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w Carnegie Hall i w garażu

ADAM
MAKOWICZ



PiOTr wOŹniaCKi 
w BażanTOwie 

Bażantowo SPort
odwiedził Piotr woźniacKi,
fundator Akademii Tenisowej
Karoliny Woźniackiej i ojciec
jednej z najlepszych tenisistek na
świecie

DO SaunY 
Z KulTurĄ
Kultura Saunowania to cały Szereg
rytuałów, od kąpieli przez stosowny ubiór, po
schładzanie organizmu i wypoczynek

18 22ŚwiĘTa 
u STuHrÓw

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

 PLACE IN MY HEAD
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Sza now ni Pań stwo,

Do tych czas, na szych bo ha te rów
moż na by ło ła two zde fi nio wać.
Tym ra zem jest ina czej – Adam
Grzą dziel umy ka wszel kim de fi ni -
cjom, bo na wet gdy chce my
przy piąć mu ła tę, to na gle oka zu -
je się, że wśród wie lu ak tyw no -
ści – od by cia la kier ni kiem, me -
cha ni kiem i ko lek cjo ne rem sa -
mo cho dów po opro wa dza nie wy -
cie czek (po Je ro zo li mie), pro wa -
dze nie klu bu mu zycz ne go i pro -
duk cję mu si ca li jest też ta -
ka – pra ca z ofia ra mi ho lo kau stu
(ja ko psy cho log). Tak oso bi stej
roz mo wy jesz cze nie mie li śmy,
a wy ni ka ją cy z niej wnio sek – nie
war to tkwić w jed nym miej -
scu – stał się mo ty wem prze wod -
nim zi mo we go wy da nia ma ga zy -
nu PLACE.
O tym, że war to ru szyć za ma rze -
nia mi prze ko nu je też Mi chał
Piec, któ ry przy ul tra ni skich bu -
dże tach wy praw, przez ostat nie
pięć lat od wie dził po nad 50 kra -
jów świa ta. Po dob ny wnio sek wy -
pły wa rów nież z hi sto rii nie peł no -
spraw nej pły wacz ki i pa ra olim pij -
ki – Ka ro li ny Ha mer, któ ra dzię ki
Fun da cji Ba żan to wo bę dzie się
przy go to wy wać do Igrzysk Pa ra -
olim pij skich w Rio de Ja ne iro
w 2016 ro ku w Ba żan to wo Sport
i Ba żan to wo Re ha bi li ta cji.
W ob li czu zbli ża ją cych się Świąt
Bo że go Na ro dze nia i no we go ro -
ku ży czę za tem Pań stwu pa ru
chwi li re flek sji, nad miej sca mi,
w któ rych się zna leź li śmy.

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor na czel ny
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Bażantowo SPort
WYRÓŻNIONE W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ

PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTA ŚLĄSKIEGO

Zda niem ju ry kon kur su na Naj lep szą Prze strzeń
Pu blicz ną Wo je wódz twa Ślą skie go, Ba żan to wo
Sport sta no wi uda ny przy kład dziel ni co we go cen -
trum spor tu i re kre acji, po łą czo ne go z usłu gą ho -
te lo wą. „Tra fio na ar chi tek tu ra, po wścią gli wy de tal,
ele ganc kie wnę trza” – czy ta my da lej w uza sad nie -
niu ju ry. Pro jekt Ba żan to wo Sport, to dzie ło Biu ra
Pro jek to we go Ma łec cy. To naj więk sze ko mer cyj -
ne cen trum spor to we w re gio nie, mW któ rym
miesz czą się: ha la spor to wa, kor ty do te ni sa i squ -
asha, ba sen, sau ny, fit ness, ho tel, re stau ra cja,
bow lin gu i pub.
W ka te go rii, w któ rej wy róż nio no Ba żan to wo Sport
trium fo wa ło Ślą skie Mię dzy uczel nia ne Cen trum

Edu ka cji i Ba dań In ter dy scy pli nar nych w Cho rzo -
wie. – War to pod kre ślić fakt, że wsród na gro dzo -
nych re ali za cji, na sza jest je dy ną, któ ra w stu pro -
cen tach po wsta ła za pie nią dze pry wat nej fir -
my – po wie dział po ode bra niu na gro dy Piotr Pło -
skoń, współwłaściciel spół ki Mil le nium Sport, in we -
sto ra pro jek tu Ba żan to wo Sport.
W su mie na kon kurs Naj lep sza Prze strzeń Pu blicz -
na Wo je wódz twa Ślą skie go na pły nę ło 36 zgło -
szeń – re ali za cji lub roz wią zań ar chi tek to nicz no -
-urba ni stycz nych z 27 gmin z ca łe go re gio nu. Kon -
kurs, już po raz 14. zor ga ni zo wał Za rząd Wo je -
wódz twa Ślą skie go we współ pra cy z ka to wic kim
od dzia łem SARP.
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SzKoda
tKwić

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 ZDJĘCIA: adrian lariSz

 MY PLACE 

W JEDNYM MIEJSCU
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 MY PLACE 

Adam Grzą dziel: Py ta pan, jak to jest mio tać się po mię dzy wie lo ma ak -
tyw no ścia mi? Przy znam, że moc no mnie to py ta nie zdzi wi ło. Ale, że
mam za wo do wą skłon ność do au to re flek sji, to od ra zu po my śla łem,
że sko ro tak to wy glą da z bo ku, to mo że coś w tym jest. Fak tycz nie,
jak ognia uni kam py ta nia kim je stem, bo to tak, jak by się za py tać w co
się ktoś ubie ra al bo co je. By łem wy cho wy wa ny w do mu, gdzie bar dzo
ce nio na by ła ak tyw ność, zmien ność i umie jęt ność do sto so wa nia. Oj -
ciec po wta rzał, że trze ba po tra fić zro bić wszyst ko, bo nie wia do mo, co
nam ży cie szy ku je. Mo że to wła śnie tra dy cja i wpo jo ne za sa dy za owo -
co wa ły tym, że czu je się wol ny i ży ję w prze ko na niu, że mógł bym ro bić
wszyst ko to, na co mam ocho tę i wszyst ko to, do cze go mógł by mnie
zmu sić los. 

Bar tło miej wnuk: mó wi się że, ro biąc to, co się lu bi ni gdy się nie
pra cu je. 
To po dej ście też za szcze piam mo jej cór ce i z sa tys fak cją wi dzę, że
otwie ra się ona na ko lej ne wy zwa nia i zdo by wa co raz to no we spraw -
no ści. Koń czy stu dia psy cho lo gicz ne, ale nie ob ca jest jej pra ca w ga -
stro no mii, w ra dio, a na wet przy mie rza się do na pra wy pierw sze go sil -
ni ka. Mam na dzie ję, że też znaj dzie swo ją ni sze i nie za mknie się w jed -
nym krę gu czy jed nym ro dza ju ak tyw no ści. Bo ży cie prze cież da je ta -
kie moż li wo ści, że szko da tkwić w jed nym miej scu.

to praw da, ale prze cież „pań ska” psy chol gia twier dzi, że każ dy
dą ży do sa mo okre śle nia. Pre cy zyj ne zde fi nio wa nie swo je go miej -
sca na świe cie, sprzy ja po noć har mo nij ne mu by ciu sa me mu ze
so bą. 
Stu dio wa łem psy cho lo gię i kul tu ro znaw stwo. Ma rzy łem też o ar che olo -
gii, ale nie star czy ło cza su. Uda ło się za to być bla cha rzem, la kier ni -
kiem, han dlow cem, kel ne rem, tech ni kiem te atral nym, prze wod ni kiem
tu ry stycz nym, sce no gra fem, pro jek tan tem i łą czyć to wszyst ko jesz cze
z po dró żo wa niem po świe cie. Jed nak to psy cho lo gia za wsze by ła mi
naj bliż sza. Je stem jed nak scep tycz nie na sta wio ny do te go, co się dzie -
je z tą dzie dzi ną współ cze śnie. Ta mno gość po dejść, me tod, szkół,
spo so bów na wy ja śnia nie po ka zu je, że nie jest to już mo im zda niem
na uka, a ra czej ro dzaj re li gii. Ja my ślę, i na tym opie ram się za wo do wo,
że je dy na me to da to roz mo wa pro wa dzo na w spo sób wy wa żo ny, bez
prze sad nej em pa tii, ra czej ba zu ją ca na in spi ro wa niu i po ru sza niu wy -
obraź ni. Mu szę przy znać, że znam wie lu lu dzi, któ rzy po słu gu ją się roz -
mo wą da le ce le piej niż za wo do wi psy cho lo dzy, tak więc rzecz nie le ży
w kształ ce niu się w tym kie run ku (choć wie dza o me cha ni zmach oczy -
wi ście po ma ga), a ra czej w bu do wa niu wraż li wo ści i umie jęt no ści
współ brz mie nia z roz mów cą.

czę sto wy ko rzy stu je pan ten ta lent?
Na przy kład w kon tak tach z ludź mi – ofia ra mi ho lo kau stu, z któ ry mi
od lat pra cu ję, a ra czej – przy jaź nię się – bo tak wo lę okre ślać na sze
re la cje. Wła śnie to, że oni są mo imi przy ja ciół mi i wy bra li mnie ja ko oso -

bę, z któ rą chcą roz ma wiać, opie ra jąc się na mo jej me to dzie, jest dla
mnie szcze gól nym wy róż nie niem i sa tys fak cją. Mo imi przy ja ciół mi
w roz mo wach są też oso by pu blicz ne, któ re z wie lu wzglę dów nie chcą
kie ro wać swo ich kro ków do drzwi, na któ rych wi si ja kaś ta blicz ka.

co jest naj waż niej sze w ta kim kon tak cie?
Po czu cie bez pie czeń stwa i pew ność, że nie cho dzi tu o pie nią dze czy
in ne mo ty wa cje, któ re czę sto pro wa dzą do nad użyć w po słu gi wa niu
się tzw. „psy cho lo gią”. O ile pa mię tam spo tka li śmy się przy oka zji roz -
mo wy o no wo po wsta ją cym pu bie w Ba żan to wo Sport. 

zmie nia pan te mat. 
By ło mi mi lo, że mo głem po dzie lić się swo imi do świad cze nia mi, bo
od pa ru lat pro jek tu ję wnę trza ze szcze gól nym uwzględ nie niem ele -
men tów de ko ra cyj nych, któ re moż na okre ślić ja ko „tech nicz ne”. Tak
więc nie tyl ko na pa pie rze ale i w re alu, dla fa nów te go sty lu wy twa rzam
ka na py, sto li ki, lóż ka, ba – na wet ca łe prze strze nie w opar ciu o hi sto -
rycz ne ele men ty po cho dzą ce z sa mo cho dów, mo to cy kli czy in nych
urzą dzeń tech nicz nych. W tej sa mej kon wen cji za aran żo wa łem miej -
sce, któ re też od ja kie goś cza su moc no mnie wcią gnę ło i w któ rym też
się re ali zu ję czy li Te atru&Klu bu Mu zycz ne go Old Ti mers Ga ra ge. 

