro win cji Song kla.

Prze cięt ny Po lak postrzega taj lan dię ja ko
kie ru nek tu ry stycz ny, pa trząc przez pry -
zmat wy po czyn ku, słoń ca i do brej kuch ni.
co jesz cze war to do strzec w tym kra ju?
Jed ną z naj bar dziej wy róż nia ją cych cech Taj -
land czy ków jest ich mi łość do Je go Kró lew -

skiej Mo ści Kró la Bhu mi bo la Adu ly ade ja.
Więź mię dzy Taj land czy ka mi i gło wą pań stwa
jest głę bo ko za ko rze nio na w hi sto rii na ro du.
To tak że sa ma oso ba Kró la i to, co uczy nił,
spra wi ło, że zy skał mia no „Du szy Na ro du”. Je -
go Kró lew ska Mość przez po nad sześć dzie -
siąt lat pra co wał cięż ko na rzecz do bro by tu
swo ich pod da nych, do trzy mu jąc przy się gi,
któ rą zło żył wstę pu jąc na tron, że bę dzie „rzą -
dzić spra wie dli wie, dla do bra i szczę ścia na ro -
du sy jam skie go”.

co Po lak ja dą cy do taj lan dii, zu peł nie in -
ne go krę gu kul tu ro we go, po wi nien wie -
dzieć? co mu wy pa da, a cze go nie?
Jest kil ka rze czy, o któ rych po win ni pa mię tać
tu ry ści, spę dza ją cy wa ka cje w Taj lan dii. Przede
wszyst kim gło wa jest naj waż niej szą czę ścią cia -
ła i na le ży ją sza no wać. Dla te go nie grzecz nie
jest do ty kać czy jejś gło wy, bez zgo dy da nej
oso by. Sto py są naj niż szą czę ścią cia ła
i za brak sza cun ku uwa ża się kła dze nie nóg
na sto le lub wska zy wa nie ko goś lub cze goś no -
gą. Taj land czy cy za wsze są peł ni sza cun ku
do Kró la, ro dzi ny kró lew skiej i bud dy zmu, jak
rów nież do star szych osób. �

TAJLANDCZYCY W POLSCE

Według danych statystycznych
zgromadzonych przez Ambasadę
Tajlandii, w Polsce mieszka
około 300 Tajlandczyków.
Ponad połowa z nich to masażyści
zatrudnieni w salonach
tradycyjnego masażu tajskiego oraz
kucharze pracujący restauracjach.
Kilku Tajlandczyków jest
zaangażowanych w pracę
w sektorze importu i eksportu.
W Polsce Tajlandczycy największą
szansę na zatrudnienie mają
w dziedzinach, które wymagają
dogłębnej wiedzy specjalistycznej,
np. jako nauczyciele języka
tajskiego, w dziedzinie oryginalnej
tajskiej kuchni, tradycyjnego
tajskiego masażu i tajskiego boksu
(Muay Thai). Jest również miejsce
dla specjalistów i techników, np.
inżynierów. Większość
Tajlandczyków przebywających
w Polsce mieszka w Warszawie.

W POLSCE MIESZKA OKOŁO 300 TAJLANDCZYKÓW. PONAD POŁOWA
Z NICH SPECJALIZUJE SIĘ W TRADYCYJNYM MASAŻU ORAZ KUCHNI
SPOD ZNAKU KREWETEK, MLEKA KOKOSOWEGO I CURRY. NA POCZĄTKU
ROKU RESTAURACJĘ I SALON MASAŻU TAJSKIEGO THAI-PAN
W KATOWICACH ODWIEDZIŁ JEGO EMINENCJA BANSARN BUNNAG,
AMBASADOR KRÓLESTWA TAJLANDII W POLSCE. Z WYJĄTKOWYM
GOŚCIEM ROZMAWIAŁA DOROTA FILOSEK

saWasdee Ka
KATOWICE!

Zdaniem ambasadora, Polska to bardzo interesujący i zdumiewający
kraj, szczególnie pod względem szybkiego rozwoju

W zeszłym roku obchodzono 40. rocznicę nawiązania stosunków
dyplomatycznych między Tajlandią a Polską

– Wierzę, że mieszkańcy Bażantowa podjęli genialną decyzję,
wybierając to przyjemne i przyjazne osiedle na miejsce do życia –
powiedział podczas spaceru Jego Eminencja Bansarn Bunnag

ZDJĘCIA: adrian larisz

„Sawasdee Ka” to po tajlandzku „dzień dobry”
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SIĘ GA MY DO MO DO WYCH KO RZE NI

Wy bie ra jąc odzież stric te jeź dziec ką, war to zaj -
rzeć na pół ki i wie sza ki fir mo wa ne przez mar kę
Ani mo, któ ra ofe ru je trzy róż ne li nie ubrań: golf,
jeź dziec two i czas wol ny o wspól nym mia now -
ni ku: świet ne sa mo po czu cie i mod ny styl. Ela -
stycz ność tka nin wy ko rzy sty wa nych przez Ani -
mo spra wia, że cia ło jest nie skrę po wa ne pod -
czas ja kie go kol wiek ru chu a ich spe cjal -
na kom po zy cja za pew nia sta łą tem pe ra tu rę
cia ła. Co cie ka we, sto so wa ne przez Ani mo
srebr ne przę dze uwal nia ją du że ilo ści jo nów,
któ re są bar dzo sku tecz ne w wal ce z roz prze -
strze nia niem się bak te rii bę dą cych źró dłem
nie przy jem nych za pa chów. Ani mo to wło ska
mar ka, któ ra wy róż nia się nie tyl ko za awan so -
wa ną tech no lo gią, ale rów nież naj mod niej szy -
mi tren da mi i kolorami. Stroje tej marki mają
typowy urok produktów z włoskim
rodowodem. Znajdują zastosowanie nie tylko
w sporcie, ale i w codziennym użytkowaniu.

JEŹDZIECTWO ZNAJDUJE W POLSCE CORAZ
WIĘCEJ ZWOLENNIKÓW. TAKŻE TYCH,
KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z JEGO BOGACTWA
PO CZĘŚCI NIEŚWIADOMIE – WYBIERAJĄC
ELEMENTY GARDEROBY, KTÓRE SWÓJ
RODOWÓD MAJĄ WŁAŚNIE
W JEŹDZIECTWIE – PISZE URSZULA
SZAJTER, WŁAŚCICIELKA SALONU
JEŹDZIECKIEGO AWIL HORSE

z jeździecKim
RODOWODEM

HIT Z KOŃSKIM AKCENTEM

Choreografia muzycznego
hitu 2012 roku – „Gangnam style”
Koreańczyka Psy jest inspirowana
jeździectwem. Taniec, który
na całym świecie tańczyły miliony
ludzi (nawet ambasador Polski
w Chinach!) przypomina
ujeżdżanie konia! Na tym kończą
się skojarzenia – nawiązań
do jeździectwa próżno szukać
w tekście piosenki.

NA KOŃ, CZY LI WAR TO SPRÓ BO WAĆ
JEŹ DZIEC TWA

Jaz da kon na za li cza się do spor tów eks tre -
mal nych, ale przy prze strze ga niu
podstawowych zasad bywa bardzo
relaksująca. Sa mo prze by wa nie i ob co wa -
nie ze zwie rzę ciem da je nam spo kój, ra -
dość i sa tys fak cję.
Na początku przygody z końmi należy
oczywiście znaleźć ośrodek jeździecki
zatrudniający doświadczonych
instruktorów posiadających odpowiednie
kwalifikacje. Nie ste ty w Pol sce bar dzo czę -
sto jest to ba ga te li zo wa ne, a my nie zda je -
my so bie na wet spra wy z te go, że uczą nas
oso by nieposiadające waż nych do ku men -
tów i umie jęt no ści.
Kie dy już zdo bę dzie my do świad cze nie, bę -
dzie my mo gli udać się na sa mo dziel ne
prze jażdż ki po le sie, łą kach, co z pew no -
ścią prze ło ży się na nie za po mnia ny wy po -
czy nek i po go dę du cha.

naKrycia głoWy naWiązujące
do jeździecKiego toczKa, stylowe podkolanówki
w romby, marynarki z łatami na łokciach, wymyślne

kamizelki i skórzane rękawiczki – to elementy stroju,
które moda zaczerpnęła wprost od dżokejów 

Materiały Prasowe

Naj bar dziej wi docz nym wpły wem jeź dziec twa na mo -
dę co dzien ną są ofi cer ki, czy li ko za ki na pła skiej po -
de szwie z okrą głym i de li kat nym czub kiem, osa dzo -
ne na nie wy so kim ob ca sie. Lu bi my ofi cer ki, bo moc -
no przy le ga ją do no gi, wy glą da ją zgrab nie i pa su ją
nie mal do wszyst kie go. Mod ne po zo sta ją też jeź -
dziec kie szty ble ty – się ga ją ce za kost kę bu ty na pła -
skim ob ca sie, o wy dłu żo nych no skach, z nie roz ci na -
ną cho le wą. Fa shio nist ki nie po gar dzą ni mi do leg -
gin sów czy raj stop.
Po pu lar ne, choć mo da na nie wra ca fa la mi, są tak że
spodnie wzo ro wa ne na bry cze sach, któ re ze sta wia
się naj czę ściej z ko szu lą, ob ci słą bluz ką lub do pa so -
wa ną ma ry nar ką – naj le piej z ła ta mi na łok ciach.
Du żym za in te re so wa niem, też co ja kiś czas, cie szą
się rów nież na kry cia gło wy in spi ro wa ne jeź dziec kim
tocz kiem. Po lek kich mo dy fi ka cjach sta no wią mod ny
i sty lo wy do da tek.

Salon Jeździecki Awil Horse
Katowice, ul. Puchały 6

www.awilhorse.pl
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rezydencja
dla seniora
PRZEMYŚLANE I PRZESTRONNE WNĘTRZA, TROSKLIWA OPIEKA, NOWOCZESNA
TERAPIA – TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ DOM OPIEKI SENIOR RESIDENCE,
DO KTÓREGO WIOSNĄ 2014 ROKU WPROWADZĄ SIĘ PIERWSI LOKATORZY.
DZIĘKI MIESZKANIU POKAZOWEMU, PRZYSZLI PENSJONARIUSZE MOGĄ JUŻ
SPRAWDZIĆ, JAKIE UDOGODNIENIA CZEKAJĄ NA NICH W JEDNYM
Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH DOMÓW SENIORA W POLSCE

FUNDACJA LAURENTIUS

sprawuje opiekę nad osobami starszymi
w myśl chrześcijańskiej miłości
bliźniego. Swoją misję pełni, prowadząc
Dom Opieki i Dom Pomocy Społecznej
Laurentius i Policealną Szkołę
Laurentius kształcącą personel
opiekuńczy oraz – od 2014 roku – Dom
Opieki Senior Residence w Katowicach.
W wypełnianiu misji, Fundację wspiera
Diakonia Neuendettelsau z Niemiec,
będąca jej założycielem. Jako
organizacja Pożytku Publicznego
Fundacja Laurentus korzysta z hojności
wszystkich zainteresowanych niesieniem
pomocy osobom starszym,
otrzymując 1% podatku dochodowego
(KRS 0000100948). Fundusze
pochodzące z wpłat w całości
przeznaczane są na działalność
statutową. 

