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Rozmowa z ks. Janem Kurko: duszpasterzem, menadżerem, administratorem, a także górnikiem, który zawalczył o nowe życie dla
zniszczonego przez szkody górnicze kościoła ewangelicko-augsburskiego i  dziedzictwa Ewy von Tiele-Winckler
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Sto lat!

Już jedno z najstarszych dzieł
literackich świata – „Epos

o Gilgameszu” opowiada o władcy,
próbującym odnaleźć cudowną roślinę
dającą nieśmiertelność. Współcześni

poszukiwacze nieśmiertelności,
nadziei na życie wieczne szukają

raczej w futurologii niż w pierwotnej
puszczy. A prognostyka przynosi m.in.

koncepcję transferu świadomości
Stephena Hawkinga, czyli –

upraszczając – zakłada „skopiowanie”
świadomości z mózgu na „dysk

komputera”. 
Zanim jednak nie dowiemy się, jak

działa ludzki mózg, nim nie odkryjemy,
które geny i które białka

mitochondrialne są odpowiedzialne
za długowieczność, pozostaje nam

opóźnianie procesu starzenia.
Jak to zrobić? Dzisiejsi stulatkowie
wymieniają różne czynniki mające

opóźnić proces starzenia – od ciężkiej
pracy po nawyki żywieniowe. W tym

numerze PLACE’a przeczytają
Państwo m.in. o tym, jak słodko

zachować młodość.

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

PLACEK
Jesień może smakować wybornie! Restauracje Bażantowa zdradzają

przepisy na włoskie risotto z warzywami, hiszpańskie gazpacho i japońskie
sushi z łososiem

32
5 PYTAŃ O ZARZĄD SUKCESYJNY

Jakie rozwiązania wprowadza nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej? Odpowiada Tomasz Chmielewski, adwokat

22

PLACE 
IN MY HEAD

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW
Czy szczepić się przeciwko pneumokokom, odrze lub polio? Pacjentki

w ciąży i pacjenci po chorobie onkologicznej nie powinni być szczepieni?
Mity z zakresu wakcynologii obala lek. Justyna Kurzok-Najbar, specjalista

medycyny rodzinnej w Centrum Medycznym Signum

44
W NOSPR NIE BĘDZIE REWOLUCJI

Przyszłość NOSPR to wspólna droga, którą wypracujemy razem z Radą
Orkiestry i nowym dyrektorem artystycznym Lawrencem Fosterem – mówi

Ewa Bogusz-Moore, nowa dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia

46

Paweł Szałankiewicz
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Od kwietnia 2012 roku kościół ewangelicko-augsburski
w Bytomiu i część budynków należących do jego zespołu
stoją puste. Wszystko przez gigantyczne szkody górnicze,
które zagrażały bezpieczeństwu wiernych. Sąd zasądził
26 mln zł odszkodowania na remont ośmiu budynków
należących do parafii w tym m.in. głównego obiektu
sakralnego i domku Matki Ewy. Osobą, która zawalczyła
o nowe życie dla dziedzictwa Ewy von Tiele-Winckler – słynnej
dobrodziejki ubogich, bezdomnych i starców, jest ks. Jan Kurko

OpOwieść
O talentach

Rozmawia: Łukasz Respondek

Zdjęcia: Paweł Szałankiewicz

KSIĄDZ JAN KURKO 
Od 2008 roku proboszcz Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-
Miechowicach. Wcześniej, przez sześć
lat wikariusz w parafii ewangelickiej
w Skoczowie. Absolwent
religioznawstwa na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie oraz
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,
a także Technikum Górniczego. Miłośnik
dzieł sztuki.
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Łukasz Respondek: Ksiądz, menadżer,
administrator, a także... górnik. Chyba nie
przypuszczał ksiądz, że wiedza zdobyta
w technikum górniczym kiedykolwiek przyda się
w pracy duszpasterskiej. 
Ks. Jan Kur ko: Tech ni kum gór ni cze da ło mi wie dzę o tym,
czym są szko dy gór ni cze i ja kie są ich ro dza je. Na to miast
czymś zu peł nie no wym by ło wy stę po wa nie w imie niu pa ra fii
o od szko do wa nia z te go ty tu łu. Ja ko gór nik mia łem dość du że
za ufa nie do ko pal ni, je że li cho dzi o fa cho wość i uczci wość.
Jed nak prze cią ga ją ce się ter mi ny zmu si ły mnie do zwe ry fi ko -
wa nia te go oglą du. Prze ło mo wym mo men tem by ła sy tu acja
z bu dyn kiem Sta rej Ostoi, gdy ko pal nia od rzu ci ła kosz to rys,
któ ry przy go to wa li śmy w opar ciu o pro gram prac kon ser wa tor -
skich. Stwo rzy ła wła sny, zu peł nie igno ru jąc fakt, że obiekt jest
wpi sa ny do re je stru za byt ków. 

I miarka się przebrała? 
Wte dy – w 2011 ro ku – pod ję li śmy współ pra cę z jed ną z ka to -
wic kich kan ce la rii i wszyst kie spra wy tra fi ły na dro gę są do wą.
Nie je stem spe cja li stą z za kre su bu dow nic twa i kosz to ry so wa -
nia – bie gli są do wi oce nia li, ja ki jest roz miar szkód i ja kie po -
win ni śmy otrzy mać od szko do wa nia. Kie dy już uda ło nam się
za mknąć te mat na eta pie pro ce so wym, po ja wił się pro blem
eg ze ku cyj ny. Oka za ło się, że cho ciaż na przed się bior cy gór ni -
czym cią ży obo wią zek na pra wy szko dy, to wszyst kie wy ro -
ki – po za ty mi kwo to wy mi – le ża ły nie tknię te i pa ra fia mu sia ła
prze pro wa dzać je przez pro ce du rę wy ko na nia za stęp cze go. 

Wygląda jednak na to, że wszystko dla parafii
zakończyło się pomyślnie. Jej teren to teraz wielki
plac budowy.
Bu dyn ki po wo li wra ca ją do ży cia. Koń czy się trud ny czas prac
bu dow la nych, któ re przy no si ły nie ma ło nie spo dzia nek, po nie -
waż wie lu rze czy w re mon to wa nych obiek tach nie by ło wi dać
go łym okiem. Uda je się zre ali zo wać cel, któ ry so bie po sta wi li -
śmy – bu dyn ki, któ re przez la ta nie funk cjo no wa ły i z po wo du
szkód gór ni czych by ły za mknię te, bę dą słu żyć nie tyl ko pa ra fii,
ale też mia stu i spo łe czeń stwu. 

Dobrym przykładem jest dawny budynek
mieszkalny sióstr, gdzie odbywały się także
spotkania ewangelizacyjne – Cisza Syjonu. Ten
zabytkowy obiekt został wyremontowany dzięki
środkom unijnym, a teraz jest wykorzystywany
przez różne podmioty i organizacje. 
W uru cho mio nej po re mon tach w 2015 r. Ci szy Sy jo nu funk cjo -
nu je cen trum dzia ła nia pe da go gów, któ rzy pra cu ją w By to miu
od 7 lat. Od by wa ją się tu kon cer ty, sa la jest też bez płat nie uży -
cza na na róż ne spo tka nia czy szko le nia. W no wym ro ku po re -
mon cie zo sta nie uru cho mio ny bu dy nek Sta rej Ostoi – po wsta nie
tam cen trum ak tyw no ści se nio ra. Dla star szych osób już od po -
nad czte rech lat pro wa dzi my zresz tą re gu lar ne cy kle spo tkań.
W zde cy do wa nej więk szo ści uczest ni czą w nich oso by spo za pa -
ra fii. Ko lej nym obiek tem, któ ry bę dzie tęt nił ży ciem jest Do mek
Mat ki Ewy – mu zeum, od wie dza ne przez kra jo we i za gra nicz ne
wy ciecz ki. W tym ro ku chce my za koń czyć też re mont ko ścio ła,
któ ry był za mknię ty z po wo du szkód gór ni czych od 2 kwiet -
nia 2012 r. Cie szę się, że re mon tu jąc na sze obiek ty pa ra fial ne,
czy ni my pięk niej szą część By to mia, część Ślą ska, część Pol ski. 