Skąd po mysł, że by otwo rzyć klub po za cen trum Ka to wic? to nie
za du że ry zy ko?
W bu dyn ku daw ne go ki na Piast przy ul. Gen Jan ke go 132 ist nie je miej -
sce, gdzie or ga ni zo wa ne są kon cer ty, wy stę py ar ty stycz ne, spek ta kle
te atral ne, wy sta wy oraz per for man ce. Miej sce to róż ni się od in nych
tym, że chce my z cza sem wy two rzyć za mknię tą spo łecz ność od bior -
ców, któ ra bę dzie współ de cy do wać o tym, co się bę dzie dzia ło w Old
Ti mers Ga ra ge. A w Old Ti mers Ga ra ge słu cha my, pa trzy my, my śli my,
a pro ce sów tych nie psu je za pach ku chen ne go ole ju. Co in ne go ben -
zy na... Bo tu taj za wsze moż na oglą dać ro ta cyj ną eks po zy cję old ti me -
rów, czy li za byt ko wych sa mo cho dów z du szą. A dla cze go po za cen -
trum? Ry zy ko jest naj cie kaw sze. Pro ste dzia ła nia nie da ją sa tys fak cji.
A wła śnie klub w ta kim miej scu, nie na sta wio ny na zysk da je szan se
na re ali za cje kil ku pa sji na raz. A że nie w środ ku mia sta? Prze cież to tu
tuż obok na tzw. „Ba za no wie”, wy ra sta praw dzi we cen trum Ka to wic.
Lo kal ność nie ozna cza, że coś jest gor sze, wręcz prze ciw nie da je
szan se na bu do wa nie praw dzi wych wię zi, na tym że czło wiek prze sta je
być ano ni mo wy i mo że przyjść i po wie dzieć „Cześć, po pro szę to, co
za wsze”.
Wła śnie w ta kim miej scu jak na sze, moż na – opie ra jąc się o bar,
przy do brym drin ku – dać so bie wspar cie psy cho lo gicz ne, czy ot
tak – po pro stu po ga dać. Moż na od sap nąć, ode rwać się, prze stać my -
śleć o tym, co w pra cy i o kło po tach.
Moż na też za in spi ro wać się tym, co dzie je się do oko ła i od po wie dzieć
so bie na py ta nie: „Dla cze go i ja nie mo gę zro bić cze goś sza lo ne go?”.
Cze goś na co mia ło się ocho tę przez ca łe ży cie, ale za bra kło cza su.

CATELLI SENESCERET SABURRE. APPARATUS BELLIS
PRAEMUNIET UMBRACULI. AUGUSTUS IOCARI SUIS.
CAESAR AMPUTAT FIDUCIAS, ETIAM QUADRUPEI COMITER
FERMENTET APPARATUS BELLIS, SEMPER
QUINQUENNALIS CATELLI ADQUIRERET GULOSUS
AGRICOLQUADRUPEI NEGLEGENTER IOCARI PLANE
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lu bi pan to miej sce, praw da?
Naj więk szą sa tys fak cją w kre acji te go miej sca jest wła śnie je go wy miar
psy cho lo gicz no - spo łecz ny. Bo wła śnie tu moż na ob ser wo wać, jak lu -
dzie za in spi ro wa ni tym co i jak ro bi my w Old Ti mers Ga ra ge za czy na ją
się otwie rać. Pe wien praw nik za czął śpie wać, zna ny le karz wresz cie za -
ło żył ka pe lę roc ko wa, o któ rej ma rzył w mło do ści, a kil ka star szych pań
za czę ło ste po wać… Każ dy z na szych go ści uśmie cha się, gdy wy cho -
dzi z kon cer tu czy ze spek ta klu, więc czy mo że być lep szy spo sób
na od re ago wa nie w tych trud nych cza sach? Za wią zu ją się też u nas
wię zi mię dzy po ko le nio we. Wnu czek cią gnie bab cię na kon cert roc ko -
wy, a ona po ka zu je mu, że kon cert Ada ma Ma ko wi cza to uczta du cho -
wa i nie za po mnia ne prze ży cie. W Old Ti mers Ga ra ge ro bi my coś faj ne -
go i po trzeb ne go lu dziom. 

a sa mo cho dy? Kie dyś, kie dy spo ro pi sa łem o mo to ry za cji od kry -
łem, że są lu dzie, któ rzy dzi wią się, że w Bi blii i in nych świę tych
księ gach nie ma ani sło wa o sa mo cho dzie. za pi sał by się pan
do ta ki go klu bu?
No wła śnie z Old Ti mers Ga ra ge nie od łącz nie ko ja rzą się za byt ko we
sa mo cho dy. W sa li kon cer to wej jest ich kil ka, a w ca łej ko lek cji po -
nad 30. Old Ti mers Ga ra ge jest rów nież or ga ni za to rem Ślą skich Zlo -
tów Po jaz dów Za byt ko wych zrze sza ją cych mi ło śni ków „sa mo cho dów
z du szą”.

a ile po jaz dów za byt ko wych prze szło już przez pa na rę ce? 
O, to już pew nie set ki bo od 35 lat wciąż je stem ak tyw ny ja ko ko lek cjo ner.
I tu mu sze się przy znać, że otar łem się w ży ciu o tzw. śle pą ulicz kę ko -
lek cjo ner ską i fak tycz nie za mo ta łem się do szczęt nie, bo w za śle pie niu
za czą łem gro ma dzić ty le po jaz dów, że ich utrzy ma nie za czę ło prze ra -
stać moż li wo ści fi nan so we. Zresz tą nie jest to cho ro ba od osob nio -
na bo na przy kład tak się sta ło ze zna ną z hi sto rii ko lek cją bra ci

Schlumpf – bo ga tych fran cu skich prze my słow ców, któ rych wiel ką na -
mięt no ścią by ły sta re po jaz dy. Ta na mięt ność przy wio dła bra ci do ban -
kruc twa, ale po zo sta ło mu zeum i ży cio wa na uka..., z któ rej ja wy cią gną -
łem w po rę wnio ski, ogra ni cza jąc dra stycz nie ilość po jaz dów.

co le gło u pod staw te go, że wła śnie sa mo cho dy są osią pań skich
za in te re so wań?
Wła śnie jest tak, że nie je den, a ra czej wie lość po wo dów, zde cy do wa ły
o tym że ze środ ko wa ły się one w pa sji ko lek cjo ne ra sa mo cho do wych za -
byt ków. Sa mo cho dy wła śnie szcze gól nie te hi sto rycz ne po zwa la ją na łą -
cze nie kil ku pa sji na raz: psy cho lo gii, me ta fi zy ki, ar che olo gii, ana li zy dziel
sztu ki, po dro ży i spor tu. Psy cho lo gia, bo to wła śnie ona po zwa la na po szu -
ki wa nia od po wie dzi na py ta nia dla cze go i kto ku pił ta ki, a nie in ny sa mo -
chód i ja kie by ły lo sy wła ści cie li, kim by li i dla cze go po dej mo wa li okre ślo ne
de cy zje. Me ta fi zy ka bo nie zwy kłym jest ba da nie tzw. zja wisk po le ga ją cych
na opi sy wa niu przy cią ga nia się przed mio tów. Na nie zwy kłych ko lek cjo ner -
skich zbie gach oko licz no ści, na tym, że moż na śmia ło po sta wić te zę, że to
nie my zbie ra my przed mio ty, ale to one wy ko rzy stu ją nas, że by na po wrót
po roz pro sze niu stać się ca ło ścią. Ar che olo gia, bo wy ja śnie nie kon tek stu
da ne go po jaz du bar dzo wie le mó wi o lu dziach, któ rzy by li je go wła ści cie la -
mi i cza sach, w któ rych był użyt ko wa ny. Związ ki ze sztu ką są oczy wi ste, bo -
wiem wszyst kie sa mo cho dy sprzed lat 50. by ły pro jek to wa ne przez zna ko -
mi tych ar ty stów, czę sto rzeź bia rzy czy ar chi tek tów. Nie li czył się współ czyn -
nik CX ale współ czyn nik „za pie ra nia od de chu”... Po dro ży, bo wie le jest cie -
ka wych miejsc zwią za nych z mo to ry za cją, mu ze ów, tras, jak choć by słyn -
na ro ad 66 lub piel grzym ka do ży we go mu zeum czy li Ku by. A sport, tak
i w tej dzie dzi nie moż na śmia ło się re ali zo wać, star tu jąc za byt ko wym sa mo -
cho dem w raj dach or ga ni zo wa nych dla tych po jaz dów. 

co jed nak naj bar dziej pa na fa scy no wa ło w pa sji zbie ra cza po jaz -
dów za byt ko wych?

W mo jej ko lek cjo ner skiej pa sji naj bar dziej zaj mo wa ło mnie wła śnie
od czy ty wa nie ta kich zna ków z prze szło ści, szu ka nie hi sto rycz nych
śla dów, wy ja śnia nie li nii ge ne alo gicz nych czy li po zna wa nie daw nych
wła ści cie li. Przez te pa rę lat na tkną łem się na wie le do wo dów uza sad -
nia ją cych mo je wcze śniej sze te zy o szcze gól nych wła ści wo ściach
ma te rii, w tym wy pad ku po jaz dów. Do świad cza łem już uczu cia przy -
wo ły wa nia, np. prze jeż dża jąc ko ło ja kiejś sto do ły czu łem, że w środ ku
ktoś a ra czej coś mnie wzy wa. Nie mu szę chy ba do da wać, że oka zy -
wa ło się że istot nie w środ ku spo czy wa ja kiś za nie dba ny po jazd...

czę sto ra to wał pan w ten spo sób sa mo cho dy?
Spo tka łem się z sy tu acją, że sa mo chód szu kał ra tun ku przed nie chyb -
nym po cię ciem, za pla no wa nym już przez swo je go wła ści cie la. My ślę, że
wła śnie ta kie przy go dy są naj cie kaw szym ele men tem tej pa sji i to, że po -
zna je się lu dzi, któ rzy są in ni – ogar nię ci po trze bą oca le nia te go, co od -
cho dzi. Ko lek cjo no wa nie sa mo cho dów jest ogrom nie nie bez piecz ne.
Ofiar tu wię cej niż we wszyst kich se zo nach for mu ły 1, roz wo dów wię cej
niż z po wo du zdrad nie wier nych mał żon ków, a i ban kructw bez li ku. 

dla cze go więc tak wie lu lu dzi de cy du je się na tę dro gę? 
Ja ko psy cho log mógł bym dłu go roz wa żać przy czy ny ta kich, a nie in -
nych za cho wań opę ta nych tą oto pa sją lu dzi. Mógł bym się pod pie rać
teo ria mi o spe cy ficz nych ce chach cha rak te ro lo gicz nych, o me cha ni -
zmach ra cjo na li za cyj nych, któ re po zwa la ją uciec w ten spo sób od pro -
ble mów. Moż na do wo dzić wpły wów kul tu ro wych lub do szu ki wać się
re ali zo wa nia pod świa do mych pra gnień, od wo łu jąc się do my śle nia
psy cho ana li tycz ne go. To wszyst ko moż na ro bić i wszyst ko mo że
brzmieć dość prze ko nu ją co. Po mi mo mo je go za wo do we go przy go to -
wa nia im dłu żej sam tkwię w tym po zor nym nie szczę ściu, na wła sna
proś bę, tym bar dziej my ślę że wszyst ko to nie praw da. O co więc na -
praw dę cho dzi? Nie wiem. �
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CATELLI SENESCERET SABURRE. APPARATUS BELLIS
PRAEMUNIET UMBRACULI. AUGUSTUS IOCARI SUIS.
CAESAR AMPUTAT FIDUCIAS, ETIAM QUADRUPEI COMITER
FERMENTET APPARATUS BELLIS, SEMPER
QUINQUENNALIS CATELLI ADQUIRERET GULOSUS
AGRICOLQUADRUPEI NEGLEGENTER IOCARI PLANE
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NA GOLFA
DO BYTOMIA

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.

MILLENIUM 
INWESTYCJE SP. Z O.O. POMOGŁA
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.