Senior Residence
od wiosny 2014 będzie
sprawować opiekę
nad osobami w podeszłym
wieku, a w szczególności
chorymi na demencję
i Alzheimera. Ośrodek
będzie dostosowany
do wieku mieszkańców
i potrzeb osób
niepełnosprawnych fizycznie.
Każdy z przestronnych
jedno- i dwuosobowych
pokojów wyposażony będzie
w łazienkę z prysznicem
i toaletą oraz w system
przywoławczy dostępny
z każdego pomieszczenia

W części mieszkalnej Senior Residence
powstaną przestronne świetlice, kąciki
wypoczynkowe i jadalnie, gdzie na co dzień
toczyć się będzie życie towarzyskie
i prowadzone będą terapie. Pensjonariusze
będą mogli korzystać z kaplicy oraz opieki
duszpasterskiej realizowanej w duchu
ekumenizmu

Wokół budynku Senior Residence
powstaną ogrody dla osób chorych
na demencję. Ogrodowe alejki staną
się miejscem spotkań młodych
i starszych pokoleń

M
ateriały D

iakonii N
euendettelsau

www.senior-residence.pl

Cen trum Sto ma to lo gii PERI-ORT Mu siał
na le ży do wy bra nej gru py le ka rzy or to don -
tów, któ rzy le czą za awan so wa ną naj no wo -
cze śniej szą tech no lo gią – sys te mem
INSIGNIA. 
Twój uśmiech jest tak nie po wta rzal ny, jak
od cisk pal ca. To sa mo od no si się do In si -
gni, skom pu te ry zo wa ne go sys te mu łą czą -
ce go cy fro we pla no wa nie le cze nia ze spe -
cjal nie pro du ko wa ny mi zam ka mi i dru ta mi
do Two jej in dy wi du al nej ana to mii zę bów. 

W na szym Cen trum po bie rze my wy cisk
Two jej szczę ki i za pro jek tu je my uśmiech
w la bo ra to rium In si gnia. Przy uży ciu za -
awan so wa ne go opro gra mo wa nia do ob ra -
zo wa nia zo sta nie stwo rzo na trój wy mia ro wa
wi zu ali za cja Two je go zgry zu oraz zo sta ną
wy pro du ko wa ne zam ki i dru ty z in dy wi du al -
ny mi pa ra me tra mi od po wied ni mi dla Two -
je go przy pad ku. 
Le cze nie sys te mem In si gnia jest do pa so -
wa ne do kon kret ne go pa cjen ta. Każ dy ele -

ment jest pre cy zyj nie ob li czo ny, aby opty -
mal nie wpły nął na ruch zę ba. Ma to na celu
zmniej sze nie licz by wi zyt w ga bi ne cie oraz
uzy ska nie wy jąt ko we go kom for tu. Po nie -
waż le cze nie jest w 100% sper so na li zo wa -
ne, czas no sze nia zam ków przez pa cjen ta
ule ga skró ce niu. In si gnia jest ide al na dla
każ de go – od do ro słe go z nie ure gu lo wa -
nym pla nem dnia po na sto lat ka, któ ry chce
jak naj szyb ciej zdjąć zam ki i uzy skać ład ny
uśmiech.
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dr hab. wojciech dyduch
z Katedry

przedSiębiorczości
uniwerSytetu

eKonomicznego
w Katowicach

KRYZYS NA RYNKU TO SZANSA 
NA ROZWÓJ 

Zwy kle kry zys go spo dar czy po strze ga się
ne ga tyw nie – ja ko okres za sto ju, zre du ko -
wa nej pro duk cji prze my sło wej, cię cia
kosz tów, ro ta cji han dlow ców czy mniej -
szych wy dat ków kon sump cyj nych. Tym -
cza sem dla przed się bior ców czas kry zy su
mo że być szan są, któ ra od po wied nio zi -
den ty fi ko wa na i wy ko rzy sta na ma moż li -
wość prze ło żyć się na roz wój fir my. Kry zys
do ty ka ca łych branż, idąc z prądem,
niczego nie osiągniemy. Pod ręcz ni ko wym
przy kła dem są usłu gi na praw cze, któ rych
przed sta wi cie le w kry zy sie za ra bia ją wię -
cej, bo lu dzie za miast ku po wać no we pro -
duk ty, na pra wia ją sta re. 
Ist nie je kil ka spo so bów, dzię ki któ rym
przed się bior cy mo gą prze trwać kry zys.
Jed nym z nich jest wy ko rzy sta nie cza su
za sto ju do dy wer sy fi ka cji ofer ty, czy li
wpro wa dze nia no wych pro duk tów i usług.
Fir my tną kosz ty, ale kry zys to czas po ko ry
i re flek sji, któ ry mo że być wy ko rzy sta ny
do po pra wy ofer ty, lep szej ob słu gi klien -
tów i do staw ców.  Dru gi spo sób to wpro -
wa dza nie dzia łań do raź nych, ta kich jak
szu ka nie kil ku mniej szych kon tra hen tów,
sprze daż bez po śred nia, wpro wa dze nie
no wych usług, wy pro mo wa nie pro duk tu
fla go we go, ofe ro wa nie lep sze go pro duk -
tu w miej sce ob ni ża nia ce ny. 
Wresz cie trze ci spo sób, o cha rak te rze
bar dziej stra te gicz nym, to bu do wa do brej
mar ki. Mar ko we pro duk ty za wsze sprze -
da ją się do brze, bez wzglę du na ko niunk -
tu rę. Za tem wy gra ny mi są ci, któ rzy w kry -
zys wcho dzą już z do brym wi ze run kiem
i do brą mar ką. Dla po zo sta łych kry zys to
ostat ni dzwo nek, aby ta ką mar kę za cząć
bu do wać. Moż na za uwa żyć, że na wet
w bran żach, któ re kry zys do się ga zna czą -
co, np. w bran ży bu dow la nej, są fir my
o do brej mar ce, któ re na sprze daż nie na -
rze ka ją.

arc

sPrzedajemy
NIEWIDZIALNE
PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW
I ZABŁOCKIEGO NA OSIEDLU BAŻANTOWO,
ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA ZESPOŁU
BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH: ZABUDOWY
SZEREGOWEJ, BLIŹNIACZEJ ORAZ
WOLNOSTOJĄCEJ. SPRZEDAŻ SEGMENTÓW
MIESZKALNYCH RUSZYŁA POD KONIEC
UBIEGŁEGO ROKU. TYLKO NA PODSTAWIE
PROJEKTÓW, PO MIESIĄCU SPRZEDANO
POŁOWĘ BUDYNKÓW!

Tak do bra, dy na micz na sprze daż jest wy ni kiem
dłu go fa lo wej po li ty ki de we lo pe ra, któ ry  kon se -
kwent nie re ali zu je plan roz wo ju osie dla, kształ -
tu jąc nie tyl ko prze strzeń miesz kal ną, ale rów -
nież usłu go wą, edu ka cyj ną i re kre acyj ną. 
Za pro jek to wa na i w po ło wie sprze da na już za -
bu do wa jed no ro dzin na, skła dać się bę dzie z 15
dwu kon dy gna cyj nych jed no stek miesz kal nych
o po wierzch ni użyt ko wej  od 120 do 270 m kw. 
Ze spół bu dyn ków jed no ro dzin nych bę dzie two -
rzyć ka me ral ny układ urba ni stycz ny, sta no wiąc
ko lej ną  en kla wę osie dla Ba żan to wo. �

Ireneusz Wasiewicz – architekt 

KRYZYS? JAKI KRYZYS!

TEKST: ireneusz WasieWicz, architeKt



Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO        wiosna 2013 21

 PLACE TO SEE 

Przebie
guno
Wanie 

KONIEC ŚWIATA 2012 ROKU ZWIĄZANY Z NAGŁYM PRZEBIEGUNOWANIEM ZIEMI NIE
NASTĄPIŁ. I ZAPEWNE ZA MOJEGO ŻYCIA NIE NASTĄPI – CHOĆ NIEZAPRZECZALNYM FAKTEM

JEST NIEWIDOCZNE GOŁYM OKIEM PRZEMIESZCZANIE SIĘ BIEGUNÓW MAGNETYCZNYCH ZIEMI
O KILKADZIESIĄT KILOMETRÓW ROCZNIE. PODRÓŻUJĄC, MOGĘ ZA TO OGLĄDAĆ NA WŁASNE

OCZY EKONOMICZNE PRZEBIEGUNOWANIE NASZEGO GLOBU

Przed la ty roz po czą łem mo je spo tka nia z Azją,
kie ru jąc swo ją uwa gę szcze gól nie ku In do chi -
nom. Re jon ten ja wił mi się ja ko kra ina za po -
mnia na przez Bo ga, tkwią ca w cy wi li za cyj nym
śre dnio wie czu. Okres osła bie nia, a póź niej nisz -
cze nia osią gnięć li czą cej trzy ty sią ce lat cy wi li -
za cji, prze cho dzi ły jesz cze nie daw no Chi ny.
Do cza su bo omu naf to wo -ga zo we go ob sza rem
sta gna cji po zo sta wał Bli ski Wschód, nie gdyś
ko leb ka ma te ma ty ki i me dy cy ny. 
Tu ry ści z Ame ry ki, Eu ro py, Ja po nii, od wie dza -
jąc dzi siaj te re jo ny świa ta, czu ją się jak przy by -
sze z cy wi li za cyj nych skan se nów – z miejsc,
któ re w ze szłym wie ku two rzy ły pod wa li ny glo -
bal nej wio ski, a dziś zo sta ły zmar gi na li zo wa ne
na eko no micz nej ma pie świa ta. Za dłu żo ne,
ubez wła sno wol nio ne pseu do de mo kra tycz ny mi
re gu la cja mi, są nie my mi ob ser wa to ra mi ga lo -
pu ją ce go prze miesz cza nia się bie gu na eko no -
micz ne go z za cho du na wschód. 
Od wie dza jąc go spo dar czych gi gan tów Azji, śle -
dzę tem po zmian w prze cią gu dzie się cio le cia.
Nie uchron nym wy da je się być prze ję cie przez
Chi ny w 2030 ro ku pa łecz ki li de ra świa to wej
eko no mii. Jed nak pierw szą przy sta nią bie gu -
na eko no micz ne go, któ ry prze miesz cza się z za -
cho du na wschód, jest re jon Za to ki Per skiej.

W szó stym stu le ciu przed na szą erą, w nie od -
le głym Ba bi lo nie, król Na bu cho do no zor II zbu -
do wał dla swo jej uko cha nej kró lo wej Amy tis
prze pięk ne wi szą ce ogro dy. Ogro dy Se mi ra mi -
dy, bo o nich mo wa, swą nie zwy kło ścią bu dzi -
ły po dziw i zdu mie nie współ cze snych. Dziś
rów nie szo ku ją ce dzie ła po wsta ją w kra jach Bli -
skie go Wscho du. 