Muzeum, świątynia, zespół obiektów parafii,
tworzący szlak Matki Ewy – tutaj chyba nikt nie
zapomniał o dziedzictwie tej wyjątkowej
osobowości przełomu XIX i XX w. – Ewy von
Tiele-Winckler. 
Mat ka Ewa to dla nas nie sa mo wi ta in spi ra cja do dzia ła nia.
Chce my, że by w obiek tach, któ re ona wy bu do wa ła słu żo no po -
mo cą i wspar ciem dru gie mu czło wie ko wi. Pie nią dze, któ re po -
zy sku je my z Unii Eu ro pej skiej i z ty tu łu od szko do wań
za szko dy gór ni cze, są wy da wa ne nie tyl ko na przy wró ce nie
daw ne go bla sku Ostoi Po ko ju, ale rów nież pier wot nych funk cji
obiek tom – tak, by znów słu ży ły po mo cą bliź nie mu. 
Dla nas bar dzo istot na jest otwar tość na dru gie go czło wie ka.
To miej sce ni gdy nie by ło na sta wio ne tyl ko na ewan ge li ków.
Za wsze li czył się czło wiek, je go po trze by i to, w jaki sposób je -
ste śmy w sta nie na nie od po wie dzieć. Tak sa mo po ma ga no tu
lu te ra nom, ka to li kom i Ży dom. Dla te go te ren pa ra fii jest do -
stęp ny dla wszyst kich. Każ dy mo że tu przyjść.

Chcemy, żeby w obiektach, które wybudowała Matka
Ewa służono pomocą i wsparciem drugiemu
człowiekowi. Pieniądze, które pozyskujemy z Unii
Europejskiej i z tytułu odszkodowań za szkody
górnicze, są wydawane nie tylko na remonty, ale
również na pomoc bliźniemu 

Cenne know-how
Nowy Dom Pomocy Społecznej
w Bytomiu-Miechowicach
wybudowała spółka Millenium
Inwestycje. Wiedza
i doświadczenie, jakie nabył
deweloper Osiedla Bażantowo
podczas tworzenia mieszkań dla
seniorów w Enklawie Kryształowej,
Domu Opieki dla Osób Starszych
Senior Residence w Katowicach
oraz gdańskiego Centrum Opieki
Serenus, posłużyły przy budowie
bytomskiego DPS. Współpraca
z ks. Janem Kurko, Waldemarem
Pawłowskim – dyrektorem Ostoi
Pokoju oraz dr inż. arch. Anną
Szewczenko z Politechniki Śląskiej
zaowocowała stworzeniem
nowoczesnego i funkcjonalnego
obiektu opieki geriatrycznej. 
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W ten sposób rozwija się społeczeństwo
obywatelskie. Widać to szczególnie na przykładzie
projektów realizowanych z pedagogami ulicy.
Pra ca z dzieć mi by ła jed ną z głów nych za sług Mat ki Ewy. Bar -
dzo chcie li śmy, że by dzia łal ność wy cho waw cza i pe da go gicz -
na na no wo roz wi ja ła się w tym miej scu, dla te go w 2009 ro ku
ścią gnę li śmy dwój kę pe da go gów. To by ła zu peł nie no wa
idea – pra ca nie w kla sie czy świe tli cy, ale w na tu ral nym śro do -
wi sku dzie ci: na po dwór kach, pla cach za baw, przy do mach.
Nie każ de go moż na prze ko nać do ta kie go sty lu pra cy, ale
z per spek ty wy cza su mo gę po wie dzieć, że nam się uda ło. Po -
mo gli śmy już wie lu mło dym lu dziom. Je sie nią roz pocz nie my
re ali za cję ko lej ne go pro jek tu unij ne go. 

Rów nież tym chło pa kom z Bo br ka, któ rzy pod pa li li
ko ściół? (W 2014 ro ku dwóch chłop ców nie umyśl -
nie pod pa li ło drew nia ną świą ty nię ewan ge lic ką,
któ rą po po ża rze trze ba by ło ro ze brać. Ksiądz
Kur ko bro nił wów czas mło do cia nych spraw ców,
za bie ga jąc o to, aby unik nę li ka ry – przyp. red.)
Obaj chłop cy by li człon ka mi gru py pro wa dzo nej przez na szych
pe da go gów. Cią gle ma my z ni mi kon takt. Pa ra doks jest ta ki,
że to pod pa le nie dla jed ne go i dru gie go sta no wi ło waż ny

punkt od nie sie nia – po ka za ło, że czy ny ma ją swo je kon se -
kwen cje. Kon se kwen cje oka za ły się do tkli we, ale jest szan sa,
że ca ła ta sy tu acja trwa le od mie ni ich ży cie. Trze ba so bie też
ja sno po wie dzieć: z ta kie go śro do wi ska, w ja kim ob ra ca li się
chłop cy, trud no się wy rwać. Poza tym, nie spe cjal nie jest gdzie.
Z mo jej per spek ty wy, ta ka pra ca z dzieć mi i mło dzie żą, to wal -
ka o jed nost ki. Cie szą nas każ de suk ce sy pod opiecz nych, któ -
rzy wra ca ją do nas i chwa lą się, że gdy by nie pra ca
stre etwor ke rów, to nie skończyliby    szko ły, nie we szli by na wła -
ści wą dro gę. 

Chłoną ewangelicki etos pracy?
Na żad nym eta pie na szej pra cy ko ściel ność nie jest ani na -
rzu ca na, ani pod kre śla na. My tyl ko spo ty ka my się w miej scu,
gdzie jest ko ściół. Oczy wi ście, za wsze moż na do nie go
wejść, ale z mo jej per spek ty wy, to za wsze stre fa wol no ści.
W ża den spo sób nie jest to obo wią zek czy przy mus. Ja wła -
śnie tak zna la złem się w ko ście le i by cie w nim wła śnie tak
trak tu ję. 

Z jednej strony zajmujecie się dziećmi, a z drugiej
seniorami. Społeczeństwo się starzeje i nie ma
wątpliwości, że ten kierunek jest słuszny. Parafia

prowadzi dom opieki, który słynie z tego, że jest
najtańszy na Śląsku.
Jest na pew no jed nym z tań szych. Po woj nie, kie dy więk -
szość pa ra fial ne go te re nu zo sta ła uwłasz czo na, a na sza dzia -
łal ność dusz pa ster ska i re li gij na moc no ogra ni czo na,
mu sie li śmy so bie ra dzić na wszel kie moż li we spo so by. Pa ra -
fia i dzia łal ność wspie ra ją ca se nio rów zo sta ły prze nie sio ne
do bu dyn ku Sta rej Ostoi. W 1995 ro ku, dzię ki pie nią dzom,
któ re uda ło się po zy skać ks. bp. Ru dol fo wi Pa stu sze, ów cze -
sne mu pro bosz czo wi na szej pa ra fii, wybudowano Ewan ge lic -
ki Dom Opie ki Osto ja Po ko ju. Naj pierw dla 57 osób,
a od 2011 ro ku dla 77 osób. Pod ję li śmy de cy zję o prze zna -
cze niu od szko do wa nia za szko dy gór ni cze na bu do wę no we -
go obiek tu, po to, aby na si se nio rzy mo gli żyć i funk cjo no wać
w kom for to wych wa run kach. Wra ca jąc na to miast do kosz tów,
to sta ra my się, aby od zwier cie dla ły fak tycz ne po trze by utrzy -
ma nia te go obiek tu, ale by ły też jed ny mi z niż szych w wo je -
wódz twie.

To myślenie o seniorach i działanie na ich rzecz
jest bardzo podobne do tego, które jest
realizowane w Bażantowie. Mamy tam dom opieki,
ale też mieszkania z serwisem dla osób starszych. 