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

PIOTR WOŹNIACKI 
W BAŻANTOWIE

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. 
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TEDowe te ma ty po win ny na wią zy wać do tech -
no lo gii, roz ryw ki lub de si gnu oraz do ha sła prze -
wod nie go ak tu al nej edy cji. W przy szłym ro ku,
pod czas „du żej” kon fe ren cji TED w Van co uver,
z oka zji 30-le cia pro jek tu, te ma tem kon fe ren cji
bę dzie ha sło „Na stęp ny roz dział”. 
Cho ciaż for mal nie kon fe ren cje TED moż na za -
li czyć do na uko wych, to jest to bar dziej coś w ro -
dza ju sa lo nu, gdzie spo ty ka ją się wiel cy te go
świa ta, aby gło sić swo je bon mo ty. Sam udział
w kon fe ren cji jest no bi li ta cją. Uczest ni cy za bi let
mu szą za pła cić 6000 do la rów, sła wa TEDa
spra wia jed nak, że osób skłon nych za to że by
przez trzy dni od dy chać tym sa mym po wie -

trzem co Bo no i Bill Ga tes jest znacz nie wię cej
niż wol nych miejsc. Aby zna leźć się wśród 1300
szczę śliw ców, któ rzy w mar cu przy szłe go ro ku
od wie dzą Ka na dę, trze ba or ga ni za to rom przed -
sta wić swo ją kan dy da tu rę i wy ja śnić cze mu to
wła śnie nas nie po win no za brak nąć na kon fe -
ren cji. – Uprasz cza jąc, dzia ła to na za sa dzie
bram ki w klu bie do któ re go or ga ni za to rzy
wpusz cza ją tyl ko te oso by na któ rych im za le -
ży – mó wi Pa weł Wy szo mir ski, or ga ni za tor ka to -
wic kiej wer sji kon fe ren cji TED.
Głów na kon fe ren cja TED od by wa się raz do ro -
ku prze waż nie w Sta nach Zjed no czo nych, ist -
nie je rów nież kon fe ren cja TEDGlobal po dró żu -

ją ca po świe cie – ostat nio od by wa ła się w Edyn -
bur gu. TED w swo jej eli tar no ści nie za my ka się
jed nak dla wszyst kich cie ka wych „idei war tych
roz prze strze nia nia” (głów ne ha sło kon fe ren cji).
Wy stą pie nia są pre zen to wa ne pu blicz nie na za -
sa dzie li cen cji Cre ati ve Com mons, a te naj cie -
kaw sze ma ją po kil ka na ście mi lio nów wy świe -
tleń w ser wi sie YouTube. 
Co wię cej, w 130 kra jach na ca łym świe cie od -
by wa ją się ma łe kon fe ren cje TEDx, w Pol sce
m.in. w Gdań sku, Kra ko wie, Po zna niu, War sza -
wie i Ka to wi cach. – Kon fe ren cje TEDx dzia ła ją
na do kład nie tej sa mej za sa dzie co TED. Róż ni -
ca po le ga na tym, że or ga ni zo wa ne są przez
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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

mały ted
ZAGOŚCIŁ

NAD RAWĄ

TEKST: Piotr KalSztyn

xxxxxxxx



wo lon ta riu szy, a udział w nich jest bez płat ny lub
kosz tu je kil ka dzie siąt zło tych. Po ru sza na jest te -
ma ty ka lo kal na, a na sce nie po ja wia ją się po sta -
cie zwią za ne z da nym re gio nem, a nie ko niecz nie
te zna ne z pierw szych stron ga zet – tłu ma czy Pa -
weł Wy szo mir ski.
Ka to wic ki TEDx przy jął na zwę TEDxRawaRiver.
Do tej po ry od by ły się dwie du że kon fe ren cje.
Pod czas pierw szej uczest ni cy roz bi ja li na czę -
ści pierw sze ha sło „Mia sto 2.0”, czy li mia sto
two rzo ne przez oby wa te li, po dob nie jak por ta le
spo łecz no ścio we two rzo ne przez użyt kow ni -
ków. Kon fe ren cja od by wa ło się w czte rech se -
sjach, w pierw szej o na zwie „Rze ka idei” swo -
je 18 mi nut miał m.in. zna ny ar chi tekt To masz
Ko nior. – W mia stach szu kam miejsc, to coś
wię cej niż prze strzeń, to jest coś, co ma swo ją
toż sa mość, stre fa z któ rą się iden ty fi ku ję, coś
ab so lut nie nie zwy kłe go w czym od kry wam sie -
bie – mó wił zna ny ar chi tekt pod czas ze szło rocz -
nej kon fe ren cji. W cza sie ko lej nych se sji „Ak -
cje!”, „Mia sto zwy kłych po trzeb” i „Sztu ka miej -
skie go ży cia” wy po wia da li się m.in. ar chi tekt Ro -
bert Ko niecz ny, ku li nar na blo ger ka Ola Cza pła -
-Ośli sło i dr Adam Haj du ka – spe cja li sta od so -
cjo lo gii cza su wol ne go.
W paź dzier ni ku te go ro ku od by ła się dru ga kon -
fe ren cja, tym ra zem ha słem prze wod nim był „Dy -
so nans po znaw czy”. – To zja wi sko ko ja rzo ne
z psy cho lo gią chcie li śmy przed sta wić w szer -
szym kon tek ście. Przede wszyst kim w od nie sie -
niu do Ślą ska – mó wi Pa weł Wy szo mir ski. Tra dy -

cyj nie po dzie lo no kon fe ren cje na se sje te ma tycz -
ne. Przy „Pa ra dok sie ha zar dzi sty” ja ko pre le gent
po ja wił się hi ma la ista Krzysz tof Wie lic ki, któ ry
opo wia dał jak wy glą da wspi nacz ka nie oce nia -
na z per spek ty wy te le wi zo ra i w ja ki spo sób czło -
wiek po dej mu je de cy zję, gdy or ga nizm od ma wia
po słu szeń stwa. Wśród gwiazd TEDxRawaRiver
usły sze li śmy rów nież fi lo zo fa Pe te ra Sin ge ra, któ -
ry swe go cza su wy po wia dał się na „du żym”
TEDzie i po etę o pseu do ni mie Ri ves, twór cę
ośmio mi nu to wych ori ga mi słow nych.
TEDxRawaRiver nie jest jed nak wy da rze niem,
któ re ży je raz do ro ku. W wa ka cje przy zna no
pierw szy raz TEDxRawaRiver Awards wzo ro wa -
ne na na gro dach przy zna wa nych w Am ster da -
mie. – Szu ka li śmy idei, któ re war to roz po wszech -
niać na świe cie, dwa pro jek ty któ re wy gra ły kon -
kurs sta nę ły w paź dzier ni ku na du żej sce nie na -
szej kon fe ren cji, ich po my sły mo gą po znać lu -
dzie na ca łym świe cie za po śred nic twem stro ny
ted. com – mó wi Pa weł Wy szo mir ski. Ju ry
w skład któ re go wcho dzi li m.in. Elż bie ta Bień -
kow ska, Ka mil Dur czok i Prze mo Łu ka sik zde cy -
do wa li, że ślą ski mi ide ami war ty mi roz po wszech -
nie nia są pro jek ty spo łecz ne go cen trum zbiór ki
od pa dów oraz ra to wa nia Elek tro cie płow ni Szom -
bier ki.
Re gu lar nie od by wa się rów nież TEDxSalon. – To
na sze ma łe spo tka nia pod czas któ rych jest oka -
zja aby wy mie nić się kon tak ta mi z ludź mi, któ rzy
ma ją w gło wie coś cie ka we go. War to tam
być! – pod su mo wu je Wy szo mir ski. �
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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.

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.

co mówi mały i duży ted

STeve JOBS

TOmaSZ
KOniOr

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

BOnO

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.

TOmaSZ
rOżeK

REKLAMA Honda
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Bar tło miej wnuk: od dłuż sze go cza su
świę ta na bie ra ją wy mia ru ro dzin ne go, po -
zba wio ne go mo ty wa cji re li gij nej. mar twi
to oj ca?
O. Ja cek Wo lan: Je stem opty mi stą i za wsze
sta ram się pa trzeć po zy tyw nie na da ne za gad -
nie nie, więc na wet je śli ktoś mnie py ta o zja wi -
sko la icy za cji, to za da ję so bie py ta nie nie tyl ko
o to, co ją wy wo łu je, ale tak że co ona ozna cza.
W kon se kwen cji, do cho dzę do wnio sku, że
na wet czło wiek la ic ki, kon su ment, pod świa do -
mie gna za rze czy wi sto ścią, któ rą
ja – ksiądz – na zy wam trans cen den cją.

co oj ciec ma na my śli?
Czło wiek nie jest w sta nie za mknąć się tyl ko
w tym, co jest – na zwij my to ro bo czo – „ziem -
skie”. Czło wiek za wsze bę dzie wy cho dził po -
za sie bie i po za to, co go ota cza. Na wet je śli
za spo ka ja swo je pra gnie nia i za chcian ki
i przez chwi lę czu je się speł nio ny – do ty ka
swe go ro dza ju trans cen den cji, to po ja wia ją
się ko lej ne i ko lej ne. Czę sto uży wam te go ar -
gu men tu w roz mo wach z ludź mi, któ rzy okre -
śla ją sie bie ja ko nie wie rzą cy. Mó wię: czło wie -
ku, przez to, że wy cho dzisz po za to, co w to bie

zo sta ło już za spo ko jo ne – prze ja wiasz to, co
za siał w nas Bóg. Ten pier wia stek, któ ry ka że
nam wy cho dzić po za sie bie, pę dzić ku te mu,
co jest wy jąt ko we.

a co z intencją? ta nie zawsze jest czysta.
Te go nie oce niam. Dla mnie li czą się fak ty, ob -
ser wa cja, a ta jed no znacz nie wska zu je na to,
że zdro wy czło wiek za wsze dą ży do swe go ro -
dza ju trans cen den cji.

od waż na te za.
Ow szem, ale nie mo ja, a Rah ne ra – nie miec -
kie go my śli cie la, któ ry twier dził, że czło wiek
za wsze bę dzie dą żył do cze goś, co znaj du je
się po za nim sa mym, wy cho dząc przy tym
od ludz kie go do świad cze nia, te go, co ogól nie
na zy wa my eg zy sten cją. My ślę, że to do bry
mo ment, aby po ja wi ło się sło wo -klucz do na -
szej roz mo wy: czło wiek za wsze bę dzie dą żył
ku sa crum, czy li bę dzie prze kra czał sie bie
i swo je pra gnie nia.

ty le, że w tym uję ciu sa crum mo gły by
przy jąć for mę czer wo ne go fer ra ri czy do -
mu z ba se nem.

Weź my przy kład czer wo ne go fer ra ri. Na wet, je śli
ktoś ucie szy się tym fer ra ri, to ja sta wiam wszyst -
ko, że za kil ka lat się nim znu dzi i bę dzie szu kał
na przy kład żół te go. Kie dy, pod ką tem tej roz mo -
wy, za czą łem się za sta na wiać, czym dziś jest sa -
crum, to in tu icyj nie za czą łem je de fi nio wać ja ko
wy ci nek cza so prze strze ni, któ ry bę dzie nas
prze no sił do te go, co nie jest po wszech ne, co
nie jest co dzien no ścią, co jest wy jąt ko we. Po wie -
dzia łem, że cza so prze strze ni, ale je stem świa do -
my, że raz jest to bar dziej wy ci nek cza su, a kie dy
in dziej wy ci nek prze strze ni. Nie mniej jed nak
obie zmien ne są za wsze ze so bą sprzę żo ne, bo
ta ki jest nasz świat, to zna czy ludz ki świat.

de fi ni cje słow ni ko we mó wią zgod nie – sa -
crum to świę tość, wznio słość, nie zwy -
kłość, prze ci wień stwo pro fa num. 
Wszyst ko się zga dza. Pro fa num, to wszyst ko
to, co nas ota cza na co dzień. Sa crum to
wszyst ko to, co nas z tej co dzien no ści wy trą ca. 

za kup dro gie go sa mo cho du, na ro dzi ny
dziec ka i śmierć bli skiej oso by też?
Wszyst ko, dzię ki cze mu na sza co dzien ność
się zmie nia, al bo le piej po wie dzieć zo sta je za -

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.

chwia na. Na wet wy pa dek sa mo cho do wy, któ -
ry mo że się skoń czyć dłu gą re ha bi li ta cją
i zmia ną „nor mal ne go” ryt mu ży cia. 

cof nij my się w cza sie – aby do świad czyć
sa crum trze ba by ło np. pójść do ko ścio ła
i dłu go wpa try wać się w świę tą fi gu rę. ta -
kim prze ży ciom sprzy ja ły świę ta, uczest -
ni cze nie w ry tu ałach, któ re – zgod nie
z oj ca uję ciem – na rzu ca nam ka len darz
i przez to są ele men tem co dzien no ści.
Wszyst ko za le ży od te go, co zro bi my z cza sem,
któ ry da je nam ka len darz, a na pew no da je nam
moż li wość ode rwa nia się od co dzien no ści.

to la ic kie uję cie. 
Nie bo ję się prze rzu cać mo stu po mię dzy
tym, co la ic kie, a co re li gij ne. Czło wiek jest
czło wie kiem i prze ży cie po zor nie nie zwią -
za ne z re li gij no ścią, mo że się oka zać prze -
ży ciem re li gij nym. Dla sta ro żyt nych Gre -
ków, ta kim do świad cze niem by ło prze ży cie
es te tycz ne, któ re go do świad cza li oglą da -
jąc sztu kę te atral ną. We współ cze snym
świe cie, to co wy da je się la ic kie, mo że nas
wy trą cić z te go co po wszech ne, co dzien ne
i pro wa dzić, cza sem po py chać ku trans -
cen den cji. Nie kie dy ta trans cen den cja za -
czy na na wet nas przy cią gać, że by nie po -

wie dzieć po cią gać, a to już jest sa crum
w peł nym wy da niu.

daw niej świę ta mia ły wy miar sa kral ny.
lu dzie uczest ni czy li w ry tu ałach, pod da -
wa li się zbio ro we mu unie sie niu.
Oby to nie za brzmia ło ten den cyj ne, ale czło -
wiek współ cze sny jest już chy ba tro chę zmę -
czo ny świę ta mi Bo że go Na ro dze nia, ale chęt -
nie pod dał by się te mu unie sie niu, na wet chy -
ba mu te go bra ku je – tak my ślę. 