ÓSmy cud świa ta ar chi teK tu ry

W Zjed no czo nych Emi ra tach Arab skich, na te re -
nach skraj nie nie przy ja znych ja kim kol wiek for -
mom ży cia, ro sną no we cu da ar chi tek tu ry. Wy -
rwa ne pu sty ni, na wod nio ne te re ny sta ją się jed -
nym z naj dy na micz niej roz wi ja ją cych się re jo nów
świa ta. Li czą ce pół wie ku te mu nie speł na 50 tys.
miesz kań ców mia sto Du baj jest obec nie jed nym
z naj więk szych pla ców bu do wy świa ta. Sza cu je
się, że na te re nie ZEA pra cu je 30 proc. dźwi gów
świa ta, z cze go więk szość w Abu Dha bi i Du ba -
ju. Li czy łem wie lo krot nie żu ra wie wi docz ne z jed -
ne go miej sca i… gu bi łem się na eta pie dru giej
set ki. To chy ba je dy ne miej sce na świe cie, gdzie
moż na spo tkać praw dzi wy las dźwi gów. 
W ob li czu uby wa ją cych w wiel kim tem pie za so -
bów ro py naf to wej, z koń cem ubie głe go wie ku

według Piotra Płoskonia 

ZDJĘCIA: Piotr PłosKoŃ
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DZIESIĘCIOKROTNIE ZWIĘKSZONY
KAPITAŁ W CIĄGU KILKU LAT TO NIE
ŻART. MOŻLIWOŚCI ZAROBIENIA
W TAK KRÓTKIM CZASIE TAK DUŻEJ
SUMY PIENIĘDZY NIE DAJE
NAJLEPSZA LOKATA. DAJE JĄ
NATOMIAST TRAFNA INWESTYCJA
W SZTUKĘ. PRZEKONALI SIĘ O TYM
WSZYSCY CI, KTÓRZY JESZCZE NIE
TAK DAWNO NABYLI OBRAZY
JAROSŁAWA JAŚNIKOWSKIEGO

Ten mło dy pol ski sur re ali sta, któ re go na zwi sko
wy mie nia się po śród ta kich ar ty stów jak: Zdzi -
sław Bek siń ski, Ja cek Yer ka, To masz Sę tow ski
czy Ra fał Ol biń ski, z ro ku na rok jest co raz bar -
dziej po pu lar ny w kra ju i na świe cie, a licz ba
mi ło śni ków je go ma lar stwa ro śnie w du żym
tem pie. W tym oraz w ze szłym ro ku nie by ło
mie sią ca, w któ rym twór czość Ja śni kow skie go
nie by ła by pre zen to wa na pod czas licz nych wy -
staw od Bę dzi na i Kielc przez Kra ków, Pszczy -
nę, Ka to wi ce po Wro cław i War sza wę. Dla fa -
nów ma lar stwa ar ty sta za mie rza zre ali zo wać
rów nież in dy wi du al ne wy sta wy za gra nicz ne
w Eu ro pie i USA. 

Ja śni kow ski re ali zu je się w nur cie ma gicz ne -
go re ali zmu, a swo je ob ra zy trak tu je jak okna,
przez któ re mo że my prze nieść się w ma gicz -
ną prze strzeń Świa ta Al ter na tyw ne go. Jest tu
mnó stwo miej sca dla fan ta stycz nych, mo nu -
men tal nych po jaz dów, ma chin i wy na laz ków, co
czy ni Ja śni kow skie go naj po pu lar niej szym
przed sta wi cie lem ste am pun ku w pol skim ma -
lar stwie. Świat z ob ra zów ma la rza znacz nie
od bie ga od nor mal no ści, bu dząc w od bior -
cach ro dzaj pew ne go eks cy tu ją ce go na pię cia
oraz ele ment nie ja sno ści.  �

www.jjart.pl

 PLACE ART 

Jarosław Jaśnikowski – „Kolej transsyberyjska”

eKs cy tu ją ca
war tość sztu ki

Du baj po sta wił na stwo rze nie cen trum fi nan so -
wo -in for ma tycz ne go z bo ga tą ba zą tu ry stycz ną
dla kra jów arab skich. Mia sto ko rzy sta z po wsta -
łe go w la tach 70. i 80. XX wie ku sil ne go ośrod ka
trans por tu mor skie go i lot ni cze go. Kon se kwent -
nie in we stu jąc przez kil ka na ście lat, szej ko wie
rzą dzą cy Du ba jem two rzą nie po wta rzal ne w od -
bio rze ar cy dzie ła ar chi tek to nicz ne. Po lot i prze -
pych moż na po rów nać je dy nie do bu do wy mi -
tycz nych ogro dów Se mi ra mi dy. Prze ści ga ją cy
się w eks tra wa gan cji i roz ma chu pro jek tów in we -
sto rzy i ar chi tek ci, nie skrę po wa ni oszczęd ny mi
bu dże ta mi, pusz cza ją wo dze fan ta zji, two rząc
dzie ła nie po wta rzal ne, szo ku ją ce wiel ko ścią i bo -
gac twem. Nic więc dziw ne go, że bu dow le Du ba -
ju już nie raz za pi sa ły się w księ dze re kor dów Gu -
in nes sa. Burdż Cha li fa ukoń czo ny w 2009 ro ku
ma wy so kość pra wie sied miu ka to wic kich Al tu -
sów. Cen trum han dlo we Du bai Mall jest 13 ra zy
więk sze od Si le sia Ci ty Cen ter. Ma 1200 skle -
pów, 120 lo ka li ga stro no micz nych, akwa rium
z 33 ty sią ca mi oka zów, lo do wi sko o wy mia rach
olim pij skich i we so łe mia stecz ko pod da chem.
Ho tel JW Mar riott Ma rqu is (355 m) jest naj wyż -
szym ho te lem na świe cie. Tak po szcze gól ne
obiek ty, jak i roz mach za mie rze nia urba ni stycz -
ne go, ro bią nie za po mnia ne wra że nie. 

zachÓd drepcze w miejScu, wSchÓd
galopuje do przodu

Do Du ba ju aż chce się wró cić, by śle dzić tem -
po zmian, któ re spo ty kać moż na dziś je dy nie jesz -
cze w Chi nach. Ta nie wy obra żal na ska la, po zwa la
nam uzmy sło wić so bie, jak bie gun eko no micz ny
świa ta prze su wa się wła śnie na wschód. Na su wa
się też re flek sja, że na sza za chod nia cy wi li za cja,
ubez wła sno wol nio na biu ro kra cją po wsta łą na ba -
zie pseu do de mo kra cji, sta cza się do śre dnio wie -

cza współ cze sno ści. Za chwy ce ni prze mia na mi
ostat nich dzie się cio le ci, dum ni zna szych za ścian -
ko wych pry mi tyw nych in we sty cji in fra struk tu ral -
nych, nie za uwa ża my, że już drep cze my wmiej scu,
a nie ba wem za cznie my się co fać w sto sun ku
do ga lo pu ją cej ku świe tla nej przy szło ści Azji.
Po dró że na Wschód nie tyl ko uczą wiel kiej po -
ko ry, ale po tra fią in spi ro wać i krze wić wia rę, że
rze czy na po zór nie moż li we, czę sto da się zre ali -
zo wać i u nas. Ale tyl ko w mi kro ska li. �
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SAMOCHODEM
PRZEZ
KATOWICE?
MIASTO BEZ SAMOCHODU? ŁATWO
POWIEDZIEĆ SINGLOM, MŁODYM,
BEZDZIETNYM. DZIECI TO:
ŻŁOBEK-PRZEDSZKOLE-SZKOŁA-KOREPETYCJE
-JĘZYKI-SPORT-PASJE. DZIECI TO:
MINUTY-GODZINY-DNI SPĘDZONE
NA DOWOZACH I CZEKANIU. TO WYDANE
DYCHY, STÓWY I TYSIĄCE. POZA PIENIĘDZMI,
KTÓRE TRZEBA ZOSTAWIĆ
PRZEDSZKOLANKOM, NAUCZYCIELOM
I TRENEROM, TO KOSZTY TRANSPORTU.
ŻYJĄC I PRZEMIESZCZAJĄC SIĘ
W KATOWICACH, MOŻNA OSZCZĘDZAĆ
W DWÓJNASÓB. ZAMIAST SZPANERSKIEGO
MINI CZY HYBRYDOWEGO PRIUSA MOŻNA
KUPIĆ AUTKO NIEWIELKIE I NIEDROGIE – TAKIE
DO STANIA W KORKACH I PARKOWANIA
NA SŁOWO HONORU. MOŻNA TEŻ TAK
POGŁÓWKOWAĆ, BY – MIMO RODZINY
NA KARKU – SAMOCHODU NIE KUPOWAĆ
W OGÓLE, A ZSZARGANE NERWY, SPALONE
PALIWO I STRACONY CZAS ZOSTAWIĆ INNYM,
NIE TAK SPRYTNYM JAK MY

można 
żyć

oszczędniej!

żeby zaoszczędzić na czasie
W szatni, zniecierpliwieni chłopcy
z Rodziny A jeszcze w samochodzie
stojącym w katowickich korkach,
przygotowują się do wyjścia na basen

TEKST I ZDJĘCIA: bar tło miej WnuK



Chorzowska

Chorzowska

Gliwicka

F.
 B

oc
he

ńs
ki

eg
o

Al. Górnośląska

Al. Górnośląska

Al. Górnośląska

Fr
an

cu
sk

a

Mickiewicza

W. Roździeńskiego

W
. K

or
fa

nt
eg

o

Misjonarzy Oblatów

Gru
nd

m
an

a

Sok
ols

ka
T.

 K
oś

ci
us

zk
i

T.
 K

oś
ci

us
zk

i
M

iko
ło

ws
ka

Chorzowska

Gliwicka

Pl. Wolności 3 Maja

Mickiewicza

Al
. W

. K
or

fa
nt

eg
o

So
ko

lsk
a

M
iko

ło
ws

ka

T.
 K

oś
ci

us
zk

i

Wojewódzka

DWORZEC PKP

1

2

3

4

5

6

PRZEDSZKOLE
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Peugeot 208. Auto niewielkie, miejskie i niedrogie
(za dobrze wyposażoną wersję testową trzeba zapłacić
ok. 50 tys. zł). Przyjmijmy, że kupiliśmy je, by w czasie
porannego szczytu dowozić dzieci do szkoły
i przedszkola, a popołudniu realizować pasje wszystkich
członków cztereosobowej rodziny. Nazwijmy ją
A i ulokujmy na świetnie skomunikowanych terenach
za Spodkiem, w domku przy którejś z zacisznych ulic
Koszutki. Przedstawiamy: tatę Andrzeja, mamę
Agnieszkę i synów – Antosia i Adama. Każdy członek
rodziny A ma swoje obowiązki i pasje.

ro dzi na

a
ro dzi na

b

tata andrzej
squash (2 x w tygodniu)

24 km, 55 min. 

mama agnieszKa
fitness (2 x w tygodniu) 

12 km, 34 min. 

antoś (11 lat)
prywatna szkoła podstawowa (5 x w tygodniu)
angielski (1 x w tygodniu), niemiecki (1 x w tygodniu)
śpiew (1 x w tygodniu), pływanie (1 x w tygodniu) 

110 km, 229 min.

adam (6 lat)
prywatne przedszkole (5 x w tygodniu)
angielski (1 x w tygodniu)
pływanie (1 x w tygodniu) 

76 km, 195 min.