Część budynków, w tym
budynek Elim, została
przeznaczona
na samodzielne
mieszkania dla seniorów.
Tworzeniu tych miejsc
towarzyszył ten sam
sposób myślenia
o seniorach, co
w przypadku Enklawy
Kryształowej 

DPS DOSTĘPNY 
I BEZPIECZNY

MÓWI IRENEUSZ WASIEWICZ, 
ARCHITEKT MILLENIUM INWESTYCJE, 
PROJEKTANT DPS W BYTOMIU-MIECHOWICACH 

Projekt Domu Pomocy Społecznej w Bytomiu-
Miechowicach to złożone
przedsięwzięcie – głównie poprzez
uwarunkowania, jakie narzuca lokalizacja.
Na terenie parafii znajduje się kompleks
zabytkowych budynków z XIX i XX w., w tym m.in.
kościół w stylu neogotyckim. Co więcej, to teren
ogromnych szkód górniczych. Nowo projektowany
budynek DPS musiał stanowić odpowiedź
na agresywne środowisko sejsmiczne oraz
na sąsiedztwo strefy konserwatorskiej z obiektami
zabytkowymi. Dlatego zdecydowaliśmy się
połączyć prostą modernistyczną bryłę budynku,
wykończoną tradycyjnym klinkierem z nietypowym,
trzyspadowym dachem mansardowym
nawiązującym pokryciem z blachy do dachu
pobliskiego kościoła. 
Zadbaliśmy przede wszystkim o funkcjonalność
i dostępność budynku. Na parterze
zaprojektowaliśmy ogólnodostępne
pomieszczenia, a na pozostałych trzech
piętrach – jedno-, dwu- i trzyosobowe pokoje dla 84
mieszkańców wraz z pomieszczeniami związanymi
z opieką nad pensjonariuszami. Z myślą o osobach
z demencją stworzyliśmy  korytarze I i II piętra –
połączone ze sobą, tworzące jednokierunkową
pętlę spacerową. Aby zapewnić bezpieczeństwo
mieszkańcom, zdecydowaliśmy się na
zastosowanie systemu przywoławczego oraz
monitoringu dużej rozdzielczości. Istotnym
elementem projektu była także oddziałująca
na mentalną sferę pacjentów kolorystyka wnętrz.
Bardzo ważna dla funkcjonowania domu była
możliwość dostępu mieszkańców do przestrzeni
zewnętrznych. Dlatego ukształtowanie otoczenia
oraz wnętrza domu umożliwia mieszkańcom
poruszanie się bez barier. Dzięki zastosowaniu
windy do przewozu osób na wózkach oraz osób
leżących, a także ciągów pieszych wyposażonych
w ergonomiczny układ poręczy, mieszkańcy mogą
swobodnie przemieszczać się po budynku,
tarasach zlokalizowanych przy pokojach pobytu
dziennego oraz korzystać z ogrodu. Część
ogrodową tworzą piękne stare drzewa,
utwardzone kostką brukową tarasy ziemne
i ścieżki w formie heksagonalnej. W ogrodzie
stworzyliśmy też zamykaną strefę bezpieczną
w kształcie elipsy dla mieszkańców cierpiących
na demencję.

Archiwum
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Ko lej ne obiek ty, któ re uda ło nam się wy re mon to wać – m.in.
bu dy nek Elim, zo sta ły prze zna czo ne na sa mo dziel ne miesz ka -
nia dla se nio rów. Ich stan dard i lo gi sty ka mo że nie są tak wy -
so kie, jak w En kla wie Krysz ta ło wej, ale od zwier cie dla ją ten
sam spo sób my śle nia o se nio rach i o two rze niu przy ja znych
im stref. Ca ła prze bu do wa jest zresz tą pro wa dzo na w ta ki spo -
sób, aby zli kwi do wać wszyst kie ba rie ry ar chi tek to nicz ne.
Do bu dyn ku Sta rej Ostroi zo sta nie do bu do wa ny pod no śnik
umoż li wia ją cy pod jazd wóz kom, wszyst kie alej ki są bez piecz -
ne, a w stre fie zie le ni, któ ra ma po nad 2 hek ta ry, oso by star -
sze mo gą spę dzać czas w ci szy i spo ko ju. 

Jak zatem tworzyć przyjazne seniorom
przestrzenie?
Trze ba to ro bić już na eta pie planowania urba ni stycz ne go.
Cie ka wą teo rię sły sza łem w Niem czech. Mó wio no tam o stre -
fie 1 ki lo me tra – se nior, w pro mie niu ta kiej wła śnie od le gło ści

po wi nien mieć do stęp do miejsc, któ re za spo ka ja ją je go
wszyst kie po trze by. I jak się oka zu je, nasz dom po mo cy,
pod tym wzglę dem jest ide al nie zlo ka li zo wa ny. W po bli żu są
dwa ko ścio ły, ka to lic ki i ewan ge lic ki, przy sta nek ko mu ni ka cji
miej skiej, skle py i park, któ ry mam na dzie ję już wkrót ce zo -
sta nie zre wi ta li zo wa ny.

Czuje się ksiądz duszpasterzem, czy raczej
menadżerem?
Nie ste ty, obec nie w więk szym stop niu je stem me na dże rem i ad -
mi ni stra to rem. Rze czy wi stość, któ rą tu taj za sta łem, wy mu si ła
na mnie wcie le nie się w ta ką ro lę. Oba wiam się, że gdy by śmy
ja kiś czas te mu pró bo wa li od wró cić te pro por cje, to obec nie
pa ra fia, Osto ja Po ko ju i ca łe dzie dzic two Mat ki Ewy by ły by w ru -
inie. Dziś wie le osób z za cie ka wie niem i prze ko rą py ta mnie, co
bę dę ro bił, kie dy te wszyst kie re mon ty się za koń czą. Wte dy
mam go to wą od po wiedź: wresz cie bę dę księ dzem. �
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Dziś wiele osób z zaciekawieniem i przekorą
pyta mnie, co będę robił, kiedy te wszystkie
remonty się zakończą. Wtedy mam gotową
odpowiedź: wreszcie będę księdzem

Marka, która w ciągu 16 lat
zrewolucjonizowała rynek odzieży
termoaktywnej. Zaczęło
od rewolucyjnych skarpet
i innowacyjnej kurtki. Teraz firma
z laboratorium w Szwajcarii
pod kierunkiem prof. Bodo Lambertza
tworzy odzież funkcyjną dla kolarzy,
biegaczy, narciarzy. 

UVEX to niemiecka jakość i tradycja.
Firma od lat 30. XX wieku doskonali
produkcję gogli narciarskich. Tworzy też
najwyższej jakości kaski narciarskie
i rowerowe oraz okulary sportowe,
poddając każdy produkt rygorystycznym
testom bezpieczeństwa. 

Przede wszystkim bezpieczeństwo
i troska o życie. Taką maksymą kieruje
się szwedzka marka odzieży, sprzętu
oraz akcesoriów dla narciarzy
i kolarzy. Przy powstawaniu produktów
POC pracują eksperci medycyny
sportowej, neurolodzy i ortopedzi.

Od 24-letniego miłośnika jazdy
motocyklem do globalnej marki,
zapewniającej bezpieczeństwo
motocyklistom, narciarzom,
rowerzystom czy żeglarzom. Historia
włoskiej firmy to historia tworzenia
przez pasjonatów niezawodnego
sprzętu dla pasjonatów. 

Narty i buty Nordica dostarczają
narciarzom jakość i komfort – już od 75
lat. Włoska firma, która w latach 60.
po raz pierwszy zaproponowała swoim
użytkownikom klamry i poliuretanowe
buty, dziś oferuje narciarzom
zintegrowany system poprawy
równowagi.