Bo te w skle pach za czy na ją się już w paź -
dzier ni ku?
Daw niej, w trak cie świąt po słu gi wa li śmy się zna -
ka mi za re zer wo wa ny mi tyl ko dla Bo że go Na ro -
dze nia. Pa mię tam zmo je go do mu ro dzin ne go,
że by ły po tra wy, któ re po ja wia ły się nasto le tyl ko
raz w ro ku. Je śli ktoś chce prze żyć świę ta głę biej,
to cze ko la do we mi ko ła je wpaź dzier ni ku i cho in -
ka w li sto pa dzie zpew no ścią mu nie po mo -
gą. I jesz cze te „wi gil nie” przedwi gi lią i powi gi lii.
Trze ba sa me mu, zwła snym po my słem wy trą cić
się zco dzien no ści i od kryć prze strzeń sa crum.
Mo gą w tym po móc pew ne spraw dzo ne ry tu ały.

za ku py?
Mia łem na my śli ra czej ro ra ty, szcze gól nie
te tra dy cyj ne, po ran ne, kie dy czło wiek co -

dzien nie włą cza ele ment po świę ce nia. Ale
za ku py też mo gą przy jąć for mę „ry tu ału”,
któ ry przy go tu je nas do świąt, zwłasz cza
wte dy, kie dy bę dzie my ku po wać pre zen ty
świa do mie, my śląc o ob da ro wy wa nych oso -
bach. We wła ści wym przy go to wa niu mo gą
po móc wła sne, wy pra co wa ne przez la ta ry -
tu ały.

Ja ta ki mam – co ro ku ku pu ję świą tecz ne
wy da nia ma ga zy nów opi nii i czy tam je
w prze rwach mię dzy przed świą tecz ny mi
obo wiąz ka mi.
Ja też ta ki mam – wi gi lij ne przed po łu dnie
spę dzam na sprzą ta niu swo je go po ko ju za -
kon ne go. Ście ram ku rze, po rząd ku ję szpar -
ga ły i de ko ru ję po miesz cze nie tak, aby przy -
po mi na ło at mos fe rę do mu ro dzin ne go. 

do brze prze ży te świę ta i do tknię cie sa -
crum – ode rwa nie od rze czy wi sto ści, to
coś, co ma nas spio ni zo wać mo ral nie
na ko lej ne mie sią ce?
Broń Bo że przed ta kim po dej ściem. Sa -
crum to prze ży cie re li gij ne, a nie mo ral ne.
Mu si my so bie po zwo lić na po ży cie chwi lą,
wy trą ce nie z co dzien no ści bez na rzu ca nia
świą tecz no -bo żo na ro dze nio wo -no wo rocz -
nych po sta no wień.

17

OJCieC JaCeK wOlan

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

Kręgielnia i pub
w Bażantowo Sport 

Już otwarte
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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”

Ogra ni czo ny bu dżet, to głów ny wy znacz nik mo -
ich po dró ży. Aby jed nak mniej lub bar dziej eg zo -
tycz na eska pa da no si ła zna mio na ni sko bu dże -
to wej, trze ba pójść na pe wien kom pro mis i zre -
zy gno wać z kom for tu. Moż na to zro bić na kil ku
płasz czy znach: trans por tu, wy ży wie nia i – wresz -
cie – noc le gów.
Po dró żu jąc ro we rem, pie szo czy au to sto pem mi -
ni ma li zu je my kosz ty zwią za ne z trans por tem.
Trze ba się jed nak cza sem na mę czyć oraz wy -
sta wić na pró bę swo ją cier pli wość i po ko rę, by
nie pła cąc za trans port do stać się z jed ne go
miej sca do dru gie go. Ręcz ny od bior nik GPS,
dzię ki któ re mu wiem, gdzie jest naj bliż sza sta cja
ben zy no wa lub ostat ni zjazd z au to stra dy, to
przy ta kiej fi lo zo fii nie od łącz ny to wa rzysz mo ich
po dró ży.
Na je dze niu oszczę dzać spe cjal nie nie moż na.
Cho ciaż, ma jąc do wy bo ru re stau ra cję, al bo su -
per mar ket – wy bie ram dru gą opcję. Ma jąc miej -
sce w ple ca ku za bie ram skon den so wa ną ben -
zy nę w kost kach, na któ rej mo gę ugo to wać
w peł ni od żyw cze da nia. Nie oszczę dzam miej -
sca, wa gi ani pie nię dzy tak że w przy pad ku ap -
tecz ki. 
Sta ram się nie po dró żo wać no cą (o ile nie jest to
ko niecz ne); noc prze zna czam na sen, naj czę -
ściej w tzw. „in fra struk tu rze oto cze nia”. Szu ka jąc
miej sca do noc le gu, za wsze sta ram się ustrzec

przed trze ma głów ny mi za gro że nia mi: wa run ka -
mi at mos fe rycz ny mi (deszcz, śnieg, wiatr, ni ska
tem pe ra tu ra), zwie rzę ta mi (szczu ry, psy, wil ki,
niedź wie dzie) i – naj groź niej szy mi – ludź mi. Naj -
czę ściej, szu kam za tem miej sca za da szo ne go,
za mknię te go i ustron ne go; ta kie go, w któ rym
nikt mnie nie zo ba czy. 
Kie ru jąc się ty mi wy tycz ny mi, w trak cie mo ich
po dró ży spa łem m.in. w to a le cie dam skiej w Ja -
po nii (w tym sa mym cza sie, na pod grze wa nym
se de sie su szy ły się wy pra ne wcze śniej skar pet -
ki), w wy chod ku w gó rach na Is lan dii, w ru rze
zjeż dżal ni w Ira nie, w schro ni sku dla bez dom -
nych w Gru zji, w wy ko le jo nym wa go nie ko le jo -
wym w Briań sku, w szpi ta lu na Sy be rii, w do mu
dziec ka, na try bu nie bo iska w Wa lii, na po lu gol -
fo wym w Szko cji oraz w pu sto sta nach, na pod -
da szach i da chach. Od ja kie goś cza su fo to gra -
fu ję miej sca noc le gów. Cza sa mi nie zdą żam, bo
mi mo wstęp nej – po zy tyw nej we ry fi ka cji miej -
sca, nie spo dzie wa nie zja wia się ja kiś czło wiek,
któ ry mnie wy rzu ca lub – pod wpły wem stra -
chu – dzwo ni na po li cję. Zda rza się też, że przy -
cho dzi czło wiek i mó wi: – „Hej, sta ry, co ty ro bisz?
Tu jest zim no i mo kro, chodź do mnie – do do -
mu” i pro po nu je mi noc leg. W trak cie mo ich po -
dró ży czę sto ko rzy stam z ludz kiej życz li wo ści,
choć nie bez przy gód. Kie dy sko rzy sta łem z po -
dob nej pro po zy cji w Ar me nii i tra fi łem do do mu
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pew ne go czło wie ka, je go żo na przy nio sła nam
ko la cję, a ja do wie dzia łem się, że ów męż czy -
zna wy szedł dwa dni wcze śniej z wię zie nia,
gdzie prze sie dział ostat nie 13 lat za za bój stwo
bra ta, któ re go na krył w łóż ku z tą wła śnie ko -
bie tą.
Cza sa mi za bie ram w po dróż zna jo mych. Oczy -
wi ście, kon takt z oto cze niem w na wet naj mniej -
szej gru pie, ni gdy nie bę dzie ta ki jak sa mot ne -
go po dróż ni ka, ale to rów nież cen ne do świad -
cze nie. Dru gi czło wiek – asy stent, jest mi nie -
zbęd ny pod czas „ko mer cyj nych” wy jaz dów,
kie dy le wi tu ję na uli cach ku ror tów Włoch
i Fran cji. Lu dzie ob cho dzą mnie do oko ła,
spraw dza ją czy mię dzy mo im tył kiem a zie mią
nie ma żad nych przed mio tów, a nad mo imi ra -
mio na mi li nek. Oczy wi ście, nie ma, więc
w uzna niu rzu ca ją mo ne ty, krę cą fil my i ro bią
zdję cia – śred nio ok. ty sią ca pod czas trzy go -
dzin ne go se an su.

Lu dzie czę sto py ta ją mnie, jak po ro zu mie wam
się z In ny mi. Znam an giel ski, pod sta wy nie miec -
kie go i ro syj skie go. Po za tym, jak każ dy, mam
mi mi kę i ge sty, któ re uła twia ją ko mu ni ka cję (uła -
twia ją też otwar tość na lo kal ne na po je wy so ko -
pro cen to we). Ni gdy nie mia łem pro ble mu z po -
ro zu mie niem się z na po tka ny mi ludź mi – na wet
w wio skach Kam bo dży. Czę sto sły szę: nie po -
dró żu ję, bo nie znam ję zy ka i, w ta kim przy pad -
ku, ję zyk nie jest pro ble mem, a wy mów ką. Wy -
star czy chcieć i wyjść z do mu. Po tem jest już
z gór ki. �

* Ma mut to tu rec kie imię mę skie. 
**W schro ni sku dla bez dom nych w Tbi li si Mi chał Piec po znał
Ro sja ni na – den ty stę z bie głą zna jo mo ścią an giel skie go. Kil -
ka na ście lat te mu oże nił się on z pięk ną Ro sjan ką, któ ra cięż -
ko za cho ro wa ła i zmar ła. Męż czy zna za po ży czył się na le cze -
nie żo ny, a przez swo ich wie rzy cie li zo stał wy sła ny do Gru zji,
że by spła cić nie ist nie ją cy dług. Kie dy wy ko nał po le ce nie Ro -
sjan, oka za ło się, że nie mo że wy je chać z Gru zji, bo w swo im
wła snym kra ju zo stał uzna ny za zmar łe go.

miCHał PieC

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
Je den z naj więk szych i naj po pu lar niej szych re gio nów nar ciar skich w Au strii, to Zil ler tal. Two rzą go czte ry du że
ośrod ki: Do li na Zil ler tal (naj bar dziej ro dzin ny, z re kre acyj ny mi tra sa mi), Zil ler tal Are na (sze ro ki wy bór tras, a wśród
nich Ha ra ki ri – tra sa o na chy le niu 78%) oraz lo do wiec Hin ter tux (ca ło rocz ny ośro dek spor tów zi mo wych ze słyn -
ną 12-ki lo me tro wą tra są pro wa dzą cą ze sta cji Ge fro re ne Wand – 3250 m n. p. m do miej sco wo ści Hin ter to ux).
W ca łym re gio nie jest 662 km zróż ni co wa nych tras nar ciar skich. Moż na do nich do trzeć w wy god ny i szyb ki
spo sób za po mo cą sie ci 171 no wo cze snych wy cią gów i ko le jek li no wych.