RAZEM TYGODNIOWO: 222 km, 513 min. 
RAZEM MIESIĘCZNIE: 888 km, 2052 min.
RAZEM ROCZNIE: 8880 km, 20520 min.

43 dni robocze

8880* km 

7420 zł 
Z wyliczeń wynika, że Rodzina A przejeżdża
rocznie 8880* km, a sam tylko kierowca (Andrzej lub
Agnieszka) spędza w tym czasie za kierownicą ponad
czternaście dób*! Jako że jeżdżą oszczędnym
peugeotem z silnikiem benzynowym 1,2 VTI 82 KM,
każde 100 km przejechane w centrum Katowic
kosztuje ich ok. 34 zł (przy aktualnych cenach benzyny
Pb95 na poziomie 5,62 zł; spalanie modelu 208
w cyklu miejskim to ok. 6 l/100 km). Rocznie za
użytkowanie samochodu zapłacimy (po przeliczeniu
ryczałtu samochodowego) 7420 zł!

*Urealniliśmy wynik zakładając, że Antoś i Adam jeżdżą w tym samym
czasie na basen, a cała rodzina ma w roku dwa miesiące wolnego
od zajęć dodatkowych – na wakacje i święta.

ta ta bog dan
squ ash (2 x w ty go dniu) – 0 km, 0 min.

ma ma be ata
fit ness (2 x w ty go dniu) – 0 km, 0 min.

bo ży dar (11 lat)
pry wat na szko ła pod sta wo wa (5 x w ty go dniu)
an giel ski (1 x w ty go dniu)
nie miec ki (1 x w ty go dniu)
śpiew (1 x w ty go dniu)
pływanie (1 x w tygodniu) 

0 km, 0 min.

bo żen Ka (5 lat)
pry wat ne przed szko le (5 x w ty go dniu)
an giel ski (1 x w ty go dniu)
pły wa nie (1 x w ty go dniu)

0 km, 0 min.

RAZEM TYGODNIOWO: 0 km, 0 min. 
RAZEM MIESIĘCZNIE: 0 km, 0 min. 
RAZEM ROCZNIE: 0 km, 0 min. 

0 km / 0 zł

A teraz przedstawiamy rodzinę B: Bogdana, Beatę,
Bożydara i Bożenkę. Rodzina B podziela
zainteresowania rodziny A, ale mieszka na osiedlu
Bażantowo – jedynym w Katowicach mieście
w mieście i wszystko ma w zasięgu krótkiego
spaceru (prywatną szkołę i przedszkole, squasha,
fitness, języki, pływanie, lekcje śpiewu). Ponad
czternaście dni, które oszczędza w ten sposób
w ciągu roku, przeznacza na czytanie książek. Ma
na nie pieniądze, bo oszczędza też na kosztach
paliwa.

Za po moc w re ali za cji tek stu dzię ku je my Gru pie Pie trzak, di le ro wi sa mo cho dów mar ki Peu ge ot z Ka to wic.
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KIEDY WIELKI TENIS NIEŚMIAŁO WKRACZA
DO KATOWIC, KATOWICZANKA Z IMPETEM

WBIEGA NA NAJWIĘKSZE ŚWIATOWE KORTY.
W ZESZŁYM ROKU WYSTĄPIŁA W TURNIEJU

GŁÓWNYM WIMBLEDONU, ALE TO TEN ROK MA
BYĆ PRZEŁOMOWY. PRZEDSTAWIAMY SANDRĘ
ZANIEWSKĄ, 21-LATKĘ, KTÓRA O KATOWICACH

I BAŻANTOWIE MÓWI: TO MÓJ DOM,
ZA KTÓRYM TĘSKNIĘ

TEKST: bartłomiej WnuK

Archiwum Sandry Zaniewskiej
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RAN KING
An tro po lo go wie do wo dzą, że lu dzie roz ma itych
kul tur róż nią się spo so bem, w ja ki dzie lą świat.
Dla jed nych gra ni ce per cep cji roz cią ga ją się
w mi lach, ki lo me trach i la tach świetl nych. In -
ni – jak Afry kań czy cy z ple mie nia Ewe – opi su -
jąc ota cza ją cą rze czy wi stość, ogra ni cza ją się
do ska li kciu ka swo jej pra wej dło ni. Dla wszyst -
kich osta tecz nym punk tem od nie sie nia w opi -
sie świa ta jest miej sce, w któ rym ży ją.  
Gdy by an tro po lo go wie przyj rze li się te ni si stom,
to – ku ich zdzi wie niu – dość szyb ko oka za ło -
by się, że ich głów nym punk tem od nie sie nia
jest miej sce… w ran kin gach ATP i WTA. W ży -
ciu te ni si sty od miej sca w ran kin gu za le ży nie -
mal wszyst ko.

LON DYN

– Miej sce w ran kin gu WTA (Wo men's Ten nis
As so cia tion – przyp. red.) jest wy ni kiem mo jej
pra cy i dą żę do te go, aby by ło jak naj wyż sze.
Nie je stem wy jąt kiem – my ślę, że utrzy my wa nie
do brej po zy cji w ran kin gu jest bar dzo waż ne
dla każ dej za wod nicz ki. Za wyż szą po zy cją
w ran kin gu, idą bar dziej pre sti żo we tur nie je
z wyż szy mi pu la mi na gród – mó wi San dra Za -

niew ska, ka to wi czan ka, któ ra obok Agniesz ki
i Ur szu li Ra dwań skich, Łu ka sza Ku bo ta i Je rze -
go Ja no wi cza za gra ła w tur nie ju głów nym ubie -
gło rocz ne go Wim ble do nu. Ta piąt ka stwo rzy ła
w tur nie ju naj licz niej szą re pre zen ta cję na sze go
kra ju od 1969 ro ku. 

KA TO WI CE

Na lon dyń skiej tra wie naj młod sza by ła Za niew -
ska, dziś 21-let nia dziew czy na, któ ra po waż nie
my śli o te ni sie od za le d wie kil ku lat. Za ma szy sty
krok, si ła, nie ustę pli wość i bar dzo uroz ma ico ny
styl gry – to wy róż ni ki ka to wi czan ki, któ ra swój
pierw szy tre ning od by ła na ślą skich kor tach.
– Od dziec ka roz pie ra ła mnie ener gia. Ro dzi ce
szu ka li miej sca, w któ rym mo gła bym ją ulo ko -
wać i przy pro wa dzi li mnie na kort, cho ciaż sa -
mi ni gdy nie gra li w te ni sa – wspo mi na San dra
Za niew ska.
Jak za czę ła się ka rie ra te ni sist ki z Ka to wic?
W ro dzi nie Za niew skich jest kil ka wer sji wy -
da rzeń. Zda niem ta ty San dry, pierw szy tre -
ning te ni sa był efektem am bi cji cór ki, któ ra
w cza sie wa ka cji chwy ci ła za ra kie tę, by spró -
bo wać swo ich sił pod czas me czu ze star szą
ko le żan ką. Po kil ku po raż kach, któ re trud no

by ło za ak cep to wać San drze, dziew czyn ka
po sta no wi ła, że doj dzie do per fek cji. I za czę -
ła tre no wać.
– San dra rze czy wi ście za wsze by ła strasz nie
ak tyw nym dziec kiem i trze ba by ło zna leźć uj -
ście dla jej ener gii lep sze niż sza leń cza jaz da
na ro we rze, snow bo ar dzie czy de sko rol ce. Te -
nis wy da wał się spor tem w mia rę bez piecz -
nym, do upra wia nia w le cie i zi mie, spra wia ją -
cym tak że wie le ra do ści i przede wszyst kim
po wo du ją cym so lid ne zmę cze nie. No i tak to
się za czę ło – śmie je się Te re sa Za niew ska, ma -
ma San dry.
A po tem przy szedł czas na so lid ną pra cę pod -
czas tre nin gów. Za czę ły się wy jaz dy na tur nie -
je. Przy szły pierw sze suk ce sy i po raż ki. 
– Ale te nis za wsze był pa sją a nie za wo -
dem – twier dzi ma ma San dry.

SYD NEY

– Pa mię tam, że na wet jak mia łam 16 lat i gra -
łam ju nior skie go Ro lan da Gar ro sa, to mo ja ma -
ma po wta rza ła re por te rom, że nie bę dę grać
pro fe sjo nal nie, bo te nis jest dla mnie wy łącz nie
za ba wą. Zda nie zmie ni łam dość póź no – pod -
czas pierw sze go ju nior skie go Wiel kie go Szle -

ma w Au stra lii. Otocz ka tur nie ju i te wszyst kie
sła wy spor tu wy wo ła ły na mnie ogrom ne wra -
że nie. Wte dy wie dzia łam, że jesz cze tam wró -
cę – do po wia da San dra.

AM STER DAM

160. miej sce w ran kin gu WTA mó wi: Za niew -
ska to za wo do wa te ni sist ka. Nie od po wia da
jed nak na py ta nie, czy do łą czy do naj lep szych,
nie gwa ran tu je po wtó rze nia suk ce su Agniesz -
ki Ra dwań skiej. 
– Mo im zda niem, w prze dzia le ran kin go wym
po mię dzy 100 a 200 miej scem jest naj trud niej.
Z jed nej stro ny jest się jed ną no gą w „ko cioł ku”
z naj lep szy mi za wod nicz ka mi, a z dru -
giej – wciąż trze ba sta wiać krop kę nad „i”. Wie -
le dziew czyn te go nie wy trzy mu je i wy pa la się.
Dla te go trze ba pra co wać jesz cze cię żej, by
prze bić się do pierw szej set ki – uwa ża San dra.
Kie dy roz ma wia my z te ni sist ką, WTA wła śnie
ak tu ali zu je ran king – San dra spa da o dwie po -
zy cje, jest 160. 
– Dwa miej sca to jesz cze nie tra ge dia. Mo że
w przy pad ku pierw szej dzie siąt ki, ale nie w mo -
im – ko men tu je na go rą co z Am ster da mu,
gdzie tre nu je, a ostat nio – le czy kon tu zję, naj -

po waż niej szą w do tych cza so wej ka rie rze
tenisistki.
– Na po cząt ku te go ro ku, pod czas tur nie ju
w Auc kland zdia gno zo wa no u mnie prze cią że -
nio we pęk nię cie w sta wie krzy żo wo -bio dro wym,
co wy klu cza udział w tur nie jo wych roz gryw kach
przez kwar tał. A zwa żyw szy na fakt, że więk -
szość punk tów z ze szłe go ro ku zdo by łam w cią -
gu pierw szych czte rech mie się cy, spo dzie wam
się spad ku ran kin go we go i – w kon se kwen -
cji – po wro tu do gra nia w tur nie jach niż szej ran -
gi – mó wi San dra Za niew ska.
– Wła ści wie jest to pierw sza po waż na kon tu zja,
z któ rą San dra się zma ga. Oczy wi ście by ło
wcze śniej wie le drob nych, jed nak żad na nie
po wo do wa ła wy łą cze nia z upra wia nia spor tu
na tak dłu gi czas. Ale bę dzie do brze – do da je
Te re sa Za niew ska.

