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Place
ADAM
MAKOWICZ
w Carnegie Hall i w garażu

NIE WARTO TKWIĆ W JEDNYM MIEJSCU ŻYCIE DAJE TAKIE MOŻLIWOŚCI, ŻE SZKODA TKWIĆ W JEDNYM MIEJSCU – UWAŻA
ADAM GRZĄDZIEL Z OLD TIMERS GARAGE W KATOWICACH, WŁAŚCICIEL JEDNEJ Z NAJCIEKAWSZYCH KOLEKCJI SAMOCHODÓW
W POLSCE / MAŁY TED NAD RAWĄ 18 MINUT DLA IDEI, OD 30 LAT NA ŚWIECIE, A OD ROKU TAKŻE W KATOWICACH /
LOGISTYKA BEZDOMNOŚCI O SZTUCE NOCOWANIA W PODRÓŻY PISZE MICHAŁ PIEC / SACRUM NASZE NIEŚWIĘTE
ROZMOWA ŚWIĄTECZNA Z OJCEM JACKIEM WOLANEM, PIJAREM O SACRUM W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA
/ SIŁA REHABILITACJI MAJA WŁOSZCZOWSKA I KAROLINA HAMER OPOWIADAJĄ O SILE I ROLI REHABILITACJI
W PRZYGOTOWANIU DO ZAWODÓW /

PLACE IN MY HEAD
Szanowni Państwo,

Bażantowo SPort
WYRÓŻNIONE W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ
PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTA ŚLĄSKIEGO
Zdaniem jury konkursu na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Śląskiego, Bażantowo
Sport stanowi udany przykład dzielnicowego centrum sportu i rekreacji, połączonego z usługą hotelową. „Trafiona architektura, powściągliwy detal,
eleganckie wnętrza” – czytamy dalej w uzasadnieniu jury. Projekt Bażantowo Sport, to dzieło Biura
Projektowego Małeccy. To największe komercyjne centrum sportowe w regionie, mW którym
mieszczą się: hala sportowa, korty do tenisa i squasha, basen, sauny, fitness, hotel, restauracja,
bowlingu i pub.
W kategorii, w której wyróżniono Bażantowo Sport
triumfowało Śląskie Międzyuczelniane Centrum

PiOTr wOŹniaCKi
w BażanTOwie

Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. – Warto podkreślić fakt, że wsród nagrodzonych realizacji, nasza jest jedyną, która w stu procentach powstała za pieniądze prywatnej firmy – powiedział po odebraniu nagrody Piotr Płoskoń, współwłaściciel spółki Millenium Sport, inwestora projektu Bażantowo Sport.
W sumie na konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego napłynęło 36 zgłoszeń – realizacji lub rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych z 27 gmin z całego regionu. Konkurs, już po raz 14. zorganizował Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z katowickim
oddziałem SARP.
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Bażantowo SPort
odwiedził Piotr woźniacKi,
fundator Akademii Tenisowej
Karoliny Woźniackiej i ojciec
jednej z najlepszych tenisistek na
świecie

DO SaunY
Z KulTurĄ

Bartłomiej Wnuk
Redaktor naczelny
Place Magazyn Osiedla Bażantowo
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Kultura Saunowania to cały Szereg
rytuałów, od kąpieli przez stosowny ubiór, po
schładzanie organizmu i wypoczynek

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

zima 2013

Dotychczas, naszych bohaterów
można było łatwo zdefiniować.
Tym razem jest inaczej – Adam
Grządziel umyka wszelkim definicjom, bo nawet gdy chcemy
przypiąć mu łatę, to nagle okazuje się, że wśród wielu aktywności – od bycia lakiernikiem, mechanikiem i kolekcjonerem samochodów po oprowadzanie wycieczek (po Jerozolimie), prowadzenie klubu muzycznego i produkcję musicali jest też taka – praca z ofiarami holokaustu
(jako psycholog). Tak osobistej
rozmowy jeszcze nie mieliśmy,
a wynikający z niej wniosek – nie
warto tkwić w jednym miejscu – stał się motywem przewodnim zimowego wydania magazynu PLACE.
O tym, że warto ruszyć za marzeniami przekonuje też Michał
Piec, który przy ultraniskich budżetach wypraw, przez ostatnie
pięć lat odwiedził ponad 50 krajów świata. Podobny wniosek wypływa również z historii niepełnosprawnej pływaczki i paraolimpijki – Karoliny Hamer, która dzięki
Fundacji Bażantowo będzie się
przygotowywać do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro
w 2016 roku w Bażantowo Sport
i Bażantowo Rehabilitacji.
W obliczu zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i nowego roku życzę zatem Państwu paru
chwili refleksji, nad miejscami,
w których się znaleźliśmy.

ŚwiĘTa
u STuHrÓw
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Jerzy Stuhr PiSze o Swoim
świątecznym rytuale - finezyjnym
składaniu serwetek. - Dobrze ubrany stół, to
podstawa - twierdzi wybitny aktor i reżyser
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MY PLACE

SzKoda
tKwić
W JEDNYM MIEJSCU

ŻYCIE DAJE TAKIE MOŻLIWOŚCI, ŻE SZKODA TKWIĆ W JEDNYM
MIEJSCU – UWAŻA ADAM GRZĄDZIEL – WŁAŚCICIEL OLD TIMERS
GARAGE W KATOWICACH (MIEJSCA, W KTÓRYM PEWIEN PRAWNIK
ZACZĄŁ ŚPIEWAĆ, ZNANY LEKARZ ZAŁOŻYŁ KAPELĘ ROCKOWĄ,
A KILKA STARSZYCH PAŃ ZACZĘŁO STEPOWAĆ) I – JEDNOCZEŚNIE
M.IN.: PSYCHOLOG, KULTUROZNAWCA, PRZEDSIĘBIORCA, MECHANIK,
LAKIERNIK, BLACHARZ, RESTAURATOR, PRZEWODNIK PO JEROZOLIMIE
I PIOTROWICACH, ARCHEOLOG-AMATOR ORAZ KOLEKCJONER
SAMOCHODÓW. ROZMOWA O TYM, JAK CZŁOWIEK SIĘ MIOTA (MIĘDZY
RÓŻNYMI AKTYWNOŚCIAMI W ŻYCIU) I JAK SAMOCHÓD STANOWI
W TYM MIOTANIU RODZAJ OSTOI
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Adam Grządziel: Pyta pan, jak to jest miotać się pomiędzy wieloma aktywnościami? Przyznam, że mocno mnie to pytanie zdziwiło. Ale, że
mam zawodową skłonność do autorefleksji, to od razu pomyślałem,
że skoro tak to wygląda z boku, to może coś w tym jest. Faktycznie,
jak ognia unikam pytania kim jestem, bo to tak, jakby się zapytać w co
się ktoś ubiera albo co je. Byłem wychowywany w domu, gdzie bardzo
ceniona była aktywność, zmienność i umiejętność dostosowania. Ojciec powtarzał, że trzeba potrafić zrobić wszystko, bo nie wiadomo, co
nam życie szykuje. Może to właśnie tradycja i wpojone zasady zaowocowały tym, że czuje się wolny i żyję w przekonaniu, że mógłbym robić
wszystko to, na co mam ochotę i wszystko to, do czego mógłby mnie
zmusić los.
Bartłomiej wnuk: mówi się że, robiąc to, co się lubi nigdy się nie
pracuje.
To podejście też zaszczepiam mojej córce i z satysfakcją widzę, że
otwiera się ona na kolejne wyzwania i zdobywa coraz to nowe sprawności. Kończy studia psychologiczne, ale nieobca jest jej praca w gastronomii, w radio, a nawet przymierza się do naprawy pierwszego silnika. Mam nadzieję, że też znajdzie swoją nisze i nie zamknie się w jednym kręgu czy jednym rodzaju aktywności. Bo życie przecież daje takie możliwości, że szkoda tkwić w jednym miejscu.
to prawda, ale przecież „pańska” psycholgia twierdzi, że każdy
dąży do samookreślenia. Precyzyjne zdefiniowanie swojego miejsca na świecie, sprzyja ponoć harmonijnemu byciu samemu ze
sobą.
Studiowałem psychologię i kulturoznawstwo. Marzyłem też o archeologii, ale nie starczyło czasu. Udało się za to być blacharzem, lakiernikiem, handlowcem, kelnerem, technikiem teatralnym, przewodnikiem
turystycznym, scenografem, projektantem i łączyć to wszystko jeszcze
z podróżowaniem po świecie. Jednak to psychologia zawsze była mi
najbliższa. Jestem jednak sceptycznie nastawiony do tego, co się dzieje z tą dziedziną współcześnie. Ta mnogość podejść, metod, szkół,
sposobów na wyjaśnianie pokazuje, że nie jest to już moim zdaniem
nauka, a raczej rodzaj religii. Ja myślę, i na tym opieram się zawodowo,
że jedyna metoda to rozmowa prowadzona w sposób wyważony, bez
przesadnej empatii, raczej bazująca na inspirowaniu i poruszaniu wyobraźni. Muszę przyznać, że znam wielu ludzi, którzy posługują się rozmową dalece lepiej niż zawodowi psycholodzy, tak więc rzecz nie leży
w kształceniu się w tym kierunku (choć wiedza o mechanizmach oczywiście pomaga), a raczej w budowaniu wrażliwości i umiejętności
współbrzmienia z rozmówcą.
często wykorzystuje pan ten talent?
Na przykład w kontaktach z ludźmi – ofiarami holokaustu, z którymi
od lat pracuję, a raczej – przyjaźnię się – bo tak wolę określać nasze
relacje. Właśnie to, że oni są moimi przyjaciółmi i wybrali mnie jako oso-
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bę, z którą chcą rozmawiać, opierając się na mojej metodzie, jest dla
mnie szczególnym wyróżnieniem i satysfakcją. Moimi przyjaciółmi
w rozmowach są też osoby publiczne, które z wielu względów nie chcą
kierować swoich kroków do drzwi, na których wisi jakaś tabliczka.
co jest najważniejsze w takim kontakcie?
Poczucie bezpieczeństwa i pewność, że nie chodzi tu o pieniądze czy
inne motywacje, które często prowadzą do nadużyć w posługiwaniu
się tzw. „psychologią”. O ile pamiętam spotkaliśmy się przy okazji rozmowy o nowo powstającym pubie w Bażantowo Sport.
zmienia pan temat.
Było mi milo, że mogłem podzielić się swoimi doświadczeniami, bo
od paru lat projektuję wnętrza ze szczególnym uwzględnieniem elementów dekoracyjnych, które można określić jako „techniczne”. Tak
więc nie tylko na papierze ale i w realu, dla fanów tego stylu wytwarzam
kanapy, stoliki, lóżka, ba – nawet całe przestrzenie w oparciu o historyczne elementy pochodzące z samochodów, motocykli czy innych
urządzeń technicznych. W tej samej konwencji zaaranżowałem miejsce, które też od jakiegoś czasu mocno mnie wciągnęło i w którym też
się realizuję czyli Teatru&Klubu Muzycznego Old Timers Garage.
Skąd pomysł, żeby otworzyć klub poza centrum Katowic? to nie
za duże ryzyko?
W budynku dawnego kina Piast przy ul. Gen Jankego 132 istnieje miejsce, gdzie organizowane są koncerty, występy artystyczne, spektakle
teatralne, wystawy oraz performance. Miejsce to różni się od innych
tym, że chcemy z czasem wytworzyć zamkniętą społeczność odbiorców, która będzie współdecydować o tym, co się będzie działo w Old
Timers Garage. A w Old Timers Garage słuchamy, patrzymy, myślimy,
a procesów tych nie psuje zapach kuchennego oleju. Co innego benzyna... Bo tutaj zawsze można oglądać rotacyjną ekspozycję oldtimerów, czyli zabytkowych samochodów z duszą. A dlaczego poza centrum? Ryzyko jest najciekawsze. Proste działania nie dają satysfakcji.
A właśnie klub w takim miejscu, nie nastawiony na zysk daje szanse
na realizacje kilku pasji naraz. A że nie w środku miasta? Przecież to tu
tuż obok na tzw. „Bazanowie”, wyrasta prawdziwe centrum Katowic.
Lokalność nie oznacza, że coś jest gorsze, wręcz przeciwnie daje
szanse na budowanie prawdziwych więzi, na tym że człowiek przestaje
być anonimowy i może przyjść i powiedzieć „Cześć, poproszę to, co
zawsze”.
Właśnie w takim miejscu jak nasze, można – opierając się o bar,
przy dobrym drinku – dać sobie wsparcie psychologiczne, czy ot
tak – po prostu pogadać. Można odsapnąć, oderwać się, przestać myśleć o tym, co w pracy i o kłopotach.
Można też zainspirować się tym, co dzieje się dookoła i odpowiedzieć
sobie na pytanie: „Dlaczego i ja nie mogę zrobić czegoś szalonego?”.
Czegoś na co miało się ochotę przez całe życie, ale zabrakło czasu.
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lubi pan to miejsce, prawda?
Największą satysfakcją w kreacji tego miejsca jest właśnie jego wymiar
psychologiczno- społeczny. Bo właśnie tu można obserwować, jak ludzie zainspirowani tym co i jak robimy w Old Timers Garage zaczynają
się otwierać. Pewien prawnik zaczął śpiewać, znany lekarz wreszcie założył kapelę rockowa, o której marzył w młodości, a kilka starszych pań
zaczęło stepować… Każdy z naszych gości uśmiecha się, gdy wychodzi z koncertu czy ze spektaklu, więc czy może być lepszy sposób
na odreagowanie w tych trudnych czasach? Zawiązują się też u nas
więzi międzypokoleniowe. Wnuczek ciągnie babcię na koncert rockowy, a ona pokazuje mu, że koncert Adama Makowicza to uczta duchowa i niezapomniane przeżycie. W Old Timers Garage robimy coś fajnego i potrzebnego ludziom.
a samochody? Kiedyś, kiedy sporo pisałem o motoryzacji odkryłem, że są ludzie, którzy dziwią się, że w Biblii i innych świętych
księgach nie ma ani słowa o samochodzie. zapisałby się pan
do takigo klubu?
No właśnie z Old Timers Garage nieodłącznie kojarzą się zabytkowe
samochody. W sali koncertowej jest ich kilka, a w całej kolekcji ponad 30. Old Timers Garage jest również organizatorem Śląskich Zlotów Pojazdów Zabytkowych zrzeszających miłośników „samochodów
z duszą”.
a ile pojazdów zabytkowych przeszło już przez pana ręce?
O, to już pewnie setki bo od 35 lat wciąż jestem aktywny jako kolekcjoner.
I tu musze się przyznać, że otarłem się w życiu o tzw. ślepą uliczkę kolekcjonerską i faktycznie zamotałem się doszczętnie, bo w zaślepieniu
zacząłem gromadzić tyle pojazdów, że ich utrzymanie zaczęło przerastać możliwości finansowe. Zresztą nie jest to choroba odosobniona bo na przykład tak się stało ze znaną z historii kolekcją braci
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Schlumpf – bogatych francuskich przemysłowców, których wielką namiętnością były stare pojazdy. Ta namiętność przywiodła braci do bankructwa, ale pozostało muzeum i życiowa nauka..., z której ja wyciągnąłem w porę wnioski, ograniczając drastycznie ilość pojazdów.
co legło u podstaw tego, że właśnie samochody są osią pańskich
zainteresowań?
Właśnie jest tak, że nie jeden, a raczej wielość powodów, zdecydowały
o tym że ześrodkowały się one w pasji kolekcjonera samochodowych zabytków. Samochody właśnie szczególnie te historyczne pozwalają na łączenie kilku pasji na raz: psychologii, metafizyki, archeologii, analizy dziel
sztuki, podroży i sportu. Psychologia, bo to właśnie ona pozwala na poszukiwania odpowiedzi na pytania dlaczego i kto kupił taki, a nie inny samochód i jakie były losy właścicieli, kim byli i dlaczego podejmowali określone
decyzje. Metafizyka bo niezwykłym jest badanie tzw. zjawisk polegających
na opisywaniu przyciągania się przedmiotów. Na niezwykłych kolekcjonerskich zbiegach okoliczności, na tym, że można śmiało postawić tezę, że to
nie my zbieramy przedmioty, ale to one wykorzystują nas, żeby na powrót
po rozproszeniu stać się całością. Archeologia, bo wyjaśnienie kontekstu
danego pojazdu bardzo wiele mówi o ludziach, którzy byli jego właścicielami i czasach, w których był użytkowany. Związki ze sztuką są oczywiste, bowiem wszystkie samochody sprzed lat 50. były projektowane przez znakomitych artystów, często rzeźbiarzy czy architektów. Nie liczył się współczynnik CX ale współczynnik „zapierania oddechu”... Podroży, bo wiele jest ciekawych miejsc związanych z motoryzacją, muzeów, tras, jak choćby słynna road 66 lub pielgrzymka do żywego muzeum czyli Kuby. A sport, tak
i w tej dziedzinie można śmiało się realizować, startując zabytkowym samochodem w rajdach organizowanych dla tych pojazdów.
co jednak najbardziej pana fascynowało w pasji zbieracza pojazdów zabytkowych?