NA SAFARI DO KENII
Wy obraź so bie naj pięk niej sze miej sce na zie mi. Pier wot ną przy ro dę, zwie rzę ta pa są ce się na bez kre snej sa wan nie,
la sy rów ni ko we, wy nio słe ośnie żo ne szczy ty gór skie. Ra fy ko ra lo we, nie ska zi tel nie bia łe pla że z pal ma mi ko ko so wy -
mi, cie płe wo dy Oce anu In dyj skie go. To Ke nia!
Ple mio na, któ re ży ją tak jak ich przod ko wie i za cho wu ją nie zmien ne od wie ków zwy cza je. Tęt nią ce ży ciem mia sta.
Miej sca, któ re za pra sza ją do no wych przy gód, wy po czyn ku, po zna wa nia nie zna nych kul tur i upra wia nia spor tów. Kraj
po ło żo ny po obu stro nach rów ni ka, na wschod nim wy brze żu nad Oce anem In dyj skim. Wszyst ko jest tu nie zwy -
kłe – od lu dzi, ich oby cza jów, po dzi ką przy ro dę i kli mat. Naj więk szą atrak cją tu ry stycz ną są ma low ni cze Par ki Na ro -
do we, naj słyn niej sze to Am bo se lii, Tsa vo East i West, Ma sai Ma ra. Wspa nia łe afry kań skie pej za że, róż no rod na dzi ka
przy ro da na wy cią gnię cie rę ki, ba jecz ne pla że, cie pły oce an, pięk ne ra fy ko ra lo we, przy jaź nie na sta wie ni miesz kań -
cy oraz wszech obec na eg zo ty ka ocza ru ją wszyst kich cie ka wych Czar ne go Lą du.

Olivier’s Travels
Katowice, ul. Bażantów 2
E-mail: biuro@olivierstravels.pl
Tel. 32 353 02 03
www.olivierstravels.pl

ZIMA 2013/2014

PRZYJDŹ DO NAS I ZDECYDUJ. Wybierz miejsce idealne dla Ciebie! 

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



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. 

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.

OD WIELKIEGO ŚWIATA
MOTORYZACYJNYCH WYŚCIGÓW DZIELI
NAS TYLKO KILKA GODZIN JAZDY

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

ESTETYKA I PRĘDKOŚĆ

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.

WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI

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. 

KIEROWNICA BMWM
PERFORMANCE
WALCANTARZE, ZE
WSTAWKĄ ZKARBONU
IWYŚWIETLACZEM
WYŚCIGOWYM
Zintegrowany komputer wyścigowy
i sportowa stylistyka BMWM
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.

Bmw m
PerFormance

CZYLI Z TORU WYŚCIGOWEGO NA DROGĘ

Z TYM EGZEMPLARZEM

MAGAZYNU PLACE 

RABAT -15% NA WSZYSTKIE

AKCESORIA BMW M

PERFORMANCE W SALONIE BMW

BAWARIA MOTORS w Katowicach (al.

Roździeńskiego 204)

Promocja trwa od 10.12.2013 r.

do 28.02.2014 r. Szczegółowe informacje

pod numerem telefonu: 32 608 00 97 oraz

na www.katowice.bmw-bawariamotors.pl

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
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Jedyny taKi 
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

TEKST: aleKSandra KnaPczyK

 PLACE TO SEE 

Z po wo du szyb kie go try bu ży cia nie ma my cza -
su, aby spę dzać wol ne chwi le z na szy mi dziad -
ka mi czy ro dzi ca mi. Oso by star sze prze by wa ją
w więk szo ści przy pad ków sa me w swo ich do -
mach, przez ca ły dzień. Nie ma ją się do ko go
ode zwać, bo ją się wyjść, są ma ło ak tyw ne
i w efek cie te go bar dzo szyb ko się sta rze ją. Ale
nie w na szym do mu.
W Se nior Re si den ce nie bę dzie prze cięt ne go
dnia – ru ty ny na rzu ca nej wszyst kim miesz kań -
com. Lu dzie ma ją róż ne przy zwy cza je -
nia – wsta ją o róż nych po rach, są mniej lub bar -
dziej ak tyw ni, lu bią spę dzać czas sa mot nie lub
wręcz prze ciw nie – bar dzo cią gnie ich do in -
nych. Bę dzie jak w do mu – jed ne go dnia bę -
dzie się mia ło ocho tę zwo jo wać świat, a in ne go
po pro stu od po cząć.

„ZWY KŁY DZIEŃ”? TO NIE U NAS.
BĘDZIE JAK W DOMU – JEDNEGO DNIA
BĘDZIE SIĘ MIAŁO OCHOTĘ
ZWOJOWAĆ ŚWIAT, A INNEGO
PO PROSTU ODPOCZĄĆ.

Z licz nych roz mów, któ re prze pro wa dzi łam wy -
ni ka, że lu dzie star si wca le nie chcą miesz kać

na wsi, z da le ka od ro dzi ny i od zgieł ku dnia co -
dzien ne go. Ka to wic kie Osie dle Ba żan to wo sta -
ło się mia stem w mie ście. Ma my w nim cen -
trum re ha bi li ta cyj no -spor to we, wie lo spe cja li -
stycz ną przy chod nię, ap te kę, skle py, czy li
wszyst ko, cze go po trze bu je oso ba star sza.
Miej sce jest do brze do stęp ne z każ dej stro ny
aglo me ra cji ślą skiej, w bli sko ści szpi ta li i kli nik.
Tu taj in te gra cja po ko leń, na któ rej nam tak za -
le ży na pew no się zi ści.
Pen sjo na riu sze Se nior Re si den ce mo gą być
pew ni, że ofe ru je my im wa run ki o wy so kiej ja -
ko ści. Zresz tą wi dać to go łym okiem – każ dy
mo że wejść do bu dyn ku wy bu do wa ne go bez
ba rier ar chi tek to nicz nych i spraw dzić ja kość
wy ko na nia, wiel kość po miesz czeń oraz uni ka -
to we roz wią za nia ar chi tek to nicz ne, ja ki mi np.
są oko ło 20 oso bo we gru py miesz kal ne
z wspól ną świe tli cą, kuch nią i czę ścią miesz kal -
ną. Oso by star sze bę dą miesz kać w prze stron -
nych jed no - lub dwu oso bo wych po ko jach z ła -
zien ka mi, wy po sa żo nych w sys te my przy wo -
ław cze. Bę dą mia ły do dys po zy cji po ko je do fi -
zjo te ra pii oraz ogro dy wo kół do mu, w któ rych
bę dzie moż na spa ce ro wać, czy po pro stu od -
po cząć. Tak wy glą da ją wa run ki miesz ka nio we.

Jesz cze waż niej szy jest duch i at mos fe ra miej -
sca, a za nie od po wia da per so nel Se nior Re si -
den ce – lu dzie, któ rych ce chu ją przede wszyst -
kim po wo ła nie, em pa tia i cie pło. Za trud nia my
wy kwa li fi ko wa nych opie ku nów, pie lę gnia rzy
i pie lę gniar ki, te ra peu tów za ję cio wych, fi zjo te -
ra peu tów, któ rzy obok swo je go fa chu są rów -
nież opie ku na mi osób star szych. 
Czy ta jąc mój opis, pew nie ca ły czas za da ją so -
bie Pań stwo py ta nie: ile to kosz tu je? Mie sięcz -
ny koszt po by tu w czę ści pry wat nej, w po ko ju
jed no oso bo wym to 4 tys. zł. W ce nie skal ku lo -
wa li śmy 24-go dzin ną opie kę, te ra pię za ję cio wą
i fi zjo te ra pię w pod sta wo wej for mie, do mo we
wy ży wie nie z do pa so wa ną do miesz kań ca die -
tą, pra nie i sprzą ta nie. W czę ści so cjal nej jest
szan sa, że w opła cie par ty cy po wać bę dą tak że
gmi ny. Już moż na sta rać się o do fi nan so wa nie
po by tu w Se nior Re si den ce (ośro dek ma cha -
rak ter po nad gmin ny). Szcze gó ło wą pro ce du rę
opi sa li śmy na na szej stro nie in ter ne to wej
www.se nior -re si den ce.pl w za kład ce Pro ce du -
ra Przy ję cia. Już te raz pro wa dzi my li stę re zer -
wa cyj ną do czę ści pry wat nej. Ma my już kil ku -
dzie się ciu ocze ku ją cych na otwar cie pen sjo na -
riu szy. �

Po wyż sze py ta nie jest o ty le istot ne, że za pla no wa -
ny cel moż na naj czę ściej uzy skać na kil ka rów no -
rzęd nych spo so bów. A każ dy z nich mo że wią zać
się zróż nej wy so ko ści ob cią że nia mi po dat ko wy mi. 
Z po mo cą po dat ni kom przy szedł kil ka lat te mu
Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Uznał on, że fi skus nie
mo że ocze ki wać od po dat ni ków, by ci kształ to -
wa li swo je re la cje praw ne z in ny mi uczest ni ka -
mi ob ro tu w ta ki spo sób, by ro dzi ły one moż li -
wie naj wyż sze ob cią że nia po dat ko we. Try bu nał
po twier dził więc cy wi li stycz ną za sa dę swo bo dy
umów oraz le gal ność opty ma li za cji po dat ko wej
i pla no wa nia po dat ko we go. 

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

Opty ma li za cja po dat ko wa nie mo że być
w żad nym ra zie utoż sa mia na z obej ściem
pra wa po dat ko we go, czy też – z uchy la niem
się od opo dat ko wa nia, któ re na le ży oce nić
ja ko dzia ła nia nie zgod ne z pra wem. 
Pod sta wą pla no wa nia po dat ko we go jest
usta le nie fi nal ne go ce lu biz ne so we go, ja ki
za mie rza my osią gnąć. Za raz po tem na le ży
umie jęt ne do brać i ko rzy stać z do stęp nych
na ryn ku do rad ców. 
Pa mię taj my – do bry do rad ca naj pierw usta la
z klien tem cel (trans ak cję), a do pie ro po tem
pro jek tu je struk tu rę trans ak cji oraz pro po nu -
je ho no ra rium za swo je usłu gi. Oszczęd ność
po dat ko wa, jak i za ro bek do rad cy, nie mo gą
być bo wiem ce lem sa mym so bie. 
War to więc ko rzy stać z rad pod mio tów, po -
sia da ją cych wy kwa li fi ko wa ne ze spo ły do -
świad czo nych rad ców praw nych, do rad ców
po dat ko wych, bie głych re wi den tów, ad wo ka -
tów, czy rzecz ni ków pa ten to wych. Ta ki mul ti -
dy scy pli nar ny ze spół pro fe sjo na li stów ko rzy -
sta ją cych z przy wi le ju ta jem ni cy za wo do wej,
po zwa la na „spo koj ny sen” po ca łej ope ra cji. 
Pa mię taj my też, że do bry do rad ca pa trzy

na po wie rzo ne za da nie „sze ro ko”. Bie rze
pod uwa gę oto cze nie go spo dar cze, praw ne,
urzę do we, prak ty kę ob ro tu jak i wszel kie
skut ki (praw ne, biz ne so we, po dat ko we, oso -
bi ste, etc.) pla no wa nej ope ra cji. Nie jest bo -
wiem sztu ką za pla no wa nie np. skom pli ko wa -
nej struk tu ry spół ek ce lo wych oraz sze re gu
spe cy ficz nych czyn no ści praw nych po mię -
dzy ty mi spół ka mi, je że li klient nie jest w sta -
nie te go pla nu zro zu mieć, al bo je że li – co
gor sza – re ali za cja pla nu wy wo ła nie ko mu -
ni ko wa ne uprzed nio klien to wi, ne ga tyw ne
skut ki ubocz ne np. w po sta ci spad ku ra tin gu
ban ko we go. 
Do bry do rad ca, tam gdzie trze ba – tłu ma -
czy, su ge ru je, in spi ru je, a tam, gdzie trze -
ba – ha mu je swo je go klien ta lub pod po -
wia da bez piecz niej sze roz wią za nia al ter na -
tyw ne. �

oPtymalizacJa 
I PLANOWANIE

PODATKOWE

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

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? 



Place: co jest dla pana najważniejsze
w praktyce stomatologicznej?
dr Ma riusz Du da: Dla mnie waż ny jest do bra ny
ze spół le ka rzy, dzię ki któ re mu je ste śmy w sta -
nie za pro po no wać Pa cjen tom moż li wie naj -
szer szy wa chlarz wy so kiej ja ko ści świad czeń
me dycz nych. Z le ka rza mi, z któ ry mi pra cu ję
zna my się od lat, czę sto wy jeż dża my ra zem
na szko le nia, kon gre sy, a na wet wa ka cje. Trzon
ze spo łu sta no wią sto ma to lo dzy, któ rzy współ -
pra cu ją ze mną od po cząt ku swo jej ka rie ry za -
wo do wej. Sto ma to lo gia es te tycz na, pro te ty ka,
im plan to lo gia, pe rio don to lo gia, sto ma to lo gia
dzie cię ca, wła sne la bo ra to rium pro te tycz -

ne – dzię ki róż nym spe cja li za cjom za pew nia -
my Pa cjen tom kom plek so we le cze nie na wy so -
kim po zio mie z za cho wa niem naj wyż szych
stan dar dów.