Historia marki sięga 1935 r., kiedy to
Josef Stöckli rozpoczął produkcję nart
w zakładzie stolarskim swoich
rodziców w Szwajcarii. Dziś 80-letnie
doświadczenie widać w konstrukcji
każdej ręcznie składanej pary nart.
Marka nie uznaje żadnych
kompromisów.

Dziedzictwo Matki Ewy
Ostoja Pokoju to zespół budynków
zlokalizowanych w Bytomiu-
Miechowicach, w których diakonisa
Matka Ewa – Ewa von Tiele-
Winckler – na przełomie XIX i XX w.
stworzyła ośrodek charytatywny
z domem opieki, ochronkami,
szkołą pielęgniarską, szpitalem
i kościołem. Do dziś zachowała się
jedynie część rozległego
kompleksu utworzonego przez
Matkę Ewę. Wśród zabytkowych
budynków znajdują się: zbudowany
w latach 1896-98 neogotycki
kościół, stara plebania, Domek
Matki Ewy, budynek Ciszy Syjonu
i Starej Ostoi.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ
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Zdążyć
przed rakiem 
„Zdążyć przed rakiem” to sportowe wydarzenie, które porusza
do namysłu nad istotną rolą profilaktyki w wykrywaniu raka
piersi. Kolejna edycja biegu, który łączy sportową rywalizację
na dystansie 4,4 km z rozmową o profilaktyce chorób
nowotworowych, odbędzie się w Parku Zadole już 29 września. 

Coś dla ciała, dla ducha i dla domu w CH Bażantowo 
Centrum Handlowe Bażantowo poszerzyło grono swoich najemców o butik z kreacjami polskich projektantów – SHE Women’s Store, centrum
holistycznego rozwoju – Oaza Szczęścia oraz salon sprzedaży rolet, moskitier i okien – Okno Art Design. 

Ariel Bąk nie
spoczywa
na laurach
Ariel Bąk – kulturysta i trener personalny
Bażantowo Sport – odnosi kolejne sukcesy. W lipcu
z Władysławowa przywiózł Puchar Bałtyku, we
wrześniu ze Strzegomia – srebrny medal zdobyty
w zawodach Kamienna Rzeźba. Myślami instruktor
jest już jednak w mieście Gaudiego, gdzie pod koniec
września wystartuje w Arnold Classic Europe 2018.

Starty w III Pucharze Bałtyku w Kulturystyce
i Fitness (I miejsce w kategorii kulturystyka
klasyczna mężczyzn w kategoriach: 180 cm
i open) oraz w zawodach Kamienna
Rzeźba 2018 w Strzegomiu (II miejsce
w kategorii kulturystyka klasyczna mężczyzn)
były dobrą rozgrzewką przed kluczową
rywalizacją, która dopiero przed Arielem
Bąkiem. – Zawody nad Bałtykiem oraz
w Strzegomiu były testem formy, którą szykuję
na najważniejsze mistrzostwa w Barcelonie.
Dzięki startom w Polsce dowiedziałem się,
nad czym jeszcze popracować i jakie błędy
w przygotowaniach wyeliminować – mówi
Ariel Bąk. 
Arnold Classic Europe 2018 to jedyne tak
widowiskowe wydarzenie sportowe w Europie
skupiające sportowców 50 dyscyplin.
Rokrocznie przybywa na nie ponad 1,2 tys.
kulturystów, strongmenów, ciężarowców,
miłośników różnych sztuk walki a nawet...
układających kostkę Rubika na czas! Arnold
Classic Europe odbędzie się pod koniec
września w Barcelonie. Przed Arielem Bąkiem
jeszcze sporo pracy. – Tu nie ma
szczegółowego programu treningowego.
Na bieżąco trzeba poprawiać poszczególne
elementy, muszę  być cały czas
czujny – zaznacza kulturysta.  
Do samego startu w Barcelonie Ariel Bąk
podchodzi z pewnym dystansem. Jak przyznaje,
bardzo dobrym wynikiem byłoby dojście
do finałowej szóstki. – Nie nastawiam się
na wygraną. Ważniejsze dla mnie w tym
momencie jest, abym mógł sprawdzić,
nad czym muszę jeszcze popracować, aby móc
walczyć o podium w przyszłości.
Ariel Bąk to wielokrotny mistrz Polski w trójboju
siłowym oraz wyciskaniu sztangi leżąc. Jest
trenerem personalnym i pasjonatem sportów
siłowych.

Archiwum

BUTIK SHE WOMEN’S STORE ma dla pań modną
propozycję – najnowsze kolekcje luksusowych polskich
projektantów. W sklepie klientki znajdą m.in. ubrania marek: Bunny
The Star, Clooe, Milena Platek, Maare, Kostes, Angelika Jozefczyk,
Hedonic, Tundra, Cocho – Olga Idzik. Gościem otwarcia butiku
w lipcu był m.in. Bartosz Pilawski, projektant marki Pilawski.

OAZA SZCZĘŚCIA, czyli centrum holistycznego rozwoju,
funkcjonuje w Centrum Handlowym Bażantowo od 8 września.
To miejsce gdzie można odnaleźć spokój i relaks podczas
medytacji, jogi, warsztatów rozwojowych i psychologicznych.
Także tutaj można wziąć udział w zajęciach aerial jogi
i porozmawiać z inspirującymi ludźmi. 

Or ga ni za to rzy bie gu w ak tyw ny spo sób chcą zwró cić uwa gę
na nie po ko ją cy wzrost za cho ro wań na ra ka pier si wśród ko biet
po ni żej 50 ro ku ży cia. W cią gu ostat nich 30 lat licz ba zdia gno zo -
wa nych pa cjen tek mię dzy 20 a 49 ro kiem ży cia wzro sła dwu krot -
nie. Ozna cza to, że na ra ka pier si co raz czę ściej cho ru ją ko bie ty
w peł ni ak tyw ne w ży ciu za wo do wym, ro dzin nym i spo łecz nym. 
Bieg „Zdą żyć przed ra kiem” or ga ni zu ją: Fun da cja Zdą żyć
Przed Ra kiem, Cen trum Me dycz ne Tom med oraz ka to wic ki rad -
ny – Krzysz tof Pie czyń ski. Ma ga zyn PLACE jest pa tro nem me -
dial nym te go wy da rze nia. W bie gu wy star tu ją tak że re pre zen tan ci
Ba żan to wo Sport.

silesion.pl

archiwum Ariela Bąka
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Rawa Blues
w Novotelu
We wrześniu blues znów zabrzmi nad Rawą – a to
za sprawą 38. edycji Festiwalu Rawa Blues. To
świetna okazja nie tylko do słuchania muzyki, ale
również do odwiedzenia festiwalowego pokoju
numer 423, który jest dostępny na czwartym
piętrze katowickiego Novotelu. Każdy może tam
zanocować i poczuć niepowtarzalny klimat
bluesa – pokój pełen jest festiwalowych płyt,
fotografii, instrumentów i wielu innych
akcesoriów nawiązujących do organizowanej
od 1981 r. imprezy Irka Dudka. 

Archiwum

Jed nym z cie kaw szych miejsc zlo ka li zo -
wa nych sto sun ko wo bli sko wy po ży czal ni
ro we rów miej skich w Ba żan to wie jest Hał -
da w Ko stuch nie.
Jest to dru gi co do wy so ko ści punkt
w Ka to wi cach (339 m. n. p. m.). Po cząt ko -
wo (ok. 1900 r.) zwa ło wi sko by ło usy py -
wa ne na dzi ko. W la tach 90. XX w. opra -
co wa no kon cep cję ukształ to wa nia zwa ło -
wi ska, a tak że za ło żo no, że hał da zo sta -
nie ele men tem kra jo bra zu. Wów czas zde -
cy do wa no tak że o re kul ty wa cji te re -
nu – u pod sta wy hał dy po sa dzo no drze -
wa, a po wy żej krze wy i tra wy.
Od le głość od wy po ży czal ni ro we rów to
ok. 3 km. Aby do je chać do pod nó ża hał dy
moż na wy brać tra sę m.in. od stro ny nie -
czyn ne go dwor ca PKP w Ko stuch nie,
bądź od Pla cu Fi la ka w Ko stuch nie.
Na szczyt wjeż dża my ser pen ty na mi wo -
kół hałdy, o w mia rę ła god nym na chy le niu
(naj ostrzej szy pod jazd jest przed sa mym
szczy tem). 
Wi dok ze szczy tu jest nie sa mo wi ty – roz -
cią gą się na ca łą aglo me ra cję. Nie mal za -
wsze z hał dy moż na zo ba czyć Be ski dy,
a nie rzad ko się zda rza, że mo że my po dzi -
wiać Ta try! Ze szczy tu moż na dostrzec buj -
ną roślinność la sów murc kow skich, a uro -
ku do da je wi dok są sia du ją ce go z hał dą
szy bu nie czyn nej już ko pal ni „Bo że Da ry”.