DOM
Upra wia nie te ni sa wią że się z czę stą nie obec -
no ścią w do mu. San dra spę dza w do mu ro -
dzin nym w Ba żan to wie naj wy żej dwa mie sią ce
w ro ku, a prak tycz nie od czte rech lat miesz ka
za gra ni cą. Ro dzi ce rzad ko jeż dżą z nią na tur -
nie je – więk szość me czów cór ki oglą da ją w In -
ter ne cie.
– Kie dy je stem w do mu, re lak su ję się spę dza -
jąc czas z ro dzi ca mi i ba wiąc się z ko tem.
Wszyst ko wska zu je na to, że w tym ro ku po raz
pierw szy bę dę mo gła po łą czyć do mo we roz -
ryw ki ze star tem w ka to wic kim tur nie ju WTA.
Żar tu je my z ro dzi ca mi, że bę dzie to nasz ulu -
bio ny tur niej – mó wi San dra.
Wy gra na w ta kim tur nie ju mo że nie do rów na ła -
by grze w fi na le de bla Au stra lian Open, ale
na pew no by ła by dla Za niew skiej wy jąt ko wa.
Tenisistka już nie raz pokazała, że wie jak
zwyciężać. Re cep ta jest pro sta: aby wy grać
mecz, trze ba zro bić wszyst ko, że by czuć się
na kor cie jak naj le piej. 
Py ta ne o swo je ce le, te ni sist ki zwy kle od po wia -
da ją, że chcia ły by wy grać tur niej wiel kosz le mo -
wy. Za niew ska pod wyż sza po przecz kę: chce
wy grać wszyst kie tur nie je wiel kosz le mo we. �

PYTANE O SWOJE CELE, TENISISTKI
ZWYKLE ODPOWIADAJĄ, ŻE
CHCIAŁYBY WYGRAĆ TURNIEJ
WIELKOSZLEMOWY. ZANIEWSKA
PODWYŻSZA POPRZECZKĘ: CHCE
WYGRAĆ WSZYSTKIE TURNIEJE
WIELKOSZLEMOWE 

Sandra zaniewSKa

MA 21 LAT I POCHODZI
Z KATOWIC. WTA
SKLASYFIKOWAŁO JĄ NA 160.
MIEJSCU NA ŚWIECIE 
(stan na początek 2013 r.). W 2012 roku,
jako jedna z trzech Polek (obok Agnieszki
i Urszuli Radwańskich), zagrała w turnieju
głównym na kortach Wimbledonu. Trzy
lata wcześniej wystąpiła w finale
juniorskiego Australian Open (w grze
podwójnej).

 SPORT PLACE 



wiek 31-50 lat

Ilość pożywienia musi być 
dostosowana do indywidualnego 
zapotrzebowania energii, które 
zależy od płci, wieku i trybu życia.

1850
kalorii dziennie

masa ciała ok. 60 kg

niewiele
aktywności
fizycznej

2300
kalorii dziennie

średnia
aktywność
fizyczna

wiek 31-50 lat 2450
kalorii dziennie

masa ciała ok. 80 kg

niewiele
aktywności
fizycznej

3100
kalorii dziennie

średnia
aktywność
fizyczna

o tyle mniej kalorii dziennie 
od zapotrzebowania 
powinny spożywać osoby otyłe, 
aby chudnąć

500-1000

Centrum 
Medyczne 
Signum

Przychodzi pacjent do 
lekarza 
– kwalifikacja 
medyczna 
(wywiad dotyczący 
aktualnego stylu 
żywienia i stylu życia, 
badanie lekarskie 
i kontrola badań 
laboratoryjnych)

Wspólnie 
z lekarzem
i dietetykiem 
opracowanie 
dziennika 
żywieniowego 

Odbycie krótkiego kursu 
liczenia kalorii

W razie potrzeby spotkania 
z psychoterapeutą

Spotkanie z fizjoterapeutą 
– analiza zagrożeń 

związanych 
z wykonywaniem ćwiczeń 
oraz ocena dotychczaso-
wej aktywności fizycznej

• Badanie wydolności
• Badanie możliwości 

funkcjonalnych
• Opracowanie 12-tygo-

dniowego planu 
treningowego (rehabilita-
cji) obejmującego 60-min. 
ćwiczenia trzy razy 
w tygodniu

Indywidualne zajęcia 
treningowe 
(rehabilitacyjne) 
przez 4 tygodnie 
Ćwiczenia: aerobowe 
na cykloergometrze, 
aerobik na basenie, 
ogólnousprawniające,
oporowe, Nordic 
Walking, Tai Chi.
•Regularna kontrola 

wagi

Po 4 tygodniach wprowa-
dzenie grupowych zajęć 
treningowych preferowa-
nych rodzajów aktywności

Kontrolne badanie wydolności
i możliwości funkcjonalnych
po 12 tygodniach 

Kontrolne spotkania 
z lekarzem, dietetykiem

1
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Bażantowo
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odchudzanie
to dożyWocie
Warto je zaplanować

LUDZKI ORGANIZM GROMADZI
NA CZARNĄ GODZINĘ ZAPASY
W POSTACI TKANKI TŁUSZCZOWEJ.
KIEDYŚ ZAPASY TE WYSTARCZAŁY
CZŁOWIEKOWI, BY PRZETRWAĆ OKRES
GŁODU. DZIŚ, KIEDY CHUDE LATA
ODESZŁY WRAZ ZE ZMIANAMI
CYWILIZACYJNYMI W ŚWIECIE
ZACHODU, TKANKA TŁUSZCZOWA
WCIĄŻ SIĘ ODKŁADA. „DLATEGO
ODCHUDZANIE OZNACZA DOŻYWOCIE.
WARTO JE DOBRZE ZAPLANOWAĆ
I SKORZYSTAĆ Z KOMPLEKSOWEJ
OPIEKI LEKARZY, DIETETYKÓW,
PSYCHOLOGÓW
I FIZJOTERAPEUTÓW” – PISZE PROF.
BARBARA ZAHORSKA-MARKIEWICZ
Z OŚRODKA OPTYMALIZACJI WAGI
W CENTRUM MEDYCZNYM SIGNUM

Prof. barbara
zahorsKa-marKieWicz
leczeniem ibadaniami naukowymi
otyłości zajmuje się odponad30 lat. Jest
ekspertem Europejskiego Towarzystwa
Badań nadOtyłością (EASO).

Ośro dek Optymalizacji Wa gi Cen trum Me dycz ne Si gnum
Ka to wi ce – Bażantowo, ul. Hie row skie go 70A

Tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37
www.si gnumn zoz.pl

„Że by schud nąć, trze ba mniej jeść i wię cej się
ru szać” – spo śród ty się cy mo ich pa cjen tów nie
by ło ani jed ne go, któ ry nie znał by tej zło tej za sa -
dy. Go rzej z jej re ali za cją w ży ciu. 
Fiń skie ba da nia sku tecz no ści te ra pii od chu -
dza ją cych wy ka za ły, że po ro ku uby tek wa gi
o po nad 5 proc. w sto sun ku do wyj ścio wej
utrzy my wa ło 43 proc. ba da nych, po trzech la -
tach – 13 proc. Mo je ba da nia w po rad ni le cze -
nia cho rób me ta bo licz nych po ka za ły, że
po pię ciu la tach uby tek wa gi utrzy my wa ło 30
proc. pa cjen tów. To świet ny wy nik, ale do ty czy
grupy osób będącej pod opie ką po rad ni, któ -
ra kom plek so wo le czy, ofe ru jąc nie tyl ko opie -

kę le kar ską, ale też po moc die te ty ka i psy cho -
lo ga.
Kon takt z le ka rzem, psy cho te ra peu tą, die te ty -
kiem jest wska za ny i po trzeb ny. Zmia na sty lu ży -
cia wy ma ga, że by ktoś nam po wie dział, jak to zro -
bić, jak wy eli mi no wać błę dy. Od kwietnia te go ro -
ku, za da nie to uła twia my pa cjen tom w Ośrod ku
Opty ma li za cji Wa gi w Cen trum Me dycz nym Si -
gnum, któ re we współ pra cy z Cen trum Spor to -
wym Ba żan to wo zapew nia róż ne for my ak tyw no -
ści ru cho wej wspar te za ple czem fi zjo te ra peu tycz -
nym i od no wą bio lo gicz ną. Dzię ki współ pra cy le -
ka rzy, die te ty ków, psy cho lo gów i fi zjo te ra peu tów
moż na ła twiej osią gnąć za kła da ne efek ty. �

TEKST: bar tło miej WnuK
ZDJĘCIA: adrian larisz

JAK TO DZIAŁA
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UŻY WASZ PI LO TA – TY JESZ 
Tech ni ka ogra ni cza na szą ak tyw ność. Szwedz ki ba -
dacz udo wod nił, że sam tyl ko wy na la zek pi lo ta do te le -
wi zo ra za pew nił nam ki lo gram przy byt ku tkan ki tłusz -
czo wej rocz nie, bo już nie mu si my wsta wać, że by zmie -
nić pro gram czy przy ci szyć od bior nik.

OTY ŁOŚĆ, NAD WA GA I NOR MA
Po nad po ło wa Po la ków ma nad wa gę, w tym jed na pią -
ta to lu dzie oty li. Nad wa ga to wskaź nik ma sy cia ła (tzw.
BMI) w gra ni cach 25-30, oty łość po wy żej 30. BMI ob li -
cza się, dzie ląc ma sę cia ła w ki lo gra mach przez wzrost
w me trach, pod nie sio ny do kwa dra tu. A ile po win no się
wa żyć? Za kres nor my BMI wy no si 18,5-25. 

MĘŻ CZYŹ NI TY JĄ, BO NIE PRZE SZKA DZA
IM TU SZA
We dług Wie lo ośrod ko we go Ogól no pol skie go Ba da nia
Sta nu Zdro wia Lud no ści nad wa gę ma 61 proc. męż -
czyzn (i 48 proc. ko biet). Męż czy znom spe cjal nie oty -
łość nie prze szka dza, do dat ko we ki lo gra my u pa nów
nie są źle po strze ga ne przez spo łe czeń stwo, a w gar ni -
tu rze da się spo ro ukryć. Więk szość pa nów mo bi li zu je
się do od chu dza nia do pie ro wte dy, gdy le karz zwró ci
im uwa gę, że nad wa ga i oty łość to po waż ne za gro że -
nie nad ci śnie niem, do le gli wo ścia mi ser co wy mi, cu -
krzy cą. 