W mojej kolekcjonerskiej pasji najbardziej zajmowało mnie właśnie
odczytywanie takich znaków z przeszłości, szukanie historycznych
śladów, wyjaśnianie linii genealogicznych czyli poznawanie dawnych
właścicieli. Przez te parę lat natknąłem się na wiele dowodów uzasadniających moje wcześniejsze tezy o szczególnych właściwościach
materii, w tym wypadku pojazdów. Doświadczałem już uczucia przywoływania, np. przejeżdżając koło jakiejś stodoły czułem, że w środku
ktoś a raczej coś mnie wzywa. Nie muszę chyba dodawać, że okazywało się że istotnie w środku spoczywa jakiś zaniedbany pojazd...
często ratował pan w ten sposób samochody?
Spotkałem się z sytuacją, że samochód szukał ratunku przed niechybnym pocięciem, zaplanowanym już przez swojego właściciela. Myślę, że
właśnie takie przygody są najciekawszym elementem tej pasji i to, że poznaje się ludzi, którzy są inni – ogarnięci potrzebą ocalenia tego, co odchodzi. Kolekcjonowanie samochodów jest ogromnie niebezpieczne.
Ofiar tu więcej niż we wszystkich sezonach formuły 1, rozwodów więcej
niż z powodu zdrad niewiernych małżonków, a i bankructw bez liku.
dlaczego więc tak wielu ludzi decyduje się na tę drogę?
Jako psycholog mógłbym długo rozważać przyczyny takich, a nie innych zachowań opętanych tą oto pasją ludzi. Mógłbym się podpierać
teoriami o specyficznych cechach charakterologicznych, o mechanizmach racjonalizacyjnych, które pozwalają uciec w ten sposób od problemów. Można dowodzić wpływów kulturowych lub doszukiwać się
realizowania podświadomych pragnień, odwołując się do myślenia
psychoanalitycznego. To wszystko można robić i wszystko może
brzmieć dość przekonująco. Pomimo mojego zawodowego przygotowania im dłużej sam tkwię w tym pozornym nieszczęściu, na własna
prośbę, tym bardziej myślę że wszystko to nie prawda. O co więc naprawdę chodzi? Nie wiem. ■
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PLACE TO LIVE

NASZEGO
MIASTA

WSZYSTKIE

Place
Armada Golf Club

PIOTR WOŹNIACKI
W BAŻANTOWIE

NA GOLFA
DO BYTOMIA

8 listopada Bażantowo Sport odwiedził Piotr Woźniacki - fundator Akademii Tenisowej Karoliny
Woźniackiej i ojciec jednej z najlepszych tenisistek na świecie. W programie wizyty znalazły się
krótki trening pokazowy na kortach oraz spotkanie z dziećmi grającymi w tenisa i ich
rodzicami. Zapytany o swoją receptę na sukces córki, Piotr Woźniacki odpowiedział: - Tenis
nie powinien zacząć się od tenisa. Karolina mając trzy lata poszła na kurs tańca, gdzie uczyła
się rytmiki i balansu. Potem pływała, dwa-trzy razy w tygodniu, aby wreszcie - gdy miała siedem
lat - wziąć rakietę do ręki. Wszystko, co osiągnęła na korcie zawdzięcza samodyscyplinie. Moja
rola ograniczyła się do dania impulsu, który zbudował w niej poczucie siły i chęci bycia
najlepszą. Myślę, że przełom nastąpił wtedy, kiedy do Kopenhagi przyjechała Venus Williams i
Karolina odbiła z nią kilka piłek; to był ten impuls - zetknięcie z wielkim tenisem. To właśnie
oferuje nasza Akademia Tenisowa, która nie jest fabryką talentów, a inspiracją dla dzieci i
młodzieży. Nieoficjalnie, dowiedzieliśmy się, że Karolina Woźniacka może odwiedzić Katowice
na wiosnę 2014 roku.

Tej jesieni, w regionie przybyło jedno pole
golfowe. Na razie 9-dołkowe, ale miłośnicy
spacerów z kijami w poszukiwaniu białej piłeczki
nie powinni mieć powodów do narzekań. Pole
golfowe powstało w Bytomiu na terenie byłej
kopalni KWK Szombierki (to największy projekt
rewitalizacji terenu poprzemysłowego w Polsce!).
Opracowaniem projektu zajął się doświadczony
architekt pól golfowych z Niemiec – Christoph
Stadler (Stadler Golf Courses). Przy polu działa
Akademia Golfa. Umiejętności można też
poćwiczyć na miejscowych driving range,
putting green i chipping green. Przy rocznym
abonamencie, koszt korzystania z pola to 70 zł
miesięcznie.
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POBUDZIĆ
MIEJSKIE ŻYCIE
Kamiel Klasse z amsterdamskiego biura NL Architekts był kolejnym bohaterem wykładu
z cyklu Mistrzowie architektury, którego kuratorem jest Wojciech Małecki, członek
zarządu katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich i współautor
projektów m.in. Bażantowo Sport i enklawy modernistycznej na Osiedlu Bażantowo.
NL Architects swoją pracą i ideami chce pobudzać miejskie życie. Biuro za swój cel
postawiło poszukiwanie alternatyw do sposobu w jaki żyjemy i pracujemy. Po informacje
o kolejnych wykładach z cyklu Mistrzowie architektury zapraszamy na stronę:
www.sarp.katowice.pl

BW

MILLENIUM
INWESTYCJE SP. Z O.O. POMOGŁA
BW

W REMONCIE „SZPITALA DOMOWEGO”
Przy Klinice Hematologii w Katowicach powstało mieszkanie
przystosowane do potrzeb osób po przeszczepach szpiku, które
pochodzą z odległych miejscowości i wymagają starannego
nadzoru działającej przy klinice Poradni Transplantologii.
Mieszkanie określane mianem „szpitala domowego”, to
pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. „Szpital” powstał
z inicjatywy Fundacji Śląskie Centrum Hematologii
i Transplantacji Szpiku, jego remont sfinansowała z kolei
Fundacja Bażantowo.
„Szpital domowy” ma niemal 178 m kw. i osiem dwuosobowych
pokojów. Dodatkowo: system monitoringu umożliwiający stały
kontakt z lekarzem i, przede wszystkim, bliskość kliniki.
Szacowany czas pobytu jednego pacjenta to dwa-trzy tygodnie.
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STEPHEN HAWKING, BILL
CLINTON, COLIN POWELL, BONO,
A NAWET GADAJĄCA PAPUGA
O UROCZYM IMIENIU
EINSTEIN – WSZYSTKIE TE
POSTACIE ŁĄCZY ZE SOBĄ TO,
ŻE POJAWIŁY SIĘ NA SCENIE
KONFERENCJI TED
(TECHNOLOGY, ENTERTAINMENT
AND DESIGN), ABY
PRZEDSTAWIĆ SWOJE IDEE. NIE
WAŻNE, CZY JEST SIĘ
NAJBOGATSZYM CZŁOWIEKIEM
NA ŚWIECIE, CZY
PREZYDENTEM MOCARSTWA,
KAŻDEGO OBOWIĄZUJĄ TE
SAME ZASADY, TRZEBA ZE
SWOIM MINIWYKŁADEM
ZMIEŚCIĆ SIĘ W 18 MINUTACH.
GŁÓWNA KONFERENCJA TED
ODBYWA SIĘ RAZ W ROKU,
PRZEWAŻNIE W STANACH
ZJEDNOCZONYCH. W 130
KRAJACH NA CAŁYM ŚWIECIE
ODBYWAJĄ SIĘ Z KOLEI MAŁE
KONFERENCJE POD NAZWĄ
TEDX. KATOWICKI TEDX
PRZYJĄŁ NAZWĘ
TEDXRAWARIVER. DO TEJ PORY
ODBYŁY SIĘ DWIE DUŻE
KONFERENCJE
TEKST: Piotr KalSztyn

TEDowe tematy powinny nawiązywać do technologii, rozrywki lub designu oraz do hasła przewodniego aktualnej edycji. W przyszłym roku,
podczas „dużej” konferencji TED w Vancouver,
z okazji 30-lecia projektu, tematem konferencji
będzie hasło „Następny rozdział”.
Chociaż formalnie konferencje TED można zaliczyć do naukowych, to jest to bardziej coś w rodzaju salonu, gdzie spotykają się wielcy tego
świata, aby głosić swoje bon moty. Sam udział
w konferencji jest nobilitacją. Uczestnicy za bilet
muszą zapłacić 6000 dolarów, sława TEDa
sprawia jednak, że osób skłonnych za to żeby
przez trzy dni oddychać tym samym powie-
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trzem co Bono i Bill Gates jest znacznie więcej
niż wolnych miejsc. Aby znaleźć się wśród 1300
szczęśliwców, którzy w marcu przyszłego roku
odwiedzą Kanadę, trzeba organizatorom przedstawić swoją kandydaturę i wyjaśnić czemu to
właśnie nas nie powinno zabraknąć na konferencji. – Upraszczając, działa to na zasadzie
bramki w klubie do którego organizatorzy
wpuszczają tylko te osoby na których im zależy – mówi Paweł Wyszomirski, organizator katowickiej wersji konferencji TED.
Główna konferencja TED odbywa się raz do roku przeważnie w Stanach Zjednoczonych, istnieje również konferencja TEDGlobal podróżu-

jąca po świecie – ostatnio odbywała się w Edynburgu. TED w swojej elitarności nie zamyka się
jednak dla wszystkich ciekawych „idei wartych
rozprzestrzeniania” (główne hasło konferencji).
Wystąpienia są prezentowane publicznie na zasadzie licencji Creative Commons, a te najciekawsze mają po kilkanaście milionów wyświetleń w serwisie YouTube.
Co więcej, w 130 krajach na całym świecie odbywają się małe konferencje TEDx, w Polsce
m.in. w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. – Konferencje TEDx działają
na dokładnie tej samej zasadzie co TED. Różnica polega na tym, że organizowane są przez
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co mówi mały i duży ted

STeve JOBS
Nie widzisz sensu gdy patrzysz w przód,
ale zrozumiesz patrząc wstecz. Dlatego
musisz wierzyć, że przypadki nabiorą
sensu w przyszłości. Musisz wierzyć
w coś, w przeczucie, przeznaczenie,
życie, swoją karmę, cokolwiek.