Rowerem na hałdę! 
Poleca Krzysztof Pieczyński, katowicki radny

– Mat ti, je steś wy jąt ko wa i my ślę, że sa ma o tym
wiesz. Cie szę się, że się po zna li śmy, i że po sta no wi łaś
po dzie lić się z na mi swo ją sztu ką – ko men tu je hisz -
pań ski gwiaz dor, któ ry za pro sił Mar ty nę do wspól ne go
pro jek tu. Mu zyk i ry sow nicz ka po zna li się dwa la ta te -
mu pod czas kon cer tu. Od te go mo men tu za sta na wia li
się jak po łą czyć mu zy kę Alva ro ze sztu ką Mar ty ny. Tak
po wstał barw ny te le dysk do utwo ru „Pu ebla”, któ ry za -
po wia da naj now szy al bum ar ty sty „Mar de Co lo res”. 
Oprócz ry sun ków do te le dy sku, Mar ty na stwo rzy ła tak -
że pro jek ty ga dże tów z Alva ro So le rem – ze szyt i ner -
kę z ko mik so wy mi wi ze run ka mi mu zy ka.
Ko mik sy „Pta sie tre le w Ba żan to wie” i „Ka tor” au tor -
stwa Mar ty ny Ja nik, pu bli ku je my na na szych ła mach
już od 6 lat. 

Strefa Przestrzeni to program, który dokumentuje krajobraz kulturowy
tworzony przez człowieka. Scenarzystka Beata Hyczko i reżyser
filmowy Tomasz Drozdowicz pokazują najlepsze budynki,
najciekawsze założenia urbanistyczne, niezwykłe
rewitalizacje XX i XXI w. Wśród realizacji przedstawionych w Strefie
Przestrzeni znalazły się m.in. NOSPR, Arka Roberta Koniecznego,
Muzeum POLIN, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie.

Galeriowce Osiedla Bażantowo doczekały się
własnego odcinka w Strefie Przestrzeni. Twórcy
kanału na YouTube poświęconego architekturze,
urbanistyce i krajobrazowi docenili oryginalność
projektu zespołu mieszkaniowego autorstwa
Medusagroup. 

Siedzą i grają w siatkówkę
W Bażantowo Sport swoje treningi rozpoczęła drużyna siatkówki na siedząco.
Pierwsza na Śląsku drużyna niepełnosprawnych siatkarzy przygotowuje się,
by zasilić szeregi reprezentacji Polski i wyjechać na Mistrzostwa Świata
w Siatkówce na Siedząco. Siatkarze zapraszają do wspólnej gry osoby
niepełnosprawne, które kochają sport i towarzyszące mu emocje.

ZOBACZ ODCINEK STREFY
PRZESTRZENI NAKRĘCONY
W BAżANTOWIE

ZOBACZ TELEDYSK

Nasza ilustratorka stworzyła 
teledysk dla Alvaro Solera
Martyna Janik – utalentowana rysowniczka i autorka komiksów w magazynie PLACE – stworzyła teledysk dla hiszpańskiej gwiazdy muzyki
pop Alvaro Solera. Teledysk do utworu „Puebla” ilustrowany przez Polkę w ciągu dwóch tygodni obejrzało ponad 700 tys. osób. 

Bażantowo w Strefie
Przestrzeni

YouTube

Paweł Szałankiewicz

YouTube
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PROF. DR HAB. N. FARM. ARTUR STOJKO

Farmakolog, od ponad 50 lat bada aktywność farmakologiczną
produktów wytwarzanych przez pszczoły – miodu i propolisu.
Były prezes Światowej Komisji Apiterapii „Apimondia” w Rzymie.
Prezes i szef Rady Naukowej Polskiej Fundacji Apiterapii.
Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych,
wykładowca wielu polskich i zagranicznych uczelni. Można
o nim przeczytać m.in. w amerykańskiej encyklopedii „Who is
who in the World”. 

PLACE 
TO LIVE

Łukasz Respondek: Kilkanaście minut
obserwowałem pana na korcie, a potem zajrzałem
w internecie w metrykę. Coś mi się nie zgadzało.
Ale przypomniałem sobie, że niedawno od
znajomego pszczelarza usłyszałem, że miód to
eliksir młodości. I teraz wszystko zaczyna mi się
układać. 
Prof. Artur Stojko: Aż tak dobrze mi idzie? Gram w tenisa już od 60
lat. Rozpocząłem uprawianie tej pięknej dziedziny sportu
w latach 60. ubiegłego stulecia w sekcji tenisowej Klubu
Sportowego Baildon, za czasów Jadwigi Jędrzejowskiej, damy
polskiego tenisa. Wówczas to była inna dyscyplina i inne warunki
do jej uprawiania.

Miód też był wtedy inny?
Niestety dziś wszędzie panoszy się komercjalizm. Podejście:
ilość kosztem jakości i chęć osiągnięcia przede wszystkim
sukcesu finansowanego dotyka wielu branż – w tym tej
miodowej. Niektórzy dystrybutorzy i handlarze podgrzewają
miód przy rozlewaniu do słoików, mieszają go z miodami
o charakterze słodzika. To karygodne! Hipokratesowski,
leczniczy miód, to ten, który jest w pasiece uczciwego
pszczelarza i znajduje się w komórce woskowej plastra. W tej
postaci jest nie tylko produktem z nektaru lub spadzi, ale jest
wzbogacony enzymami o strukturze białkowej, stymulującej
aktywność układu immunologicznego człowieka. Warto
zaznaczyć, że temperatury powyżej 50 stopni Celsjusza oraz
promieniowanie UV niszczą sferę enzymatyczną miodu,
przez co traci on właściwą sobie aktywność
farmakologiczną.

Czy miód poprawia również równowagę
psychiczną, uspokaja? 
Podstawowym materiałem energetycznym dla mózgu jest
glukoza. W miodzie ten cukier prosty znajduje się aż w 70
procentach. Poziom glukozy i neurotransmiterów
odpowiedzialnych za przewodnictwo nerwowe, stabilizuje
prawidłową homeostazę psychiczną, uwarunkowaną
równowagą układu sympatycznego i parasympatycznego.
Enzymy miodu wyprodukowane przez pszczołę aktywują
prawidłową pracę neuronu i niwelują skutki stresu oraz wiele
przyczyn chorób cywilizacyjnych. 
Trzeba jednak pamiętać, że ważny jest sposób spożywania
miodu. Miód najlepiej przyjmować na czczo – powoli ssać

i połykać. Tak spożywany miód ma ogromne właściwości
detoksykacyjne i antybakteryjne. Co więcej – kilogram miodu
to tylko 3200 kilokalorii. 