NIE MA DIE TY CUD
Nie ma die ty cud. I nie ma su ple men tu die ty, któ ry bez
pra wi dło we go od ży wia nia i ak tyw no ści fi zycz nej da
ocze ki wa ne efek ty. Nie dziw my się więc, że cza sa mi
na wet naj sku tecz niej sza i naj bar dziej wy ma ga ją ca die -
ta, koń czy się efek tem jo jo. Nie wszyst kie pre pa ra ty,
któ re od naj dzie my na ap tecz nych pół kach są sku tecz -
ne i bez piecz ne. Je śli ko muś bar dzo za le ży na wspar -
ciu od chu dza nia le ka mi, po wi nien udać się do le ka rza.

JAK NIE WY CHO WAĆ GRU BA SKA?
We dług pro gnoz, od se tek dzie ci z nad wa gą prze kro -
czy wkrót ce 10 proc. Co po win ni ro bić ro dzi ce, by nie
wy cho wać gru ba ska? Przede wszyst kim w co dzien -
nym me nu ma lu cha po win ny zna leźć się róż no rod ne
pro duk ty spo żyw cze. Do po sił ku za miast co li i oran ża -
dy, po da waj my dzie ciom wo dę mi ne ral ną. Ogra nicz my
sło dy cze i nie trak tuj my ich ja ko na grody. Dzie ci po win -
ny na uczyć się jeść wa rzy wa – choć na po cząt ku mo -
gą nie przy paść im do gu stu. Pa mię taj my – nic na si łę.
Po pro stu, stop nio wo włą czaj my bro ku ły czy mar chew -
kę do die ty dziec ka. Wszyst ko, co z umia rem, jest dla
lu dzi. I dla dzie ci.

zbi gniew Sie dlar czyK,
cen trum re ha bi li ta cji

ba żan to wo

TRE NING MA BYĆ SKU TECZ NY,
NIE MOR DER CZY

Die ta tyl ko w po łą cze niu z ak tyw no ścią fi -
zycz ną da je za do wa la ją ce i trwa łe efek ty
w od chu dza niu. Wraz z Cen trum Me dycz -
nym Si gnum oraz prof. Bar ba rą Za hor -
ską -Mar kie wicz, stwo rzy li śmy kom plek so -
wy pro gram opty ma li za cji ma sy cia ła. Na -
si re ha bi li tan ci, te ra peu ci i tre ne rzy we
współ pra cy z die te ty kiem tak uło żą pro -
gram uspraw nia nia, by był „uszy ty na mia -
rę” klien tów, bez wzglę du na to czy są to
dzie ci, do ro śli czy też se nio rzy. Jak to
dzia ła? Naj pierw le karz oce nia stan wyj -
ścio wy pa cjen ta. W opar ciu o te in for ma -
cje i ba da nia wy dol no ścio we, któ re po -
zwa la ją po znać moż li wo ści pa cjen ta, fi -
zjo te ra peu ta ukła da in dy wi du al ny plan
ćwi czeń. Od tej chwi li pa cjent wal czy
o sys te ma tycz ne osią ga nie ma łych suk -
ce sów. Za dba my o to, by tre ning był sku -
tecz ny, ale nie mor der czy. Mo ni to ru jąc ak -
cję ser ca, stop nio wo bę dzie my zwięk -
szać in ten syw ność ak tyw no ści fi zycz nej.
Ćwi cze nia na bież ni czy cy klo er go me -
trach uzu peł ni my za ję cia mi gru po wy mi
na ba se nie, ćwi cze nia mi ogól no uspraw -
nia ją cy mi na sa li oraz za ję cia mi Tai Chi.
Oprócz te go bę dzie my za chę cać pa cjen -
tów do zwięk sza nia co dzien nej ak tyw no -
ści fi zycz nej (nie zwią za nej z za ję cia mi)
i jej mo ni to ro wa nia za po mo cą kro ko mie -
rzy do stęp nych w ośrod ku. Na szym ce -
lem, oprócz zmniej sze nia ma sy cia ła pa -
cjen ta, jest zmi ni ma li zo wa nie czyn ni ków
ry zy ka cho rób, wy ro bie nie na wy ku sys te -
ma tycz nej ak tyw no ści ru cho wej oraz po -
pra wa spraw no ści funk cjo nal nej. Tu taj
spe cja li ści nie tyl ko le czą, ale też dia gno -
zu ją pod ką tem funk cjo nal nym oso by ak -
tyw ne fi zycz nie, ko ry gu ją wa dy po sta wy
dzie ci. Wśród wie lu spo so bów le cze nia
i uspraw nia nia sto su je my: te ra pię ma nu -
al ną, dia gno sty kę i ćwi cze nia we dług me -
to dy Neu rac, ki ne sio ta ping, fi zy ko te ra pię
(elek tro te ra pię, te ra pię sko ja rzo ną, la se -
ro te ra pię, głę bo ką oscy la cję, fa lę ude rze -
nio wą). 

Total Gym umożliwia trening rehabilitacyjny zarówno kończyn górnych, dolnych, jak
i kręgosłupa. Można z niego korzystać we wczesnym okresie rehabilitacji, tuż
przed powrotem do pełnej aktywności sportowej lub traktować go jako wielofunkcyjną
siłownię

Metoda Neurac może być stosowana zarówno jako trening rehabilitacyjny
w dolegliwościach kręgosłupa, jak i uzupełnienie treningu sportowego

Neurac to aktywna metoda diagnostyczno-terapeutyczna. Przy użyciu
aparatów Redcord, wykorzystując zamknięte łańcuchy kinematyczne
i obciążenie masą ciała osoby ćwiczącej, Neurac aktywizuje mięśnie
głębokie i powierzchowne

MLS jest jedynym rodzajem laseroterapii, która umożliwia jednoczesne
zastosowanie promieniowania o dwóch różnych długościach fal, z których
jedna jest emitowana w sposób ciągły a druga w sposób impulsowy.
Dzięki temu, uzyskujemy równocześnie efekt przeciwzapalny
i przeciwbólowy. Laser MLS jest z powodzeniem stosowany np. przy
urazach czy w problemach zwyrodnieniowych



Rehabilitację ruchową

Redukcję stresu

Poprawę koncentracji

Pomoc w nauce języków

obcych

Stymulację kreatywności

Regenerację i relaks

Poprawę koordynacji

słuchowo-wzrokowo-

ruchowej

Doradztwo edukacyjno-

zawodowe

Pobudzanie motywacji

Doskonalenie pamięci

Rehabilitację ruchową 

Redukcję stresu 

Stymulację mowy

Poprawę koncentracji

Pomoc w trudnościach szkolnych

Pomoc w nauce języków obcych

Stymulację kreatywności

Regenerację i relaks

Integrację sensoryczną

Poprawę koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej

Rozwój uzdolnień i potencjału twórczego

Model pracy z dzieckiem z chorobą przewlekłą 

Model pracy z dzieckiem z ADHD

Model pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Model pracy z uczniem dyslektycznym

Model pracy z uczniem z niedosłuchem centralnym

Model pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie 
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PięKne
oczy
spod skalpela
ZMARSZCZKI OKOLIC OCZU, NIEPRAWIDŁOWO ROSNĄCE RZĘSY I OPADAJĄCE
POWIEKI JUŻ NIE MUSZĄ ODBIERAĆ PEWNOŚCI SIEBIE. SPRAWNA RĘKA
CHIRURGA ZAOPATRZONA W SKALPEL I LASER POTRAFI WIELE SKORYGOWAĆ.
O BLASKACH I CIENIACH CHIRURGII PLASTYCZNEJ OKOLIC OCZU
ROZMAWIAMY Z LEK. MED. PIOTREM JAWORSKIM, ZAŁOŻYCIELEM CENTRUM
MIKROCHIRURGII OKA OPTOMED W KATOWICACH

Pa nie dok to rze, pro wa dzi pan je den z naj dłu -
żej dzia ła ją cych ośrod ków oku li stycz nych
w na szym re gio nie. jak oce nia pan za in te re -
so wa nie pa cjen tów za bie ga mi pla stycz ny mi
oko lic oczu?
Le cze niem róż nych do le gli wo ści zwią za nych ze
wzro kiem zaj mu je my się od1992 ro ku. Wtym cza -
sie po mo gli śmy wie lu pa cjen tom z prze róż ny mi
cho ro ba mi, rów nież zprzy pad ka mi rzad ki mi czy ta -
ki mi, któ ry mi po zo sta li le ka rze nie chcie li lub nie po -
tra fi li się za jąć. Wśród nich znaj du ją się oso by, któ -
re chcą pod dać się wy bra nym za bie gom ze wzglę -
dów es te tycz nych. Choć czę sto zda rza się, że
wzglę dy es te tycz ne iwzglę dy zdro wot ne idą ze so -
bą w pa rze. 

W przy pad ku ja kich scho rzeń wa lo ry es te -
tycz ne po wią za ne są z po pra wą zdro wia?
Naj czę ściej dota kie go po łą cze nia do cho dzi wprzy -
pad ku le cze nia kę pek żół tych oraz pto zy. Pro ble -
ma tycz ne wprzy pad ku pierw szej cho ro by, czy li kę -
pek żół tych, są żół ta we grud ki umiej sco wio ne naj -
czę ściej w oko li cach po wiek. Zwy kle są ob ja wem
in nych zmian, za cho dzą cych we wnątrz or ga ni zmu,
np. mar sko ści żół cio wej wą tro by. Wy glą da ją nie zbyt
es te tycz nie i choć ich usu nię cie nie jest ko niecz ne,
po zy tyw nie wpły wa na sa mo oce nę pa cjen tów. Po -
dob nie rzecz ma się w przy pad ku pto zy, czy li opa -
da ją cej po wie ki. To scho rze nie wy stę pu je czę sto
u dzie ci i nie rzad ko jest przy pa dło ścią ro dzin ną.
Przy czy ny mo gą być bar dzo róż ne i w za leż no ści
od stop nia opa da nia i me cha ni zmu po wsta wa nia

pto zy wy bie ra się me to dę le cze nia. Je śli do cho dzi
do za sła nia nia źre ni cy za le ca ne jest le cze -
nie – wna szym ośrod ku moż li we jest wy ko na nie za -
bie gu w try bie jed ne go dnia. Dziec ko nie mu si po -
zo sta wać na od dzia le i nie tra ci kon tak tu z ro dzi ca -
mi, co nie tyl ko zmniej sza stres zwią za ny z sa mym
za bie giem, ale tak że sprzy ja re kon wa le scen cji.