TOmaSZ
KOniOr
W miastach szukam miejsc, to coś więcej
niż przestrzeń, to jest coś, co ma swoją
tożsamość, strefa z którą się identyfikuję,
coś absolutnie niezwykłego w czym
odkrywam siebie.

BOnO
Wygramy, jeśli będziemy pracować razem
jako jedność, bo siła ludzi, jest dużo
większa niż ludzie u władzy.

TOmaSZ
rOżeK
Jakie będzie miasto za 100 lat? Myślę, że
nie będzie w nim korków, nie będzie
wyspą cieplną, bo nauczymy się mądrze
gospodarować zielenią. Miasto za 100 lat
to będzie miejsce pozbawione
prywatności.
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wolontariuszy, a udział w nich jest bezpłatny lub
kosztuje kilkadziesiąt złotych. Poruszana jest tematyka lokalna, a na scenie pojawiają się postacie związane z danym regionem, a niekoniecznie
te znane z pierwszych stron gazet – tłumaczy Paweł Wyszomirski.
Katowicki TEDx przyjął nazwę TEDxRawaRiver.
Do tej pory odbyły się dwie duże konferencje.
Podczas pierwszej uczestnicy rozbijali na części pierwsze hasło „Miasto 2.0”, czyli miasto
tworzone przez obywateli, podobnie jak portale
społecznościowe tworzone przez użytkowników. Konferencja odbywało się w czterech sesjach, w pierwszej o nazwie „Rzeka idei” swoje 18 minut miał m.in. znany architekt Tomasz
Konior. – W miastach szukam miejsc, to coś
więcej niż przestrzeń, to jest coś, co ma swoją
tożsamość, strefa z którą się identyfikuję, coś
absolutnie niezwykłego w czym odkrywam siebie – mówił znany architekt podczas zeszłorocznej konferencji. W czasie kolejnych sesji „Akcje!”, „Miasto zwykłych potrzeb” i „Sztuka miejskiego życia” wypowiadali się m.in. architekt Robert Konieczny, kulinarna blogerka Ola Czapła-Oślisło i dr Adam Hajduka – specjalista od socjologii czasu wolnego.
W październiku tego roku odbyła się druga konferencja, tym razem hasłem przewodnim był „Dysonans poznawczy”. – To zjawisko kojarzone
z psychologią chcieliśmy przedstawić w szerszym kontekście. Przede wszystkim w odniesieniu do Śląska – mówi Paweł Wyszomirski. Trady-

cyjnie podzielono konferencje na sesje tematyczne. Przy „Paradoksie hazardzisty” jako prelegent
pojawił się himalaista Krzysztof Wielicki, który
opowiadał jak wygląda wspinaczka nie oceniana z perspektywy telewizora i w jaki sposób człowiek podejmuje decyzję, gdy organizm odmawia
posłuszeństwa. Wśród gwiazd TEDxRawaRiver
usłyszeliśmy również filozofa Petera Singera, który swego czasu wypowiadał się na „dużym”
TEDzie i poetę o pseudonimie Rives, twórcę
ośmiominutowych origami słownych.
TEDxRawaRiver nie jest jednak wydarzeniem,
które żyje raz do roku. W wakacje przyznano
pierwszy raz TEDxRawaRiver Awards wzorowane na nagrodach przyznawanych w Amsterdamie. – Szukaliśmy idei, które warto rozpowszechniać na świecie, dwa projekty które wygrały konkurs stanęły w październiku na dużej scenie naszej konferencji, ich pomysły mogą poznać ludzie na całym świecie za pośrednictwem strony
ted. com – mówi Paweł Wyszomirski. Jury
w skład którego wchodzili m.in. Elżbieta Bieńkowska, Kamil Durczok i Przemo Łukasik zdecydowali, że śląskimi ideami wartymi rozpowszechnienia są projekty społecznego centrum zbiórki
odpadów oraz ratowania Elektrociepłowni Szombierki.
Regularnie odbywa się również TEDxSalon. – To
nasze małe spotkania podczas których jest okazja aby wymienić się kontaktami z ludźmi, którzy
mają w głowie coś ciekawego. Warto tam
być! – podsumowuje Wyszomirski. ■
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chwiana. Nawet wypadek samochodowy, który może się skończyć długą rehabilitacją
i zmianą „normalnego” rytmu życia.

Sacrum
NASZE NIEŚWIĘTE
DAWNIEJ RYTUAŁ PRZENOSIŁ LUDZI WPROST DO SFERY TRANSCENDENCJI,
KTÓRA POZWALAŁA NA ZETKNIĘCIE Z SACRUM. Z OJCEM JACKIEM
WOLANEM – PIJAREM, PRZYGLĄDAMY SIĘ POJĘCIU SACRUM
DZISIAJ. – SACRUM JEST WSZYSTKIM TYM, CO WYTRĄCA NAS
Z CODZIENNOŚCI. TO ZAKUP WYMARZONEGO SAMOCHODU, NARODZINY
DZIECKA, A NAWET WYPADEK SAMOCHODOWY. DO ZETKNIĘCIA Z SACRUM
MOŻE TEŻ DOJŚĆ W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM. WYSTARCZY
TEN CZAS ODPOWIEDNIO PRZEŻYĆ – BEZ ZBĘDNYCH PLANÓW
I POSTANOWIEŃ – MÓWI OJCIEC JACEK WOLAN, PIJAR.

Bartłomiej wnuk: od dłuższego czasu
święta nabierają wymiaru rodzinnego, pozbawionego motywacji religijnej. martwi
to ojca?
O. Jacek Wolan: Jestem optymistą i zawsze
staram się patrzeć pozytywnie na dane zagadnienie, więc nawet jeśli ktoś mnie pyta o zjawisko laicyzacji, to zadaję sobie pytanie nie tylko
o to, co ją wywołuje, ale także co ona oznacza.
W konsekwencji, dochodzę do wniosku, że
nawet człowiek laicki, konsument, podświadomie gna za rzeczywistością, którą
ja – ksiądz – nazywam transcendencją.
co ojciec ma na myśli?
Człowiek nie jest w stanie zamknąć się tylko
w tym, co jest – nazwijmy to roboczo – „ziemskie”. Człowiek zawsze będzie wychodził poza siebie i poza to, co go otacza. Nawet jeśli
zaspokaja swoje pragnienia i zachcianki
i przez chwilę czuje się spełniony – dotyka
swego rodzaju transcendencji, to pojawiają
się kolejne i kolejne. Często używam tego argumentu w rozmowach z ludźmi, którzy określają siebie jako niewierzący. Mówię: człowieku, przez to, że wychodzisz poza to, co w tobie
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zostało już zaspokojone – przejawiasz to, co
zasiał w nas Bóg. Ten pierwiastek, który każe
nam wychodzić poza siebie, pędzić ku temu,
co jest wyjątkowe.
a co z intencją? ta nie zawsze jest czysta.
Tego nie oceniam. Dla mnie liczą się fakty, obserwacja, a ta jednoznacznie wskazuje na to,
że zdrowy człowiek zawsze dąży do swego rodzaju transcendencji.
odważna teza.
Owszem, ale nie moja, a Rahnera – niemieckiego myśliciela, który twierdził, że człowiek
zawsze będzie dążył do czegoś, co znajduje
się poza nim samym, wychodząc przy tym
od ludzkiego doświadczenia, tego, co ogólnie
nazywamy egzystencją. Myślę, że to dobry
moment, aby pojawiło się słowo-klucz do naszej rozmowy: człowiek zawsze będzie dążył
ku sacrum, czyli będzie przekraczał siebie
i swoje pragnienia.
tyle, że w tym ujęciu sacrum mogłyby
przyjąć formę czerwonego ferrari czy domu z basenem.

OJCieC JaCeK wOlan
Pijar, duszpasterz dzieci i młodzieży
w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej
w Krakowie.

Weźmy przykład czerwonego ferrari. Nawet, jeśli
ktoś ucieszy się tym ferrari, to ja stawiam wszystko, że za kilka lat się nim znudzi i będzie szukał
na przykład żółtego. Kiedy, pod kątem tej rozmowy, zacząłem się zastanawiać, czym dziś jest sacrum, to intuicyjnie zacząłem je definiować jako
wycinek czasoprzestrzeni, który będzie nas
przenosił do tego, co nie jest powszechne, co
nie jest codziennością, co jest wyjątkowe. Powiedziałem, że czasoprzestrzeni, ale jestem świadomy, że raz jest to bardziej wycinek czasu, a kiedy
indziej wycinek przestrzeni. Niemniej jednak
obie zmienne są zawsze ze sobą sprzężone, bo
taki jest nasz świat, to znaczy ludzki świat.
definicje słownikowe mówią zgodnie – sacrum to świętość, wzniosłość, niezwykłość, przeciwieństwo profanum.
Wszystko się zgadza. Profanum, to wszystko
to, co nas otacza na co dzień. Sacrum to
wszystko to, co nas z tej codzienności wytrąca.
zakup drogiego samochodu, narodziny
dziecka i śmierć bliskiej osoby też?
Wszystko, dzięki czemu nasza codzienność
się zmienia, albo lepiej powiedzieć zostaje za-
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cofnijmy się w czasie – aby doświadczyć
sacrum trzeba było np. pójść do kościoła
i długo wpatrywać się w świętą figurę. takim przeżyciom sprzyjały święta, uczestniczenie w rytuałach, które – zgodnie
z ojca ujęciem – narzuca nam kalendarz
i przez to są elementem codzienności.
Wszystko zależy od tego, co zrobimy z czasem,
który daje nam kalendarz, a na pewno daje nam
możliwość oderwania się od codzienności.
to laickie ujęcie.
Nie boję się przerzucać mostu pomiędzy
tym, co laickie, a co religijne. Człowiek jest
człowiekiem i przeżycie pozornie niezwiązane z religijnością, może się okazać przeżyciem religijnym. Dla starożytnych Greków, takim doświadczeniem było przeżycie
estetyczne, którego doświadczali oglądając sztukę teatralną. We współczesnym
świecie, to co wydaje się laickie, może nas
wytrącić z tego co powszechne, codzienne
i prowadzić, czasem popychać ku transcendencji. Niekiedy ta transcendencja zaczyna nawet nas przyciągać, żeby nie po-

wiedzieć pociągać, a to już jest sacrum
w pełnym wydaniu.
dawniej święta miały wymiar sakralny.
ludzie uczestniczyli w rytuałach, poddawali się zbiorowemu uniesieniu.
Oby to nie zabrzmiało tendencyjne, ale człowiek współczesny jest już chyba trochę zmęczony świętami Bożego Narodzenia, ale chętnie poddałby się temu uniesieniu, nawet chyba mu tego brakuje – tak myślę.
Bo te w sklepach zaczynają się już w październiku?
Dawniej, w trakcie świąt posługiwaliśmy się znakami zarezerwowanymi tylko dla Bożego Narodzenia. Pamiętam z mojego domu rodzinnego,
że były potrawy, które pojawiały się na stole tylko
raz w roku. Jeśli ktoś chce przeżyć święta głębiej,
to czekoladowe mikołaje w październiku i choinka w listopadzie z pewnością mu nie pomogą. I jeszcze te „wigilnie” przed wigilią i po wigilii.
Trzeba samemu, z własnym pomysłem wytrącić
się z codzienności i odkryć przestrzeń sacrum.
Mogą w tym pomóc pewne sprawdzone rytuały.
zakupy?
Miałem na myśli raczej roraty, szczególnie
te tradycyjne, poranne, kiedy człowiek co-

dziennie włącza element poświęcenia. Ale
zakupy też mogą przyjąć formę „rytuału”,
który przygotuje nas do świąt, zwłaszcza
wtedy, kiedy będziemy kupować prezenty
świadomie, myśląc o obdarowywanych osobach. We właściwym przygotowaniu mogą
pomóc własne, wypracowane przez lata rytuały.
Ja taki mam – co roku kupuję świąteczne
wydania magazynów opinii i czytam je
w przerwach między przedświątecznymi
obowiązkami.
Ja też taki mam – wigilijne przedpołudnie
spędzam na sprzątaniu swojego pokoju zakonnego. Ścieram kurze, porządkuję szpargały i dekoruję pomieszczenie tak, aby przypominało atmosferę domu rodzinnego.
dobrze przeżyte święta i dotknięcie sacrum – oderwanie od rzeczywistości, to
coś, co ma nas spionizować moralnie
na kolejne miesiące?
Broń Boże przed takim podejściem. Sacrum to przeżycie religijne, a nie moralne.
Musimy sobie pozwolić na pożycie chwilą,
wytrącenie z codzienności bez narzucania
świąteczno-bożonarodzeniowo-noworocznych postanowień.