Kompleksowość, to chyba słowo klucz
w tworzeniu oferty dla najbardziej
wymagających pacjentów? coś o tym
wiemy w Bażantowie, które nazywamy
mianem „miasta w mieście”.
Miesz kam od lat bar dzo bli sko kom plek su Ba -
żan to wa i kon se kwen cja w roz wo ju tej spo -
łecz no ści zro bi ła na mnie ogrom ne wra że nie.
Tak jak nie da się w pa rę chwil stwo rzyć atrak -

cyj ne go, funk cjo nal ne go, za lud nio ne go osie -
dla, tak też nie moż li we jest stwo rze nie w cią -
gu np. pół ro ku no wej, peł no pro fi lo wej kli ni ki
me dycz nej od ze ra. Po trzeb ny jest ze spół
spraw dzo nych le ka rzy, du że do świad cze nie
w lo gi sty ce i or ga ni za cji pro wa dze nia kli ni ki
me dycz nej a tak że wie lu Pa cjen tów za do wo -
lo nych z le cze nia. Du da Cli nic, wy gląd kli ni ki,
lo ka li za cja i mój ze spół są dla mnie speł nie -
niem ma rzeń. Kie dyś ma rzy łem o wła snej, pry -
wat nej kli ni ce pod la sem, nie da le ko miej sca
za miesz ka nia i po po nad 20 la tach ka rie ry za -
wo do wej i wie lu sta ra niach uda ło mi się ten
cel krok po kro ku zre ali zo wać. 

w konkursie top design na najładniejszą
klinikę stomatologiczną w Polsce w 2013
roku właśnie zdobyli Państwo główną
nagrodę.
Sta ra my się wy zna czać tren dy we współ cze -
snej sto ma to lo gii, a w tym przy pad ku cho dzi
nie tyl ko o wy so kie stan dar dy le cze nia, ale
tak że o pro jek ty okre śla ją ce no wo cze sny
i nie ba nal ny wy strój wnętrz. Rze czy wi ście, ju -
ro rzy kon kur su do ce ni li na sze sta ra nia, że by
stwo rzyć miej sce, w któ rym Pa cjent bę dzie
się czuł kom for to wo. Kli ni ka znaj du je się
w Murc kach, w spo koj nej dziel ni cy Ka to wic,
a więc ła two jest unik nąć kor ków pod czas

do jaz du. Od pierw szych chwil na te re nie Du -
da Cli nic, Pa cjen tów ota cza mi ła i przy ja zna
at mos fe ra, któ ra to wa rzy szy im przez ca ły
okres le cze nia. Ogrom ną wa gę przy wią za li -
śmy do stre fy kom for tu Pa cjen ta, któ rą od -
dzie li li śmy od ga bi ne tów sto ma to lo gicz nych.
Sta ra li śmy się, aby wy strój hal lu re cep cyj ne -
go był lek ki i nie ko niecz nie zwią za ny ze sto -
ma to lo gią. Pa nu je tu swo isty mi ni ma -
lizm – stre fa ci szy, spo ko ju, przy jem nej, ła -
god nej mu zy ki i mi łe go za pa chu. Miej sce,
gdzie Pa cjent mo że się w peł ni zre lak so wać
przed za bie giem lub po za bie gu sto ma to lo -
gicz nym. �
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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.

27

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

Może adres tel.
itp.?
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 SPORT PLACE 

teniSowe
miStrzoStwa
ŚlĄSKa leKarZY

SPONSOREM NAGRÓD PRZYZNAWANYCH W TURNIEJU SĄ:

23– 25listopada 2013 r.

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

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU : do środy 23 listopada w recepcji BS

LOSOWANIE : czwartek 24 listopada godz. 16.00

IMPREZY TOWARZYSZĄCE :  

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

www.sport.bazantowo.pl                                 telefon: 32 350 20 94

NA ZAKOŃCZENIE IMPREZY UROCZYSTA
KOLACJA – sobota 20.00 

Konstrukcja soczewek uwzględnia � zjologiczne różnice 
pomiędzy prawym i lewym okiem, gwarantując wyjątkowo 

szerokie pola widzenia. 

© 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®.

WIDZENIE BEZ OGRANICZEŃ.

PRZEŁOM W JAKOŚCI WIDZENIA

PRZEŁOM W PROJEKTOWANIU 
SOCZEWEK PROGRESYWNYCH

Dzięki przeprojektowaniu konstrukcji progresywnej 
w procesie kalkulacji soczewki praktycznie 

wyeliminowano efekt pływania obrazu.

PRZEŁOM W KONSTRUKCJI 
SOCZEWEK PROGRESYWNYCH

Dzięki technologii 4D po raz pierwszy możliwe stało się 
uwzględnienie oka dominującego, co dla użytkownika 

soczewek oznacza poprawę czasu reakcji. 

PRZEŁOM W PERSONALIZACJI*

* Technologia 4D dostępna wyłącznie w soczewkach Varilux S 4D. 

d’Or

2012

Zdobywca prestiżowych nagród: 

Innowacyjne szkła okularowe tylko w salonach

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

Optyk-Okulista Signum, Mikołów
C.H. Auchan ul. Gliwicka 3

tel. 32 73 699 60, e-mail: salon@optyk-okulista.pl

ALE CZY FI NO WIE BY LI PIERW SI…?

Sau na w ko rzyst ny spo sób wy wie ra wie lo kie -
run ko wy wpływ na or ga nizm czło wie ka. Do ty -
czy to ukła du krą że nia, krwio twór cze go, ob wo -
do we go i ośrod ko we go ukła du ner wo we go
a tak że nie któ rych gru czo łów wy dzie la nia we -
wnętrz ne go. 
Moż na ją sto so wać ja ko za bieg ogól now zmac -
nia ją cy, har tu ją cy i od prę ża ją cy or ga nizm, co
zwłasz cza w okre sie je sien no – zi mo wym przy -
no si zna czą ce ko rzy ści na sze mu zdro wiu.
W wy ni ku jej sto so wa nia wzmac nia my or ga -
nizm, re lak su je my się i na wet w pew nym stop -
niu od chu dza my. 
Jak w ta kim ra zie dzia ła SAUNA, że tak wie lo -
kie run ko wo wpły wa na na sze zdro wie i sa mo -
po czu cie? 
Za bieg skła da się z fa zy na grze wa nia i fa zy
ochła dza nia or ga ni zmu. Fa za na grze wa nia po -
le ga na prze by wa niu w po miesz cze niu o wy so -
kiej tem pe ra tu rze. W przy pad ku do brej ada pta -

cji do wy so kiej tem pe ra tu ry moż na prze nieść
się na wy żej uło żo ne ła wy (im wyż szy sto pień,
tym tem pe ra tu ra jest więk sza).
W fa zie ochła dza nia dla zwięk sze nia efek tu
chło dze nia sto su je się spe cjal ny spo sób od dy -
cha nia (zwięk sza się fa zę wy de chu), ta kie po -
stę po wa nie po wo du je, że do płuc wni ka więk -
sza ob ję tość po wie trza. Sto so wa ne są tu 3 spo -
so by schła dza nia: po le wa nia, za nu rze nia w ba -
se nie z zim na wo da, zim ny na trysk (tem pe ra tu -
ra nie po win na być niż sza niż 18 0C).

SAUNA A SPORT

W spo rcie sau nę sto su je się zwy kle 1 – 2 ra zy
w ty go dniu, kil ka na ście go dzin po tre nin gu
lub w dni bez tre nin go we. Nie na le ży ko rzy stać
z sau ny w dni po prze dza ją ce za wo dy, ani
w dniu po prze dza ją cym tre ning szyb ko ścio -
wy, gdyż do cho dzi do roz luź nie nia i wy stę po -
wa nia efek tu osła bie nia i zwol nie nia szyb ko ści
re ak cji.

JAK OPTY MAL NIE KO RZY STAĆ
Z SAUNY?

Tem pe ra tu ra po miesz cze nia po win na wy no sić
od 80 do 100 0C, a po ziom wil got no ści względ -
nej 15 %. Każ da fa za nie po win na trwać dłu żej
niż 12 mi nut i za le ży od tem pe ra tu ry, wil got no -
ści oraz moż li wo ści or ga ni zmu oso by ko rzy sta -
ją cej z za bie gu. Do brym kry te rium cza so wym
prze by wa nia w sau nie mo gą być pierw sze wy -
stą pie nie ob fi tych po tów na czo le i most ku
w oko li cach pach oraz pa chwin. Łącz ny czas
po wi nien wy no sić od 10 –25 mi nut.
Re asu mu jąc, sau na nie tyl ko jest jed nym
z naj efek tyw niej szych za bie gów przy spie sza -
ją cych re sty tu cję po tre nin go wą or ga ni zmu,
ale rów nież zna czą co pod no si je go od por -
ność i dzia ła od prę ża ją co na cia ło i umysł. Za -
sto so wa nie róż ne go ro dza ju olej ków ete rycz -
nych wzmac nia mi łe do zna nia ja kie po cho -
dzą z te go jak że spraw dzo ne go od sta ro żyt -
no ści ry tu ału. �

Sauna 
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
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 PLACE BO 

Sport jest czę ścią mnie, choć od uro dze nia
cier pię na nie do wład koń czyn. W wie ku 4 lat
na uczy łam się pły wać, a 13 lat póź niej roz po -
czę łam pro fe sjo nal ny tre ning pły wac ki. By ła
to w peł ni świa do ma de cy zja. Szyb ko po ja wi -
ły się też pierw sze suk ce sy i po ku sa, że by
uło żyć te puz zle na praw dę pro fe sjo nal nie,
a każ dy ele ment ukła dan ki jest waż ną skła -
do wą suk ce su. Dla spor tow ca XXI wie ku,
do naj waż niej szych na le żą opie ka me dycz -
na, re ha bi li ta cja i od no wa bio lo gicz na. Spo -
tka nia z re ha bi li tan tem są szcze gól nie istot -
ne z po wo du mo jej dys funk cji i od by wa ją się
za zwy czaj dwa ra zy w ty go dniu. Do te go do -
cho dzi pra ca w do mu nad tzw. wzor ca mi ru -
cho wy mi. Mą dra re ha bi li ta cja po ma ga rów -

nież za po bie gać kon tu zjom. Od po wied nie
ćwi cze nia wzmac nia ją nie tyl ko mię śnie po -
trzeb ne w da nej dys cy pli nie spor tu, ale rów -
nież mię śnie głę bo kie od po wie dzial ne za po -
sta wę.
Sport pro fe sjo nal ny to ca ły czas ba lan so wa nie
na gra ni cy. Mi mo, że pły wa nie nie jest uzna wa -
ne za spe cjal nie kon tu zjo gen ne, to ja mam
na kon cie dwie po waż ne kon tu zje – uszko dze -
nie stoż ka ro ta to rów za koń czo ne ar tro sko pią
obu bar ków (le we go w 2006 i pra we go
w 2007 ro ku). Je stem za wod nicz ką, któ ra
po kon tu zji za wsze wra ca ła do peł ni sił wi tal -
nych, a głód wo dy po wo do wał, że po po wro -
cie do spraw no ści by łam za zwy czaj jesz cze
szyb sza. �

