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Smak nie ma obywatelstwa, ale trudno go podrobić. Juan Barrena Carvajal, szef kuchni w restauracji Albenca spakował przepisy
babci, muzykę, pasję do gotowania połączoną z temperamentem i przywiózł to wszystko z Hiszpanii do Katowic
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BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy
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Smak wspomnień

W powieści Marcela Prousta
nieocenioną rolę odgrywa
magdalenka – francuskie

ciastko w kształcie muszelki.
Proustowska magdalenka

weszła do kanonu literatury, jako
przypadkowy bodziec, który

przywodzi dawne chwile,
o jakich na co dzień się nie

rozmyśla, i których zwykle się nie
pamięta. Lektura powieści

„W poszukiwaniu straconego
czasu” potwierdza to, czego

sami
doświadczamy – wspomnienia
mają smak i zapach. Od teraz

każdy numer naszego
magazynu będzie miał smak.
Ten, przede wszystkim kuchni
hiszpańskiej, ale za sprawą

nowej, stałej rubryki także smak
spaghetti carbonara, ostro-
kwaśnej zupy krewetkowej
i sushi ebi tempura maki.

Smaczego!

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

Po włosku, po tajsku, po hiszpańsku, a może po japońsku? Gotuj razem
z nami i poznawaj smaki Bażantowa

34-38
Medical Fitness w Bażantowo Sport

Wystartowały zajęcia medical fitness. W cenie karnetu można trenować
bezpiecznie pod okiem fizjoterapeutów z Galen Rehabilitacja

40
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Zielony klejnot Cejlonu
Herbata. To właśnie jej liście odmieniły historię Cejlonu

32
Przychodzi futrzak do groomera

Wyczesany poradnik dla właścicieli czworonogów przygotowany przez
Przychodnię Weterynaryjną iVet
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Smak nie ma obywatelstwa, ale trudno go podrobić. Juan
Barrena Carvajal, szef kuchni w restauracji Albenca
spakował przepisy babci, muzykę, pasję do gotowania
połączoną z temperamentem i przywiózł to wszystko
z Hiszpanii do Katowic. Efekt? Wystarczy zamknąć oczy,
by w momencie przenieść się z Bażantowa do jednej
z niewielkich knajpek na ulicach Méridy. Słuchać
flamenco i popijać winem tapas

SMAKI
BAŻANTOWA

Rozmawiają: Łukasz Respondek i Bartłomiej Wnuk

Zdjęcia: Arkadiusz Ławrywianiec i archiwum Albenki



JUAN BARRENA CARVAJAL 
Hiszpan, muzyk z wykształcenia,
kucharz z zamiłowania. Pochodzi
z południowej Hiszpanii, regionu
graniczącego z Portugalią
i Andaluzją – Estremadury. Zamiłowanie
do gotowania zaszczepiła w nim jego
babcia, Adela Garcia Albenca. Od jej
nazwiska pochodzi nazwa
zlokalizowanej na Osiedlu Bażantowo
restauracji, w której Juan jest szefem
kuchni i współwłaścicielem. Szlify
zdobywał na licznych szkoleniach
gastronomicznych. Praktykował
w restauracjach hiszpańskich, gdzie
pogłębiał tajniki kuchni regionalnej.
Od kilku lat mieszka w Polsce. 
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PLACE: Smak, to coś z czym czło wiek się ro dzi czy
coś, co kształ tu je się w mia rę upły wu cza su?
Ju an Bar re na Ca rva jal: Smak jest czymś, co czło wiek na by wa,
ob ra ca jąc się wo kół pew nych pro duk tów, ob sza rów, lu dzi.
Miej sce kształ tu je smak – tak na Ślą sku, jak i w Es tre ma du rze,
z któ rej po cho dzę. Oso bi ście uwa żam się za szczę ścia rza, bo
uro dzi łem się w re gio nie, któ ry sły nie ze świe żych pro duk tów.
Do ce niam to, od kie dy po waż nie za in te re so wa łem się ga stro -
no mią i edu ku ję wła sne zmy sły, a przede wszyst kim smak.
Chcę się gać co raz głę biej, do sko na lić go w mia rę moż li wo ści.
Dla te go wła śnie dla mnie nie zwy kle in te re su ją ce są po dró że
i prze by wa nie po za miej scem, z któ re go po cho dzę. To mnie
ubo ga ca.

Przy cho dzi nam na myśl przy kład, któ ry do brze ilu -
stru je two ją te zę: w Pol sce dzie ci rzad ko lu bią
flacz ki, a wie lu do ro słych już tak. Po dob nie jest
z whi sky – to tru nek, do któ re go trze ba do ro snąć.
To bar dzo in dy wi du al ne. Ktoś mo że przyjść i po wie dzieć, że
flacz ki są stąd, chęt nie ich pró bu je i po tem za chwa la, że są
wy śmie ni te. Ktoś in ny na to miast, mi mo po zy tyw nych su ge stii,
pew nych rze czy nie weź mie do ust. Kie dy jeź dzi my z mo ją
dziew czy ną – Polką do Hisz pa nii, to pró bu ję prze ko nać ją
do pró bo wa nia róż nych po traw: śli ma ków, ża bich udek, by -
czych ją der, ale nie mo że się prze móc. Tym cza sem dla nas to
ab so lut ne de li ka te sy. Są bar dzo dro gie i lu dzie za ni mi prze pa -
da ją. Wy da je mi się, że w każ dym miej scu jest po dob nie.
Oczy wi ście, każ dy ma swo je ulu bio ne po tra wy. Ja nie prze pa -
dam za ją dra mi by ka, ale kie dy są do brze przy go to wa ne, to
mo gą sma ko wać. W mo im przy pad ku nie cho dzi o prze ko na -
nie się do ja kiejś po tra wy, tyl ko wła śnie o smak. 

W Pol sce mó wi my: „smak dzie ciń stwa”, ma jąc
na my śli wspo mnie nie kon kret nej po tra wy, któ ra
wią że się z tak sil nym do zna niem, że do koń ca ży -
cia pa mię ta my oko licz no ści, kie dy jej pró bo wa li -
śmy: ja ka by ła po ra ro ku, kto po da wał da nie, czy
świe ci ło wte dy słoń ce. Ja ki jest smak two je go
dzie ciń stwa?

Pod czas waż nych uro czy sto ści w Pol sce lu dzie je dzą te sa me
rze czy. Nie za leż nie od te go, czy to są uro dzi ny, ko mu nia czy
we se le. Trud no o za sko cze nie. W Hisz pa nii jest ina czej. Róż -
no rod ność po da wa nych dań jest więk sza. Ma my oko ło 5-10
po traw, któ re są przy rzą dza ne w róż nych kom bi na cjach. Z te -
go po wo du trud no mi wska zać je den smak dzie ciń stwa i dla te -
go nie mo gę po wie dzieć po pro stu: „pa mię tam ko pyt ka mo jej
ma my, by ły wy śmie ni te”. Na to miast do sko na le pa mię tam, że
ona bar dzo dba ła o to, co jem. Że by po da wa ne po tra wy mia ły
od po wied nie war to ści od żyw cze, by by ły zdro we. Bar dzo pil no -
wa ła, abym nie jadł tyl ko tłusz czu czy biał ka. Pa mię tam, że
smak mo je go dzie ciń stwa był peł ny i do sko na le zbi lan so wa ny,
a tak że róż no rod ny. Nie co in na by ła kuch nia, któ rą ser wo wa ła
bab cia. Ni gdy nie wiedzieliśmy, co po da, ale za wsze by ły to
rze czy nie sa mo wi te.

W re stau ra cji Al ben ca wi szą re cep tu ry bab ci Ade -
li. Co szcze gól ne go jest w tych ręcz nych za pi -
skach?
To nie są tyl ko prze pi sy mo jej bab ci, ale rów nież jej ma my.
Wła śnie dla te go są dla mnie tak waż ne. Mo ja pra bab cia by ła
oso bą, któ ra mia ła ogrom ną pa sję do go to wa nia. Ale to by ły
cza sy, w któ rych ko bie tom trud no by ło się prze bić. Mi mo że ro -
bi ła to na bar dzo pro fe sjo nal nym po zio mie, nie mia ła szans,
że by wyjść ze swo ją kuch nią na ze wnątrz – pra co wać w re -
stau ra cji czy ho te lu. Bab cia i pra bab cia spo ro eks pe ry men to -
wa ły z go to wa niem, a swo je naj lep sze prze pi sy spi sy wa ły
na kar tecz kach. 

Kart ki z prze pi sa mi to niejedyny ele ment wy stro ju,
któ ry moc no rzu ca się w oczy. In nym jest pia ni no.
Przy po mi na ci ono o mu zy ce, two jej wy uczo nej
dzie dzi nie?
Rze czy wi ście już w wie ku 6 lat za czą łem grać na skrzyp cach
i uczy łem się w szko łach mu zycz nych na róż nych szcze blach
przez ko lej nych 15 lat. W pew nym mo men cie mu sia łem dzie lić
czas mię dzy dwie pa sje – mu zy kę i go to wa nie. Dziś za ra biam
na ży cie go tu jąc, ale obie dzie dzi ny wciąż spra wia ją mi ogrom -
ną przy jem ność. Dla te go w na szej re stau ra cji po pro stu nie

Przepisy zgromadzone przez babcię i prababcię
stały się jednym z głównych powodów, które
doprowadziły do otwarcia takiej restauracji, jaką
dziś jest Albenca. Tutaj chcieliśmy zebrać
wyjątkowe smaki i zobaczyć, jak ludzie stąd je
poznają i się ich uczą



ZOBACZ
RESTAURACJĘ
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JUANA
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mo gło za brak nąć mu zy ki. Uwa żam, że sztu ka i kuch nia są bar -
dzo bli sko. Każ da z nich wy ma ga im pro wi za cji, kre atyw no ści
i mi ło ści. 

Ja ką ro lę peł ni mu zy ka w hisz pań skiej kul tu rze
sto łu?
Po cho dzę z po łu dnia. Mu zy ka jest tam bar dzo moc no osa dzo -
na w tra dy cji. Opie ra się m.in. na fla men co oraz brzmie niach
gi ta ry i per ku sji. Po dob nie jest z kuch nią. Kie dy przy cho dzi się
do re stau ra cji na kie li szek wi na i ta pas, to na pew no w oko li cy,
ktoś w tym mo men cie gra na gi ta rze. I wte dy ta po tra wa
na pew no le piej sma ku je. Bo mu zy ka i kuch nia wspól nie kreu -
ją at mos fe rę. 

Czy tak jak mó wi my – po an giel sku, wło sku, hisz -
pań sku – to tak że go tu je my w każ dym z tych ję zy -
ków? Czy na przy kład Po lak mógł by zo stać
do brym sze fem kuch ni w re stau ra cji hisz pań skiej?
Nie ukry wam, że od kie dy tu taj je stem, bar dzo za le ży mi na na -
ucze niu się te go ję zy ka. W koń cu go tu ję dla lu dzi stąd, dla Po -
la ków. Jed nak, mo im zda niem, ko lej nym wspól nym
mia now ni kiem dla kuch ni i mu zy ki jest wła śnie ję zyk, któ ry
w obu przy pad kach jest mię dzy na ro do wy. Oczy wi ście sa ma
ko mu ni ka cja jest bar dzo istot na. Dzię ki niej przy cho dzą mo ty -
wa cja i po my sły. Dla lu dzi, któ rzy ma ją otwar ty umysł, ba rie ry
w kuch ni, rów nież te ję zy ko we, nie ist nie ją. 

Tem pe ra ment. Mó wi my, że ma ją go po łu dniow -
cy – ko ja rzy się nam z ogni stym fla men co, Hisz pa -
nią. Czy że by go to wać po hisz pań sku trze ba mieć
tem pe ra ment?
Oczy wi ście, ale w mo im prze ko na niu waż niej sza jest na uka
i do świad cze nie. Spo tka łem tu taj wie lu lu dzi, Po la ków, któ rzy
na uczy li mnie spo ro o hisz pań skiej kuch ni. Nie spo dzie wa łem
się te go. Aby stać się w ja kiejś dzie dzi nie spe cja li stą, trze ba
po świę cić du żo cza su na do sko na le nie umie jęt no ści i ana li zo -
wa nie błę dów. Hisz pa nie, ow szem, ma ją go rą cy tem pe ra ment,
ale trud no mi po wie dzieć, czy on po ma ga, czy ra czej prze szka -

dza w go to wa niu. Oczy wi ście hisz pań ska kuch nia naj le piej bę -
dzie sma ko wa ła w Hisz pa nii, a wło ska we Wło szech. Tu nie
cho dzi ra czej o sa mo przy rzą dze nie po traw. Naj istot niej sza jest
at mos fe ra i to, że je ste śmy w da nym mo men cie na wa ka cjach,
że mo że my się od prę żyć i po czuć kli mat. 