Kręgielnia i pub

w Bażantowo Sport
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logiStyKa
Bezdomności
CZYLI O SZTUCE
NOCOWANIA W PODRÓŻY
OPANOWAŁ PRASTARĄ SZTUKĘ
LEWITACJI. JECHAŁ AUTOSTOPEM
Z TONĄ PIERNIKÓW, TRAKTOREM
I MARTWĄ KROWĄ, A KIEDY GO
OKRADZIONO, ŻYŁ ZA MNIEJ NIŻ
DOLARA DZIENNIE. SPOTKAŁ
ŻYWEGO MAMUTA
W KURDYSTANIE* I DLA
RÓWNOWAGI – CZŁOWIEKA, KTÓRY
NIE ŻYJE**. NOCOWAŁ U PIJANEGO
MORDERCY I NAJEMNIKA
W GÓRACH POGRANICZA
ORMIAŃSKO-AZERSKIEGO. SPAŁ
NA RONDZIE, W RURZE
ZJEŻDŻALNI, SCHRONISKU DLA
BEZDOMNYCH I JASKINI. NAM
OPOWIADA WŁAŚNIE O SZTUCE
NOCOWANIA W PODRÓŻY,
CZYLI – JAK PISZE – „LOGISTYCE
BEZDOMNOŚCI”
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Ograniczony budżet, to główny wyznacznik moich podróży. Aby jednak mniej lub bardziej egzotyczna eskapada nosiła znamiona niskobudżetowej, trzeba pójść na pewien kompromis i zrezygnować z komfortu. Można to zrobić na kilku
płaszczyznach: transportu, wyżywienia i – wreszcie – noclegów.
Podróżując rowerem, pieszo czy autostopem minimalizujemy koszty związane z transportem.
Trzeba się jednak czasem namęczyć oraz wystawić na próbę swoją cierpliwość i pokorę, by
nie płacąc za transport dostać się z jednego
miejsca do drugiego. Ręczny odbiornik GPS,
dzięki któremu wiem, gdzie jest najbliższa stacja
benzynowa lub ostatni zjazd z autostrady, to
przy takiej filozofii nieodłączny towarzysz moich
podróży.
Na jedzeniu oszczędzać specjalnie nie można.
Chociaż, mając do wyboru restaurację, albo supermarket – wybieram drugą opcję. Mając miejsce w plecaku zabieram skondensowaną benzynę w kostkach, na której mogę ugotować
w pełni odżywcze dania. Nie oszczędzam miejsca, wagi ani pieniędzy także w przypadku apteczki.
Staram się nie podróżować nocą (o ile nie jest to
konieczne); noc przeznaczam na sen, najczęściej w tzw. „infrastrukturze otoczenia”. Szukając
miejsca do noclegu, zawsze staram się ustrzec

przed trzema głównymi zagrożeniami: warunkami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, wiatr, niska
temperatura), zwierzętami (szczury, psy, wilki,
niedźwiedzie) i – najgroźniejszymi – ludźmi. Najczęściej, szukam zatem miejsca zadaszonego,
zamkniętego i ustronnego; takiego, w którym
nikt mnie nie zobaczy.
Kierując się tymi wytycznymi, w trakcie moich
podróży spałem m.in. w toalecie damskiej w Japonii (w tym samym czasie, na podgrzewanym
sedesie suszyły się wyprane wcześniej skarpetki), w wychodku w górach na Islandii, w rurze
zjeżdżalni w Iranie, w schronisku dla bezdomnych w Gruzji, w wykolejonym wagonie kolejowym w Briańsku, w szpitalu na Syberii, w domu
dziecka, na trybunie boiska w Walii, na polu golfowym w Szkocji oraz w pustostanach, na poddaszach i dachach. Od jakiegoś czasu fotografuję miejsca noclegów. Czasami nie zdążam, bo
mimo wstępnej – pozytywnej weryfikacji miejsca, niespodziewanie zjawia się jakiś człowiek,
który mnie wyrzuca lub – pod wpływem strachu – dzwoni na policję. Zdarza się też, że przychodzi człowiek i mówi: – „Hej, stary, co ty robisz?
Tu jest zimno i mokro, chodź do mnie – do domu” i proponuje mi nocleg. W trakcie moich podróży często korzystam z ludzkiej życzliwości,
choć nie bez przygód. Kiedy skorzystałem z podobnej propozycji w Armenii i trafiłem do domu
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25 lat, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W trakcie studiów odwiedził ponad 50 krajów świata (niektóre
kilkakrotnie) i, jak na ekonomistę przystało, jego podróże były
ultraoszczędne. Pięć dni na Majorce – z przelotem, noclegami,
wyżywieniem – kosztowało go 220 zł, sześć dni
w Maroko – 240 zł, pięć dni w Norwegii – 240 zł, dziesięć dni
w Japonii – 450 zł (wylot z Wenecji przez Rzym do Osaki,
powrót z Tokio przez Mediolan do Pragi, 10 dni i tysiąc
kilometrów na miejscu, z próbą zdobycia Fuji). Pod kątem
przyrody, najmilej wspomina Islandię. Z punktu widzenia ludzi
i kultury – Armenię. Do obu na pewno jeszcze wróci.

NA NARTY DO ZILLERTAL
Jeden z największych i najpopularniejszych regionów narciarskich w Austrii, to Zillertal. Tworzą go cztery duże
ośrodki: Dolina Zillertal (najbardziej rodzinny, z rekreacyjnymi trasami), Zillertal Arena (szeroki wybór tras, a wśród
nich Harakiri – trasa o nachyleniu 78%) oraz lodowiec Hintertux (całoroczny ośrodek sportów zimowych ze słynną 12-kilometrową trasą prowadzącą ze stacji Gefrorene Wand – 3250 m n. p. m do miejscowości Hintertoux).
W całym regionie jest 662 km zróżnicowanych tras narciarskich. Można do nich dotrzeć w wygodny i szybki
sposób za pomocą sieci 171 nowoczesnych wyciągów i kolejek linowych.

NA SAFARI DO KENII
pewnego człowieka, jego żona przyniosła nam
kolację, a ja dowiedziałem się, że ów mężczyzna wyszedł dwa dni wcześniej z więzienia,
gdzie przesiedział ostatnie 13 lat za zabójstwo
brata, którego nakrył w łóżku z tą właśnie kobietą.
Czasami zabieram w podróż znajomych. Oczywiście, kontakt z otoczeniem w nawet najmniejszej grupie, nigdy nie będzie taki jak samotnego podróżnika, ale to również cenne doświadczenie. Drugi człowiek – asystent, jest mi niezbędny podczas „komercyjnych” wyjazdów,
kiedy lewituję na ulicach kurortów Włoch
i Francji. Ludzie obchodzą mnie dookoła,
sprawdzają czy między moim tyłkiem a ziemią
nie ma żadnych przedmiotów, a nad moimi ramionami linek. Oczywiście, nie ma, więc
w uznaniu rzucają monety, kręcą filmy i robią
zdjęcia – średnio ok. tysiąca podczas trzygodzinnego seansu.

Ludzie często pytają mnie, jak porozumiewam
się z Innymi. Znam angielski, podstawy niemieckiego i rosyjskiego. Poza tym, jak każdy, mam
mimikę i gesty, które ułatwiają komunikację (ułatwia ją też otwartość na lokalne napoje wysokoprocentowe). Nigdy nie miałem problemu z porozumieniem się z napotkanymi ludźmi – nawet
w wioskach Kambodży. Często słyszę: nie podróżuję, bo nie znam języka i, w takim przypadku, język nie jest problemem, a wymówką. Wystarczy chcieć i wyjść z domu. Potem jest już
z górki. ■
* Mamut to tureckie imię męskie.
**W schronisku dla bezdomnych w Tbilisi Michał Piec poznał
Rosjanina – dentystę z biegłą znajomością angielskiego. Kilkanaście lat temu ożenił się on z piękną Rosjanką, która ciężko zachorowała i zmarła. Mężczyzna zapożyczył się na leczenie żony, a przez swoich wierzycieli został wysłany do Gruzji,
żeby spłacić nieistniejący dług. Kiedy wykonał polecenie Rosjan, okazało się, że nie może wyjechać z Gruzji, bo w swoim
własnym kraju został uznany za zmarłego.

Wyobraź sobie najpiękniejsze miejsce na ziemi. Pierwotną przyrodę, zwierzęta pasące się na bezkresnej sawannie,
lasy równikowe, wyniosłe ośnieżone szczyty górskie. Rafy koralowe, nieskazitelnie białe plaże z palmami kokosowymi, ciepłe wody Oceanu Indyjskiego. To Kenia!
Plemiona, które żyją tak jak ich przodkowie i zachowują niezmienne od wieków zwyczaje. Tętniące życiem miasta.
Miejsca, które zapraszają do nowych przygód, wypoczynku, poznawania nieznanych kultur i uprawiania sportów. Kraj
położony po obu stronach równika, na wschodnim wybrzeżu nad Oceanem Indyjskim. Wszystko jest tu niezwykłe – od ludzi, ich obyczajów, po dziką przyrodę i klimat. Największą atrakcją turystyczną są malownicze Parki Narodowe, najsłynniejsze to Amboselii, Tsavo East i West, Masai Mara. Wspaniałe afrykańskie pejzaże, różnorodna dzika
przyroda na wyciągnięcie ręki, bajeczne plaże, ciepły ocean, piękne rafy koralowe, przyjaźnie nastawieni mieszkańcy oraz wszechobecna egzotyka oczarują wszystkich ciekawych Czarnego Lądu.

PRZYJDŹ DO NAS I ZDECYDUJ. Wybierz miejsce idealne dla Ciebie!
Olivier’s Travels
Katowice, ul. Bażantów 2
E-mail: biuro@olivierstravels.pl
Tel. 32 353 02 03
www.olivierstravels.pl
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Biuro Podróży Olivier’s Travels istnieje od 2007 roku. Współpracujemy z wieloma sprawdzonymi touroperatorami (Itaką, Neckermannem, Tui i wieloma
innymi). Zapraszamy do naszego biura w Centrum Handlowym Bażantowo w Katowicach oraz na stronę: www.olivierstravels.pl
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Bmw m

WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI

PerFormance

CZYLI Z TORU WYŚCIGOWEGO NA DROGĘ
MARKA BMW OZNACZA DYNAMIKĘ, INNOWACJĘ I UNIKALNE DOŚWIADCZENIE W SPORTACH MOTOROWYCH. DZIĘKI
TECHNOLOGII BMW M PERFORMANCE KAŻDY POSIADACZ BMW MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY
STOSOWANEJ PRZY KONSTRUOWANIU POJAZDÓW WYŚCIGOWYCH. POD MARKĄ BMW M PERFORMANCE OFEROWANE SĄ
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI AKCESORIA IDEALNIE DOPASOWANE DO SAMOCHODÓW BMW. DZIĘKI BMW M PERFORMANCE
PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY ZYSKUJE CAŁKIEM NOWY WYMIAR
DTM, CZYLI NIEMIECKIE
MISTRZOSTWA
SAMOCHODÓW
TURYSTYCZNYCH
DTM (Deutsche
Tourenwagen Masters), to
najważniejsza seria
wyścigowa samochodów
w Niemczech. Obok
brytyjskiej BTCC, to również
najbardziej prestiżowa
europejska seria wyścigowa
tej kategorii. W DTM
startowało wielu kierowców
Formuły 1, m.in. Ralf
Schumacher, David
Coulthard i Mika Häkkinen.

BMW W SPORTACH MOTOROWYCH
Historia obecności firmy BMW w świecie
sportów motorowych naznaczona jest wieloma
wspaniałymi samochodami wyścigowymi.
Pierwszy był model BMW 3/15, który w 1929 r.
wygrał prestiżowy wyścig przez Alpy, uzyskując
najlepszy czas na wszystkich pięciu etapach
dziennych trasy prowadzącej z Monachium
do jeziora Comer. W kolejnych dziesięcioleciach
legendarne samochody wyścigowe, takie jak
BMW 328, BMW 3.0 CSL, BMW M1 czy BMW
M3 utrzymywały się w ścisłej elicie sportów
motorowych, m.in. zawodów DTM, do których
BMW wróciło w 2012 roku, od razu zdobywając
wszystkie trzy tytuły DTM. Natomiast BMW
Motorsport triumfował w kategorii
konstruktorów.

OD WIELKIEGO ŚWIATA
MOTORYZACYJNYCH WYŚCIGÓW DZIELI
NAS TYLKO KILKA GODZIN JAZDY

KIEROWNICA BMW M
PERFORMANCE
W ALCANTARZE
Najlepsza chwytność, nawet
w skrajnych sytuacjach
na drodze, dzięki pełnemu
pokryciu koła kierownicy
alcantarą. Wyrazisty,
trójkolorowy szew BMW M oraz
skórzany znacznik BMW M
w pozycji godziny 12.00
doskonale pasują
do samochodów BMW.

DŹWIGNIA ZMIANY
BIEGÓW BMW M
PERFORMANCE
Otwartoporowe włókno węglowe
zestawione z alcantarą. Efekt:
nowe, jeszcze bardziej
bezpośrednie wrażenie
przełączania biegów.

W Polsce brakuje toru wyścigowego
z prawdziwego zdarzenia, ale od wielkiego świata
motoryzacyjnych wyścigów dzieli nas tylko kilka
godzin jazdy. Zawody DTM zaczynają się
i kończą na niemieckim torze Hockenheimring,
oddalonym o ok. osiem godzin jazdy z Katowic.
Promocja DTM sięga jednak także poza granice
Niemiec, m.in. oddalonego o zaledwie pięć
godzin jazdy austriackiego toru Red Bull Ring,
położonego w miejscowości Spielberg.
Po szczegóły dotyczące sezonu DTM 2014,
biletów i noclegów zapraszamy na stronę
www.dtm.de

KIEROWNICA BMW M
PERFORMANCE
W ALCANTARZE, ZE
WSTAWKĄ Z KARBONU
I WYŚWIETLACZEM
WYŚCIGOWYM
Zintegrowany komputer wyścigowy
i sportowa stylistyka BMW M
Performance tworzą unikalny klimat
sportów wyścigowych. Wyświetlacz
funkcyjny wykonany w technologii
OLED wskazuje najlepszy moment
zmiany biegu i daje możliwość
wyboru trybu EfficientDynamics,
Sport lub Race.