Nie ma spor tow ca, któ ry nie bo ry kał by się kon -
tu zja mi. Nie któ rym, nie da się za po biec – jak
mo je mu zła ma niu ko ści śród sto pia, in -
nych – na cią ga nia mię śni, prze cią ża nia sta -
wów – moż na unik nąć, dzię ki wpla ta niu ćwi -
czeń re ha bi li ta cyj nych do pla nu tre nin go we go.
Ge ne ral nie, cho dzi o to, aby wzmoc nić wszyst -
kie mię śnie po to, aby – w ra zie ura zu – od cią -
ży ły prze cią żo ny mię sień. 
Im je stem star sza, tym po trze bu ję więk szej pro -
fi lak ty ki i bar dzo ża łu ję, że nie by łam pod opie -
ką re ha bi li tan tów od lat dzie cię cych. Sport to
zdro wie, ale nie sport pro fe sjo nal ny. U ko la rzy
szcze gól nie cier pią ko la na oraz krę go słup
i nie zwy kle istot ne jest, aby już od wcze sne go

dzie ciń stwa tra fić pod opie kę do bre go re ha bi -
li tan ta, któ ry za dba o to, aby wszyst kie par tie
mię śni by ły pra wi dło wo roz bu do wa ne.
Naj po waż niej sza kon tu zja w ka rie rze przy tra fi -
ła mi się tuż przed Igrzy ska mi Olim pij ski mi
w Lon dy nie. Dia gno za brzmia ła: dwie ko ści zła -
ma ne, wszyst kie wią za dła w sta wie sko ko wym
ze rwa ne. Tak po waż ny uraz wy łą czył mnie z ru -
chu na trzy mie sią ce i po sta wi ła dal szą ka rie rę
spor to wą pod zna kiem za py ta nia. Po dob ne
ura zy spra wia ją, że lu dzie zo sta ją in wa li da mi.
Ja – dzię ki spe cja li stom z kli ni ki Ga len i ty ta -
nicz nej pra cy (re ha bi li ta cja trwa ła śred nio 5 go -
dzin dzien nie) my ślę dziś o zło cie w Rio de Ja -
ne iro. �

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

Siła
REHABILITACJI

KA RO LI NA HA MER 

nie peł no spraw na pły wacz ka (cier pi an
nie do wład koń czyn), pa ra olim pij ka, mul ti -
me da list ka mi strzostw świa ta i Eu ro py.
Dzię ki po mo cy Fun da cji Ba żan to wo,
w Ba żan to wo Re ha bi li ta cja i Ba żan to wo
Sport przy go to wu je się do Igrzysk Pa ra -
olim pij skich w Rio de Ja ne rio w 2016 ro -
ku. Jej ce lem jest po dium.

MA JA WŁOSZ CZOW SKA 

srebr name da list ka Igrzysk Olim pij skich
wPe ki nie w2008 ro ku, mul ti me da list ka mi -
strzostw Eu ro py i świa ta wko lar stwie gór -
skim. Pobar dzo groź nej kon tu zji przed Igrzy -
ska mi wLon dy nie (2012 r.) wró ci ła dopeł ni sił
dzię ki współ pra cu ją ce mu zBa żan to wo Re -
ha bi li ta cja or to pe dzie – Krzysz to fo wi Fic ko wi.
Jej ce lem jest zło ty me dal pod czas Igrzysk
Olim pij skich wRio de Ja ne iro w2016 ro ku.
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 POGROMCY MITÓW 

ZDROWOTNE MITY OBALA DR JULIUSZ DEC, ORTOPEDA
TRAUMATOLOG Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

ZIMNO I WILGOĆ WYWOŁUJE 
PROBLEMY ZE STAWAMI

Wie lo krot nie za sta na wia łem się, dla cze go zim no
i wil goć mia ły by wy wo ły wać pro ble my ze sta wa mi
iostat nio wy my śli łem so bie, że je sien no -zi mo wa au -
ra spra wia, że w at mos fe rze uża la nia się nad so bą
kon cen tru je my się nana szych do le gli wo ściach. Ab -
so lut nie zpunk tu wi dze nia bio lo gii nie wi dzę po wo -
dów, dla któ rych zim no iwil goć mia ły by po wo do wać
uszka dza nie sta wów. Wręcz prze ciw nie – w przy -
pad ku sta wów, w któ rych wy stę pu je pro ces cho ro -
bo wy -za pal ny, za le ca się ich schła dza nie.

BIEGANIE W SPECJALISTYCZNYM 
OBUWIU SPORTOWYM 
NIE NISZCZY STAWÓW

Ude rze nia na prze mien ne, zwłasz cza w sta wach,
któ re ma ją na wet nie wiel kie de for ma cje osi, pro wa -
dzi do prze cią żeń i w kon se kwen cji do nisz cze nia
sta wów. Oczy wi ście sto pień prze cią że nia, za le ży
od tech ni ki bie gu, pod ło ża, po któ rym bie ga my
i dy stan sów, któ re po ko nu je my, ale ge ne ral -
nie – bie ga nie nisz czy sta wy, za wsze. 

SPANIE NA TWARDYM 
JEST ZDROWE 
DLA KRĘGOSŁUPA

Ma te rac mu si być na ty le twar dy, że by nie od kształ -
cał się głę bo ko, ale rów no cze śnie na ty le mięk ki, że -
by wpu klił się wmiej scu bio der, utrzy my wał ta lię iwpu -
klił się woko li cy bar ków gdy śpi my nabo ku. 

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

Do pew ne go cza su kość bę dzie słab sza, ale kie dy
ule gnie peł nej prze bu do wie iwy two rzy się tzw. bli zna
kost na, miej sce zła ma nia bę dzie moc niej sze niż po -
zo sta ła część ko ści. 

POZYCJA SIEDZĄCA BARDZIEJ 
OBCIĄŻA KRĘGOSŁUP NIŻ STOJĄCA

Szcze gól nie nie ko rzyst na dla krę go słu pa jest po zy -
cja sie dzą ca nie dba ła – z za pad nię tym brzu chem

iza okrą glo ny mi ple ca mi. Aby zmi ni ma li zo wać ob cią -
że nia trzo nów krę go wych trze ba sie dzieć wpo zy cji
wy pro sto wa nej z pod par ciem w czę ści lę dź wio wej
krę go słu pa. 

SUPLEMENTY DIETY 
Z KOLAGENEM POMAGAJĄ 
ODBUDOWAĆ CHRZĄSTKI STAWOWE

Nie ste ty, ma ta kie go spo so bu, aby ja ki kol wiek pro -
dukt spo ży wa ny dro gą do ust ną od bu do wał chrząst -
kę sta wo wą. Nie ma żad nych ba dań na uko wych, któ -
re po twier dza ły by sku tecz ność dzia ła nia su ple men -
tów die ty wjej re ge ne ra cji. 

JEDZENIE NABIAŁU PRZEZ DZIECI
UCHRONI JE W PRZYSZŁOŚCI
PRZED OSTEOPOROZĄ

Spo ży wa nie wap nia ma wpływ nauzy ska nie szczy -
to wej ma sy kost nej. Im wię cej tej ma sy kost nej uzy -
ska się w wie ku do 30-35 ro ku ży cia, tym mniej sze
praw do po do bień stwo, że ubę dzie jej naty le szyb ko,
że ma sa osią gnie po ziom, któ ry jest okre śla ny ja ko
oste ope nia lub oste opo ro za. 

CZOSNEK I OLEJEK CZOSNKOWY

Jed nym z nich jest czo snek, któ ry zwięk sza
wła ści wo ści obron ne or ga ni zmu i re gu lu je
skład flo ry bak te ryj nej je lit, wy ka zu jąc dzia ła nie
m. in.: prze ciw za pal ne, prze ciw no wo two ro we
i prze ciw bak te ryj ne. Su ple men ta cję czosn ku
prze pro wa dza się w po sta ci czy ste go olej ku
czosn ko we go lub sprosz ko wa ne go czosn ku,
z cze go ole jek wy ka zu je sil niej sze dzia ła nie
bak te rio bój cze (dzien na por cja olej ku po win -
na wy no sić 1 mg).

PSZCZELI PYŁEK KWIATOWY

Odse tek lat me dy cy nie lu do wej jest zna ny pszcze -
li py łek kwia to wy, wktó rym od kry to oko ło250 róż -
nych sub stan cji ak tyw nych. Dzię ki tak bo ga te mu
skła do wi, uru cha mia on, pod trzy mu je i sty mu lu je
dzia ła nie przy sto so waw cze or ga ni zmu, pod no si
od por ność na szko dli we czyn ni ki fi zycz ne psy -
chicz ne i bio lo gicz ne oraz wpły wa na wzrost od -
por no ści na za ka że nia (gry pa, ka tar) i po pra wę
funk cji mó zgo wych (sy tu acje stre so we, pro ce sy
my ślo we). Sys te ma tycz ne przyj mo wa nie pył ku
zmniej sza do le gli wo ści w przy pad ku za ka że nia
gór nych dróg od de cho wych. Opty mal na su ple -
men ta cja to500 mg nado bę. Pre pa ra ty zpszcze -
lim pył kiem kwia to wym onaj wyż szym stan dar dzie
far ma ceu tycz nym są do stęp ne tyl ko wap te kach. 

OLIWKA EUROPEJSKA

Ko lej nym da rem na tu ry, od wie ków po -
wszech nie sto so wa nym scho rzeń okre su
prze zię bie nio we go jest oliw ka eu ro pej ska.
Olej i li ście drze wa oliw ne go są prze twa rza -
ne w ce lach lecz ni czych. Li ście oliw ki sto su -
je się w me dy cy nie tra dy cyj nej w ce lu ob ni -
że nia go rącz ki i po zio mu cu kru we krwi oraz
ja ko diu re tyk. Sto so wa ne są w le cze niu
scho rzeń po wo do wa nych lub zwią za nych
z wi ru sa mi, re tro wi ru sa mi, bak te ria mi lub
pier wot nia ka mi (np. prze zię bie nie, gry pa,
opryszcz ka, za pa le nie płuc, gruź li ca). Li ście
oliw ki za wie ra ją m.in. oleu ro pe ine któ ra ma
sil ne dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne wo bec
bak te rii gram -ujem nych i gram -do dat nich.
Sku tecz na por cja dzien na po win na do star -
czać 14 mg oleu ro pe iny. 

IMBIR

Ogrom ną ro lę w tra dy cyj nym zio ło lecz nic twie
oraz me dy cy nie na tu ral nej od gry wa im bir.
Jest bli sko spo krew nio ny z kur ku mą i kar da -
mo nem. Wy ka zu je sze reg za sto so wań – m.in.
dzia ła na po tnie, li kwi du je dresz cze oraz dzia -
ła wy krztu śnie i prze ciw bak te ryj nie. Jest sku -
tecz nym środ kiem w le cze niu cho ro by reu -
ma tycz nej. Na le ży wy bie rać pre pa ra ty stan -

da ry zo wa ne pod wzglę dem za war to ści fe no -
li im bi ru (mi ni mal na dzien na por cja to 15 mg
fe no li im bi ru).

OREGANO

War to rów nież wspo mnieć o ore ga no, któ re -
go wła ści wo ści lecz ni cze są sze ro ko wy ko -
rzy sty wa ne w me dy cy nie na tu ral nej. Więk -
szość z nas ore ga no zna ze wzglę du na za -
sto so wa nie w kuch ni śród ziem no mor skiej.
Zio ło to, oprócz wa lo rów sma ko wych, ma
sil ne dzia ła nie prze ciw u tle nia ją ce, prze ciw -
bak te ryj ne, roz kur czo we oraz prze ciw grzy -
bi cze. Po le cam su ple men ta cję ore ga no ja -
ko przy pra wy do po traw lub za ży wa nie
w po sta ci kap suł ko wa ne go ole ju z dzi kie go
ore ga no.

ZIELONA HERBATA

W in fek cjach bak te ryj nych i wi ru so wych sto -
su je się tak że zie lo ną her ba tę. Skład che -
micz ny li ści zie lo nej her ba ty jest bar dzo bo -
ga ty (garb ni ki, al ka lo idy, le cy ty na, ku ma ry -
na, wi ta mi ny, związ ki mi ne ral ne, po li fe no le),
przez co sil nie prze ciw dzia ła szko dli wym
bak te riom i wi ru som. Sku tecz na daw ka
dzien na po win na do star czać 200 mg po li fe -
no li. �

FAKT
FAKT

MIT
MIT

MIT

MIT

MIT

FAKT

KontuzJa
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

– 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)

zimowa 
SuPlementacJa

Apteka Vitalis
Katowice, ul. Bażantów 2

Tel. 32 255 31 62
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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

ZDJĘCIA: adrian lariSz

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”

tech ni ka tak po szła do przo du, a nie wy my śli ła jesz cze no śni -
ka, któ ry od da wał by cie płe brzmie nie mu zy ki płyt wi ny lo -
wych – mó wi ar ty sta, za pi su jąc przy pod pi sie kil ka nut. – Bo
wi dzi pan, ja się na wet dźwię kiem pod pi su ję – mó wi z uśmie -
chem.
Uśmiech naj le piej od da je ener gię, któ rą ema nu je je den z naj lep -
szych pia ni stów jaz zo wych na świe cie, 73-la tek, od 1978 ro ku no wo -
jor czyk. Jest tro chę ta ki, jak je go sztu ka, w któ rej od za wsze by ło wię -
cej ra do ści niż smut ku.