Współ cze śnie ob ser wu je my wę drów kę sma ków.
Ra zem z co raz więk szą mo bil no ścią, mie sza niem
się ras i kul tur mie sza ją się sma ki. Na tym po lu
ogrom ny suk ces od nio sła np. kuch nia wło ska. Czy
kuch nie po szcze gól nych kra jów po zo sta ną ory gi -
nal ne, czy sma ki bę dą się uni fi ko wać?
Smak wie le mó wi o pro duk cie. Na przy kład – po mi dor. To
pro dukt, któ ry w ostat nich la tach cał ko wi cie zmie nił swój
smak. Lu dzie prze sta li go ku po wać w su per mar ke tach, bo
sma ku je jak wo da. Ale je że li po je dzie się na wieś, gdzie ten
po mi dor ro śnie, to czło wiek na no wo mo że się za ko chać
w je go sma ku. To bar dzo istot ne. Szcze gól nie obec nie,
w XXI wie ku, kie dy wszyst ko jest ze so bą po łą czo ne i w za sa -
dzie wszę dzie moż na się do stać. W Ka to wi cach moż na spró -
bo wać kuch ni azja tyc kiej, hisz pań skiej, wło skiej, fran cu skiej
i wie lu in nych. Wy bór jest ogrom ny i na le ży się z te go cie -
szyć. Ale do pie ro ro dzi me pro duk ty gwa ran tu ją peł nię sma ku
i au ten tycz ność da nej kuch ni. To tak jak z ry bą, po któ rą
idzie się do por tu, by ku pić ją od ry ba ka – pro sto z ku tra. Ta -
ka ry ba przy rzą dzo na na pa tel ni, sma ku je zu peł nie ina czej.
Od po wia da jąc wprost na py ta nie: prze nie sie nie w peł ni ory gi -
nal ne go sma ku jest al bo cał ko wi cie nie moż li we, al bo pie kiel -
nie trud ne i bar dzo dro gie.

Sza cu je się, że w ubie głym ro ku tyl ko z po wo du
kuch ni Hisz pa nię od wie dzi ło po nad 10 mln lu dzi.
Tu ryst ka ku li nar na jest co raz po pu lar niej sza. Rów -
nież w Ba żan to wie ofer ta ga stro no micz na w ostat -
nich mie sią cach bar dzo się uroz ma ici ła.
Moż na się spo dzie wać, że lu dzie bę dą chęt niej tu -
taj przy jeż dżać z in nych miejsc na Ślą sku wła śnie
z po wo du kuch ni, tak że two jej kuch ni?

Ta sama potrawa podana w innych
okolicznościach, nie smakuje już tak dobrze.
Wszystko przez detale. Czasem ludzie do mnie
podchodzą i mówią, że w Hiszpanii coś
smakowało im bardziej. Nie dziwię im się
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My ślę, że jest to bar dzo moż li we. Lu dzie co raz chęt niej szu ka ją
cze goś no we go – po traw i sma ków, z któ ry mi do tej po ry nie
mie li do czy nie nia. A do zna nia ku li nar ne mo gą bar dzo ubo ga -
cać i po pra wiać sa mo po czu cie oraz kon dy cję psy chicz ną. Że -
by zjeść do bre pie ro gi nie trze ba je chać da le ko. Ale je że li
szu ka się cze goś na praw dę wy jąt ko we go, to moż na zro bić so -
bie ku li nar ną wy ciecz kę. I od le głość do po ko na nia jest tu taj
dru go rzęd na. Są lu dzie, któ rzy po dró żu ją tyl ko po to, że by pró -
bo wać. Szu ka ją sma ków. Je stem prze ko na ny, że wie le bar dzo
cie ka wych sma ków mo gą zna leźć w Ba żan to wie. Bę dę za -
szczy co ny, je śli np. po lek tu rze tej roz mo wy przy ja dą z my ślą
o mnie do Al ben ki. n

Kuchnia nie tylko po hiszpańsku

Smaki Bażantowa to nie tylko hiszpańska Albenca.
Od kilku miesięcy oferta kulinarna Centrum
Handlowego to potrawy z różnych części świata. We
włoskiej La Tavoli zjemy pyszną pizzę i pastę, ale
również kupimy produkty sprowadzone z Półwyspu
Apenińskiego. Thai-Pan to natomiast niepowtarzalny
klimat południowej Azji oraz autentyczna kuchnia
Syjamu w samym sercu Śląska. Najlepsze
i najzdrowsze potrawy z Kraju Kwitnącej Wiśni
serwuje Hirado Sushi, które może się poszczycić
m.in. kreatywnością i oryginalną recepturą
przygotowania ryżu. Jest jeszcze Srebrna Łyżeczka,
czyli kawiarnia z prawdziwego zdarzenia, z pyszną
kawą, kremami, tortami i wypiekami. Jeżeli natomiast
szukamy czegoś gotowego, to konieczne trzeba
zajrzeć do garmażerii Art Menu – oferują świetne
dania obiadowe, zarówno mięsne, jak
i wegetariańskie: sałatki jarzynowe, pierogi, kulebiaki,
pasty, paszteciki i wiele innych. Dobra piekarnia?
Oczywiście Wygorzele. Można tam kupić chleb,
którego sprawdzona receptura ma ponad sto lat.
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A
rchiCare to cykl szko leń do ty czą cych
funk cjo nal no -er go no micz nych aspek -
tów w pro jek to wa niu obiek tów opie ki

ge ria trycz nej. Uczest ni cy roz ma wia ją m.in.
o roz wią za niach ar chi tek to nicz nych stwo rzo -
nych z my ślą o oso bach star szych. Dzię ki
pre lek cjom, ar chi tek ci mo gą na być spe cja li -
stycz ną wie dzę, po nie waż pod czas stu diów
te ma ty ka ar chi tek tu ry przy ja znej se nio rom
naj czę ściej nie jest po ru sza na.
– Po ka zu je my Se nior Re si den ce i En kla wę
Krysz ta ło wą ja ko re fe ren cję re gio nal ną. To
obec nie naj lep sze obiek ty te go ty pu na Ślą -
sku – podkreślała Agniesz ka Be rens -Dą -
brow ska, or ga ni za tor ka szko le nia. 
Pod czas szko le nia dr inż. arch. An na Szew -
czen ko z Po li tech ni ki Ślą skiej mó wi ła o wy -
tycz nych w pro jek to wa niu obiek tów dla
osób star szych, Phi lip Lars son z fir my NC

Nor dic o pro jek to wa niu me bli dla se nio rów,
a Bar tosz Ro ma no wicz z fir my Tar kett
o wpły wie do brze za pro jek to wa nych obiek -
tów na użyt kow ni ków. O En kla wie Krysz ta ło -
wej i Se nior Re si den ce opo wia dał Piotr Pło -
skoń, współ wła ści ciel Mil le nium In we sty cje.
– Pro jek to wa nie bu dyn ków se nio ral nych jest
nie zwy kle trud ne, po nie waż tu nie moż na
po peł nić żad ne go błę du. Drob ne nie pra wi -
dło wo ści dys kwa li fi ku ją funk cjo nal nie ta ki
obiekt – tłu ma czył Piotr Pło skoń. – Je ste śmy
ogrom ny mi zwo len ni ka mi miesz kań z ser wi -
sem, bo one po ma ga ją se nio rom za cho wać
wi gor i wy ma ga ją od nich wy ko ny wa nia do -
mo wych czyn no ści. Dzię ki te mu, pro ces sta -
rze nia uda je się opóźnić.
Po czę ści kon fe ren cyj nej ar chi tek ci mo gli
zwie dzić oba obiek ty i zo ba czyć, jak funk cjo -
nu ją. – Wszyst ko jest tu no we, świe że, świet -

nie utrzy ma ne. Er go no mia zo sta ła za cho wa -
na w peł ni, a ca łe wy po sa że nie jest zgod ne
z wy tycz ny mi – oceniła Alek san dra Ciem bo -
ro wicz, ar chi tekt ka z Ka to wic. – Mam spo ro
swo ich spo strze żeń na ten te mat, bo opie ku -
ję się ma mą, któ ra ma pra wie 100 lat. Bar -
dzo mi się tu po do ba. n

Pozytywne wyjątki

Mówi dr inż. arch. Anna
Szewczenko, adiunkt
na Wydziale Architektury
Politechniki Śląskiej oraz
wiceprezes Fundacji
Laboratorium Architektury 60+

Zaraz po Opolszczyźnie, Śląsk jest
najszybciej starzejącym się
regionem w Polsce. To generuje
określone problemy oraz
zwiększone zapotrzebowanie
na opiekę. A tematyka mieszkań
i obiektów dla seniorów nie jest
jeszcze w Polsce dobrze
rozpoznana. Nie ma w naszym
kraju zbyt wielu przykładów dobrej
architektury tego rodzaju.
Oczywiście Enklawa Kryształowa
i Senior Residence to pozytywne
wyjątki. W zakresie przestrzennym
można znaleźć tutaj wiele
rozwiązań, które rzeczywiście
wspomagają seniorów w ich
codziennym funkcjonowaniu. To nie
tylko otoczenie społeczne i jakość
opieki, ale również przestrzeń,
w której seniorzy przebywają. 

Enklawa Kryształowa i Senior Residence znów stawiane za wzór. Tym
razem podczas konferencji szkoleniowej dla śląskich architektów
ArchiCare „Ergonomia i design w projektowaniu obiektów z funkcją
wsparcia dla osób starszych”, która odbyła się w Bażantowie

ARCHITEKCI 
POD WRAŻENIEM

Arkadiusz Ławrywianiec
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Expo Property 2018 
dla Osiedla Bażantowo
Podczas Śląskich Targów Nieruchomości i Budownictwa Domów w Chorzowie Bażantowo
zostało wyróżnione nagrodą Expo Property 2018 za Najlepszą Inwestycję w Polsce typu
„Miasto w mieście”
W targach wzięli udział deweloperzy, inwestorzy, a także firmy zajmujące się
kompleksową budową domów. Odwiedzający mogli nie tylko porównać oferty,
ale również skorzystać z pomocy pośredników finansowych, którzy proponowali
kredyty hipoteczne. Podczas targów spółka Millenium Inwestycje zaprezentowała
najnowszą inwestycję mieszkaniową – D3, w ramach której oferuje mieszkania
o powierzchni od 43 do 72 mkw. 

Zakochani w Bażantowie
Od kilku tygodni w portalu społecznościowym Facebook działa grupa Bażantowo.
Należy do niej już ponad sto osób. W tym miejscu każdy może opublikować swoje
spostrzeżenia, ciekawe zdjęcia i uwagi związane z życiem osiedla
W lutym członkowie grupy wzięli udział w konkursie walentynkowym. Zadaniem
uczestników rywalizacji pod hasłem „Zakochaj się w Bażantowie”, było zrobienie
zdjęcia z ukochaną osobą i sercem w tle przed budynkiem CUBE oraz
opublikowałanie fotografii w grupie. Bohaterowie zwycięskich zdjęć zostali
nagrodzeni kolacją dla dwojga w restauracjach La Tavola, Thai-Pan i Hirado Sushi.

Drugi numer biuletynu

Jest już drugi numer biuletynu Centrum
Handlowego Bażantowo – dostępny
w punktach handlowych 
i usługowcych
A w nim: smaki Bażantowa, oferta
sklepów, punktów usługowych
i informacje o miejscach, gdzie
można zatroszczyć się o swoje
zdrowie. Wkrótce dla klientów
CUBE otworzy się m.in. Centrum
Rowerowe Kieta, studio
niemieckich mebli kuchennych
Verle Kotłowski.

Bentley z Katowic

15 lutego na motoryzacyjnej mapie
regionu pojawił się Bentley Katowice –
drugi po warszawskim salon i serwis
brytyjskiej marki w Polsce
Oba należą do sieci Porsche Inter
Auto, która ma także w swojej
ofercie samochody: Lamborghini,
Porsche, Audi, Volkswagen i Skoda.
W ofercie salonu Bentley Katowice
są najbardziej luksusowy SUV na
rynku – Bentayga oraz limuzyny
Flying Spur i Mulsanne. Niebawem
dołączy do nich najnowszy
Continental GT. – Badamy rynek
i widzimy tu duży potencjał
sprzedażowy
i serwisowy – tłumaczą swoją
obecność w regionie
przedstawiciele Porsche Inter Auto.