ALUMINIOWE NAKŁADKI
NA PEDAŁY
Purystyczne wzornictwo
właściwe dla sportów
motorowych oraz użyteczna
funkcjonalność zagościły
również w przestrzeni na nogi.
Wykonane
z wysokogatunkowego
aluminium, wyposażone
w wytrzymałe nakładki gumowe,
doskonałe uzupełnienie
aluminiowych elementów
stylistyki wnętrza.
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ATRAPA CHŁODNICY
BMW M PERFORMANCE,
CZARNA
Bezkompromisowo sportowy
wizerunek – obramowanie
i grill chłodnicy w kolorze
czarnym.

PASY BOCZNE BMW M
PERFORMANCE
Geometria pasów bocznych
BMW M Performance jest
doskonale dopasowana
do stylistyki nadwozia
każdego BMW.

LAMPY TYLNE BMW M
PERFORMANCE BLACK LINE
Znakomita prezencja dzięki
wysmakowanej kombinacji
szlachetnej szarości klosza
i czarnych pasm świetlnych. Ten
elegancki kontrast kolorystyczny
optymalnie oddaje stalowy wygląd
wnętrza lamp i nadaje tyłowi
pojazdu jeszcze bardziej wyrazisty
charakter.

OBUDOWA LUSTEREK
ZEWNĘTRZNYCH
BMW M PERFORMANCE
Z KARBONU
Starannie wykonane ręcznie,
w całości z włókna
węglowego, ultralekkie
i dopasowane do pojazdu.

SPOJLER TYLNY
BMW M PERFORMANCE
Z KARBONU
Najwyższa jakość materiału
połączona ze sportową siłą
wyrazu. Spojler umożliwia
optymalizację parametrów
wyporu osi tylnej.

UKŁAD WYDECHOWY
BMW M PERFORMANCE
Najwyższa półka dla znawców.
Można rozpoznać go z daleka
„na ucho” – dzięki konstrukcji
zaprojektowanej specjalnie dla
BMW M uzyskano
niepowtarzalne głębokie
i soczyste brzmienie.

ZESTAW BMW M
PERFORMANCE POWER
Zestawy BMW M Performance Power poprawiają osiągi
BMW przez idealnie dobrane elementy programowe
i sprzętowe. Maksymalny moment obrotowy zmienia się
odpowiednio do wybranego biegu. Zwiększenie osiągów
uzyskane poprzez modyfikację oprogramowania silnika
pociąga za sobą wyższe obciążenia termiczne. Dlatego,
oprócz nowego sterownika silnika pakiet obejmuje również
większy intercooler.
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Jedyny taKi

oPtymalizacJa

I PLANOWANIE
PODATKOWE

DOM W POLSCE

DOM TO KRÓTKIE I ZARAZEM BARDZO TREŚCIWE SŁOWO.
ZAWIERA SIĘ W NIM WSZYSTKO, CZEGO LUDZIE NIEZALEŻNIE
OD WIEKU POTRZEBUJĄ. CENTRUM KOMPETENCYJNE SENIOR
RESIDENCE, KTÓRE ZOSTANIE OTWARTE W MARCU 2014 ROKU
W KATOWICACH – BAŻANTOWIE MA BYĆ WŁAŚNIE TAKIM
DOMEM – MIEJSCEM, W KTÓRYM OSOBY STARSZE I CZĘSTO
CHORE NA DEMENCJĘ, POCZUJĄ SIĘ JAK U SIEBIE. – A POZA
KOMFORTOWYM POKOJEM I CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ OTRZYMAJĄ
COŚ DODATKOWEGO – PRZESTRZEŃ SPOTKAŃ I BUDOWANIA
RELACJI Z INNYMI LUDŹMI W PODOBNYM WIEKU, ALE RÓWNIEŻ
Z MŁODZIEŻĄ I DZIEĆMI Z OKOLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI
I PARAFII – PISZE ALEKSANDRA KNAPCZYK, BUSINESS
DEVELOPMENT MANAGER DIAKONII NEUENDETTELSAU

PRAKTYCZNIE KAŻDA CZYNNOŚĆ WYKONYWANA
W ŻYCIU CODZIENNYM, JAK I W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, RODZI KONKRETNE
SKUTKI PRAWNE, A WRAZ Z NIMI – SKUTKI
PODATKOWE. WIĄŻĄ SIĘ Z NIMI KONKRETNE CIĘŻARY
(KOSZTY) PODATKOWE, KTÓRE REALNIE WPŁYWAJĄ
NA EKONOMICZNĄ STRONĘ NASZEGO ŻYCIA. CZY
WIĘC PODATNIKOM PRZYSŁUGUJE PRAWO
SWOBODNEGO KSZTAŁTOWANIA ICH RELACJI
PRAWNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI?

DOMINIK SZCZYGIEŁ
Doradca podatkowy
i radca prawny
z kancelarii radców
prawnych, doradców
prawnych i adwokatów
MSDS LEGAL Szczotka
Szczygieł Spółka
Komandytowo-Akcyjna
W Bielsku-Białej

TEKST: aleKSandra KnaPczyK

Z powodu szybkiego trybu życia nie mamy czasu, aby spędzać wolne chwile z naszymi dziadkami czy rodzicami. Osoby starsze przebywają
w większości przypadków same w swoich domach, przez cały dzień. Nie mają się do kogo
odezwać, boją się wyjść, są mało aktywne
i w efekcie tego bardzo szybko się starzeją. Ale
nie w naszym domu.
W Senior Residence nie będzie przeciętnego
dnia – rutyny narzucanej wszystkim mieszkańcom. Ludzie mają różne przyzwyczajenia – wstają o różnych porach, są mniej lub bardziej aktywni, lubią spędzać czas samotnie lub
wręcz przeciwnie – bardzo ciągnie ich do innych. Będzie jak w domu – jednego dnia będzie się miało ochotę zwojować świat, a innego
po prostu odpocząć.

„ZWYKŁY DZIEŃ”? TO NIE U NAS.
BĘDZIE JAK W DOMU – JEDNEGO DNIA
BĘDZIE SIĘ MIAŁO OCHOTĘ
ZWOJOWAĆ ŚWIAT, A INNEGO
PO PROSTU ODPOCZĄĆ.
Z licznych rozmów, które przeprowadziłam wynika, że ludzie starsi wcale nie chcą mieszkać
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na wsi, z daleka od rodziny i od zgiełku dnia codziennego. Katowickie Osiedle Bażantowo stało się miastem w mieście. Mamy w nim centrum rehabilitacyjno-sportowe, wielospecjalistyczną przychodnię, aptekę, sklepy, czyli
wszystko, czego potrzebuje osoba starsza.
Miejsce jest dobrze dostępne z każdej strony
aglomeracji śląskiej, w bliskości szpitali i klinik.
Tutaj integracja pokoleń, na której nam tak zależy na pewno się ziści.
Pensjonariusze Senior Residence mogą być
pewni, że oferujemy im warunki o wysokiej jakości. Zresztą widać to gołym okiem – każdy
może wejść do budynku wybudowanego bez
barier architektonicznych i sprawdzić jakość
wykonania, wielkość pomieszczeń oraz unikatowe rozwiązania architektoniczne, jakimi np.
są około 20 osobowe grupy mieszkalne
z wspólną świetlicą, kuchnią i częścią mieszkalną. Osoby starsze będą mieszkać w przestronnych jedno- lub dwuosobowych pokojach z łazienkami, wyposażonych w systemy przywoławcze. Będą miały do dyspozycji pokoje do fizjoterapii oraz ogrody wokół domu, w których
będzie można spacerować, czy po prostu odpocząć. Tak wyglądają warunki mieszkaniowe.

Jeszcze ważniejszy jest duch i atmosfera miejsca, a za nie odpowiada personel Senior Residence – ludzie, których cechują przede wszystkim powołanie, empatia i ciepło. Zatrudniamy
wykwalifikowanych opiekunów, pielęgniarzy
i pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, którzy obok swojego fachu są również opiekunami osób starszych.
Czytając mój opis, pewnie cały czas zadają sobie Państwo pytanie: ile to kosztuje? Miesięczny koszt pobytu w części prywatnej, w pokoju
jednoosobowym to 4 tys. zł. W cenie skalkulowaliśmy 24-godzinną opiekę, terapię zajęciową
i fizjoterapię w podstawowej formie, domowe
wyżywienie z dopasowaną do mieszkańca dietą, pranie i sprzątanie. W części socjalnej jest
szansa, że w opłacie partycypować będą także
gminy. Już można starać się o dofinansowanie
pobytu w Senior Residence (ośrodek ma charakter ponadgminny). Szczegółową procedurę
opisaliśmy na naszej stronie internetowej
www.senior-residence.pl w zakładce Procedura Przyjęcia. Już teraz prowadzimy listę rezerwacyjną do części prywatnej. Mamy już kilkudziesięciu oczekujących na otwarcie pensjonariuszy. ■

zima 2013

Powyższe pytanie jest o tyle istotne, że zaplanowany cel można najczęściej uzyskać na kilka równorzędnych sposobów. A każdy z nich może wiązać
się z różnej wysokości obciążeniami podatkowymi.
Z pomocą podatnikom przyszedł kilka lat temu
Trybunał Konstytucyjny. Uznał on, że fiskus nie
może oczekiwać od podatników, by ci kształtowali swoje relacje prawne z innymi uczestnikami obrotu w taki sposób, by rodziły one możliwie najwyższe obciążenia podatkowe. Trybunał
potwierdził więc cywilistyczną zasadę swobody
umów oraz legalność optymalizacji podatkowej
i planowania podatkowego.
CELEM OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ
JEST ZATEM ZAPLANOWANIE DZIAŁAŃ
(CZYNNOŚCI PRAWNYCH) W TAKI SPOSÓB
I PRZY UŻYCIU TAKICH INSTYTUCJI
I PODMIOTÓW PRAWA, BY W EFEKCIE
DOPROWADZIĆ DO ZREALIZOWANIA
PRZYJĘTEGO ZAŁOŻENIA BIZNESOWEGO
(NP. PRZENIESIENIA NA KONKRETNY
PODMIOT UDZIAŁÓW, AKCJI, ZNAKÓW
TOWAROWYCH), PRZY MOŻLIWIE
NAJNIŻSZYM OBCIĄŻENIU PODATKOWYM

Optymaliza cja podatkowa nie może być
w żadnym razie utożsamiana z obejściem
prawa podatkowego, czy też – z uchylaniem
się od opodatkowania, które należy ocenić
jako działania niezgodne z prawem.
Podstawą pla nowa nia podatkowe go jest
ustalenie finalnego celu biznesowego, jaki
zamierzamy osiągnąć. Zaraz potem należy
umiejętne dobrać i korzystać z dostępnych
na rynku doradców.
Pamiętajmy – dobry doradca najpierw ustala
z klientem cel (transakcję), a dopiero potem
projektuje strukturę transakcji oraz proponuje honorarium za swoje usługi. Oszczędność
podatkowa, jak i zarobek doradcy, nie mogą
być bowiem celem samym sobie.
Warto więc korzystać z rad podmiotów, posiada jących wykwa lifikowane zespoły doświadczonych radców prawnych, doradców
podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów, czy rzeczników patentowych. Taki multidyscyplinarny zespół profesjonalistów korzystających z przywileju tajemnicy zawodowej,
pozwala na „spokojny sen” po całej operacji.
Pamiętajmy też, że dobry doradca pa trzy

na powie rzone zadanie „szeroko”. Bie rze
pod uwagę otoczenie gospodarcze, prawne,
urzędowe, praktykę obrotu jak i wszelkie
skutki (prawne, biznesowe, podatkowe, osobiste, etc.) planowanej operacji. Nie jest bowiem sztuką zaplanowanie np. skomplikowanej struktury spółek celowych oraz szeregu
specyficznych czynności prawnych pomiędzy tymi spółkami, jeżeli klient nie jest w stanie tego planu zrozumieć, albo jeżeli – co
gorsza – realizacja planu wywoła nie komunikowane uprzednio klientowi, negatywne
skutki uboczne np. w postaci spadku ratingu
bankowego.
Dobry doradca, tam gdzie trzeba – tłumaczy, sugeruje, inspiruje, a tam, gdzie trzeba – ha mu je swo je go klien ta lub pod po wiada bezpieczniejsze rozwiązania alternatywne. ■
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PLACE TO TALK
DR N. MED. MARIUSZ DUDA
Implantolog i ekspert ds. implantologii
stomatologicznej, właściciel Duda Clinic
Implantologia i Stomatologia Estetyczna
w Katowicach. Współzałożyciel
i aktualny Prezydent PSI – Polskiego
Stowarzyszenia Implantologicznego
oraz wiceprezydent ICOI – International
Congress of Oral Implantologists.
Redaktor naukowy polskiej
edycji podręcznika Implantologii
Stomatologicznej, redaktor naczelny
czasopisma „Implantologia”
pod patronatem PSI. Uznany
wykładowca polski i zagraniczny
z zakresu implantologii
stomatologicznej.