Ale czy miód w istocie działa jak eliksir młodości?
Jakąś dekadę temu odkryto białko – beta-amyloid, który
odkłada się w neuronie i blokuje działalność tej ważnej
komórki nerwowej. Efektem tej blokady jest stosunkowo
szybko przebiegająca demencja, równoważna z procesem
starzenia. Aktywny, standaryzowany miód oraz ekstrakt
propolisu – jak pokazują badania kliniczne – mogą być
remedium w przypadkach łagodnego otępienia, które
wywołuje zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych
i zachowania. W tym sensie miód na pewno jest eliksirem
młodości. Jednak, w moim odczuciu, samo jedzenie miodu
nie wystarczy. Już w średnim wieku człowiek, który chce jak
najdłużej utrzymać swój dobry stan psychomotoryczny,
powinien być aktywny fizycznie. Światowa Organizacja
Zdrowia zaleca 300 minut ćwiczeń tygodniowo.

Co zatem bardziej może wpłynąć na poprawę
naszego zdrowia – dieta czy właśnie ruch
i regularne ćwiczenia? Jak to jest w pana
przypadku? Dobrą formę zawdzięcza pan czterem
godzinom na korcie, czy łyżce miodu każdego
poranka?
Bezwzględnie obie te rzeczy się równoważą. Miód i propolis
traktuję jako leki, które budują moje zdrowie. Kilka godzin
spędzonych na korcie daje mi natomiast komfort psychiczny
i fizyczny. Na to składa się nie tylko miejsce, ale też panująca
w nim atmosfera. Dbam o wagę, o sposób odżywiania.
W organizmie, jak w handlu musi być odpowiednia podaż
i popyt. Medycyna zna przypadki 70-letnich młodzieniaszków,
ale też 30-letnich starców. Wcześniejsza praca nad sobą,
aktywność fizyczna i zadowolenie z życia, potrafią nas
uchronić przed chorobą. Dlatego warto jak najdłużej tę
aktywność, również zawodową, podtrzymywać. Ja jestem
na pewno uzależniony od wysiłku fizycznego. Przedkładam go
nad wszystkie inne zajęcia. Słucham własnego organizmu, on
najlepiej wie, czego potrzebuje.

Ludzie przecież całe życie czekają na emeryturę.
Całe życie na nią pracują. A tu się okazuje, że
wcale nie jest oczywiste, że będą na niej zdrowi.

MiODOść
Poranna łyżka miodu z ekstraktem propolisu. W każdy poniedziałek i czwartek wizyta w Bażantowo Sport:
kilka godzin na korcie tenisowym, po treningu – kawa, chwile wytchnienia, wyciszenie w znakomitym
towarzystwie. Pozostałe dni tygodnia to spotkania, wykłady o miodzie i jego leczniczych właściwościach oraz
praca w Polskiej Fundacji Apiterapii. Jest też wspaniale spędzony czas w gronie rodziny. Dla profesora Artura
Stojko to pełnia życia. I naprawdę trudno uwierzyć, że ma za sobą już osiem dekad. – Można mieć lat 30
i czuć się jak czerstwy chleb, ale można być też w moim wieku i oddychać pełną piersią – mówi

Rozmawia: Łukasz Respondek, 

Zdjęcia: Paweł Szałankiewicz
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Właśnie wówczas należy dbać o własne zdrowie, być gotowym
do wysiłku umysłowego, utrzymywać w sprawności swój narząd
ruchu. Nie można myśleć w ten sposób: idę na emeryturę i mam
spokój. Dlaczego górnicy nie dożywają starości? Bo po ogromnym
wysiłku ich organizm wpada w stagnację. Zaczyna się od narządu
ruchu, a kończy się na układzie nerwowym i naczyniowym.
Aktywność jest niezbędna. Kondycja fizyczna predysponuje
do wysiłku umysłowego. Jednak niesamowitą rolę odgrywa
miejsce, gdzie się ją realizuje. Ważne, aby nie tylko można było
w nim na przykład poćwiczyć na siłowni, ale też odpowiednio się
zregenerować. Uruchomić się, ale potem dojść do siebie.

I Bażantowo Sport to dobry wybór? 
Trenujemy tutaj już od ponad pięciu lat, czyli praktycznie
od powstania obiektu. Wcześniej cały zespół grywał
na Baildonie. Nasze spotkania nie mają charakteru
dorywczego – grywamy w każdy poniedziałek i czwartek.
Na początku uruchamia się stawy i mięśnie. Potem gramy
twarde mecze do potu i łez. Wszyscy mają powyżej 70 lat,
choć ja akurat nazywam ich juniorami. Potem bierzemy kąpiel,
przebieramy się i następuje ten moment wyciszenia – kolejne
pół godziny spędzamy na towarzyskich rozmowach, bez

stresujących tematów. Po trzech, czterech godzinach
wychodzimy z ośrodka i jesteśmy przygotowani do życia,
do obowiązków zawodowych. Gramy cały rok. Nie musimy się
martwić o pogodę, o wodę w prysznicach. Spotykamy
uśmiechniętych i życzliwych ludzi. To również bardzo podnosi
komfort gry. W moim odczuciu to jest idealna recepta na życie.

Całe osiedle zostało pomyślane w ten sposób, aby
również osoby starsze mogły realizować tu swoje
potrzeby pozasportowe. Jest oczywiście hala, ale
mamy tu również mieszkania z serwisem
w Enklawie Kryształowej oraz dom spokojnej
starości Senior Residence. 
Budowanie zdrowia musi odbywać się dziś na kilku
płaszczyznach: aktywności intelektualnej, kontaktach
międzyludzkich i cyklicznej aktywności fizycznej w takich
ośrodkach jak ten w Bażantowie. Z pełną odpowiedzialnością
można powiedzieć, że tutaj budowanie zdrowia odbywa się
na europejskim poziomie. Panuje tu świetna atmosfera i m.in.
dzięki temu warunki do gry są najlepsze w Katowicach. Mówi
się zresztą o tym, że Bażantowo stało się takim kulturowym
i sportowym high life Katowic. �

Enzymy miodu wyprodukowane przez pszczołę
aktywują prawidłową pracę neuronu i niwelują skutki
stresu oraz wiele przyczyn chorób cywilizacyjnych
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1
Jakie rozwiązania wprowadza ustawa o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej? Ustawa wprowadza zasady tymczasowego
zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci
przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
a także zasady kontynuowania działalności gospodarczej
wykonywanej z wykorzystaniem takiego przedsiębiorstwa. Ustawa
ma niezwykle ważne znaczenie dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, które chcą mieć następców prawnych
przedsiębiorstwa po swojej śmierci.

2
Kim jest zarządca sukcesyjny? Zarządcą sukcesyjnym
może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych (musi więc mieć
ukończone 18 lat). W zależności od sytuacji (ściśle
określonej w ustawie) osoba może być wskazana

na wypadek śmierci przez samego przedsiębiorcę, ustanowiona
przez małżonka zmarłego przedsiębiorcy lub spadkobiercę, czy
zapisobiercę windykacyjnego.

3
Jak długo po śmierci przedsiębiorcy zarządca
sukcesyjny może prowadzić firmę? Zarządca
sukcesyjny może prowadzić przedsiębiorstwo przez
dwa lata, a z ważnych powodów – za zgodą
sądu – nawet do pięciu dalszych lat. Możliwe jest więc

prowadzenie zarządu sukcesyjnego przez 7 lat od dnia śmierci
przedsiębiorcy.

4
Jak kształtuje się podział zysków między zarządcą
sukcesyjnym a właścicielami przedsiębiorstwa
w spadku? Zarządcy przysługuje prawo
do wynagrodzenia na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego o zleceniu. Zysk przedsiębiorstwa jest

dzielony pomiędzy tzw. właścicieli przedsiębiorstwa w spadku
na koniec każdego roku od dnia ustanowienia zarządcy,
wyjątkowo możliwe jest wypłacanie zaliczek na poczet wypłaty
zysku. Właściciele uczestniczą w stratach przedsiębiorstwa.
Podział zysku lub straty zależy od udziału właścicieli
w przedsiębiorstwie w spadku. 