czy to je dy ne za bie gi pla stycz ne oko lic oczu
wy ko ny wa ne w cen trum?
Nie. Czę sto po dej mu je my się rów nież le cze nia tri -
chia zy, czy li la se ro we go usu nię cia nie pra wi dło wo
ro sną cych rzęs, a tak że ko rek ty der ma to cha la zy,
któ ra po le ga nausu nię ciu nad mia ru skó ry po wiek.
Jest to za bieg szcze gól nie lu bia ny przez pa nie, któ -
re za ob ser wo wa ły u sie bie pierw sze ozna ki zwiot -
cze nia skó ry. De li kat ne cię cia pro wa dzo ne wna tu -
ral nych fał dach po wie ko wych zwy kle nie po zo sta -
wia ją blizn, a znacz nie po pra wia ją wy gląd oko lic
oczu. Po dob nie jak la se ro we ope ra cje po wiek,
pod czas któ rych usu wa my drob ne zmia ny jak guz -
ki czy bro daw ki. Na wet te umiej sco wio ne w oko li -
cy brze gów po wiek, któ re nie tyl ko nie wy glą da ją
zbyt es te tycz nie, ale tak że mo gą prze szka dzać
w co dzien nym funk cjo no wa niu, moż na szyb ko
i bez śla du usu nąć, po pra wia jąc tym sa mym ja -
kość ży cia pa cjen tów. Dru gą nie zwy kle istot ną czę -
ścią chi rur gii re kon struk cyj nej są ope ra cje od twór -
cze po wiek, wszcze pu ru cho mych im plan tów
oczo do ło wych po utra cie oka, czy też re kon struk -
cji oczo do łów u dzie ci w przy pad ku wro dzo ne go
bez ocza lub ma ło ocza. �

leK. med. Piotr jaWorsKi
Jest wysokiej klasy specjalistą,
który stoi naczele Centrum
Mikrochirurgii Oka OPTOMED
wKatowicach. Specjalizuje się
wchirurgii oka iwyrównywaniu
skomplikowanych wad refrakcji
udzieci i dorosłych. Ukończył
Śląską Akademię Medyczną
wKatowicach i odbył wiele
zagranicznych staży. Ukończył też
szereg specjalistycznych szkoleń
m.in. z zakresu mikroendoskopii
Como, chirurgii oczodołu
Rostock, implantacji INTAX-ów
iaplikacji soczewek
kontaktowych. Nie tylko
skutecznie leczy problemy ze
wzrokiem swoich pacjentów, ale
też wprowadza domedycyny
nowe rozwiązania. Wraz
zzespołem lekarzy
zOPTOMEDU jako pierwsi
wprowadzili doPolski
technologię tzw. indywidualnego
dopasowania miękkich
i twardych soczewek
kontaktowych a także technikę
wykorzystującą laser połączony
zmikroendoskopem
dorekonstrukcji dróg łzowych.
Lek. med. Piotr Jaworski
skonstruował też mikroskop
iurządzenie dowyznaczania
ostrości wzroku. 
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dla ciebie
i tWojego
dziecKa
dla ko go je ste śmy?
Cen trum Dia gno sty ki i Te ra pii „In Cor po re”
jest pla ców ką ofe ru ją cą dzie ciom, mło dzie ży
i do ro słym ho li stycz ną po moc dia gno stycz -
no -te ra peu tycz ną przy jed no cze snym sto so -
wa niu naj no wo cze śniej szych urzą dzeń oraz
in no wa cyj nych kie run ków i me tod pra cy.
Prio ry te to wym za da niem pra cow ni ków Cen -

trum jest in ter dy scy pli nar na po moc oraz za -
sto so wa nie od po wied nich form te ra pii do sto -
so wa nych do in dy wi du al nych po trzeb każ de -
go pa cjen ta.
Je śli Two je dziec ko jest: z cią ży za gro żo nej,
po trud nym po ro dzie, po nie do tle nie niu oko ło -
po ro do wym, po cięż kiej cho ro bie i w związ ku
z tym roz wi ja się wol niej, jest cho ro wi te, „od sta -

je” od gru py ró wie śni czej, je śli Two je dziec ko
jest im pul syw ne, agre syw ne, nad ru chli we, nie -
spo koj ne, lę kli we, ma trud no ści w przed szko lu
lub w szko le, uni ka wzro ko we go i fi zycz ne go
kon tak tu z naj bliż szy mi, nie wy raź nie mó wi lub
w ogó le się nie ko mu ni ku je, to Cen trum Dia -
gno sty ki i Te ra pii „In Cor po re” jest dla Cie bie
i Two je go Dziec ka.

PRZYJAZNE WNĘTRZA, NAJNOWSZE ZDOBYCZE
MEDYCYNY ORAZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW,
KTÓRZY Z PASJĄ POMAGAJĄ DZIECIOM,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYM. CENTRUM DIAGNOSTYKI
I TERAPII „IN CORPORE” JUŻ OD TRZECH LAT
DZIAŁA NA RZECZ POPRAWY ZDROWIA, REDUKCJI
STRESU I STYMULACJI KREATYWNOŚCI SWOICH
PACJENTÓW. OD KWIETNIA „IN CORPORE” BĘDZIE
PEŁNIĆ SWOJĄ MISJĘ W NOWYM MIEJSCU. JUŻ 6
KWIETNIA PACJENCI BĘDĄ MOGLI ODWIEDZIĆ
NOWĄ SIEDZIBĘ PRZY UL. BAŻANTÓW 2
W KATOWICACH I WZIĄĆ UDZIAŁ
W BEZPŁATNYCH PORADACH SPECJALISTÓW

dzieciom dorosłym 

ProPonujemy Pomoc 

radzą i wspierają
Le ka rze spe cja li ści (neu ro lo dzy, psy chia trzy,
la ryn go lo dzy, au dio lo dzy, oku li ści, oto la ryn -
go lo dzy), psy cho lo dzy, pe da go dzy (w tym
m.in. ty flo pe da go dzy, oli go fre no pe da go dzy,
sur do pe da go dzy), lo go pe dzi, neu ro lo go pe -
dzi, te ra peu ci: wcze sne go wspo ma ga nia
roz wo ju, te ra pii Cra nio Sa cral nej, te ra pii
NDT Bo bath, te ra pii dźwię kiem, me tod: To -
ma ti sa, Jo han se na, Warn ke go, Sher bor ne,

Bio fe ed back, Me to dy Do bre go Star tu, In te -
gra cji Sen so rycz nej, Ki ne zjo lo gii Edu ka cyj -
nej, Den ni so na, Sal ly God dard, do go te ra -
peu ci, ar te te ra peu ci, mu zy ko te ra peu ci, cho -
re ote ra peu ci, baj ko te ra peu ci, te ra peu ci ro -
dzin ni, te ra peu ci re ha bi li ta cji mo wy i słu chu,
te ra pii w dy na micz nych or te zach, te ra peu ci
ko mu ni ka cji al ter na tyw nej, fi zjo te ra peu ci,
me dia to rzy, ma sa ży ści, pro te ty cy słu chu,
lek to rzy ję zy ka mi go we go, spe cja li ści ds.

dys lek sji. Do dat ko wo pro wa dzi my: Szko łę Ro -
dze nia, Aka de mię Ma lusz ka dla dzie ci w wie ku
do 5. ro ku ży cia, Szko łę dla Ro dzi ców, Gru py
Wspar cia dla Ro dzi ców. �

Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” 
od kwietnia ul. Bażantów 2 w Katowicach
tel: 32 707 29 77
tel. kom : 664 300 069
www.centrumincorpore.pl
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 POGROMCY MITÓW 

ZDROWOTNE MITY OBALA
DR N. MED. GRAŻYNA STRYJEWSKA-MAKUCH, ALERGOLOG
I LARYNGOLOG Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

ALER GIA JEST DZIE DZICZ NA

Uwa ża się, że aler gia jest dzie dzicz na. I to dzie dzicz -
na do mi nu ją co. Ozna cza to, że je śli jed no z ro dzi -
ców cier pi naato pię, szan sa nato, że je go dziec ko
bę dzie mieć ato pię wy no si 50 proc. Je śli obo je ro -
dzi ce są ato pi ka mi – praw do po do bień stwo wy stą -
pie nia aler gii udziec ka wzra sta do80 proc. 

ALER GIA JEST NIE ULE CZAL NA

Ja ko cho ro ba wielogenowa, aler gia jest nie ule -
czal na. Na to miast mo że mieć ma ni fe sta cję kli -
nicz ną lub nie. To za le ży odwie lu czyn ni ków m.in.
od pre dys po zy cji ge ne tycz nych, ilo ści aler ge nu,
ana wet… odpo go dy! Przy kła do wo je śli upa cjen -
ta ma my doczy nie nia zaler gią pył ko wą, abę dzie
bar dzo desz czo we la to, pa cjent bę dzie miał bar -
dzo ni kłe ob ja wy. Po dob nie mo że być kie dy nasz
aler gik wy bie rze się w po dróż i zmie ni stre fę kli -
ma tycz ną. Ob ja wy, któ re wcze śniej spra wia ły, że
aler gik nie rozsta wał się z chu s tecz ką do no sa,
na gle zni ka ją. Jed nak po ja kimś cza sie, w kon -
tak cie z pył kiem, aler gia mo że ode zwać się
w spo sób bar dziej dra ma tycz ny – nie ki cha niem
i świą dem oczu, ale ast mą oskrze lo wą. Prze bieg

choro by mo że mieć cha rak ter uta jo ny, sub kli -
nicz ny, ale do le gli wość nie za ni ka. 

ALER GIA DO TY CZY 
TYL KO DZIE CI

Aler gia do ty czy za rów no dzie ci, jak i do ro słych.
Jed nak mo że ujaw nić się w róż nym wie ku. Zda -
rza się, że o tym, że je ste śmy aler gi ka mi do wia -
du je my się do pie ro w do ro słym ży ciu. Tym mo -
men tem prze ło mo wym u ko biet mo że być np.
okres po cią ży lub me no pau za. U jed nej z mo -
ich pa cjen tek aler gia wziew na ujaw ni ła się do -
pie ro po 60. ro ku ży cia, powo du jąc nie sły cha -
nie sil ne ob ja wy. Pa cjent ka nie tyl ko ki cha w kon -
tak cie z pył ka mi ol chy, lesz czy ny, brzo zy, ale na -
wet, kie dy trze mar chew kę to puch nie jej twarz
i rę ce! Ae ro aler gen wy stę pu ją cy w pyłkach, za -
czął uczu lać ją tak że kon tak to wo, co ni gdy
wcze śniej nie mia ło miej sca. 
Ae ro aler ge ny, któ re znaj du ją się w pył kach,
mo gą znaj do wać się tak że w róż nych po kar -
mach. Przy kła do wo: oso by uczu lo ne na sierść
ko ta, mo gą bar dzo źle re ago wać na wie przo -
wi nę, oso by uczu lo ne na roz to cza ku rzu do -
mo we go, mo gą spuch nąć po kre wet kach!

Oso by uczu lo ne na ol chę i lesz czy nę, po zje -
dze niu orze chów mo gą od czu wać pie cze nie
na ję zy ku. 

DZIE CI WY CHOWYWANE
W STERYLNYCH WARUNKACH SĄ
BARDZIEJ NARAŻONE NA ALERGIĘ

Uwa ża się, że dzie ci wy cho wy wa ne w ste ryl -
nych wa run kach czę ściej cho ru ją na aler gię.
Aler gia jest cho ro bą kra jów o wy so kim stan dar -
dzie ży cia. Niech więc nas nie dzi wi fakt na si le -
nia wy stę po wa nia aler gii w kra jach wy so ko ro -
zwi nię tych np. w Szwe cji, Szwaj ca rii czy Sta -
nach Zjed no czo nych, a brak te go ty pu scho -
rzeń w kra jach trze cie go świa ta. Po za tym, aler -
gie czę ściej wy stę pu ją u miesz kań ców miast niż
na wsi.