Stomatologia

BLISKO BAŻANTOWA

RYNEK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ROŚNIE, A WRAZ Z NIM WYMAGANIA PACJENTÓW. ABY
ZOBACZYĆ, JAK WYGLĄDAJĄ NAJWYŻSZE STANDARDY OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ
ODWIEDZILIŚMY DR. MARIUSZA DUDĘ. ZALEDWIE 10 MINUT JAZDY SAMOCHODEM
Z BAŻANTOWA DZIAŁA NALEŻĄCA DO NIEGO DUDA CLINIC – NAJŁADNIEJSZA KLINIKA
STOMATOLOGICZNA TEGO ROKU W POLSCE
Place: co jest dla pana najważniejsze
w praktyce stomatologicznej?
dr Mariusz Duda: Dla mnie ważny jest dobrany
zespół lekarzy, dzięki któremu jesteśmy w stanie zaproponować Pacjentom możliwie najszerszy wachlarz wysokiej jakości świadczeń
medycznych. Z lekarzami, z którymi pracuję
znamy się od lat, często wyjeżdżamy razem
na szkolenia, kongresy, a nawet wakacje. Trzon
zespołu stanowią stomatolodzy, którzy współpracują ze mną od początku swojej kariery zawodowej. Stomatologia estetyczna, protetyka,
implantologia, periodontologia, stomatologia
dziecięca, własne laboratorium protetycz-

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

ne – dzięki różnym specjalizacjom zapewniamy Pacjentom kompleksowe leczenie na wysokim poziomie z zachowaniem najwyższych
standardów.
Kompleksowość, to chyba słowo klucz
w tworzeniu oferty dla najbardziej
wymagających pacjentów? coś o tym
wiemy w Bażantowie, które nazywamy
mianem „miasta w mieście”.
Mieszkam od lat bardzo blisko kompleksu Bażantowa i konsekwencja w rozwoju tej społeczności zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
Tak jak nie da się w parę chwil stworzyć atrak-

cyjnego, funkcjonalnego, zaludnionego osiedla, tak też niemożliwe jest stworzenie w ciągu np. pół roku nowej, pełnoprofilowej kliniki
medycznej od zera. Potrzebny jest zespół
sprawdzonych lekarzy, duże doświadczenie
w logistyce i organizacji prowadzenia kliniki
medycznej a także wielu Pacjentów zadowolonych z leczenia. Duda Clinic, wygląd kliniki,
lokalizacja i mój zespół są dla mnie spełnieniem marzeń. Kiedyś marzyłem o własnej, prywatnej klinice pod lasem, niedaleko miejsca
zamieszkania i po ponad 20 latach kariery zawodowej i wielu staraniach udało mi się ten
cel krok po kroku zrealizować.
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w konkursie top design na najładniejszą
klinikę stomatologiczną w Polsce w 2013
roku właśnie zdobyli Państwo główną
nagrodę.
Staramy się wyznaczać trendy we współczesnej stomatologii, a w tym przypadku chodzi
nie tylko o wysokie standardy leczenia, ale
także o projekty określające nowoczesny
i niebanalny wystrój wnętrz. Rzeczywiście, jurorzy konkursu docenili nasze starania, żeby
stworzyć miejsce, w którym Pacjent będzie
się czuł komfortowo. Klinika znajdu je się
w Murckach, w spokojnej dzielnicy Katowic,
a więc łatwo jest uniknąć korków podczas

dojazdu. Od pierwszych chwil na terenie Duda Clinic, Pacjentów otacza miła i przyjazna
atmosfera, która towarzyszy im przez cały
okres leczenia. Ogromną wagę przywiązaliśmy do strefy komfortu Pacjenta, którą oddzieliliśmy od gabinetów stomatologicznych.
Staraliśmy się, aby wystrój hallu recepcyjnego był lekki i niekoniecznie związany ze stomatologią. Pa nuje tu swoisty minimalizm – strefa ciszy, spokoju, przyjemnej, łagodnej muzyki i miłego zapachu. Miejsce,
gdzie Pacjent może się w pełni zrelaksować
przed zabiegiem lub po zabiegu stomatologicznym. ■

Może adres tel.
itp.?
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SPORT PLACE
WIDZENIE BEZ OGRANICZEŃ.

teniSowe
miStrzoStwa

Zdobywca prestiżowych nagród:

d’Or

2012

ŚlĄSKa leKarZY
23–25

Sauna

listopada 2013 r.

KATEGORIE :
• gra pojedyncza kobiet / do ośmiu zawodników /
• gra pojedyncza mężczyzn / do 32 zawodników /
• gra podwójna

JUŻ OD CZASÓW STAROŻYTNYCH SZUKANO SPOSOBU NA „ZDROWIE”. FINOWIE POSIADAJĄ
SAUNY OD OKOŁO DWÓCH TYSIĘCY LAT, CHOCIAŻ NAJSTARSZE, ZNANE DOKUMENTY DATUJE SIĘ
Z POŁOWY TEGO OKRESU. TAM, GDZIE ZDROWE CIAŁO I SILNY DUCH BYŁY NIEZBĘDNE BY
PRZETRWAĆ, TAM SZUKANO NAJLEPSZEGO SPOSOBU NA PRZEŻYCIE

Innowacyjne szkła okularowe tylko w salonach
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU : do środy 23 listopada w recepcji BS
LOSOWANIE : czwartek 24 listopada godz. 16.00
IMPREZY TOWARZYSZĄCE :

ALE CZY FINOWIE BYLI PIERWSI…?
Sauna w korzystny sposób wywiera wielokierunkowy wpływ na organizm człowieka. Dotyczy to układu krążenia, krwiotwórczego, obwodowego i ośrodkowego układu ner wowego
a także niektórych gruczołów wydzielania wewnętrznego.
Można ją stosować jako zabieg ogólnowzmacniający, hartujący i odprężający organizm, co
zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym przynosi znaczące korzyści naszemu zdrowiu.
W wyniku jej stosowania wzmacniamy organizm, relaksujemy się i nawet w pewnym stopniu odchudzamy.
Jak w takim razie działa SAUNA, że tak wielokierunkowo wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie?
Zabieg składa się z fazy nagrzewania i fazy
ochładzania organizmu. Faza nagrzewania polega na przebywaniu w pomieszczeniu o wysokiej temperaturze. W przypadku dobrej adapta-

cji do wysokiej temperatury można przenieść
się na wyżej ułożone ławy (im wyższy stopień,
tym temperatura jest większa).
W fazie ochładzania dla zwiększenia efektu
chłodzenia stosuje się specjalny sposób oddychania (zwiększa się fazę wydechu), takie postępowanie powoduje, że do płuc wnika większa objętość powietrza. Stosowane są tu 3 sposoby schładzania: polewania, zanurzenia w basenie z zimna woda, zimny natrysk (temperatura nie powinna być niższa niż 18 0C).

SAUNA A SPORT
W sporcie saunę stosuje się zwykle 1 – 2 razy
w tygodniu, kilkanaście godzin po treningu
lub w dni beztreningowe. Nie należy korzystać
z sauny w dni poprzedzające zawody, ani
w dniu poprzedzającym trening szybkościowy, gdyż dochodzi do rozluźnienia i występowania efektu osłabienia i zwolnienia szybkości
reakcji.

JAK OPTYMALNIE KORZYSTAĆ
Z SAUNY?
Temperatura pomieszczenia powinna wynosić
od 80 do 100 0C, a poziom wilgotności względnej 15 %. Każda faza nie powinna trwać dłużej
niż 12 minut i zależy od temperatury, wilgotności oraz możliwości organizmu osoby korzystającej z zabiegu. Dobrym kryterium czasowym
przebywania w saunie mogą być pierwsze wystąpienie obfitych potów na czole i mostku
w okolicach pach oraz pachwin. Łączny czas
powinien wynosić od 10 –25 minut.
Reasumując, sauna nie tylko jest jednym
z najefektywniejszych zabiegów przyspieszających restytucję potreningową organizmu,
ale również znacząco podnosi jego odporność i działa odprężająco na ciało i umysł. Zastosowanie różnego rodzaju olejków eterycznych wzmacnia miłe doznania jakie pochodzą z tego jakże sprawdzonego od starożytności rytuału. ■
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Optyk-Okulista Signum, Mikołów
C.H. Auchan ul. Gliwicka 3
tel. 32 73 699 60, e-mail: salon@optyk-okulista.pl

SPONSOREM NAGRÓD PRZYZNAWANYCH W TURNIEJU SĄ:

PRZEŁOM W JAKOŚCI WIDZENIA
PRZEŁOM W KONSTRUKCJI
SOCZEWEK PROGRESYWNYCH

PRZEŁOM W PROJEKTOWANIU
SOCZEWEK PROGRESYWNYCH

PRZEŁOM W PERSONALIZACJI*

NA ZAKOŃCZENIE IMPREZY UROCZYSTA
KOLACJA – sobota 20.00

Dzięki przeprojektowaniu konstrukcji progresywnej
w procesie kalkulacji soczewki praktycznie
wyeliminowano efekt pływania obrazu.

www.sport.bazantowo.pl
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Optyk-Okulista Signum, Katowice
C.H. Bażantowo ul. Hierowskiego 70
tel. 32 35 000 38, e-mail: salon@optyk-okulista.pl
C.H. E.Leclerc ul.Gen.W.Jankego 15d
tel. 32 78 190 95, e-mail: salon@optyk-okulista.pl

• Turniej badmintona dla rodzin
• Turniej pocieszenia w squasha
• Turniej tenisa stołowego

Konstrukcja soczewek uwzględnia fizjologiczne różnice
pomiędzy prawym i lewym okiem, gwarantując wyjątkowo
szerokie pola widzenia.

Dzięki technologii 4D po raz pierwszy możliwe stało się

telefon: 32 350 20 94 uwzględnienie oka dominującego, co dla użytkownika
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soczewek oznacza poprawę czasu reakcji.

© Essilor International – RCS Créteil 712 049 618 – luty 2012. Essilor®, Varilux®, Varilux® S™ series, Varilux® S™ design, Nanoptix™ i SynchronEyes™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi Essilor International. Fotograf: Philippe Gueguen – Oprawy: Tag Heuer – Koncepcja: HEREZIE .
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PLACE BO

Siła
REHABILITACJI
REHABILITACJA TO ELEMENT CODZIENNEGO TRENINGU
PROFESJONALNYCH SPORTOWCÓW. O SIŁĘ REHABILITACJI
ZAPYTALIŚMY DWIE SPORSTMENKI – MAJĘ
WŁOSZCZOWSKĄ, WICEMISTRZYNIĘ OLIMPIJSKĄ MTB XC
Z PEKINU I KAROLINĘ HAMER, NIEPEŁNOSPRAWNĄ
PŁYWACZKĘ I PARAOLIMPIJKĘ

KAROLINA HAMER
niepełnosprawna pływaczka (cierpi an
niedowład kończyn), paraolimpijka, multimedalistka mistrzostw świata i Europy.
Dzięki pomocy Fundacji Bażantowo,
w Bażantowo Rehabilitacja i Bażantowo
Sport przygotowuje się do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janerio w 2016 roku. Jej celem jest podium.

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Sport jest częścią mnie, choć od urodzenia
cierpię na niedowład kończyn. W wieku 4 lat
nauczyłam się pływać, a 13 lat później rozpoczęłam profesjonalny trening pływacki. Była
to w pełni świadoma decyzja. Szybko pojawiły się też pierwsze sukcesy i pokusa, żeby
ułożyć te puzzle naprawdę profesjonalnie,
a każdy element układanki jest ważną składową sukcesu. Dla sportowca XXI wieku,
do najważniejszych należą opieka medyczna, rehabilitacja i odnowa biologiczna. Spotkania z rehabilitantem są szczególnie istotne z powodu mojej dysfunkcji i odbywają się
zazwyczaj dwa razy w tygodniu. Do tego dochodzi praca w domu nad tzw. wzorcami ruchowymi. Mądra rehabilitacja pomaga rów-

nież zapobiegać kontuzjom. Odpowiednie
ćwiczenia wzmacniają nie tylko mięśnie potrzebne w danej dyscyplinie sportu, ale również mięśnie głębokie odpowiedzialne za postawę.
Sport profesjonalny to cały czas balansowanie
na granicy. Mimo, że pływanie nie jest uznawane za specjalnie kontuzjogenne, to ja mam
na koncie dwie poważne kontuzje – uszkodzenie stożka rotatorów zakończone artroskopią
obu barków (lewego w 2006 i prawego
w 2007 roku). Jestem zawodniczką, która
po kontuzji zawsze wracała do pełni sił witalnych, a głód wody powodował, że po powrocie do sprawności byłam zazwyczaj jeszcze
szybsza. ■
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MAJA WŁOSZCZOWSKA
srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie w 2008 roku, multimedalistka mistrzostw Europy i świata w kolarstwie górskim. Po bardzo groźnej kontuzji przed Igrzyskami w Londynie (2012 r.) wróciła do pełni sił
dzięki współpracującemu z Bażantowo Rehabilitacja ortopedzie – Krzysztofowi Fickowi.
Jej celem jest złoty medal podczas Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.