5
Kiedy wchodzą w życie zapisy ustawy o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej? Prawie wszystkie przepisy ustawy wchodzą
w życie w dniu 25 listopada 2018 r., art. 30 wchodzi
w życie 25 lutego 2019 r., a art. 122 wchodzi – 

1 października 2018 r. Ustawa wprowadza także szereg zmian
w innych przepisach, w tym zapewnia kontynuację umów,
koncesji, zezwoleń, licencji i pozwoleń. �

Po śmierci przedsiębiorcy,
przedsiębiorstwo będzie mogło dalej
funkcjonować. A to za sprawą nowych
regulacji prawnych, o których opowiada
Tomasz Chmielewski, adwokat

pytań
O zarząD
sukcesyjny5 
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transfOrMacje
Fotografowanie to nie tyle praca migawki, co – przede wszystkim – praca wyobraźni. Doprawiona szczyptą tego, co
nieprzewidywalne. W listopadzie w Galerii Katowice zobaczymy fotografie stworzone zupełnie od podstaw, bez udziału osób
trzecich – niezwykłe i awangardowe prace Antoniego Kreisa 

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

Nie wszystko musi dziać się szybko – również
w fotografii. W czasach, kiedy miniaturowe
aparaty w smartfonach uczyniły fotografowanie
powszechnym i dostępnym niemal dla każdego
zajęciem – warto czasem zwolnić i się
zastanowić. Bo łatwość i szybkość tworzenia
obrazu nie pozostawia miejsca dla wyobraźni
autora. O tym właśnie są „Transformacje”. 

Antoni Kreis to artysta fotografik, który
odwołuje się do największych twórców
polskiej fotografii awangardowej, jak:
Zbigniew Dłubak, Natalia LL, Zdzisław
Beksiński i Jerzy Lewczyński. Z fotografią
jest związany od lat 70. XX w. W swoim
dorobku ma setki wystaw fotograficznych –
indywidualnych, zbiorowych,
poplenerowych i pokonkursowych.
Aktywnie działa w Związku Polskich
Artystów Fotografików. Jest częstym
gościem warsztatów, spotkań, sympozjów
o tematyce fotograficznej, a także
kuratorem i jurorem wielu wystaw
fotograficznych. 

Antoniego Kreisa nie interesuje
dokumentacja miejsc i przedmiotów. Nie

rejestruje zdarzeń wyreżyserowanych
przez bieg ludzkiego życia. W swoich

pracach fotograf próbuje uchwycić
przypadkowe zdarzenie, bez udziału osób

trzecich. Wykorzystuje w tym celu
istniejące tworzywo – np. obiekty lub

światło – i przetwarza je. Bada, szuka,
eksperymentuje.

Wernisaż wystawy
„Transformacje” odbędzie się
7 listopada 2018 r. o godz. 18.30
w Galerii Katowice przy ul. św.
Jana 10 (II piętro). Ekspozycję
będzie można oglądać do 30
listopada, od środy do piątku
w godz. 17-20.

PLACE 
FOTOGRAFII

Dla Europejczyków architektura ta i towarzysząca jej narracja są zaskoczeniem.
Spontaniczne i oryginalne formy projektów połączone z regionalnymi japońskimi
technikami, materiałami oraz filozofią shintoizmu – to kwintesencja architektury
Ryo Abe

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

MISTRZOWIE ARCHITEKTURY 
Gościem kolejnego wykładu z cyklu
„Mistrzowie Architektury” będzie japoński
architekt Ryo Abe prowadzący
pracownię architektoniczną AARA
Architects Atelier Ryo Abe. Spotkanie
odbędzie się 11 października 2018 r.
o godz. 18 w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach.
Organizatorem wydarzenia jest
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział w Katowicach.

nOwOczesne fOrMy w lOkalnych kOntekstach

Tekst: Jessica Kufa

Shima Kitchen w Teshimie to restauracja, której
otwarte tarasy zapewniają możliwość organizacji
koncertów i wystaw. Przy projektowaniu Shima
Kitchen Ryo Abe skorzystał z tradycyjnych metod
budowlanych oraz miejscowych materiałów.
Inspiracją były dla niego rolniczy krajobraz oraz
niska zabudowa, której fasady i dachy zbudowane
są z opalonego drewna.  Projekt Shima Kitchen
został stworzony tak, aby wtopić się w otoczające
budynki.

Wśród realizacji Ryo Abe znajduje się wiele prywatnych domów,
niewielkich budynków komercyjnych oraz budynków publicznych.
W 2011 roku japoński architekt zdobył prestiżową nagrodę World Culture
Building of the Year za zlokalizowaną na wyspie Teshima Schima
Kitchen. Najważniejsze cechy architektury Ryo Abe to umiejętność
uzyskania atrakcyjnej i nowoczesnej formy przy jednoczesnym wpisaniu
jej w lokalny kontekst. Swój sukces Japończyk zawdzięcza niesamowitej
wrażliwości na historię, tradycję, filozofię oraz uważnej obserwacji
przyszłych użytkowników jego architektury.

PLACE
ARCHITEKTURY

Pomysł na projekt tokijskiego domu Perfil
zrodził się z wrażliwości architekta na lokalny
krajobraz. Ryo Abe chciał uchwycić swój
podziw dla miejskiej atmosfery, tworząc dom
częściowo otwarty na okolicę. Dzięki temu,
mieszkańcy mogą częściej doświadczać
atmosfery miejsca. Ten pomysł jest ściśle
związany z filozofią shintoizmu, według której
przestrzenie, natura nieożywiona, rzeczy,
zwierzęta i ludzie mają duszę. Otwartość
domu, uzyskana między innymi przez
znacznej wielkości przeszklenia jest związana
także z potrzebą opowiedzenia prawdy. 
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Nauczyciele może nie odprowadzają już swoich podopiecznych do domów, jak to było w czasach św. Józefa
Kalasancjusza – założyciela Zakonu Pijarów, ale robią wszystko, by po zakończeniu zajęć dziecko miało zagwarantowaną
opiekę wedle swoich pragnień i indywidualnych predyspozycji. Tak wygląda codzienność Zespołu Szkół Zakonu Pijarów
Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach 

Tekst: Anna Dolińska

szkOła
pO gODzinach

PLACE 
NAUKI

ś
lą ska szko ła Za ko nu Pi ja rów sły nie z za -
jęć do dat ko wych i ka me ral nej at mos fe -
ry. Kół ka za in te re so wań roz po czy na ją

się już o go dzi nie 7.10, a po lek cjach ucznio -
wie mo gą się ni mi cie szyć aż do póź ne go
po po łu dnia. 
Młod si ucznio wie, wraz z ro dzi ca mi czy
dziad ka mi, uczest ni czą w pro jek tach edu ka -
cyj nych Na ro do wej Agen cji Ae ro nau ty ki
i Prze strze ni Ko smicz nej – czy li NASA. Sal ly
Ri de EarthKam – po le ga na fo to gra fo wa niu
Zie mi z po kła du sta cji ko smicz nej, na to miast
pod czas MicroObservatory, fo to gra fu je się
pla ne ty, księ ży ce, gwiaz do zbio ry i ga lak ty ki
przy po mo cy udo stęp nio nych te le sko pów.
Ma lu chy bio rą udział tak że w za ję ciach „Fi -
zy ka dla smy ka”, a star si ucznio wie wy cho -
dzą na roz ma ite po ka zy i wy kła dy do In sty tu -

tu Fi zy ki. Z przed mio ta mi ści sły mi wią żą się
tak że za ję cia „Che mia dla smy ka”, cie szą ce
się ogrom ną po pu lar no ścią wśród na szych
naj młod szych pod opiecz nych, któ rzy ob ser -
wu ją do świad cze nia che micz ne, uczą się
pod sta wo wych po jęć zwią za nych z che mią
oraz sa mo dziel nie wy ko nu ją róż ne che micz -
ne ope ra cje. Z nie mniej szym za an ga żo wa -
niem ucznio wie pod cho dzą rów nież
do „Kan gur ka ma te ma tycz ne go”. Na tych
za ję ciach obo wią zu je swo bod na at mos fe ra,
współ dzia ła nie, a te ma ty ka – wy kra cza ją ca
po za obo wią zu ją cy pro gram na ucza -
nia – uwzględ nia przede wszyst kim za in te re -
so wa nia uczniów. 
Ze spół Szkół Za ko nu Pi ja rów da je uczniom
tak że moż li wość re ali za cji ar ty stycz nych pa -
sji. Dzia ła tu po pu lar ne kół ko szta lu go we,