„od za wsze” ozna cza mniej wię cej rok 1951, kie dy w wi śle,
w wie ku 9 lat adam ma ko wicz za czął na ukę gry na for te pia -
nie. – ro dzi ce za in we sto wa li w mo ją edu ka cję mu zycz ną, mi -
mo, że w do mu się nie prze le wa ło – wspo mi na. 
Ar ty sta po cho dzi ze ślą skiej ro dzi ny, w któ rej pod cho dzo no z na boż -
nym sza cun kiem do kla sy ki, po dob nie jak do fil har mo nii. Więc gdy
wy brał jazz, mu zy kę, któ ra we dług pro pa gan dy przy na le ża ła lu dziom
mar gi ne su, ro dzi ce nie by li za chwy ce ni. Zda nie o wy bo rze sy na zmie -
ni li po noć do pie ro, gdy zo ba czy li je go kon cert w fil har mo nii. Ale
o tym, nie roz ma wia my.

z ga lak tycz nej car ne gie hall do ga ra żu w Pio tro wi cach, to dość
nie ty po wa ścież ka. lu bi pan ma łe sa le i bli skość pu blicz no -
ści? – py tam.
Rze czy wi ście lu bię fa mi li ną at mos fe rę kon cer tów w nie wiel kich sa -
lach, na któ re przy cho dzą tyl ko naj bar dziej za go rza li fa ni mu zy ki for -
te pia no wej. W ta kich miej scach gram już jed nak bar dzo rzad ko, pra -
wie w ogó le. Nie za leż nie od miej sca, naj bar dziej cie szy mnie peł -
na sa la, bo to ozna cza, że mo ja mu zy ka zo sta wia w lu dziach coś cen -
ne go, to znak, że się zro zu mie li śmy.

adam
maKowicz 

W GARAŻU
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roz ma wia pan grą?
Im pro wi za cja jest jak opo wia da nie hi sto rii, w któ rej fra zy za stę pu ją sło wa.
Rytm i me lo dia, to uni wer sal ne ję zy ki, któ re tak sa mo usły szą i zro zu mie -
ją lu dzie we wszyst kich za kąt kach świa ta, nie tyl ko w Pol sce czy Ame ry -
ce. A sko ro o Pol sce mo wa, to je stem tu taj co naj mniej raz w ro ku, na dwa -
-trzy mie sią ce, choć w sta nie wo jen nym li czy łem się z tym, że już ni gdy
nie wró cę, lub bę dę się mu siał zrzec oby wa tel stwa, aby zo ba czyć mat kę.
Lu bię tu wra cać i za każ dym ra zem wi dzę ogrom ny po stęp, któ re go wy,
bę dąc tu taj na miej scu nie do strze ga cie. Jed no się nie zmie nia – na rze -
ka nie. Na rze ka ją wszy scy, na wet ci, któ rzy na rze ka jąc, sie dzą w bar dzo
luk su so wym sa mo cho dzie. A tak nie moż na – ne ga tyw ny sto su nek
do świa ta spra wia, że lu dzie du żo cho ru ją i bar dzo szyb ko umie ra ją.

Kie dyś na rze ka li śmy, że nic nie ma, te raz na rze ka my, że wszyst kie -
go jest za du żo. 
Lu dzie za ko mu ny mie li bez piecz ną przy stań. Nie bo ga tą, ale wła śnie
bez piecz ną. Dzi siaj, nikt ni ko mu nie gwa ran tu je nic do koń ca ży cia,

ca ły czas trze ba udo wad niać, że jest się do brym. Ja, ja ko ar ty sta je -
stem z tym oswo jo ny, bo od po cząt ku wie dzia łem, że jak za gram kil ka
nie uda nych kon cer tów, to nie bę dę miał z cze go żyć. 

a więc ka rie ra to sze reg uda nych kon cer tów?
Ka rie ra to go dzi ny spę dzo ne na do jaz dach – w sa mo cho dach, po cią -
gach, sa mo lo tach i nie ustan ne ćwi cze nia. Z ze wnątrz wy glą da to
wspa nia le – z No we go Jor ku przy jeż dża ar ty sta, śpi w do brym ho te lu,
wy stę pu je przed peł ną sa lą. A pro zie ży cia da le ko jest do te go ro man -
tycz ne go wy obra że nia. Dla te go, tym, co z ko lei ja chcę cza sa mi usły -
szeć, jest przy ro da. Wte dy ja dę w stro nę swo ich gór, by po słu chać
pta ków, szu mu drzew i Wi sły. I to jest mo ja ko cha na mu zy ka.
Pa rę go dzin po na szej roz mo wie, Adam Grzą dziel przy słał po swo je go
imien ni ka je den z naj oka zal szych sa mo cho dów ze swo jej ko lek -
cji – czer wo ne go ca dil la ca. Nie wy klu czo ne, że za rok Mistrz zno wu
wy stą pi w Pio tro wi cach w je dy nym klu bie pod czas swo jej eu ro pej skiej
tra sy kon cer to wej.

ADAM MA KO WICZ 

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.

Już na wiosnę 2014
nowy projekt rozbudowy 

ENKLAWY MODERNISTYCZNEJ
OSIEDLA BAŻANTOWO

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

Apartamenty i mieszkania od 40 m2
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Je rzy Stuhr
Ur. 1947 r., je den z naj po pu lar niej szych
i naj bar dziej wszech stron nych ak to rów
pol skich, re ży ser fil mo wy i te atral ny,
w la tach 1972-1991 zwią za ny z kra kow -
skim Te atrem Sta rym, wy kła dow ca kra -
kow skiej PWST i rek tor tej uczel ni, jest
lau re atem wie lu pre sti żo wych na gród,
czło nek Eu ro pej skiej Aka de mii Fil mo -
wej przy zna ją cej Fe li xy. Au tor ksią żek
„Stuh ro wie. Hi sto rie ro dzin ne” oraz „Tak
so bie my ślę” (obie wy da ło Wy daw nic -
two Li te rac kie).KKie dyś za py ta no mnie, czy ci sza i ro dzi na to

sło wa, któ re się wy klu cza ją. W mo im ży ciu
by ły tyl ko jed ne Świę ta, któ rych nie spę dzi -
łem z ro dzi ną. Pra co wa łem za gra ni cą – we
wło skim te atrze, gdzie w Wi gi lię za pla no wa -
no przed sta wie nie. By łem prze ko na ny, że
nikt nie przyj dzie, po nie waż star si ko le dzy
z Pol ski opo wia da li mi, że w la tach pięć dzie -
sią tych – za cza sów Sta li na – też mu sie li
grać 24 grud nia i w te atrze by ło tyl ko woj sko,
bo ża den nor mal ny oby wa tel nie przy szedł -
by z wła snej wo li. A we Wło szech od wrot -
nie – sa la za peł ni ła się ludź mi, któ rzy przy szli
do te atru wprost z re stau ra cji, w któ rych
wcze śniej spę dza li czas. Pa mię tam nie sły -
cha nie mi łą at mos fe rę te go przed sta wie nia;
szcze gól nie za ku li sa mi, gdzie te go dnia by -
ło na wet cie ka wiej niż na sce nie.

Wi gi lia u Stuh rów jest bar dzo skrom -
na – czte ry -pięć po traw. Jest tra dy cyj na, bez -
mię sna, wręcz po st na, ale od święt na. Oso bi -
ście, na wet bar dziej niż wi gi lij ne po tra wy, lu -
bię do brze ubra ny stół.
To, że czę sto uczest ni czę w przy ję ciach

oraz, iż spę dzi łem przy naj mniej po ło wę ży cia
w nie złych ho te lach zło ży ło się na oso bli we
hob by – mam świ ra na punk cie do brze
ubra ne go sto łu. Za wsze sta ram się pod pa -
try wać, spo sób w ja ki kel ne rzy zwi ja ją chust -
ki i co ro ku spraw dzam swo je no we umie jęt -
no ści w Wi gi lię. Pro wa dzę na wet al bum,
w któ rym znaj du ją się fo to gra fie na kryć sto łu
z mi nio nych lat. Gdy bym uro dził się dru gi
raz, to chy ba zo stał bym kie row ni kiem pen -
sjo na tu.

Mam kło pot z uczest ni cze niem w na bo żeń -
stwach ze wzglę du na po pu lar ność. Zda rza -
ło się, że lu dzie przy cho dzi li do mnie po au -
to graf w ko ście le. Przez to mu sia łem na przy -
kład zre zy gno wać z uczest nic twa w pa ster -
kach, któ re uwiel bia łem bę dąc kie dyś mi ni -
stran tem. Ja ko mi ni strant nie mal ca łe Świę ta
prze sia dy wa łem zresz tą w ko ście le, bo by ło
du żo ro bo ty. Dzi siaj ła pię się na przy kład
na tym, że co ro ku bar dzo uważ nie oglą dam
mszę świę tą z Wa ty ka nu na wło skich ka na -
łach i bar dzo sta ran nie ana li zu ję ka za nia Oj -
ca Świę te go.

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

 PLACE KULTURY 

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.

HARLEM GOSPEL CHOIR

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

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.

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

26 grudnia, godz. 18.00
Opera Śląska, Bytom
Bilety: 45 i 50 zł

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.

SYLWESTER W TEATRZE ŚLĄSKIM

31 grudnia, godz. 20
Teatr Śląski, Katowice
Bilety: 399 i 349 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”

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.

Święta
u Stuhrów
Dobrze ubrany stół to podstawa!

ZAKOPOWER KOLĘDOWO
17 grudnia, godz. 19
te atr roz ryw Ki, cho rzów
Bi le ty: 80, 90 i 100 zł

Sen ty men tal ny, moc no osa dzo ny w tra dy cji
skal ne go Pod ha la, ale i ze współ cze snym roc -
ko wym za cię ciem kon cert ko lę do wy. Usły szy -
my roz bu do wa ne in stru men ta rium, po cząw -
szy od tra dy cyj nych skrzy piec, du dów pod ha -
lań skich, fu ja ry sło wac kiej, po gi ta rę, per ku sję,

in stru men ty per ku syj ne, bas, czy wła ści wą jaz -
zo wi sek cje dę tą. Pro gram kon cer tu to tra dy -
cyj ne pol skie, pod ha lań skie ko lę dy, ale zdzi -
wił by się ten, kto spo dzie wa się tyl ko kla sycz -
nych wy ko nań. Utwo ry w tra dy cyj nym, gó ral -
skim, aku stycz nym wy ko na niu mie sza ją się
z ty mi ener ge tycz ny mi, no wo cze śnie za aran -
żo wa ny mi, ale co naj waż niej sze na tu ral ny mi,
świe ży mi bez sztucz ne go par cia na wy myśl ne
no wa tor stwo.

Wydawnictwo Literackie
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 PLACE KULTURY 
Ptasie trele
w Bażantowie

Place Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:

 PLACE ZABAW 

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

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”. 

SKALDOWIE I GOŚCIE

31 grudnia, godz. 18
Centrum Kultury Katowice
Bilety: 50 i 60 zł

Głównym bohaterem gali sylwestrowej
wCentrum Kultury Katowice będą Skaldowie,
awprogramie występu znajdą się największe
przeboje estrady lat60. i 70.XXwieku, szereg
nagród i niespodzianek oraz toast naNowy 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. 

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
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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: wnuk@mcwnuk.pl, czekamy do 1 grudnia 2013 r.

 PLACE ZABAW 
Kator

RYSUNKI: martyna JaniK

do podmainy (prevka)



Rodzinnych Świąt
A w nowym roku 

wielu wyjątkowych miejsc
życzą