Bartłomiej Wnuk

Krzychu Niewdana
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DO BAŻANTOWA

PLACE 
TO LIVE

Jeszcze w tym roku do oferty sprzedaży spółki Millenium
Inwestycje powróci Enklawa Modernistyczna, zlokalizowana
pomiędzy ulicami Zabłockiego a Pijarską

Tekst: Agata Janus-Pawlak

W
ofer cie de we lo pe ra Osie dla Ba żan to wo jest obec nie bu dy nek D3 o cha -
rak te rze ga le riow ca, ale już wie my: w naj bliż szym cza sie trzy no we sty lo -
we bu dyn ki do peł nią pro jekt En kla wy Mo der ni stycz nej! Łącz nie, to za le -

d wie 114 miesz kań, któ re wpi su ją się w ka me ral ny cha rak ter in we sty cji. Pro jekt
za kła da bu do wę czte ro pię tro we go apar ta men tow ca (IQ3) z miesz ka nia mi o po -
wierzch ni od 114 do 190 mkw. oraz dwóch trzy pię tro wych bu dyn ków z miesz ka -
nia mi od 35 do 144 mkw. Wszyst kie bę dą wy po sa żo ne w win dy, a miej sce do za -
par ko wa nia za pew nią pod ziem ne ga ra że. Pro jekt na wią zu je do już sto ją cych
i cie szą cych się du żym uzna niem bu dyn ków przy ul. Za błoc kie go 21-29. W bez -
po śred nim są siedz twie pla no wa nych bu dyn ków, na te re nie już za go spo da ro wa -
nej czę ści En kla wy Mo der ni stycz nej, w ubie głym ro ku po wstał zie lo ny skwer
o po wierzch ni 1 tys. mkw.



Biuro sprzedaży: Millenium Inwestycje Sp. z o.o. 
40-750 Katowice | ul. Hierowskiego 2 | 606 422 273
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl



PLACE 
TO LIVE

Obecnie trwa realizacja kolejnego budynku wielorodzinnego przy ul. Pijarskiej.
Budynek mieszkalny D3 o charakterze galeriowca zamyka od strony północnej
Enklawę Modernistyczną. Mieszkania będą gotowe jesienią 2019 roku.
Ceny zaczynają się już od 4 999 zł/mkw. 

Funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanym metrażu od 43 do 71 mkw. zaprojektowało z najwyższą starannością studio 
Abis Projekt Grzegorz Bryzik. Dla mieszkańców parterowych lokali przewidziano tarasy z małymi ogródkami, a na wyższych
kondygnacjach balkony usytuowane od strony południowej. 

już w sprze da ży!D3

W zeszłym roku zakończono
realizację budynku D2
zlokalizowanego przy
ul. Pijarskiej 8. To inwestycja, która
cieszyła się dużą popularnością
z uwagi na mały metraż mieszkań
i atrakcyjne ceny. Jasna elewacja
budynku w połączeniu z akcentami
kolorystycznymi tworzy wyrazisty
efekt wizualny i wyróżnia się na tle
sąsiedztwa

D2
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Ka to wi ce – pol skie
Chi ca go
Ka to wic ka mo der -
na to per ła na ska lę
świa to wą. Dzię ki niej
Ka to wi ce w okre sie
mię dzy wo jen nym zy -
ska ły mia no pol skie -
go Chi ca go. Kil ka lat
te mu w mie ście po -
wstał Szlak Mo der ny,
po dą ża jąc któ rym
moż na po dzi wiać naj -
waż niej sze i naj cie -
kaw sze obiek ty tej
ar chi tek tu ry. 

Mo der na XXI wie ku
En kla wa Mo der ni stycz na
na te re nie Osie dla Ba żan to -
wo to wy raz świa do mo ści
es te tycz nej in we sto ra. Jej
pro jek tan ci się gnę li do ku bi -
stycz nych brył do mów, na -
roż nych okien i in nych
cha rak te ry stycz nych ele -
men tów, na wią zu ją cych
do tam te go sty lu. Efek tem
jest mo der nizm XXI wie ku,
gdzie miesz ka się w at mos -
fe rze lat 30., ale w to wa rzy -
stwie naj no wo cze śniej szych
tech no lo gii.

To
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Joanna Ciepły
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Źródło: „Analiza inwestycji mieszkaniowych o charakterze «Miasta w mieście»”

Bażantowo
Katowice

Central Park Ursynów
Warszawa

Nowa 5 Dzielnica
Kraków

Promenady Wrocławskie
Wrocław

Ofer ta dla osób star szych dostępna brak brak brak

Standard inwestycji
zrożnicowany:
od popularnego
po apartamentowy

popularny, podwyższony popularny popularny

Wysokość zabudowy do 6 kondygnacji do 10 kondygnacji do 10 kondygnacji do 13 kondygnacji

Tereny zielone
i rekreacyjne na terenie
osiedla

bogata oferta rekreacyjna
na osiedlu: alejki
spacerowe, place zabaw,
kompleks sportowo-
rekreacyjny

bogata oferta rekreacyjna
na osiedlu: jeziorko
z zielenią, plażami
i pomostami

3 place zabaw, wybieg dla
psów

3 parki, które powstaną 
na 3 hektarach, kilka
placów zabaw, stacja
roweru miejskiego,
przystań dla łodzi na Odrze

Tereny zielone i rekreacyjne
w sąsiedztwie sąsiedztwo lasu brak brak parki miejskie: Wzgórza

Słowiańskie, Park Staszica

W raporcie „Analiza inwestycji mieszkaniowych o charakterze «Miasta w mieście»" Bażantowo zostało
porównane z dziesięcioma innymi osiedlami w kraju, które pretendują do tytułu inwestycji w pełni
zaspokajającej wszystkie potrzeby mieszkańców. Efekt? Nasze osiedle okazało się najlepsze w Polsce

BAŻANTOWO NAJLEPSZYM
OSIEDLEM TYPU 
„MIASTO W MIEŚCIE” W POLSCE

Tekst: Remigiusz Turlej
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PEŁNY RAPORT
EXPO
PROPERTY DO
PRZECZYTANIA
NA STRONIE
WWW.MAGAZYN
PLACE.PL

F
ir ma Expo Pro per ty ze sta wi ła 11 in we sty cji miesz ka nio wych,
po rów nu jąc in fra struk tu rę osie dli pod ką tem za spo ka ja nia
po trzeb wie lo po ko le nio wych ro dzin. Ba żan to wo oka za ło się

bez kon ku ren cyj ne. To je dy na in we sty cja, w ra mach któ rej nie tyl -
ko po wsta ją lo ka le o zróż ni co wa nym stan dar dzie, ale też miesz -
ka nia stwo rzo ne z my ślą o se nio rach i miesz ka nia z ser wi sem.
Osie dle wy róż nia się tym, że oprócz za spa ka ja nia pod sta wo -
wych po trzeb miesz kań ców, ofe ru je na swo im te re nie usłu gi pre -
mium, ta kie jak: ba sen, sau na rium, bow ling oraz ho tel. Au to rzy
ra por tu za wy róż ni ki Ba żan to wa uzna li tak że wy so ki po ziom bez -
pie czeń stwa, bar dzo atrak cyj ne za go spo da ro wa nie te re nów zie -
lo nych i sze ro ką ofer tę re kre acyj ną. Ba żan to wo, ja ko jed no z nie -
wie lu osie dli, ofe ru je tak że dom se nio ra oraz do stęp do usług
zdro wia, co czy ni tę in we sty cję cał ko wi cie sa mo wy star czal ną. n

Bażantowo
UDOGODNIENIA OSIEDLA

Sklepy

Restauracje, kawiarnie

Siłownia, fitness

Spa&Beauty

Basen

Żłobek

Przedszkole

Szkoła, szkoła językowa

Saunarium

Tenis, squash

Siłownia plenerowa

Hala sportowa, boisko

Bowling

Usługi zdrowia

Dom seniora

Usługi kultury

Hotel na osiedlu

Animacje dla
mieszkańców

Inteligentne systemy
i innowacje

Bażantowo, jako jedno z niewielu
osiedli, oferuje także dom seniora
oraz dostęp do usług zdrowia, co
czyni tę inwestycję całkowicie
samowystarczalną
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D
la Gra ży ny Ko wal skiej, któ ra pro wa dzi
de li ka te sy, eko lo gia i zdro we od ży wia nie
to naj więk sza ży cio wa pa sja, a sklep to

miej sce, w któ rym mo że ją re ali zo -
wać. – Chce my dać lu dziom coś wię cej niż
moż li wość bez re flek syj ne go robienia za ku -
pów. Ofe ru je my chwi lę za sta no wie nia i roz -
mo wy o tym, co na praw dę zdro we i war te
uwa gi – pod kre śla. – W ten spo sób wy cho -
dzi my po za sztam pę i sztywne ramy. Istotny
jest dla nas za rów no pro dukt, jak i świa do my
wy bór kon su men ta.
Eko de li ka te sy Na tu ra i Zdro wie, któ re roz -
go ści ły się na do bre w no wej czę ści Cen -

trum Han dlo we go Ba żan to wo, to już trze ci
sklep w Ka to wi cach otwar ty pod tym szyl -
dem. Po przed nie dwa, przy uli cy Ko cha -
now skie go i Brac kiej, cie szą się du żym
wzię ciem. Bo lu dzie co raz więk szą wa gę
przy wią zu ją do ja ko ści pro duk tów.
– U nas klient nie znaj dzie pro duk tów, któ re
są wy twa rza ne sztucz nie, przy po mo cy che -
mii, an ty bio ty ków lub mo dy fi ka cji ge ne tycz -
nych – przy zna je Gra ży na Ko wal ska. – Du -
żą wa gę przy wią zu je my do te go, jak po -
wsta ją po szcze gól ne pro duk ty. Na przy -
kład, co ja da ją ku ry u pro du cen tów ja jek
lub czym są kar mio ne kro wy na szych do -

staw ców se ra czy mle ka. Eko de li ka te sy ofe -
ru ją kil ka ty się cy pro duk tów naj wyż szej ja -
ko ści. Znaj dzie my tu wszyst ko to, co w każ -
dym skle pie spo żyw czym. Z tą jed nak róż -
ni cą, że jest to żyw ność po cho dze nia ro ślin -
ne go upra wia na me to da mi eko lo gicz ny mi
oraz uzy ski wa na ze zwie rząt kar mio nych
na tu ral ną pa szą i ho do wa nych w hu ma ni -
tar nych wa run kach. Ofe ro wa ne pro duk ty
są pod ści słą kon tro lą jed no stek cer ty fi ku ją -
cych, co gwa ran tu je ich naj wyż szą ja kość.
Eko de li ka te sy to tak że miej sce, gdzie moż -
na spo ro do wie dzieć się o zdro wym od ży -
wia niu. n

Pachnące warzywa i owoce, tradycyjne wędliny i miody z najlepszych
pasiek – teraz dostępne także w samym sercu miasta! Działające

od trzech miesięcy w Centrum Handlowym Bażantowo Ekodelikatesy
Natura i Zdrowie to prawdziwa mekka dla miłośników zdrowego
odżywiania – tu klienci znajdą wyłącznie pożywne, ekologiczne

i certyfikowane produkty

NATURALNIE DOBRE
DELIKATESY

Ekodelikatesy Natura i Zdrowie
Katowice, ul. Bażantów 6c

T. 575 777 481
E. zamowienia.niz@gmail.com

Tekst: Łukasz Respondek
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LECZ NI CZY MRÓZ ZNA NY 
OD PO KO LEŃ 
Świe żo na bi ty guz mniej bo li i puch nie, gdy
od ra zu przy ło ży się coś zim ne go. Zim ne
kom pre sy ła go dzą ból gło wy, bro dze nie
w zim nej wo dzie har tu je – to tyl ko kil ka z po -
wszech nie uzna nych prawd na te mat te go,
jak zim no wpły wa na ból i obrzę ki.
W no wo cze snej me dy cy nie sto su je my krio -
te ra pię ogól no ustro jo wą, któ ra jest za bie -
giem wy wo łu ją cym sze reg po zy tyw nych
zmian w na szym or ga ni zmie. Le cze nie zim -
nem znaj du je za sto so wa nie w neu ro lo gii
(stward nie nie roz sia ne, nie do wła dy spa -
stycz ne, mi gre ny), or to pe dii (sta ny po ura -
zach, zła ma niach, skrę ce niach), pul mo no lo -
gii (in fek cje gór nych dróg od de cho wych,
ast ma), reu ma to lo gii (ze sztyw nia ją ce za pa le -
nie sta wów krę go słu pa, reu ma to idal ne za pa -
le nia sta wów, zmia ny zwy rod nie nio we) i psy -
chia trii (ner wi ce, de pre sje). 