Nie ma sportowca, który nie borykałby się kontuzjami. Niektórym, nie da się zapobiec – jak
mojemu złamaniu kości śródstopia, innych – naciągania mięśni, przeciążania stawów – można uniknąć, dzięki wplataniu ćwiczeń rehabilitacyjnych do planu treningowego.
Generalnie, chodzi o to, aby wzmocnić wszystkie mięśnie po to, aby – w razie urazu – odciążyły przeciążony mięsień.
Im jestem starsza, tym potrzebuję większej profilaktyki i bardzo żałuję, że nie byłam pod opieką rehabilitantów od lat dziecięcych. Sport to
zdrowie, ale nie sport profesjonalny. U kolarzy
szczególnie cierpią kolana oraz kręgosłup
i niezwykle istotne jest, aby już od wczesnego

dzieciństwa trafić pod opiekę dobrego rehabilitanta, który zadba o to, aby wszystkie partie
mięśni były prawidłowo rozbudowane.
Najpoważniejsza kontuzja w karierze przytrafiła mi się tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi
w Londynie. Diagnoza brzmiała: dwie kości złamane, wszystkie wiązadła w stawie skokowym
zerwane. Tak poważny uraz wyłączył mnie z ruchu na trzy miesiące i postawiła dalszą karierę
sportową pod znakiem zapytania. Podobne
urazy sprawiają, że ludzie zostają inwalidami.
Ja – dzięki specjalistom z kliniki Galen i tytanicznej pracy (rehabilitacja trwała średnio 5 godzin dziennie) myślę dziś o złocie w Rio de Janeiro. ■
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POGROMCY MITÓW

zimowa

SuPlementacJa

– W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM 8 NA 10
WIZYT W APTECE, TO SKUTEK PRZEZIĘBIENIA,
GRYPY ORAZ STANU ZAPALNEGO ZATOK
PRZYNOSOWYCH I MIGDAŁKÓW
PODNIEBIENNYCH. ABY ZAPOBIEC TYM
DOLEGLIWOŚCIOM, WARTO SIĘGNĄĆ
PO POKARMY I PREPARATY ZWIĘKSZAJĄCE
ODPORNOŚĆ ORGANIZMU – PISZE MGR
FARMACJI MARZENA PŁASZCZYK
(KIEROWNIK APTEKI)

KontuzJa
ZDROWOTNE MITY OBALA DR JULIUSZ DEC, ORTOPEDA
TRAUMATOLOG Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM
Centrum Medyczne Signum
Katowice – Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A
Tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37
www.signumnzoz.pl

ZIMNO I WILGOĆ WYWOŁUJE
PROBLEMY ZE STAWAMI

MIT

Wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego zimno
i wilgoć miałyby wywoływać problemy ze stawami
iostatnio wymyśliłem sobie, że jesienno-zimowa aura sprawia, że w atmosferze użalania się nad sobą
koncentrujemy się nanaszych dolegliwościach. Absolutnie z punktu widzenia biologii nie widzę powodów, dla których zimno iwilgoć miałyby powodować
uszkadzanie stawów. Wręcz przeciwnie – w przypadku stawów, w których występuje proces chorobowy-zapalny, zaleca się ich schładzanie.

BIEGANIE W SPECJALISTYCZNYM
OBUWIU SPORTOWYM
NIE NISZCZY STAWÓW

MIT

Uderzenia naprzemienne, zwłaszcza w stawach,
które mają nawet niewielkie deformacje osi, prowadzi do przeciążeń i w konsekwencji do niszczenia
stawów. Oczywiście stopień przeciążenia, zależy
od techniki biegu, podłoża, po którym biegamy
i dystansów, które pokonujemy, ale generalnie – bieganie niszczy stawy, zawsze.
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SPANIE NA TWARDYM
JEST ZDROWE
DLA KRĘGOSŁUPA

FAKT

MIT

izaokrąglonymi plecami. Aby zminimalizować obciążenia trzonów kręgowych trzeba siedzieć w pozycji
wyprostowanej z podparciem w części lędźwiowej
kręgosłupa.

Materac musi być na tyle twardy, żeby nie odkształcał się głęboko, ale równocześnie na tyle miękki, żeby wpuklił się wmiejscu bioder, utrzymywał talię iwpuklił się wokolicy barków gdy śpimy naboku.

SUPLEMENTY DIETY
MIT
Z KOLAGENEM POMAGAJĄ
ODBUDOWAĆ CHRZĄSTKI STAWOWE

KOŚĆ W MIEJSCU ZŁAMANIA
PO ZROŚNIĘCIU SIĘ
MIT
JEST SŁABSZA NIŻ PRZED
ZŁAMANIEM I ŁATWO MOŻE
DOJŚĆ DO PONOWNEGO ZŁAMANIA

Niestety, ma takiego sposobu, aby jakikolwiek produkt spożywany drogą doustną odbudował chrząstkę stawową. Nie ma żadnych badań naukowych, które potwierdzałyby skuteczność działania suplementów diety wjej regeneracji.

Do pewnego czasu kość będzie słabsza, ale kiedy
ulegnie pełnej przebudowie iwytworzy się tzw. blizna
kostna, miejsce złamania będzie mocniejsze niż pozostała część kości.

JEDZENIE NABIAŁU PRZEZ DZIECI
UCHRONI JE W PRZYSZŁOŚCI
PRZED OSTEOPOROZĄ
FAKT

Szczególnie niekorzystna dla kręgosłupa jest pozycja siedząca niedbała – z zapadniętym brzuchem

Spożywanie wapnia ma wpływ na uzyskanie szczytowej masy kostnej. Im więcej tej masy kostnej uzyska się w wieku do 30-35 roku życia, tym mniejsze
prawdopodobieństwo, że ubędzie jej natyle szybko,
że masa osiągnie poziom, który jest określany jako
osteopenia lub osteoporoza.

Apteka Vitalis
Katowice, ul. Bażantów 2
Tel. 32 255 31 62

CZOSNEK I OLEJEK CZOSNKOWY

OLIWKA EUROPEJSKA

Jednym z nich jest czosnek, który zwiększa
właściwości obronne organizmu i reguluje
skład flory bakteryjnej jelit, wykazując działanie
m. in.: przeciwzapalne, przeciwnowotworowe
i przeciwbakteryjne. Suplementację czosnku
przeprowadza się w postaci czystego olejku
czosnkowego lub sproszkowanego czosnku,
z czego olejek wykazuje silniejsze działanie
bakteriobójcze (dzienna porcja olejku powinna wynosić 1 mg).

Ko lej nym da rem na tu ry, od wie ków powszech nie sto sowa nym scho rzeń okre su
przeziębieniowego jest oliwka europejska.
Olej i liście drzewa oliwnego są przetwarzane w celach leczniczych. Liście oliwki stosuje się w medycynie tradycyjnej w celu obniżenia gorączki i poziomu cukru we krwi oraz
ja ko diu retyk. Sto sowa ne są w le cze niu
schorzeń powodowanych lub związanych
z wi ru sa mi, retrowi ru sa mi, bak te ria mi lub
pier wotniakami (np. przeziębienie, grypa,
opryszczka, zapalenie płuc, gruźlica). Liście
oliwki zawierają m.in. oleuropeine która ma
sil ne dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne wo bec
bakterii gram-ujemnych i gram-dodatnich.
Skuteczna porcja dzienna powinna dostarczać 14 mg oleuropeiny.

PSZCZELI PYŁEK KWIATOWY

POZYCJA SIEDZĄCA BARDZIEJ
FAKT
OBCIĄŻA KRĘGOSŁUP NIŻ STOJĄCA

zima 2013

Od setek lat medycynie ludowej jest znany pszczeli pyłek kwiatowy, w którym odkryto około 250 różnych substancji aktywnych. Dzięki tak bogatemu
składowi, uruchamia on, podtrzymuje i stymuluje
działanie przystosowawcze organizmu, podnosi
odporność na szkodliwe czynniki fizyczne psychiczne i biologiczne oraz wpływa na wzrost odporności na zakażenia (grypa, katar) i poprawę
funkcji mózgowych (sytuacje stresowe, procesy
myślowe). Systematyczne przyjmowanie pyłku
zmniejsza dolegliwości w przypadku zakażenia
górnych dróg oddechowych. Optymalna suplementacja to 500 mg na dobę. Preparaty z pszczelim pyłkiem kwiatowym o najwyższym standardzie
farmaceutycznym są dostępne tylko w aptekach.

daryzowane pod względem zawartości fenoli imbiru (minimalna dzienna porcja to 15 mg
fenoli imbiru).

OREGANO
Warto również wspomnieć o oregano, którego właściwości lecznicze są szeroko wykorzystywane w medycynie naturalnej. Większość z nas oregano zna ze względu na zastosowanie w kuchni śródziemnomorskiej.
Zio ło to, oprócz wa lo rów sma kowych, ma
silne działanie przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, rozkurczowe oraz przeciwgrzybicze. Polecam suplementację oregano jako przy pra wy do po traw lub za ży wa nie
w postaci kapsułkowanego oleju z dzikiego
oregano.

ZIELONA HERBATA
IMBIR
Ogromną rolę w tradycyjnym ziołolecznictwie
oraz medycynie naturalnej odgrywa imbir.
Jest blisko spokrewniony z kurkumą i kardamonem. Wykazuje szereg zastosowań – m.in.
działa napotnie, likwiduje dreszcze oraz działa wykrztuśnie i przeciwbakteryjnie. Jest skutecznym środkiem w leczeniu choroby reumatycznej. Należy wybierać preparaty stan-

W infekcjach bakteryjnych i wirusowych stosuje się także zieloną herbatę. Skład chemiczny liści zielonej herbaty jest bardzo bogaty (garbniki, alkaloidy, lecytyna, kumaryna, witaminy, związki mineralne, polifenole),
przez co sil nie prze ciw dzia ła szko dli wym
bak te riom i wi ru som. Sku tecz na daw ka
dzienna powinna dostarczać 200 mg polifenoli. ■
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Z ADAMEM MAKOWICZEM SPOTYKAMY SIĘ NA KILKA
GODZIN PRZED KONCERTEM W OLD TIMERS GARAGE.
MIMO ZGIEŁKU PANUJĄCEGO W RESTAURACJI
BAŻANTOWO SPORT, PIANISTA CIERPLIWIE ODPOWIADA
NA WSZYSTKIE NASZE PYTANIA I WYRAŹNIE
ROZPROMIENIA SIĘ NA WIDOK STAREGO, 40-LETNIEGO
WINYLU Z SERII „POLISH JAZZ”
technika tak poszła do przodu, a nie wymyśliła jeszcze nośnika, który oddawałby ciepłe brzmienie muzyki płyt winylowych – mówi artysta, zapisując przy podpisie kilka nut. – Bo
widzi pan, ja się nawet dźwiękiem podpisuję – mówi z uśmiechem.
Uśmiech najlepiej oddaje energię, którą emanuje jeden z najlepszych pianistów jazzowych na świecie, 73-latek, od 1978 roku nowojorczyk. Jest trochę taki, jak jego sztuka, w której od zawsze było więcej radości niż smutku.

KILKA STARYCH SAMOCHODÓW, A WŚRÓD NICH JEDEN
BARDZO STARY FORD, KTÓRY PAMIĘTA POCZĄTKI JAZZU.
NA WYSOKIEJ SCENIE PRZY FORTEPIANIE SIEDZI ADAM
MAKOWICZ, BO CHOĆ NA CO DZIEŃ GRYWA W
FILHARMONIACH, TO DLA OLD TIMERS GARAGE W
KATOWICACH-PIOTROWICACH JUŻ DRUGI ROK Z RZĘDU
ROBI WYJĄTEK I GRA DLA PEŁNEJ, CHOĆ NIEWIELKIEJ
SALI. GRA SZYBKO, W SWOIM STYLU I TAK, BYŚMY MIELI
WRAŻENIE, ŻE ŚPIEWA, A NIE WYSTUKUJE MELODIĘ

„od zawsze” oznacza mniej więcej rok 1951, kiedy w wiśle,
w wieku 9 lat adam makowicz zaczął naukę gry na fortepianie. – rodzice zainwestowali w moją edukację muzyczną, mimo, że w domu się nie przelewało – wspomina.
Artysta pochodzi ze śląskiej rodziny, w której podchodzono z nabożnym szacunkiem do klasyki, podobnie jak do filharmonii. Więc gdy
wybrał jazz, muzykę, która według propagandy przynależała ludziom
marginesu, rodzice nie byli zachwyceni. Zdanie o wyborze syna zmienili ponoć dopiero, gdy zobaczyli jego koncert w filharmonii. Ale
o tym, nie rozmawiamy.

adam W GARAŻU
maKowicz

z galaktycznej carnegie hall do garażu w Piotrowicach, to dość
nietypowa ścieżka. lubi pan małe sale i bliskość publiczności? – pytam.
Rzeczywiście lubię familiną atmosferę koncertów w niewielkich salach, na które przychodzą tylko najbardziej zagorzali fani muzyki fortepianowej. W takich miejscach gram już jednak bardzo rzadko, prawie w ogóle. Niezależnie od miejsca, najbardziej cieszy mnie pełna sala, bo to oznacza, że moja muzyka zostawia w ludziach coś cennego, to znak, że się zrozumieliśmy.