WAP NO ŁA GO DZI 
OB JA WY ALER GII

Wap no mo że ła go dzić ob ja wy aler gii, jed nak nie
każ de go ro dza ju. Mo że ła go dzić ob ja wy aler gii
wziew nej, sła bo na si lo nej. Na pew no nie ma żad -
ne go wpły wu naaler gię kon tak to wą. �
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alergia
Cen trum Me dycz ne Si gnum

Ka to wi ce – Bażantowo, ul. Hie row skie go 70A
Tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37

www.si gnumn zoz.pl

 PLACE KULTURY 

nisza 1 FESTIWAL FILMÓW
KULTOWYCH

17-26 maja, KatoWice
niedoceniany na śląsKu, ale ceniony
W Kraju. doWód? festiWal WsPiera
finansoWo bardzo PoPularna firma
odzieżoWa z siedzibą...
nad morzem. 17 maja rozPocznie się
już 16. edycja tej imPrezy. 

Katowicki Festiwal to popkulturowa
mieszanka różnych stylów, gatunków i typów
wrażliwości. FFK to nie tylko filmy – choć one
zawsze zajmują w programie centralne
miejsce i do nich odwołują się wszelkie inne
działania. Na zbliżającą się edycję
organizatorzy zapowiadają rewolucję, ale też
i powrót do tradycji w postaci najgorszych
filmów świata, VHS Hell, kina
samochodowego i projekcji plenerowych,
a także pokazów filmów z komentatorem
na żywo. Mało? Proszę wypatrywać kolejnych
informacji.

nisza 2 INDUSTRIADA

8 czerWca, szlaK zabytKóW techniKi
to uniKatoWa ProPozycja
turystyczna. zazdroszczą nam jej już
inne regiony Kraju i Próbują tWorzyć
Podobne. jednaK trudno im będzie
doścignąć śląsKi szlaK zabytKóW
techniKi, Który liczy 36 obieKtóW
zloKalizoWanych W całym
WojeWództWie. industriada jest jego
śWiętem. 

Tylko w czasie INDUSTRIADY można
jednego dnia jechać kolejką wąskotorową,
zobaczyć jak wydobywano węgiel, jak
pieczono chleb, drukowano prasę, warzono
piwo, przesyłano wodę do kranów, można też
wywoływać pioruny i opalać się 320 metrów
pod ziemią... W zeszłym roku do wyboru
mieliśmy ponad 200 bezpłatnych wydarzeń.
Słowem 8 czerwca koniecznie penetrujemy
przemysłowe dziedzictwo regionu.

nisza 3 KINO NA GRANICY

30 KWietnia – 5 maja, cieszyn

ze strony PolsKiej: retrosPeKtyWa
tWórczości jerzego stuhra i m.in.
„seKsmisja” z czesKim dubbingiem.
z czesKiej: miroslav i david
ondříčKoWie, a Więc taKie filmy, jaK
m.in. „Pali się, moja Panno”
i „samotni”. taK W sKrócie zaPoWiada
się scenariusz 15. Przeglądu filmóW
Kino na granicy.

Dodatkowo, organizatorzy przeglądu, ze
środkowoeuropejskiego kina gatunkowego
tym razem wybrali filmy muzyczne. Pokażą
również obrazy, w których istotnym tłem są...
rzeki. Warto już teraz zaplanować wyjątkowo
długi w tym roku weekend majowy, by
w ciekawy sposób spędzić czas, odwiedzając
dwa niezwykłe miasta po obu stronach
Olzy – Cieszyn i Český Těšín.

Prawdopodobnie poprzez nadmiar dostępu
do informacji dożyliśmy czasów, w których
bogactwo współczesnej kultury jest
pochowane w niszach. Znają Państwo zespół
Myslovitz? A czy kojarzą Państwo
rybnickiego artystę, który nadał sobie
pseudonim Grubson? Tymczasem trzy
najpopularniejsze piosenki Myslovitz mają
w sumie 10 milionów odsłon na portalu
Youtube. Zaś trzy najpopularniejsze piosenki
Grubsona notują w sumie ponad 40
milionów wyświetleń (z czego 31 milionów

przypada na piosenkę „Na szczycie”).
Mówiąc o sztuce i Śląsku, najłatwiej
przywołać postać Wojciecha Kilara, wciąż
mieszkającego w Katowicach nieopodal
parku Kościuszki. No bo jakiż trzeba mieć
status, żeby odmawiać takim reżyserom jak
Brian De Palma? Łatwo też skupić uwagę
na plenerowych festiwalach, które latem
pojawiają się w Katowicach (Letni Ogród
Teatralny, Off Festival, Tauron Nowa Muzyka).
Spróbujmy jednak uniknąć tych pułapek
i zajrzeć w tłumnie odwiedzane nisze.

ARC

Wiosnązajrzyjmy
w nisze
mirosłaW rusecKi

PROMOTOR KULTURY, AUTOR STRATEGII

PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH DLA

FIRM, FESTIWALI I WYDARZEŃ

KULTURALNYCH
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Place Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:

Złomem
na daleką Północ

a teraz będzie o Kulturze motoryzacji. Kulturze Pomagania
i zabaWy, Która nie Kosztuje Więcej niż KilKudnioWy WyPad
gruPy znajomych na festiWal muzyczny. moWa
o złombolu – serii „szaleŃczych” WyPraW samochodami
z demoludóW W najbardziej odległe zaKątKi euroPy. PrzyWozi
się z nich Przygody i dobre samoPoczucie – dochód ze
sPrzedaży reKlam na Karoserii jest Przeznaczany na zaKuP
rzeczy, Które dają radość dzieciom z domóW dziecKa

Złom bol na ro dził się w Ka to wi cach, w 2007 ro ku, kie dy gru pa zna jo mych za -
ma rzy ła o pod je cha niu pod Ca si no Mon te Car lo fia tem 125p. By roz ryw ka nie
by ła pu sta, po sta no wi li od dać po wierzch nię na swo im sa mo cho dzie przy ja -
cio łom i fir mom. Każ dy w Mon te Car lo zwró ci uwa gę na ta kie dzi wo. Tak też
się sta ło, a za zgro ma dzo ne 15 tys. zł pio nie rzy Złom bo lu ku pi li ka to wic kim do -
mom dziec ka m.in. od twa rza cze CD, te le wi zo ry i kon so le do gry.
Ubie gły, 2012 rok – 6. edy cja Złom bo lu to już kwo ta 346,5 tys. zł, któ rą wy pra -
co wa ły aż 203 za ło gi z ca łej Pol ski i start w obiek ty wach ka mer nie mal wszyst -
kich krajowych sta cji te le wi zyj nych.
10 sierp nia wy star tu je ko lej ny Złom bol. Tym ra zem uczest ni cy eks tre mal nej
wy pra wy sa mo cho da mi ko mu ni stycz nej pro duk cji uda dzą się na Pół noc. Dla
tych, któ rzy po ra dzą so bie z wy zwa niem i prze trwa ją tra sę, pro ble my i ark tycz -
ne nie koń czą ce się dni, wy na gro dze niem bę dzie nie po wta rzal ny wi dok
na Nord kapp i mo rze Ba rent sa! Ale nim tam do ja dą, cze ka ich po dro dze wal -
ka z gi gan tycz nym dy stan sem, bra kiem cy wi li za cji, ko ma ra mi, ło sia mi i wła -
sny mi ner wa mi. 

www.zlombol.pl
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CENTRUM SPORTOWE BAŻANTOWO 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 / ŚLĄSKI KLUB
GOLFOWY Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 10 / ZIĘBA CLINIC Katowice, ul. Kościuszki 255/ DŁUCIK Katowice, ul. Panewnicka 35 / CIUCIUBABKA Katowice, ul. Jabłoniowa 52 /
BANK PKO Katowice, ul. Chorzowska 1 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Kościuszki 215
/ ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / UNIWERSYTET
EKONOMICZNY Katowice, ul. Adamskiego 7 / UNIWERSYTET ŚLĄSKI REKTORAT Katowice, ul. Bankowa 12 / WSZMOIJO Gallus Katowice, ul. Gallusa 12 / MG CENTRUM
Katowice, ul. Kolejowa 54 / BAWARIA MOTORS Katowice, ul. Roździeńskiego 204 /  LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / JKK
MOTO Katowice, ul. Rzepakowa 6 / RENAULT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 125/ LELLEK PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 / PRO-MOTO Katowice, ul. Rzepakowa
6 / AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / PEUGEOT LUBOS Bytom, Strzelców Bytomskich 82C / RENAULT BAMARKO Bytom, Strzelców Bytomskich 51 / ŚRODULA Sosnowiec, 
ul. Zuzanny 24 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / OPERA ŚLĄSKA Bytom, ul. Moniuszki 21 / TEATR ŚLĄSKI Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON
Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / MUZEUM ŚLĄSKIE Katowice, ul. Korfantego 3 / CENTRUM SZTUKI FILMOWEJ Katowice, ul. Sokolska 66 / KOPALNIA GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja
93 / BIBLIOTEKA ŚLĄSKA Katowice, Plac Rady Europy 1  /  TYSKIE BROWARIUM Tychy, ul. Mikołowska 5 /  TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA Będzin, ul. Teatralna 4  /  ZAMEK STARE
TARNOWICE Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 39 /  BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY Bytom, ul. S. Żeromskiego 27 / DOM MUZYKI I TAŃCA Zabrze, ul. Gen. De Gaulle'a 17 /
JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, Plac Sejmu Śląskiego / PIZZA HUT Katowice, ul. Korfantego 9a / DOBRA KARMA Katowice, ul. Św. Jacka 1 / PURE FITNESS, AGORA Bytom, 
pl. Kościuszki 1 / MARRAKECH Czeladź, ul. Wojkowicka 13 / DENTIM CLINIC Dębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12 / CENTRUM KULTURY KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 2
/ KATOWICE – MIASTO OGRODÓW pl. Sejmu Śląskiego 2 / PURE FITNESS, Silesia City Center, Katowice, ul. Chorzowska 107 / B.FIT Katowice, ul. Dąbrówki 10 / REGIONALNA
IZBA GOSPODARCZA Katowice, ul. Opolska 15 / PURE FITNESS FORUM Gliwice, ul. Lipowa 1 / MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO Zabrze, ul. 3 Maja 19

SCENARIUSZ I RYSUNKI: martyna janiK
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KonKurs dla najmłodszych!
Przysyłajcie do nas Wasze propozycje scenariuszy na następne odcinki komiksów. Najlepszy nagrodzimy mangowym portretem. 
Na zgłoszenia pod adresem: a.janik@panoramasilesia.pl, czekamy do 1 czerwca  2013 r.

 PLACE ZABAW Kator

RYSUNKI: martyna janiK
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