NO WO CZE SNA ME TO DA ZA CHO WA NIA
MŁO DO ŚCI I URO DY
Pa nie ko rzy sta ją ce z krio ko mo ry od czu wa ją
ła god niej sze do le gli wo ści zwią za ne z kli mak -

te rium, na to miast u męż czyzn ob ser wu je się
wzrost te sto ste ro nu. Zim no znaj du je za sto so -
wa nie rów nież w za kre sie od no wy bio lo gicz -
nej (za le ca na dla spor tow ców w fa zie re ge -
ne ra cji), me dy cy nie es te tycz nej oraz der ma -
to lo gii (trą dzik, bli zny skór ne). Za sto so wa nie
ni skich tem pe ra tur wspo ma ga rów nież pro -
ces od chu dza nia – pod czas po by tu w krio -
ko mo rze po lep sza się me ta bo lizm wę glo wo -
da nów oraz tłusz czy. Po wyj ściu z krio ko mo -
ry na tych miast uzy sku je my efekt na pię cia
skó ry na ca łym cie le (głów nie w ob rę bie
brzu cha, ra mion, ud, po ślad ków oraz biu -
stu). Te ra pia zim nem po pra wia jędr ność skó -
ry, li kwi du je nie chcia ną tzw. skór kę po ma -
rań czo wą oraz po ma ga w wal ce z cellulitem. 

-120 ST. SZCZĘ ŚCIA 
Po byt w krio ko mo rze jest cał ko wi cie bez -
piecz ny i nie in wa zyj ny, jed nak że na le ży pa -
mię tać, że do za bie gu kwa li fi ku je le karz.
Do prze ciw wska zań na le żą m.in. za bu rze nia
czu cia, klau stro fo bia, cięż ka nie wy dol ność
ser ca. Na to miast, już pod czas sa me go za -
bie gu pa cjen ci są pod opie ka wy kwa li fi ko -
wa ne go te ra peu ty, któ ry czu wa nad ich bez -
pie czeń stwem.

Tom med Re ha bi li ta cja 
ul. Łę tow skie go32

40-648 Ka to wi ce 
T.695672219, 322589325

Nowoczesna komora 
kriogeniczna 

dla zachowania zdrowia, 
młodości i urody

MGR ALEK SAN DRA BU LA 

Kie row nik pla ców ki 
Tom med Re ha bi li ta cja 

Łę tow skie go 

Te ra pia zim nem po zwa la po czuć się mło -
dziej, za po mnieć obó lu oraz przy wra ca
uśmiech na twa rzy! Krio te ra pia nie tyl ko le czy,
ale rów nież za po bie ga wie lu do le gli wo ściom.
Poza bie gach bę dziesz jak no wo na ro dzo ny,
po czu jesz przy pływ po zy tyw nej ener gii oraz
mo ty wa cję dopo dej mo wa nano wych dzia -
łań, dzię ki cze mu sta niesz się bar dziej od por -
ny nastres aprzy tym młod szy, sil niej szy,
zdrow szy ibar dziej pew ny sie bie. Po le cam! 
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1. Od wie dzaj gro ome ra

Na sze zwie rzę ta ma ją róż ną okry wę wło so wą,
któ ra wy ma ga od mien nej pie lę gna cji. Zwie rzę -
ta zdłu gą sier ścią lub wło sa mi po trze bu ją
więk szej uwa gi. Gro omer do pa su je od po wied -
ni szam pon lub od żyw kę, awra zie wąt pli wo -
ści – swój wy bór skon sul tu je z le ka rzem we te -
ry na rii.  Ob ci na nie pa zu rów, to a le ta uszu
i za tok czwo ro no gów u gro ome ra po wo li
sta ją się stan dar dem, a wła ści cie le do ce -
nia ją ich war tość. Re gu lar nie pod ci na ne
pa zur ki są mniej łam li we, ro sną pro sto, nie
krwa wią pod czas in ten syw ne go bie ga nia.
Czy ste uszy znacz nie rza dziej ule ga ją in fek -
cjom, a oczysz czo ne za to ki nie są na ra żo -
ne na two rze nie się prze tok. 

2. Czesz i kąp czwo ro no ga

Wio sną i je sie nią zwie rzę ta po zby wa ją się sta -
rej sier ści. Re gu lar ne wy cze sy wa nie znacz nie
ła go dzi pro blem gu bie nia sier ści. Ko ty z dłu -
gą okry wą wło so wą, prócz do mo wych za bie -
gów, war to wy cze sy wać u gro ome ra mi ni -
mum raz w mie sią cu. Usu nię cie nad mia ru
wło sa i sier ści ogra ni cza pro blem po wsta wa -
nia tzw. kul wło so wych, czy li bez oarów, przez
któ re ko ty wy mio tu ją i roz wi ja się u nich stan
za pal ny prze wo du po kar mo we go. 
Co do ką pie li czwo ro no gów – nie na le ży
prze sa dzać z in ten syw no ścią. Chy ba, że
zwie rzę jest w trak cie le cze nia cho ro by skó -
ry – wów czas ką pie le czwo ro no ga mo gą
być za le ca ne na wet co dzien nie.

3. Wy bierz gu stow ną fry zu rę 

Do pa so wa nie fry zu ry w głów nej mie rze za -
le ży od upodo bań wła ści cie la, a szcze gó ły
usta la ne są przed każ dym za bie giem. No -
we miej sce to ol brzy mi stres dla zwie rzę cia,
dla te go na wszyst kie za bie gi obo wią zu ją
za pi sy tak, by na si pa cjen ci nie mu sie li stre -
so wać się, cze ka jąc w ko lej ce.
W ra zie po trze by lub na ży cze nie wła ści -
cie la, prze pro wa dza my ba da nie kli nicz -
ne, pod czas któ re go le karz we te ry na rii
kwa li fi ku je do se da cji (znie czu le nia).
Po po da niu jed ne go bez bo le sne go za -
strzy ku, zwie rzę pod opie ką ane ste zjo lo -
ga, spo koj nie i bez piecz nie cze ka na no -
wą fry zu rę. n

Oto trzy przykazania pielęgnacji czworonoga, czyli wyczesany poradnik
dla właścicieli przygotowany przez Przychodnię Weterynaryjną iVet 

PRZYCHODZI FUTRZAK
DO GROOMERA

Przychodnia Weterynaryjna iVet Katowice, ul. Bażantów 6C
T. 600 633 006

E. kontakt@i-vet.pl
www.i-vet.pl
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D
o sko na le zda je my so bie spra wę, że w dzi siej szych cza sach,
gdy nie ma w za sa dzie ogra ni czeń w po dró żo wa niu i pra cy po -
za gra ni ca mi kra ju, ję zy ki ob ce są ab so lut ną pod sta wą. Wła -

śnie dla te go od ro ku szkol ne go 2018/2019 w na szej szko le wpro -
wa dzo ne bę dzie na ucza nie dwu ję zycz ne.
Przez kla sę dwu ję zycz ną na le ży ro zu mieć od dział szkol ny, w któ rym
na ucza nie jest pro wa dzo ne w dwóch ję zy kach: pol skim oraz ob cym
no wo żyt nym, bę dą cym dru gim ję zy kiem na ucza nia. W na szym przy -
pad ku jest to ję zyk an giel ski. W szko łach pu blicz nych od dzia ły dwu -
ję zycz ne (zgod nie z prze pi sa mi pra wa oświa to we go) funk cjo nu ją tyl -
ko w kla sach siód mych i ósmych. U nas na uka na po zio mie roz sze -
rzo nym od by wa się już od kla sy pierw szej. Dzię ki te mu, już od naj -
młod szych lat na si ucznio wie zy sku ją oby cie z ję zy kiem. 
Jak ta zmia na bę dzie wy glą da ła w prak ty ce? W na szej szko le,
oprócz stan dar do wych za jęć z ję zy ka an giel skie go, w kla sach 1-3
prze wi du je my jed ną go dzi nę za jęć ty go dnio wo edu ka cji wcze snosz -
kol nej, pro wa dzo nej rów nież po an giel sku. W kla sach 3-6 zwięk sza -
my licz bę za jęć z ję zy ka an giel skie go. Po dob nie póź niej – w kla -
sach 7-8, ale tu taj do kła da my jesz cze dwie go dzi ny za jęć edu ka cyj -
nych w ob cym ję zy ku. Dla chęt nych ofe ru je my też bez płat ne za ję cia
do dat ko we z an giel skie go po po łu dnia mi, np. kon wer sa cje w ję zy ku
an giel skim, gry i za ba wy z ję zy kiem an giel skim, itp. 
Do tej po ry licz ba za jęć do dat ko wych z ję zy ka an giel skie go by ła
zwięk szo na o jed ną lub dwie go dzi ny ty go dnio wo. Te raz na si ucznio -
wie mo gą do dat ko wo zyskać na wpro wa dze niu dwu ję zycz no ści. Ich
po stę py wi dzi my zresz tą na co dzień – pod czas za jęć, po rów nu jąc
wy ni ki eg za mi nów ze śred nią w Ślą skiem, ale też pod czas wy mian
za gra nicz nych, gdzie na si wy cho wan ko wie ra dzą so bie zde cy do wa -
nie le piej od ko le gów np. z Hisz pa nii. n

Od następnego roku szkolnego, w naszej szkole
wprowadzamy nauczanie dwujęzyczne od pierwszej klasy
szkoły podstawowej. Dzięki temu, nasi uczniowie już od
najmłodszych lat będą podnosić swoje umiejętności językowe
– zapowiada o. Sławomir Dziadkiewicz, dyrektor Zespołu
Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych
w Katowicach

DWUJĘZYCZNOŚĆ
U PIJARÓW

PLACE 
NAUKI

Rok 2017
Język angielski – poziom podstawowy 
Gimnazjum Pijarskie 
Wynik województwa śląskiego 

Język angielski – poziom rozszerzony 
Gimnazjum Pijarskie 
Wynik województwa śląskiego 

Rok 2016
Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów – 97%
Wynik województwa śląskiego – 71,0%

Język angielski – poziom podstawowy 
Gimnazjum Pijarskie
Wynik województwa śląskiego 

Język angielski – pozom rozszerzony 
Gimnazjum Pijarskie 
Wynik województwa śląskiego 

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W CZĘŚCI JĘZYKOWEJ
(WSKAŹNIKI PROCENTOWE)

Średnia w Śląskiem

Średnia w gimnazjum szkoły pijarskiej

Archiwum

92%
71%

77%
49%

91%
68%

78%
45%
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1
Czym jest RODO? RODO to rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2
Kogo dotyczy? RODO jako akt stosowany
bezpośrednio w państwach członkowskich Unii
Europejskiej wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Rozporządzenie to obowiązuje tzw. administratora
danych, którym będzie osoba fizyczna, osoba prawna,

organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza
dane osobowe osób fizycznych. RODO nie dotyczy przetwarzania
danych osobowych przez osoby fizyczne na użytek działalności
domowej lub osobistej.

3
Co zmieni RODO? Z punktu widzenia osoby, której
dane mają być przetwarzane, RODO wprowadza
między innymi następujące zmiany: szerszy zakres
obowiązku informacyjnego w procesie zbierania
informacji, prawo do przenoszenia danych, prawo

do bycia zapomnianym, prawo ograniczenia przetwarzania czy też
prawa przyznane w związku z profilowaniem. 

4
Kto skorzysta na zmianach? Zmiany wprowadzają
korzystniejszą i skuteczniejszą ochronę osób
fizycznych, których dane mają być przetwarzane.
Wprowadzono między innymi wysokie kary pieniężne
za naruszanie przepisów RODO.