ZDJĘCIA: adrian lariSz

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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Już na wiosnę 2014
nowy projekt rozbudowy

ENKLAWY MODERNISTYCZNEJ
OSIEDLA BAŻANTOWO

ADAM MAKOWICZ
pianista jazzowy (ur. 1940 r.).
Współpracował m.in. z Herbiem
Hancockiem, Bennym Goodmanem,
Davem Hollandem, Alem Fosterem. Był
wielokrotnym solistą orkiestr i zespołów
kameralnych. Poza utworami jazzowymi
ma w repertuarze także klasykę.
Od 1978 r. mieszka na Manhattanie.

rozmawia pan grą?
Improwizacja jest jak opowiadanie historii, w której frazy zastępują słowa.
Rytm i melodia, to uniwersalne języki, które tak samo usłyszą i zrozumieją ludzie we wszystkich zakątkach świata, nie tylko w Polsce czy Ameryce. A skoro o Polsce mowa, to jestem tutaj co najmniej raz w roku, na dwa-trzy miesiące, choć w stanie wojennym liczyłem się z tym, że już nigdy
nie wrócę, lub będę się musiał zrzec obywatelstwa, aby zobaczyć matkę.
Lubię tu wracać i za każdym razem widzę ogromny postęp, którego wy,
będąc tutaj na miejscu nie dostrzegacie. Jedno się nie zmienia – narzekanie. Narzekają wszyscy, nawet ci, którzy narzekając, siedzą w bardzo
luksusowym samochodzie. A tak nie można – negatywny stosunek
do świata sprawia, że ludzie dużo chorują i bardzo szybko umierają.
Kiedyś narzekaliśmy, że nic nie ma, teraz narzekamy, że wszystkiego jest za dużo.
Ludzie za komuny mieli bezpieczną przystań. Nie bogatą, ale właśnie
bezpieczną. Dzisiaj, nikt nikomu nie gwarantuje nic do końca życia,

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

cały czas trzeba udowadniać, że jest się dobrym. Ja, jako artysta jestem z tym oswojony, bo od początku wiedziałem, że jak zagram kilka
nieudanych koncertów, to nie będę miał z czego żyć.
a więc kariera to szereg udanych koncertów?
Kariera to godziny spędzone na dojazdach – w samochodach, pociągach, samolotach i nieustanne ćwiczenia. Z zewnątrz wygląda to
wspaniale – z Nowego Jorku przyjeżdża artysta, śpi w dobrym hotelu,
występuje przed pełną salą. A prozie życia daleko jest do tego romantycznego wyobrażenia. Dlatego, tym, co z kolei ja chcę czasami usłyszeć, jest przyroda. Wtedy jadę w stronę swoich gór, by posłuchać
ptaków, szumu drzew i Wisły. I to jest moja kochana muzyka.
Parę godzin po naszej rozmowie, Adam Grządziel przysłał po swojego
imiennika jeden z najokazalszych samochodów ze swojej kolekcji – czerwonego cadillaca. Niewykluczone, że za rok Mistrz znowu
wystąpi w Piotrowicach w jedynym klubie podczas swojej europejskiej
trasy koncertowej.

zima 2013

Apartamenty i mieszkania od 40 m2

MILLENUM INWESTYCJE SP ZO.O. BIURO SPRZEDAŻY| 40-750 Katowice, Hierowskiego 2 | tel: (32) 205 95 00
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PLACE KULTURY
Wydawnictwo Literackie

Święta
u Stuhrów

K

Kiedyś zapytano mnie, czy cisza i rodzina to
słowa, które się wykluczają. W moim życiu
były tylko jedne Święta, których nie spędziłem z rodziną. Pracowałem zagranicą – we
włoskim teatrze, gdzie w Wigilię zaplanowano przedstawienie. Byłem przekonany, że
nikt nie przyjdzie, ponieważ starsi koledzy
z Polski opowiadali mi, że w latach pięćdziesiątych – za czasów Stalina – też musieli
grać 24 grudnia i w teatrze było tylko wojsko,
bo żaden normalny obywatel nie przyszedłby z własnej woli. A we Włoszech odwrotnie – sala zapełniła się ludźmi, którzy przyszli
do teatru wprost z restauracji, w których
wcześniej spędzali czas. Pamiętam niesłychanie miłą atmosferę tego przedstawienia;
szczególnie za kulisami, gdzie tego dnia było nawet ciekawiej niż na scenie.

Wigilia u Stuhrów jest bardzo skromna – cztery-pięć potraw. Jest tradycyjna, bezmięsna, wręcz postna, ale odświętna. Osobiście, nawet bardziej niż wigilijne potrawy, lubię dobrze ubrany stół.
To, że często uczestniczę w przyjęciach

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

instrumenty perkusyjne, bas, czy właściwą jazzowi sekcje dętą. Program koncertu to tradycyjne polskie, podhalańskie kolędy, ale zdziwiłby się ten, kto spodziewa się tylko klasycznych wykonań. Utwory w tradycyjnym, góralskim, akustycznym wykonaniu mieszają się
z tymi energetycznymi, nowocześnie zaaranżowanymi, ale co najważniejsze naturalnymi,
świeżymi bez sztucznego parcia na wymyślne
nowatorstwo.

17 grudnia, godz. 19
teatr rozrywKi, chorzów
Bilety: 80, 90 i 100 zł

Dobrze ubrany stół to podstawa!
NA CO DZIEŃ JEST WOKÓŁ MNIE WIELE SZUMU, A W ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA JESTEM ZWOLNIONY ZE WSZELKICH REPREZENTACJI,
Z PUBLICZNYCH WYSTĄPIEŃ. MÓJ ZAWÓD SPRAWIA, ŻE CAŁY ROK JESTEM
WYSTAWIONY NA ŻYCIE PUBLICZNE. CAŁY ROK Z WYJĄTKIEM ŚWIĄT,
KTÓRE SĄ DLA MNIE WIELKĄ, WSPANIAŁĄ CISZĄ. TO POWÓD, DLA KTÓREGO
ROKROCZNIE CZEKAM NA NIE Z OGROMNĄ TĘSKNOTĄ

ZAKOPOWER KOLĘDOWO

Jerzy Stuhr
Ur. 1947 r., jeden z najpopularniejszych
i najbardziej wszechstronnych aktorów
polskich, reżyser filmowy i teatralny,
w latach 1972-1991 związany z krakowskim Teatrem Starym, wykładowca krakowskiej PWST i rektor tej uczelni, jest
laureatem wielu prestiżowych nagród,
członek Europejskiej Akademii Filmowej przyznającej Felixy. Autor książek
„Stuhrowie. Historie rodzinne” oraz „Tak
sobie myślę” (obie wydało Wydawnictwo Literackie).

oraz, iż spędziłem przynajmniej połowę życia
w niezłych hotelach złożyło się na osobliwe
hobby – mam świra na punkcie dobrze
ubranego stołu. Zawsze staram się podpatrywać, sposób w jaki kelnerzy zwijają chustki i co roku sprawdzam swoje nowe umiejętności w Wigilię. Prowadzę nawet album,
w którym znajdują się fotografie nakryć stołu
z minionych lat. Gdybym urodził się drugi
raz, to chyba zostałbym kierownikiem pensjonatu.
Mam kłopot z uczestniczeniem w nabożeństwach ze względu na popularność. Zdarzało się, że ludzie przychodzili do mnie po autograf w kościele. Przez to musiałem na przykład zrezygnować z uczestnictwa w pasterkach, które uwielbiałem będąc kiedyś ministrantem. Jako ministrant niemal całe Święta
przesiadywałem zresztą w kościele, bo było
dużo roboty. Dzisiaj łapię się na przykład
na tym, że co roku bardzo uważnie oglądam
mszę świętą z Watykanu na włoskich kanałach i bardzo starannie analizuję kazania Ojca Świętego.

zima 2013

Sentymentalny, mocno osadzony w tradycji
skalnego Podhala, ale i ze współczesnym rockowym zacięciem koncert kolędowy. Usłyszymy rozbudowane instrumentarium, począwszy od tradycyjnych skrzypiec, dudów podhalańskich, fujary słowackiej, po gitarę, perkusję,

MELA KOTELUK
15 grudnia, godz.
Megaclub, Katowice
Bilety: 35 i 45 zł
Laureatka tegorocznego Fryderyka
(w kategoriach Artysta Roku i Debiut
Roku) – Mela Koteluk po raz pierwszy wystąpi
w katowickim Megaclubie dokładnie
w połowie grudnia. Jej wydana w maju 2012
roku pierwsza płyta Spadochron została
okrzyknięta jednym z najlepszych debiutów
roku, a utwory ją promujące – „Melodia
ulotna” i „Wolna”, przez długie tygodnie
utrzymywały się na listach przebojów
większości rozgłośni radiowych. Muzyka Meli
wypada z szufladek, jest poetycka, ale
zadziorna, liryczna i rockowa.

Czołowy chór gospel świata rusza w kolejne
tournee! Dla polskiej publiczności chór
przygotował doskonałą aranżację
największych hitów Whitney Houston, a także
tradycyjne i nowoczesne utwory gospelowe,
jazzowe i bluesowe tak wielkich gwiazd jak
Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella
Fitzgerald, czy Stevie Wonder.

SYLWESTER W TEATRZE ŚLĄSKIM
31 grudnia, godz. 20
Teatr Śląski, Katowice
Bilety: 399 i 349 zł

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
26 grudnia, godz. 18.00
Opera Śląska, Bytom
Bilety: 45 i 50 zł

HARLEM GOSPEL CHOIR
18 grudnia, godz. 17 i 20
Teatr Rozrywki, Chorzów
BIlety: 105 zł

Tradycyjnie Teatr Śląski zaprasza
do spędzenia sylwestrowej nocy
na eleganckim balu na naszej Dużej Scenie.
W części artystycznej prapremierowy pokaz
spektaklu Cinema! w reżyserii Włocha Beppe
Navello (przedstawienie nawiązuje swoją
estetyką do kina niemego i artystycznych
działań lat 20. XX wieku). Nie zabraknie
poloneza na otwarcie oraz muzyki na żywo.

POWTÓRKA Z „ROZRYWKI”

Tradycyjnie, Opera Śląska w Bytomiu
zaprasza na Koncert Kolęd i Pastorałek.
W programie najpiękniejsze kolędy polskie
na chór, na pojedyncze głosy,
z akompaniamentem lub a capella oraz
najpiękniejsze kolędy świata – śpiewane
w kilku językach.

31 grudnia, godz. 21.30
Teatr Rozrywki, Chorzów
Bilety: 290 i 390 zł
Już po raz osiemnasty Teatr Rozrywki
zaprasza na koncertowe spotkanie z Nowym
Rokiem. „Rozrywkowe” koncerty zawsze
komponowane są tak, by piękne wokalnie
wykonania okrasić odrobiną aktorskiej
interpretacji – czasami dramatycznej, czasem
wywołującej wzruszenie,
a najczęściej – budzącej śmiech. Po prawie
pięciogodzinnym koncercie będą tańce
i zabawa do białego rana.
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SKALDOWIE I GOŚCIE
31 grudnia, godz. 18
Centrum Kultury Katowice
Bilety: 50 i 60 zł
Głównym bohaterem gali sylwestrowej
w Centrum Kultury Katowice będą Skaldowie,
a w programie występu znajdą się największe
przeboje estrady lat 60. i 70. XX wieku, szereg
nagród i niespodzianek oraz toast na Nowy Rok.

DEEP PURPLE
15 lutego, godz. 20
Spodek, Katowice
Bilety: od 190 do 395 zł
Prawdziwy fenomen i jeden
z najważniejszych zespołów w historii
muzyki – grupa Deep Purple przyjedzie

do Katowic. Najgłośniejszy zespół świata
(według Księgi Rekordów Guinessa) działa
już od 44 lat i ma na swoim koncie
ponad 100 mln sprzedanych płyt. Grupa już
wielokrotnie gościła w naszym kraju,
za każdym razem dając niezapomniane
show, w wypełnionych do ostatniego
miejsca halach. W kwietniu 2013 roku ukazał
się nowy studyjny album „Now What?!”
Wyczekiwana od 8 lat płyta spełniła
oczekiwania fanów. Single „Vincent Price”
czy „Above and Beyond” do dzisiaj
pozostają na szczytach list przebojów.
Artyści wracają do Polski chętnie i często,
zaś bilety na ich koncerty wyprzedają się
z niezmienną regularnością. Nikogo, kto
widział ten zespół na żywo, nie trzeba
specjalnie przekonywać, że koncerty, to ich
najprawdziwszy żywioł. Rockmani dowiodą
tego po raz kolejny w lutym 2014 w Poznaniu
i Katowicach. Czy warto? Usłyszeć na żywo
„Smoke on the water” – bezcenne.

Ptasie trele

PLACE ZABAW

w Bażantowie

ÁSGEIR
28 marca, godz. 20
Kinoteatr Rialto, Katowice
Bilety: 35 i 40 zł
Największy islandzki towar eksportowy od czasu
Björk" - pisze o nim opiniotwórczy brytyjski
magazyn Guardian. Ásgeir na Islandii ma status
wielkiej gwiazdy, a jego debiutancki album
pokrył się kilkukrotną platyną.

ŚMIERTELNIE
POWAŻNE UCZUCIE
11 Stycznia, godz. 19
Centrum Kultury Katowice
Bilety: 45 i 55 zł
Sztuka o tym, w jak dziwnych sytuacjach człowiek może
się znaleźć i jak wiele jest w stanie poświęcić dla
prawdziwej miłości. Gościnnie – Teatr Capitol
z Warszawy; w rolach głównych Daria Widawska i Piotr
Grabowski w rolach aktorki „po trzydziestce”
i przystojnego, troskliwego „ideału”.

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 / ŚLĄSKI KLUB
GOLFOWY Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 10 / ZIĘBA CLINIC Katowice, ul. Kościuszki 255/ DŁUCIK Katowice, ul. Panewnicka 35 / 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 / UNIWERSYTET EKONOMICZNY Katowice, ul. Adamskiego 7 / UNIWERSYTET ŚLĄSKI REKTORAT
Katowice, ul. Bankowa 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 / AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / OPERA ŚLĄSKA Bytom, ul. Moniuszki 21 / TEATR ŚLĄSKI Katowice
Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja 93 / BIBLIOTEKA ŚLĄSKA Katowice, Plac Rady Europy 1 / ZAMEK
STARE TARNOWICE Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 39 / DENTIM CLINIC Dębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12 / REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA Katowice, ul. Opolska
15 / OLD TIMERS GARAGE Katowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWA Katowice, ul. Armii Krajowej 79 / RR GRANITY Katowice, ul. Korfantego 191 / FERRARI KATOWICE
ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZ Sosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, ul. Bażantów 4/2 / IN CORPORE Katowice, ul. Bażantów 2

SCENARIUSZ I RYSUNKI: martyna JaniK
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PLACE ZABAW

Kator

do podmainy (prevka)
KonKurS dla naJmłodSzych!

RYSUNKI: martyna JaniK

Przysyłajcie do nas Wasze propozycje scenariuszy na następne odcinki komiksów. Najlepszy nagrodzimy mangowym portretem.
Na zgłoszenia pod adresem: wnuk@mcwnuk.pl, czekamy do 1 grudnia 2013 r.
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Rodzinnych Świąt
A w nowym roku

wielu wyjątkowych miejsc
życzą