5
Gdzie szukać pomocy? Osoby, których dane są
przetwarzane niezgodnie z przepisami mogą
skierować skargę do organu nadzorczego (obecnie
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
mogą też wytoczyć powództwo o odszkodowanie

przed sądem powszechnym. n

Kancelaria Adwokacka
Tomasz Chmielewski

Katowice, Hierowskiego 2
T. 505 041 394

E. kancelaria@adwokat-doradca.pl
www.adwokat-doradca.pl

ArchiwumRozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) jest unijnym aktem
prawnym, który na nowo definiuje
zasady przetwarzania, wykorzystywania 
i przechowywania danych osobowych.
Jakie zmiany ze sobą niesie? Opowiada
Tomasz Chmielewski, adwokat

PYTAŃ
O RODO5 

STRONA 
PRAWA

§
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ALA Architects to biuro architektoniczne specjalizujące się w projektowaniu
budynków użyteczności publicznej. Ich najważniejsze realizacje to lotniska,
teatry, stacje metra i obiekty uniwersyteckie. Architekci łączą funkcjonalność
z atrakcyjnymi formami fasad i dachów

Materiał powstał we współpracy z katowickim oddziałem
Stowarzyszenia Architektów Polskich, organizatorem cyklu spotkań:
„Mistrzowie Architektury”. Więcej informacji: www.sarp.katowice.pl 

MI STRZO WIE AR CHI TEK TU RY

Gościem kolejnego wykładu z cyklu
„Mistrzowie Architektury” będzie
architekt Juho Grönholm z fińskiego
biura ALA Architects. Spotkanie
odbędzie się 25 kwietnia 2018 r.
o godz. 18 w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym. Organizatorem
wydarzenia jest Stowarzyszenie
Architektów Polskich Oddział
w Katowicach i Galeria Architektury,
a jego kuratorem arch. Wojciech Fudala.

TEATR PO FIŃSKU

TEKST: JESSICA KUFA

Biuro projektowe z siedzibą w Helsinkach
zostało założone przez czterech architektów:
Juho Grönholma, Antti Nousjokiego, Janne
Teräsvirta i Samuli Woolstona w 2005 roku.
Ich współpraca rozpoczęła się rok
wcześniej – architekci osiągnęli wówczas
sukces, zdobywając pierwsze miejsce
w międzynarodowym konkursie na projekt
teatru i sali koncertowej w Kristiansand
w Norwegii.

Kilden – teatr i sala koncertowa w Kristiansand
w Norwegii – został stworzony z myślą o trzech
instytucjach: Orkiestrze Symfonicznej Kristiansand,
zespole teatralnym Adgar i zespole operowym.
Oprócz sal dla 1200 i 700 odwiedzających,
zaprojektowano jednopoziomową przestrzeń
przeznaczoną do działań artystycznych
o nieokreślonej formie. Najważniejszym elementem
budynku są elewacje, których kształty podążają
za rozwiązaniem funkcji akustycznych. Abstrakcyjna
dębowa forma w sposób symboliczny i dosłowny
oddziela życie od sztuki, czyniąc z foyer przestrzeń
swobodnego przejścia pomiędzy rzeczywistością
a artystyczną kreacją.

PLACE
ARCHITEKTURY

ALA Architects – biuro obecnie
zatrudniające 38 architektów i projektantów
wnętrz z czternastu krajów – ma w dorobku
wiele ciekawych realizacji m.in. Teatr
w Lappeenranta w Finlandii, przebudowę
Uniwersytetu Aalto, stację metra Keilaniemi
i przebudowę Dipoli Student Centre
w Otaniemi. Architekci pracują obecnie
nad rozbudową lotniska i głównej biblioteki
w Helsinkach, a także budową Ambasady
Finlandii w New Delhi.
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PLA CE 
DI ZAJ NU

Wiel kie, mie rzą ce
po nad 2 me try
pły ty wra ca ją
i świet nie spraw -
dzą się za rów no
w spek ta ku lar -
nych po ko jach ką -
pie lo wych, jak
i w ma łych de si gner skich
ła zien kach – pi sze Ma rek Zię ba, kon sul -
tant ds. ob słu gi klien ta Me ra De sign

Hurtownia Mera
Tychy, ul. Przemysłowa 70, 
T. 32 780 11 00
www.mera.eu

Showroom Katowice
Katowice, Nowy Roździeń, 
Al. Roździeńskiego 199, 
T. 32 493 18 50, www.mera-design.eu

Archiwum

POWRÓT
WIELKIEJ
PŁYTY

W
iel ko for ma to we pły ty o wy mia rach na -
wet 1,2x2,4 me tra na wią zu ją do ła zie nek ro -
dem z daw nych pa ła ców, w któ rych kró lo -

wa ły ogrom ne, su ro we ka mie nie. Po zba wio ne spo -
in two rzą mi ni ma li stycz ną ca łość, tu w naj bar dziej
kla sycz nym z moż li wych wy da niu: po łą cze niu czer -
ni i bie li.
Biała calacatta to płytka podobna do marmuru –
znana i często wybierana przez klientów. Z ko lei czar -
ną płyt kę trud no opi sać. Dla jed nych to ka mień, któ -
ry na war stwiał się la ta mi. In ni wi dzą wę giel po prze -
kła da ny ru da mi mie dzi. Jed no jest pew ne – ży ły
o rdza wej bar wie na da ją jej uni ka to we go cha rak te ru.
Po łą cze nie tych dwóch pły tek two rzy nie zwy kle pla -
stycz ne tło, któ re zna ko mi cie współ gra z no wo cze -
sny mi aran ża cja mi, ale rów nie do brze spraw dza się
w sty li sty ce re tro, tak we współ cze snych pa ła cach,
jak i w... blo kach z wiel kiej pły ty.
W pre zen to wa nej aran ża cji zde cy do wa li śmy, aby to -
wa rzy szy ły jej no wo cze sne ele men ty. Po wy gi na ne,
jak przez la wę wło skie lu stro, w któ rym szkla ne jest
nie tyl ko zwier cia dło, ale i ra ma. De ko ra cyj ne chro -
mo wa ne ka mie nie, po roz rzu ca ne ni by przy pad ko wo,
jak by przy nio sła je rze ka. Ele ment wień czą cy kom -
po zy cję, lam pa – dwa krę gi świa tła, któ re wy glą da ją
jak od bi cie słoń ca w so czew ce. n
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MIMO TRUDNOŚCI
Co siódmy Polak jest niepełnosprawny. To wcale nie znaczy, że nieporadny, nieprzystosowany. Zdjęcia Krzysztofa Gołucha
ukazują niepełnosprawność jako codzienną walkę o normalność. Wystawę jego fotografii w Galerii Katowice będzie można
oglądać już w kwietniu. Polecą ją Arkadiusz Ławrywianiec, prezes Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski / www.zpaf.katowice.pl

Wystawa „Co siódmy” jest połączona
z promocją książki o tym samym tytule.
Publikacja to podsumowanie kilkuletniej pracy
autora, który w swojej twórczości dokumentuje
środowisko osób niepełnosprawnych na Śląsku.
Jego czarno-białe zdjęcia ukazują ludzi
poddawanych ciężkiej próbie, którzy, mimo
trudności i obciążeń, starają się normalnie żyć.
Na wystawie będzie prezentowanych ponad
trzydzieści fotografii, które powstały
w latach 2002-2015.

Krzysztof Gołuch pochodzi z Rudy
Śląskiej. Jest absolwentem
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Akademii
Humanistyczno-Technicznej
w Bielsku Białej oraz Instytutu
Twórczej Fotografii w Opawie. To
dwukrotny stypendysta Marszałka
Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury i laureat wielu
konkursów fotograficznych w kraju
i za granicą. Na co dzień pracuje
w ośrodku, który zajmuje się
wsparciem osób
z niepełnosprawnością. 

W swoich pracach
Gołuch zwraca odbiorcy

uwagę na to, aby nie
postrzegać innych ludzi

przez pryzmat ich
ograniczeń. Daje też

bohaterom swoich zdjęć
dużo dowolności
w przedstawianiu

swojego wizerunku
i zachowaniu intymności.

Wernisaż wystawy „Co siódmy”
odbędzie się 5 kwietnia 2018 r.
o godz. 18.30 w Galerii Katowice
przy ul. św. Jana 10 (II piętro).
Ekspozycję będzie można
oglądać do 27 kwietnia, w środy,
czwartki i piątki w godz. 17.00-
20.00.

PLACE 
FOTOGRAFII
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Herbata. To właśnie jej liście odmieniły historię Cejlonu.
Kiedy w latach 60. XIX w. Hemileia vastatrix – grzyb
pasożytujący na liściach kawowca – pustoszył
najsłynniejsze wówczas na świecie cejlońskie plantacje
kawy, Szkot James Taylor na 19 akrach swojego majątku
w okolicach Kandy wyhodował pierwsze krzewy herbaty.
Wkrótce miało okazać się, że napar przyrządzany z liści
z Cejlonu śmiało może konkurować z herbatą Chin czy Indii

ZIELONY 
KLEJNOT
CEJLONU

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Kolska

Za najszlachetnieszą uchodzi
herbata z terenów wyżynnych
i górskich – wzrastająca
na słonecznych stokach
powyżej 1200 m, z regionów
Nuwara Eliya, Dimbula czy Uva 
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Na Sri Lance obok siebie żyją hinduiści,
muzułmanie i chrześcijanie. Ale to buddyści,
stanowią znaczną większość – ponad 70%
mieszkańców wyspy. Ta przewaga zauważalna
jest także w architekturze. Na zdjęciu:
Thuparamaya – jedna z najstarszych dagob na
wyspie, skrywająca obojczyk Buddy 

Pozostałe klejnoty Cejlonu

Herbata nie jest jedynym
bogactwem Sri Lanki. Kraj słynie
z wydobycia szmaragdów,
pachnącej curry i innymi
przyprawami, pikantnej kuchni,
bogatej historii i różnorodnej
kultury oraz ajurwedyjskiej
medycyny. Sri Lanka to także
nieokiełznana przyroda, której
warto doświadczyć, odwiedzając
parki narodowe tego
„olśniewającego kraju”.

ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ ZE SRI
LANKI

„Pola herbaty na Cejlonie są prawdziwie pomnikiem odwagi – takim,
jak posąg lwa pod Waterloo” miał powiedzieć Sir Arthur Conan
Doyle, komentując historię rozwoju upraw herbaty w dawnym
dominium brytyjskim. Od momentu, kiedy w latach 90. XIX w. inny
Sir – Lipton zaczął sprowadzać do Londynu na masową skalę
cejlońską herbatę, wysączono już wiele litrów drogocennego
naparu. Dziś Sri Lanka – kraj niepodległy i dumny – jest czwartym
największym producentem herbaty na świecie. Jak rodzi się ta
potęga? 
W 2013 r. Sri Lanka wyprodukowała ponad 343 mln kg herbaty
oznaczonej logo z lwem, która trafiła do ponad 40 krajów świata.
Wartość rocznych zbiorów herbaty na wyspie sięga 1,5 mld dolarów.
Za sukces odpowiada ponad milion pracowników zatrudnionych
w przemyśle herbacianym – w tym blisko 300 tys. zbieraczek
herbaty. To Tamilki. Ich trudna praca polega na zrywaniu
najmłodszych listków herbaty z tych samych krzewów. Aby zarobić 4
dolary muszą zebrać codziennie po 20 kg liści. Pod koniec dnia
zbiory są ważone i wywożone do fabryk, gdzie herbatę roluje się,
kruszy, poddaje procesowi fermentacji oraz suszy w suszarkach.
Po upływie doby od zerwania liści z krzewu, herbata jest spakowana
i gotowa do transportu. n

Park Narodowy Yala to miejsce, gdzie turyści mogą podziwiać dziko
żyjące słonie, lamparty, krokodyle, małpy, sambary i setki gatunków

ptaków z majestatycznymi pawiami na czele
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PLACEK

placek
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Składniki i akcesoria

– 2 jajka 
– 120 g włoskiego boczku pancetta
– 180 g makaronu spaghetti 
– jeden ząbek czosnku 
– 30 g sera pecorino 
– sól 
– świeżo mielony pieprz czarny

Sposób przyrządzenia

1. Makaron gotujemy w osolonej wodzie, według przepisu
na opakowaniu i odcedzamy go.

2. W osobnym naczyniu roztrzepujemy jajka.
3. Pancettę kroimy w drobną kostkę i wrzucamy ją na rozgrzaną

patelnię, a potem smażymy aż do zrumienienia.
4. Do usmażonej pancetty dodajemy drobno posiekany czosnek

i smażymy przez kolejne 2 minuty. Następnie dodajemy
wcześniej ugotowany makaron oraz pół porcji sera pecorino.
Mieszamy przez chwilę aż wszystkie składniki dobrze się
połączą.

5. Na koniec do makaronu wraz z połączonymi wcześniej
składnikami dodajemy roztrzepane jajka. Wszytko mieszamy
do uzyskania kremowego sosu.

6. Gotowe danie rozkładamy na talerze, posypujemy pozostałą
częścią sera pecorino i prószymy świeżo mielonym czarnym
pieprzem. 

Spaghetti Carbonara
Carbonara to jedna z najsłynniejszych włoskich past. Kucharze z La Tavoli radzą,

jak ją przyrządzić, aby zachować odpowiednie proporcje i uzyskać właściwy smak.
Jak się okazuje, danie, które zawojowało stoły na całym świecie, nie jest tak

skomplikowane w przygotowaniu

PO WŁOSKU
Z LA TAVOLĄ 

20 min łatwe
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Składniki i akcesoria

– 500 g krewetek
– 1 łyżka oleju
– 2 l wody 
– 2 łyżki czerwonej pasty curry
– 2 łyżeczki zmielonej kurkumy
– 1 łyżeczka posiekanego czerwonego chili
– od czterech do ośmiu listków posiekanych lub

całych listków limety
– 2 łyżki sosu rybnego
– 2 łyżki soku z limety 
– 2 łyżeczki drobnego brązowego cukru
– ćwierć kubka (około 7 g) świeżych listków

kolendry

Sposób przyrządzenia

1. Obieramy krewetki, usuwamy żyłki i pozostawiamy ogonki.
W dużym rondlu rozgrzewamy olej. Dodajemy skorupki i łebki
krewetek. Smażymy przez 10 minut na średnim ogniu i dosyć
intensywnie mieszamy, aż składniki przybiorą pomarańczowy
kolor.

2. Do rondla wlewamy 250 ml wody i dodajemy pastę curry.
Gotujemy przez 5 minut. Gdy pasta wyparuje, wlewamy resztę
wody. Następnie gotujemy przez 20 minut, po czym osączamy
i usuwamy łebki i skorupki. 

3. Wywar wlewamy z powrotem do rondla. Dodajemy kurkumę,
chili i listki limety. Całość zagotowujemy i gotujemy przez
2 minuty. Wkładamy do rondla krewetki i gotujemy przez
kolejnych 5 minut, aż się zaróżowią. Dodajemy sos rybny, sok
i cukier. Po wymieszaniu od razu podajemy i posypujemy
kolendrą. 

Ostro-kwaśna zupa krewetkowa
Tom Jum Gung to dosyć prosta w przygotowaniu zupa, której ugotowanie zajmuje
nieco więcej niż 25 minut. Szef kuchni z restauracji Thai-Pan podpowiada, jak ją

zrobić, aby miała odpowiedni smak. Z jednej strony pikantny, a z drugiej – kwaśny

PO TAJSKU
Z THAI -PAN

25 min łatwe

placek
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Składniki i akcesoria

– 800 g ziemniaków
– 8 jajek
– 1 duża cebula
– oliwa
– sól i pieprz do smaku

Sposób przyrządzenia

1. Cebulę kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na patelni.
2. Ziemniaki obieramy, kroimy w cienkie plasterki i następnie

przesmażamy razem z cebulą.
3. Ziemniaki i cebulę należy zostawić do przestygnięcia.
4. Dodajemy jajka, mieszamy, dodajemy sól i pieprz i podsmażamy

każdą ze stron około 7-8 minut.
5. Gotową tortillę możemy podawać na ciepło lub zimno.

Tortilla
Tortilla czyli hiszpański omlet, to bodaj najbardziej znana przekąska na Półwyspie

Iberyjskim. Można ją przyrządzić właściwie na tysiąc sposobów. Jeden z nich
przygotował szef kuchni z restauracji Albenca. Przepis jest dosyć prosty, a sposób

podania dowolny

PO HISZPAŃSKU
Z ALBENCĄ

20 min łatwe
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Składniki i akcesoria

– ocet ryżowy 
– cukier i sól
– mata bambusowa do rolowania 
– ostry nóż bez ząbków 
– nori – prasowane algi 
– wasabi 
– marynowany imbir, pocięty w cienkie plasterki 
– sos sojowy
– pałeczki lub palce
– ryż do sushi 
– tempura 
– dodatki: ostry majonez, ogórki, krewetki, tykwa

Sposób przyrządzenia

1. Zaczynamy od płukania ryżu. Robi się to kilkukrotnie w celu
wypłukania skrobi. Ryż po ugotowaniu w proporcji 1:1.2 (ryż-
woda), zalewamy doprawionym octem ryżowym i mieszamy co
jakiś czas aż wystygnie.

2. Wyklejamy ryż na nori oraz posypujemy z zewnątrz
podprażonym sezamem.

3. Układamy wyklejoną algę czarną stroną „do góry” na matce
bambusowej oraz kładziemy na niej składniki: ostry majonez,
cienko pokrojone ogórki bez miąższu, obtoczone w mące
pszennej krewetki. Wszystko maczamy w tempurze i smażymy
w głębokim oleju przez minutę. Dodajemy też tykwę (cienko
krojone paski dyni marynowanej w karmelowej zalewie).

4. Całość skręcamy z odpowiednim naciskiem i tak przygotowaną
rolkę kroimy w krążki.

5. Podajemy z wasabi, imbirem oraz sosem sojowym. 

Sushi Ebi Tempura Maki
Sushi, najsłynniejszą potrawę z Kraju Kwitnącej Wiśni, można przyrządzić

samemu. I to na wiele sposobów. Kucharze z Hirado Sushi radzą, jak przygotować
konkretne rodzaje. W pierwszej kolejności Ebi Tempura Maki

PO JAPOŃSKU
Z HIRADO SUSHI

50 min trudne

placek
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T
re ning me dycz ny to za ję cia stwo rzo ne dla osób pro wa -
dzą cych sie dzą cy tryb ży cia, któ re chcą roz po cząć swo -
ją re gu lar ną ak tyw ność fi zycz ną lub wzno wić ją po prze -

rwie, ale ma ją wąt pli wo ści, któ re ćwi cze nia mo gą wy ko ny wać,
a któ rych po win ny uni kać. Pod czuj nym okiem fi zjo te ra peu ty
i przy po mo cy rol le rów i pi łe czek do rol lin gu zo sta ną roz luź -
nio ne zbyt na pię te mię śnie. Po pra wio na zo sta nie tak że sta bi -
li za cja cen tral na i zo sta ną wy pra co wa ne pra wi dło we wzor ce
ru cho we.
Tre ning funk cjo nal ny z fi zjo te ra peu tą, to z ko lei za ję cia dla osób
ak tyw nych fi zycz nie, na ce lo wa ne na za dba nie o pod sta wy mo -
to ry ki, ko rek cję wzor ców ru cho wych, wzmoc nie nie po szcze gól -
nych par tii mię śnio wych po przez stop nio wo wpro wa dza ne pro -
gre sje ćwi czeń. Przez du ży na cisk na ja kość wy ko ny wa ne go ru -
chu, za ję cia ma ją na ce lu zmi ni ma li zo wa nie ry zy ka kon tu zji oraz
po pra wę efek tyw no ści ru chu, a tym sa mym po pra wę wy ni ków
spor to wych. 
Ostat ni – Fi zjo Band, to tre ning z fi zjo te ra peu tą, gdzie pod -
sta wo wym wy ko rzy sty wa nym sprzę tem są ela stycz ne gu my
opo ro we róż ne go ty pu: lo opy, po wer bands i ta śmy oklu zyj -
ne. Za ję cia są uroz ma ica ne do dat ko wo o no wa tor ski sprzęt
m.in. ma ty śli zgo we czy aqu ahit (tu by z wo dą do tre nin gu).
Du ży na cisk po ło żo ny jest na ko rek cję wzo rców ru cho wych,
któ re są pod sta wą sku tecz ne go tre nin gu. Do dat ko wą ko rzy -
ścią za jęć jest zmniej sza nie do le gli wo ści bó lo wych mię śni
i sta wów ob wo do wych dzię ki uży ciu taśm oklu zyj nych,
a wszyst ko to pod okiem do świad czo ne go fi zjo te ra peu ty,
dba ją ce go o bez pie czeń stwo tre nin gu. Każ dy tre ning koń czy
ro lo wa nie mię śni. n

W Bażantowo Sport wystartował nowy cykl zajęć prowadzonych we współpracy z fizjoterapeutami Galen Rehabilitacja.
Do wyboru są trzy programy profesjonalnych treningów: Fizjo Band, Fizjo Training i Trening Medyczny. Ćwicząc regularnie,
można m.in. zmniejszyć ryzyko problemów ze stawami i uniknąć endoprotezoplastyki!

MEDICAL FITNESS W BAŻANTOWO SPORT

TRENUJ BEZPIECZNIE
POD OKIEM
FIZJOTERAPEUTÓW
Tekst: Wojciech Kubasik

PLACE 
SPORTU

FIZJO BAND

osoby średnio zaawansowane
w treningu

4 poprawa siły, wytrzymałości
i mocy kończyn dolnych
i górnych;

4 poprawa stabilności tułowia oraz
obręczy miedniczej;

4 poprawa mobilności kończyn
górnych oraz dolnych.

n
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FIZJO TRAINING

osoby regularnie aktywne
fizycznie

4 poprawa siły i wytrzymałości
kończyn górnych i dolnych;

4 poprawa stabilności tułowia
oraz obręczy miedniczej;

4 poprawa wzorców ruchowych;
4 poprawa mobilności stawów. 

TRENING MEDYCZNY

osoby początkujące w treningu

4 poprawa mobilności stawów
(techniki uelastyczniania
mięśni, techniki mobilizacji
kręgosłupa piersiowego,
klatki piersiowej, rozluźnianie
mięśniowo-powięziowe
tkanek miękkich);

4 poprawa stabilności: trening
stabilizacji centralnej (CORE),
globalna praca korekcyjna
z uwzględnieniem
sąsiadujących segmentów
łańcucha kinematycznego,
wzmacnianie mięśni
pośladkowych wielkich
i średnich;

4 torowanie prawidłowych
wzorców ruchowych,
prawidłowa postawa,
prawidłowa praca mięśni,
prewencja urazowa.

Bażantowo Sport, Katowice, ul. Pijarska 1, 3
www.sport.bazantowo.pl, T. 32 350 20 93

Wyjątkowa oferta w cenie karnetów!
Niezależnie od wyboru zajęć, każdy uczestnik rozpocznie swoją przygodę
z medical fitness od badania fizjoterapeutycznego, które będzie powtarzane,
by monitorować postępy. Co nie bez znaczenia: każdy program jest w cenie
karnetów Classic Fitness i Open do Bażantowo Sport!

n

n
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P
o czą tek wio sny to ide al ny czas na no we ży cio we otwar cie.
Chcąc za dbać o kon dy cję fi zycz ną i syl wet kę, wie le osób za -
czy na bie gać i jeź dzić na ro we rze. – Dla uzu peł nie nia, w In Cor -

po re pro po nu je my fit ness dla du cha, aby w peł ni roz wi nąć skrzy -
dła – mó wi dr Iwo na So snow ska -Wie czo rek, dy rek tor Cen trum Dia -
gno sty ki i Te ra pii In Cor po re oraz pre zes Fun da cji In Cor po re. 

Do współ pra cy z Per so nal nym Cen trum Roz wo ju In Cor po re
za pro sze nie przy ję li naj wy bit niej si spe cja li ści z róż nych dzie dzin
me dy cy ny i nie tyl ko. Za rów no oso by wcze śniej zwią za ne z In
Cor po re, jak rów nież no we po sta ci. Są w tym gro nie neu ro lo dzy,
psy chia trzy, psy cho te ra peu ci, te ra peu ci uzależnień, psy cho lo go -
wie, fi zjo te ra peu ci, neu ro lo go pe dzi, coachowie, spe cja li ści jo gi
i me dy ta cji, cho re ote ra peu ci, die te ty cy, tre ne rzy zdro we go sty lu
ży cia, spe cja li ści ds. wi ze run ku, a na wet sto ma to lo dzy! – Chce -
my, aby Per so nal ne Cen trum Roz wo ju tęt ni ło ży ciem od ra -
na do wieczora, pra cu jąc ho li stycz nie nad me ta mor fo zą na szych
pod opiecz nych – tłumaczy dr So snow ska -Wie czo rek. n

In Corpore – placówka kojarzona przede wszystkim
z dziećmi, od początku istnienia świadczy pomoc
pacjentom w każdym wieku. W marcu powstała tam nowa
przestrzeń: Personalne Centrum Rozwoju, poświęcone
wyłącznie dorosłym

IN COROPORE: 
TU ROZWINIESZ 
SKRZYDŁA

PLACE
BO

Bi la te ral na in te gra cja, re ha bi li ta cja i fi zjo te ra pia
Bi la te ral na in te gra cja to współ pra ca obu pół kul mó zgu
oraz ko or dy na cja stron cia ła. Wy ko nu jąc kon kret ne sche -
ma ty ruchowe, mo że my sty mu lo wać nasz mózg, tak że by
wzmoc nić po łą cze nia mię dzy pół ku la mi, osią ga jąc w ten
spo sób wyż szy po ziom ko or dy na cyj nych zdol no ści mo to -
rycz nych. Sys te ma tycz ne ćwi cze nia bi la te ral nej in te gra cji
wzmac nia ją też zdol no ści po znaw cze, co prze kła da się
na umie jęt no ści sku pie nia uwa gi, czy ta nia i pi sa nia.

Cho re ote ra pia
Ta niec jest in stru men tem na szej eks pre sji, a cia ło za -
wsze do nas prze ma wia, nie za wsze jed nak go słu cha -
my i po świę ca my na leż ną mu uwa gę. Warsz ta ty
roz wo jo we o cha rak te rze te ra pii przez
ta niec i ruch to moż li wość wsłu cha nia się w głos cia ła,
po trzeb i emo cji. Wszak, cia ło bar dzo do brze pa mię ta
wszyst kie na sze do świad cze nia i prze ży cia, a każ da
emo cja ma w nim swój mo to rycz ny od po wied nik. Cho -
re ote ra pia to fa scy nu ją ca me to da te ra pii tań cem i ru -
chem, in te gru ją ca cia ło, umysł i du cha.
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Praktyka jogi
Współczesny świat jest bardzo wymagającym
partnerem. Wciąż rośnie liczba spraw
do załatwienia, zadań i wyzwań, które musisz
podjąć. Stres i tempo życia powodują
zmęczenie, gonitwę myśli, bóle głowy
i dolegliwości ciała. Zmniejsza się sprawność
umysłu, słabnie kondycja fizyczna. Prostym
i skutecznym sposobem na przywrócenie
harmonii myśli, emocji i ciała, na podniesienie
efektywności i odporności psychofizycznej jest
regularna praktyka jogi, która uwalniając ciało
z napięć, zmienia stan umysłu.

Warsztaty medytacyjne
Funkcjonowanie we współczesnym świecie,
pełne pośpiechu i chaosu, na każdym kroku
generuje stresory. Dlatego potrzebujemy
skutecznych sposobów na to, by kołowrót
strachu, emocji, wspomnień i planów nie
odbierał nam przyjemności życia. Podczas
warsztatów mówimy o tym, czym jest
mindfullness, jak na co dzień ćwiczyć
uważność i jakich technik używać, by utrzymać
ten stan jak najdłużej. Zapraszamy osoby
chcące rozpocząć przygodę z medytacją
traktowaną jako narzędzie pracy ze sobą,
niezwiązaną z jakąkolwiek religią czy
systemem wierzeń.

Terapia uzależnień
Czasami, w chwilach słabości i zwątpienia
sięgamy po środki, dające iluzoryczne
poczucie mocy. Drogi poszukiwanych
rozwiązań mogą okazać się nie tym, czego
naprawdę potrzebujemy. Odzyskaj swoją
niezależność, wstępując na drogę trzeźwych
wyborów i decyzji.

Psychoterapia
Psychoterapia to doskonała okazja, by lepiej
poznać siebie i swój sposób funkcjonowania
w świecie. Trening interpersonalny oparty
o struktury charakteru, to program adresowany
do środowiska biznesu. Zajęcia
socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz
struktury charakteru w pracy z dzieckiem
i rodzicem, to z kolei autorskie warsztaty dla
nauczycieli.

Personalne Centrum Rozwoju In Corpore
Katowice, ul. Bażantów 2
T. 883 310 337 |
E. info@personalnecentrumrozwoju.pl
www.personalnecentrumrozwoju.pl

Grzegorz Sikorski/Dagma Photo
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PI CIE BA WAR KI SPRZY JA LAK -
TA CJI. Pi cie ba war ki ma ta ki

wpływ na lak ta cję, jak przyj mo wa nie każ -
de go in ne go pły nu – po daż pły nów
w okre sie kar mie nia po win na wy no sić
oko ło 2 li trów na do bę. W przy pad ku
pro ble mów z ilo ścią pokarmu, kar mią -
cym ma mom po le cam sło dy jęcz mien ne,
któ re moż na ku pić w ap te kach w po sta ci
sa sze tek lub ta ble tek. Ostroż nie po win no
sto so wać się tzw. her bat ki lak ta cyj -
ne – ba da nia nie po twier dza ją efek tu far -
ma ceu tycz ne go, a sto so wa ne
nie roz waż nie mo gą wy wo łać ob ja wy
ubocz ne. 

KAR MIE NIE PIER SIĄ WY MA GA
WY ELI MI NO WA NIA Z DIE TY

NIE KTÓ RYCH PO KAR MÓW. Kar -
mią ca ma ma po win na się zdro wo od ży -
wiać, we dług wła snych upodo bań,
jed nak z die ty na le ży wy eli mi no wać
śmie cio we je dze nie, pół pro duk ty (ze
wzglę du na du żą ilość kon ser wan tów),
su ro we po kar my (su shi, se ry z su ro we go
mle ka, su ro we ja ja). Nie za le ca na jest też
du ża ilość cu krów pro stych, oczy wi ście
kil ka cu kier ków lub ka wa łek cze ko la dy
nie wy rzą dzi mat ce i dziec ku krzyw dy.
Do dat ko wo war to ob ser wo wać dziec ko,
a w przy pad ku wy stą pie nia aler gii po kar -
mo wej – za sto so wać die tę eli mi na cyj ną
i na dal kar mić dziec ko mle kiem mat ki.

Wspar ciem po wi nin słu żyć aler go log,
któ ry usta li die tę mat ki i po pro wa dzi le -
cze nie dziec ka

PRZE ZIĘ BIO NA MA MA NIE
PO WIN NA KAR MIĆ PIER SIĄ

SWO JE GO DZIEC KA. Jest nie wie -
le cho rób, któ re dys kwa li fi ku ją kar mie nie
pier sią. To sy tu acje, w któ rych mat ka jest
no si ciel ką wi ru sa HIV lub cho ru je
na czyn ną gruź li cę. A po za tym, każ da
ma ma po win na kar mić, tym bar dziej
prze zię bio na, bo wte dy wraz z mle kiem
dziec ko przyj mie prze ciw cia ła i zy ska do -
dat ko wą od por ność. Za tem, prze zię bio -
ne ma my, ma secz ki na twa rze i kar mi my!

DZIEC KO KAR MIO NE PIER SIĄ
NIE BĘ DZIE MIA ŁO PRO BLE -

MÓW Z NAD WA GĄ. Kar mie nie pier -
sią jest kar mie niem na żą da nie i dzi siaj
wie my, że dzie ci kar mio ne pier sią rów -
nież mo gą być oty łe. Do ty czy to na praw -
dę nie wiel kie go od set ka, kie dy ma my
do czy nie nia z hi per lak ta cją ze stro ny
ma my i z dzieć mi z bar dzo du żym ape ty -
tem oraz myl ną in ter pre ta cją każ de go
pła czu czy nie po ko ju dziec ka ja ko po -
trze by po sił ku. Wy star czy re gu lar nie
spraw dzać przy rost cia ła, zli czać stol ce
i licz bę mo krych pie luch i zwró cić uwa gę
na roz po zna wa nie ob ja wów gło du i sy to -
ści u nie mow lę cia. 

KAR MIE NIE PIER SIĄ ZA PO -
BIE GA ŚMIER CI ŁÓ ŻECZ KO -

WEJ. Po je dyn cze kar mie nie
pier sią nie jest tak sy cą ce, jak kar mie nie
sztucz ny mi mie szan ka mi. Przyj mu je się,
że sied miu kar mie niom sztucz nym mle -
kiem na do bę od po wia da od ośmiu
do dwu na stu kar mień na tu ral nych.
Dziec ko kar mio ne pier sią mu si czę ściej
jeść, więc bu dzi się w no cy do kar mień,
po nad to kar mie nie pier sią ko rzyst nie
wpły wa na układ od por no ścio wy i tym
sa mym ma le je ry zy ko śmier ci łó żecz ko -
wej.

PO CE SAR SKIM CIĘ CIU MAT -
KA NI GDY NIE BĘ DZIE MIA ŁA

PO KAR MU. Nawet nie po ród si -
ła mi na tu ry wy wo łu je lak ta cję, a wy pra -
co wu ją ją mat ka z dziec kiem.
Prze szko dą mo że być do kar mia nie
dziec ka sztucz ny mi mie szan ka mi
w szpi ta lu (bez jed no znacz nych wska -
zań me dycz nych), ale nie ce sar skie cię -
cie. Wy star czy odro bi na cier pli wo ści,
aby w peł ni cie szyć się z uro ków ma cie -
rzyń stwa. Ba da nia do wo dzą bo wiem, że
mat ka kar mią ca jest spo koj niej sza,
szyb ciej wra ca do peł nej spraw no ści
po po ro dzie, a dzie ci kar mio ne pier sią
ma ją więk sze po czu cie bez pie czeń -
stwa. Mu si my ssać, je ste śmy prze cież
ssa ka mi. n

Katowice, ul. Bażantów 6C
T. 32 35 000 35 |  www.signum-katowice.pl

Archiwum Signum

POGROMCY 
ZDROWOTNYCH MITÓW

Picie bawarki sprzyja laktacji, a przeziębiona
mama nie powinna karmić piersią swojego
dziecka? A może karmienie piersią zapobiega
śmierci łóżeczkowej? O zdrowotne mity z laktacją
w roli głównej zapytaliśmy mgr Klaudię Robek,
położną z Centrum Medycznego Signum

LAKTACJA

PLACE
BO

M

M

M
M

F

F

l Fakt     l Mit
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Na
po cząt ku Aspi rin sprze da wa no
w for mie prosz ku. Pa cjen tom od -
mie rza no od po wied nią ilość i pa -

ko wa no w ma łe, pa pie ro we to reb ki. Póź niej
wpro wa dzo no for mę zna nej, kla sycz nej ta -
blet ki – i był to je den z pierw szych le ków
sprze da wa nych w tej po sta ci. 
Do naj le piej roz po zna wal nych le ków na le ży
Aspi rin C – lek za wie ra ją cy po łą cze -
nie 400mg kwa su oraz 240 mg wi ta mi ny C,
a tak że tra dy cyj na aspi ry na Bay era
zawierająca 500mg kwa su ace ty lo sa li cy lo -

we go. Ni skie daw ki aspiryny – 100 mg
dziennej dawki – re ko men do wa ne są oso -
bom z pro ble ma mi ukła du krwio no śne go,
po za wa łach oraz prze by tych uda rach. No -
wa ge ne ra cja le ku, sprze da wa na pod na -
zwą Aspi rin Pro, wykorzystuje za re je stro wa -
ną przez fir mę Bay er Tech no lo gię Mi kro ak -
tyw nych Czą ste czek, dzię ki cze mu lek
wchła nia się na wet do sze ściu ra zy szyb ciej
niż tra dy cyj na ta blet ka aspi ry ny. 
Naj now szym le kiem za wie ra ją cym aspi ry nę
jest Aspi rin C For te za wie ra ją cy 800 mg

kwa su ace ty lo sa li cy lo we go oraz 480 mg
kwa su askor bo we go – daw ki są dwu krot nie
moc niej sze od stan dar do wej wer sji. Wska -
za nia do sto so wa nia to ob ja wo we le cze nie
do le gli wo ści bó lo wych o ma łym lub umiar -
ko wa nym na si le niu, ob ja wo we le cze nie do -
le gli wo ści bó lo wych i go rącz ki w prze bie gu
prze zię bie nia i gry py.
Wie lo kie run ko we dzia ła nie kwa su ace ty lo sa -
li cy lo we go, bę dą ce go sub stan cją czynną
Aspi rin, zo sta ło do ce nio ne przez spo łecz ność
na uko wą i pa cjen tów na ca łym świe cie. n

ASPIRIN
NA BÓL, GORĄCZKĘ
I PRZEZIĘBIENIE
Od momentu wynalezienia popularnej aspiryny w 1887 roku przez doktora Felixa Hoffmana, firma Bayer wprowadziła
na rynek szereg produktów na bazie kwasu acetylosalicylowego, który wspomaga leczenie przeziębień oraz różnego
rodzaju bólów m.in. bólów głowy oraz bólów mięśni

materiał reklamowy
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Ślą ska ar chi tek tu ra – po dob nie, jak mu zy ka Da -
vi da Bo wie go – jest mo ją wiel ką pa sją. Za da ję
so bie ba nal ne na pierw szy rzut oka py ta nia,
a po tem oka zu je się, że one wca le nie są ta kie
bez za sad ne. Naj waż niej sze z nich wy ni ka ło ze
zdzi wie nia, że przez la ta nikt w Ka to wi cach nie
za sta na wiał się, dla cze go wła ści wie naj słyn niej -
szy bu dy nek w mie ście wy glą da jak po jazd ko -
smicz ny. Wła śnie dy wa ga cja na te mat syl wet ki
Spodka do pro wa dzi ła mnie do sze re gu prze my -
śleń i sta ła się jed ną z głów nych in spi ra cji
do stwo rze nia „Ar chi ko smo su”. 
Śląsk, la ta 50. Z ko mi nów bu cha dym, set ki ty się -
cy gór ni ków i hut ni ków uwi ja ją się w ukro pie, try -
bi ki go spo dar ki cen tral nie pla no wa nej roz krę ca -
ją się na do bre. Na praw dę trud no po dej rze wać
Ka to wi ce o po za ziem skie cią go ty do na bie ra ją -
ce go na si le ko smicz ne go star cia mię dzy Wu jem
Sa mem a Wiel kim Bra tem. A jed nak to wła śnie
tu, w par ku kul tury, po wsta je naj więk sze i pierw -
sze w Pol sce pla ne ta rium, tu pro jek tu ją Spodek,
uni kat na ska le świa to wą, tu wzno szą ko smicz ne
ko pu ły w Ośrod ku Po stę pu Tech nicz ne go, a lu -
dzie wpro wa dza ją się do Gwiazd i Ku ku rydz,

a po tem cho dzą na fil my do Ki na Ko smos, któ re
ma na wy po sa że niu lam py w kształ cie sput ni -
ków i mo zai kę z pa nem Twar dow skim.
Nie mam wąt pli wo ści, że ślą ska ar chi tek tu ra
lat 50., 60. i 70. to ab so lut ny ko smos. Do słow nie
i w prze no śni. Nasz film to hołd dla jej twór ców.
Po za uni kal ny mi ar chi wa mi i świet ny mi zdję cia mi
współ cze sny mi, spo ro ma ją w nim do po wie dze -
nia wła śnie fe no me nal ni ar chi tek ci: śp. Je rzy Got -
t fried, Alek san der Fran ta czy Ju rand Ja rec ki.
W „Ar chi ko smo sie” po ja wia ją się też eks per ci
od pod bo ju ko smo su jak Mi ro sław Her ma szew -
ski, pierw szy Po lak na or bi cie czy Lech Mo ty ka,
dy rek tor Pla ne ta rium Ślą skie go, a tak że lu dzie ar -
chi tek tu ry na szych cza sów, jak np. arch. Ro bert
Ko niecz ny czy dr Ry szard Na ko niecz ny z Po li -
tech ni ki Ślą skiej.
Za in te re so wa nie „Ar chi ko smo sem” prze ro sło
na sze ocze ki wa nia. Wio sną pla nu je my kil ka po -
ka zów na Ślą sku. Praw do po dob nie bę dzie my
go wy świe tlać rów nież w in nych czę ściach Pol -
ski. Je stem prze ko na ny, że to film dla każ de go
od bior cy, a na uka za niu hi sto rii tej ko smicz nej ar -
chi tek tu ry Ka to wi ce bar dzo sko rzy sta ją. n

MARCIN ZASADA 

Dziennikarz i publicysta Dziennika

Zachodniego. Interesuje się

polityką, muzyką i architekturą. Jest

pomysłodawcą i autorem cyklu

„Śląsk, którego nie było”. Ukazał

w nim historie projektów

architektonicznych, które nigdy nie

zostały zrealizowane. Wspólnie

z Marcinem Nowakiem stworzył

film „Archikosmos”, którego

premiera odbyła 16 marca w Kinie

Kosmos.

ArchiwumKATOWICKI
ARCHIKOSMOS
Katowice i David Bowie. Co mają wspólnego? Na pozór
niewiele. Ale... Kiedy brytyjski wirtuoz nosił kosmiczne
ubrania i komponował swoje najbardziej chwytliwe,
kosmiczne songi, w stolicy Górnego Śląska działa się
inna historia. Również kosmiczna, ale mocno
powiązana z architekturą i projektowaniem. Właśnie
o niej jest nasz film

Ś
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Ian Bostridge

Quatuor Ebène
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Leif Ove Andsnes

Tonhalle-Orchester Zürich
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METALMANIA

lll
7 KWIETNIA

Spodek, Katowice
Bi le ty: od 180 złotych

W zeszłym roku Metalmania wróciła
po dziewięciu latach przerwy. Spokojnie
można powiedzieć, że był to jeden
z największych muzycznych powrotów
ostatnich lat. Kultowy festiwal zagości
w Katowicach również w tym roku i będzie
największym metalowym świętem w Europie
Środkowo-Wschodniej. 

Dwie sceny, różnorodni wykonawcy,
wyśmienita atmosfera – to największe atuty
tegorocznej Metalmanii. Wystąpią m.in.
Asphix, Mekong Delta, Skyclad, Wolf Spider
i Xentrix.
Headlinerem i niekwestionowaną
gwiazdą 24. edycji będzie norweski zespół
Emperor. Zespół ten niepodzielnie króluje
na blackmetalowej scenie i od lat cieszy się
uwielbieniem krytyków muzycznych oraz
fanów.

FESTIWAL KATOWICE KULTURA
NATURA

lll
OD 11 DO 20 MAJA
NOSPR, Ka to wi ce

Bi le ty: od 20 zł

Różnorodne epoki historyczne i gatunki
muzyczne w jednym miejscu, w siedzibie
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia. Wszystko podczas czwartej edycji
Festiwalu Katowice Kultura Natura, który

odbędzie się od 11 do 20 maja. Na scenie
zagoszczą muzycy światowej klasy,
a tematem przewodnim będzie dziecięctwo.
Na dwóch koncertach, w sobotę19
i w niedzielę 20 maja, festiwal gościć będzie
słynną Tonhalle-Orchester Zürich i jej
dyrektora artystycznego Lionela Bringuiera.
Podczas niedzielnego koncertu orkiestrze
towarzyszyć będzie jeden z najlepszych
na świecie pianistów Leif Ove Andsnes, który
w piątek 18 maja wystąpi także w recitalu
solowym. W poniedziałek, 14 maja,
festiwalowy wieczór pieśni uświetni światowej
sławy tenor Ian Bostridge.
Na festiwalu, wzorem poprzednich edycji,
zagości także muzyka kameralna. We
wtorek 15 maja wystąpi, wymieniany wśród
najważniejszych kwartetów, francuski
Quatuor Ebène. Częścią festiwalu będą
także dwa koncerty abonamentowe
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia pod batutą dyrektora artystycznego
festiwalu Alexandra Liebreicha (koncert
otwarcia 11 maja i koncert czwartkowy 17
maja). 

Powiedzieć, że Dżem to zespół kultowy, to
nic nie powiedzieć. Na scenie grupa
założona przez braci Adama i Benona
Otrębów oraz Pawła Bergera występuje
od 1973 roku. Przez ten czas uzyskała
status jednego z najważniejszych
zespołów w historii polskiej muzyki

rockowo-bluesowej. Największe sukcesy
Dżem święcił pod koniec lat 80.
i na początku 90., gdy wokalistą był
legendarny Ryszard Riedel. Wówczas
powstały najsłynniejsze kompozycje
i najpopularniejsze płyty. W ostatnich
latach zespół jednak nie zwalnia tempa.

Wydał m.in. album symfoniczny
i jubileuszowy na 35-lecie.
W Mega Clubie usłyszymy z pewnością
stare przeboje pokroju „Wehikułu
czasu”, „Whisky”, „Listu do M.” i „Snu
o Victorii”, ale też nowe kompozycje
z ostatnich płyt.

Łukasz Respondek

arch.

DŻEM
14 KWIETNIA, GODZ. 19
Mega Club, Katowice

Bi le ty: od 60 zł
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PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:

BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Pijarska 1, 3 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Bażantów 6C / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, 
ul. Bażantów 2 (Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, Apteka Vitalis, Kwiaciarnia Sekrety Natury, Piotr i Paweł, Biuro Podróży Olivier's Travels), ul. Bażantów 4 (Thai-Pan, Instytut Urody
Grazia), ul. Bażantów6 (La Tavola, Albenca, Hirado Sushi, Kawiarnia Srebrna Łyżeczka, Garmażeria Art Menu    , Piekarnia-Cukiernia Wygorzele, Ekodelikatesy Natura iZdrowie, Guapo-Guapa
Kids Fashion Shop, Biuro Podróży Itaka, Przychodnia Weterynaryjna iVet) / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, ul. Hierowskiego 2 / OPTYK OKULISTA SIGNUM CH
LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / OPTYK OKULISTA SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / ZIĘBA
CLINIC Katowice, ul. Kościuszki 255 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, 
ul. Bocheńskiego100 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIEKatowice, ul. Mickiewicza15 / BIURO CENTRUMKatowice, ul. Mickiewicza29 / MG CENTRUMKatowice, ul. Kolejowa54
/ PORSCHE INTER AUTO KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Trasa Średnicowa 2 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 /  RENAULT PIETRZAK Katowice, 
ul. Bocheńskiego 125 / AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / TEATR ŚLĄSKI Katowice, Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON
Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINIC Dębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
EURO-CENTRUMKatowice, ul. Ligocka103 / OLD TIMERS GARAGE Katowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWA Katowice, ul. Armii Krajowej 79 / FERRARI KATOWICE
ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZ Sosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, ul. Bażantów 4/2 / DUDA CLINIC Katowice, ul. Kołodzieja 8 / NOSPR Katowice, pl. 
W. Kilara1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja30 / GALEN REHABILITACJA Katowice, ul. Pijarska3 / OPTIMED Katowice,
ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 / MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199 / COMPASS POOLS POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31 /
SKODA AUTO ŚLIWKA Katowice, ul. Kościuszki 94 / SKODA AUTO ŚLIWKA Sosnowiec, ul. 3 Maja 60 /  KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ DR N. MED.
KATARZYNA SKWARA-GUZIKOWSKA Katowice, ul. Bażantów 41B/1

HIMALAJE

lll
PREMIERA 19 MAJA

Teatr Śląski, Katowice
Sprzedaż biletów wkrótce

„Hi ma la je” to opo wieść oszczy tach ludz kich
moż li wo ści, ale ioprze pa ściach, któ rych nie
da się za sy pać ani prze kro czyć. Opo sta ciach,
któ re dla jed nych są bo ha te ra mi, adla in nych
nie od po wie dzial ny mi ma rzy cie la mi. Je rzy Ku -
kucz ka, Wan da Rut kie wicz, Krzysz tof Wie lic ki
czy Ar tur Haj zer oraz ci, któ rych ży cie się zni mi
splo tło – to wła śnie ich spo tka my wspek ta klu

Ro ber ta Ta lar czy ka, któ ry współ two rzą m.in.
Da riusz Kort ko iMar cin Pie tra szew ski, au to rzy
gło śnej bio gra fii „Ku kucz ka: opo wieść onaj -
słyn niej szym pol skim hi ma la iście”. 

ZESPÓŁ ŚLĄSK 
„A TO POLSKA WŁAŚNIE”

lll
19 KWIETNIA, GODZ. 18

Opera Śląska, Bytom
Bi le ty: od 65 zł

Jubileuszowy występ z okazji 65. rocznicy
powstania zespołu „Śląsk” będzie

wyjątkowy chociażby dlatego, że artyści
wystąpią w stylizowanych kostiumach
z regionów całej Polski. Przeważającą część
programu „A to Polska właśnie” stanowią
kompozycje lub opracowania muzyczne
Stanisława Hadyny oraz układy
choreograficzne Elwiry Kamińskiej – duetu
twórców potęgi zespołu. W programie
znajdują się „Karolinka”, „Szła dzieweczka”,
„Hej, te nasze góry”, „Ondraszek” oraz
opracowania muzyczne do takich tańców,
jak: „Trojak”, „Taniec chustkowy”,
„Kujawiak – Oberek”, „Krakowiak”,
„Polonez – Mazur” i „Tańce górali
podhalańskich”.

PLACE
TAKŻE W WERSJI ONLINE

ZAPRASZAMY NA
WWW.MAGAZYNPLACE.PL

ŚCIĄGNIJ BEZPŁATNY PROGRAM
QR CODE READER NA IOS, ANDROID I WINDOWS 

SKANUJ KODY
I ZOBACZ ZDJĘCIA, KTÓRE NIE ZMIEŚCIŁY SIĘ NA PAPIERZE 

ORAZ SŁUCHAJ WYWIADÓW
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