na któ rym od by wa się na uka ry sun ku stu dyj -
ne go z ele men ta mi ma lar stwa, a ucznio wie
po zna ją róż ne tech ni ki pla stycz ne. Du mą ka -
to wic kiej szko ły jest tak że ko ło te atral ne. Gra -
ją cy w przed sta wie niach nie gdy siej si gim na -
zja li ści są już ab sol wen ta mi, ma tu rzy sta mi,
a wciąż współ pra cu ją z ko łem. Na warsz ta -
tach lal kar skich i ka mi shi bai – czy li pod czas
tych do brze zna nych, jak i eg zo tycz nych
form ma łej eks pre sji te atral nej – wy ko rzy stu -
je się wie le me tod na ucza nia: eks po nu ją -
cych, ak ty wi zu ją cych, prak tycz nych i pro ble -
mo wych. Klub gier plan szo wych słu ży na -
wią zy wa niu re la cji spo łecz nych, współ dzia -
ła niu i prze strze ga niu w gru pie okre ślo nych
re guł, na to miast kół ko sur wi wa lo we każ de -
go ro ku, u pro gu wa ka cji, za pra sza do udzia -
łu w fa scy nu ją cych wy pra wach. �
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a
zyl dla sław nych i bo ga tych, sły ną cy
z pięk nych piasz czy stych plaż, naj dłuż -
sze go w Eu ro pie drew nia ne go mo lo,

Ope ry Le śnej i tęt nią cej ży ciem uli cy Mon te
Cas si no. To So pot, ja ki wszy scy zna my. Nie -
wie lu wie, że już od ro ku So pot szczy ci się ty -
tu łem „Kre ato ra roz wo ju kul tu ry miej skiej”.
To wy róż nie nie przy zna wa ne jest mia stom,
któ re stwa rza ją naj lep sze wa run ki dla roz wo -
ju kul tu ry. W ze sta wie niu, na pią tym miej scu
zna la zły się rów nież Ka to wi ce. So pot ten ran -
king wy grał.
W So po cie od by wa się kil ka uni kal nych
im prez. To fe sti wal ARTLOOP, Li te rac ki
So pot, So pot Jazz Festival, Fe sti wal Te -
atru Do ku men tal ne go So pot Non Fic tion
czy So pot Film Fe sti val. Ale tak że po mię -
dzy ty mi wy da rze nia mi spra gnie ni kul tu -
ral nych wra żeń od naj dą coś dla sie bie,
od wie dza jąc miej sca, któ re ofe ru ją spo -

tka nie z kul tu rą przez ca ły rok. Jed nym
z miejsc, któ re zy ska ło sta tus kul to we go
jest klu bo ka wiar nia Dwie Zmia ny przy ul.
Mon te Cas si no. Przez ca ły rok moż na tu
uczest ni czyć w cie ka wych kon cer tach,
wy sta wach i spo tka niach, a do dat ko wo
do brze zjeść.
Spo tka nie ze sztu ką wi zu al ną to jed nak
przede wszyst kim re no mo wa na Pań stwo wa
Ga le ria Sztu ki w So po cie. Wśród ar ty stów,
któ rych pra ce by ły tu pre zen to wa ne są m.in.
Fran ci szek Sta ro wiey ski, Frank O. Geh ry, Jo -
seph Beuys, Ro man Cie śle wicz, Al fred Ku -
bin, Je rzy No wo siel ski, Bru no Schulz, Te re -
sa Pą gow ska, Piotr Po two row ski czy Do mi -
nik Lej man.
Szu ka jąc nie co in nych wra żeń, war to też zaj -
rzeć do Ga le rii Kul tu ry Me dial nej So po te ka,
któ ra znaj du je się w no wym bu dyn ku so poc -
kie go dwor ca. Miej sce łą czy w so bie kla -

sycz ną bi blio te kę z no wo cze sno ścią: pro fe -
sjo nal nym sprzę tem, opro gra mo wa niem, e -
-bo oka mi, ocu lu sa mi, au dio bo oka mi, fil ma -
mi, pły ta mi wi ny lo wy mi, a na wet kon so la mi
do gry.
Z ko lei we wspa nia łej Wil li Cla asze na dzia ła
Mu zeum So po tu. Tu taj moż na prze nieść się
w cza sie do daw ne go So po tu, aby pod jąć
re flek sję nad współ cze snym cha rak te rem
mia sta, któ re go hi sto ria się ga wie lu stu le ci
wstecz.
Z kul tu rą moż na się spo tkać w So po cie tak -
że na so poc kiej pla ży. Tu taj, w Te atrze
na Pla ży funk cjo nu je sce na im pre sa ryj na,
gdzie przez ca ły rok spo tkać moż na słyn ny
Te atr Ate lier im. Agniesz ki Osiec kiej. To miej -
sce pra cy ar ty stów ce nio ne go w Pol sce
i za gra ni cą So poc kie go Te atru Tań ca. A tak -
że miej sce spo tkań z kameralnymi in sce ni -
za cja mi z ca łe go kra ju. �

PLACE 
TO SEE

Co łączy Sopot i Katowice? Obydwa miasta znalazły się w ścisłej
czołówce Rankingu Kreatorów Rozwoju Kultury Miejskiej. Tyle, że to
Sopot otwiera zestawienie, bo w niewielkim 37-tysięcznym miasteczku
dzieje się naprawdę wiele. W sezonie i poza nim

kulturalny
przewODnik
pO sOpOcie

Tekst: Bartłomiej Wnuk

Kalendarz kulturalny Sopotu
Sopot Film Festival (lipiec) – międzynarodowy festiwal
filmowy
Literacki Sopot (sierpień) – festiwal literacki
Festiwal Teatru Dokumentalnego Sopot Non Fiction
(sierpień) – przegląd poświęcony teatrowi
dokumentalnemu
ARTLOOP (wrzesień) – międzynarodowy
interdyscyplinarny festiwal sztuk wizualnych, designu
i muzyki
Sopot Jazz Festival (październik) – festiwal muzyki
jazzowej

SOPOTORIUM Medical Resort & SPA
SOPOTORIUM Medical Resort & SPA to 100-
pokojowy obiekt sanatoryjny, który spółka Millenium
Inwestycje, deweloper Osiedla Bażantowo, buduje
w Sopocie – w bezpośrednim sąsiedztwie plaży
i hotelu Marriott. Bazą zabiegową budowanego
obiektu, który pierwszych gości przyjmie w 2020 r.
będzie balneoterapia wykorzystująca solankę
bromkową ze źródła św. Wojciecha. To nawiązanie
do tradycji przedwojennego Sopotu, który status
uzdrowiska zyskał właśnie dzięki tej solance. 
SOPOTORIUM będzie leczyć i rehabilitować
pacjentów zmagających się z chorobami
zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów, urazami
narządu ruchu, schorzeniami dermatologicznymi,
neurologicznymi, zaburzeniami układu krążenia,
nadciśnieniem i zespołami bólowymi. Kuracjusze
będą mogli korzystać tu z hydroterapii, kompleksowej
fizjoterapii, fizykoterapii, porad dietetyka, fitoterapii
i terapii porządkującej życie. Oprócz tego, goście
SOPOTORIUM będą mogli brać udział w zajęciach
organizowanych w plenerze, nordic walking
i przejażdżkach rowerowych.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO jesień 2018 3131

Archiwum Sopot Film Festival
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Składniki i akcesoria

– 220 g płatków owsianych
– 150 g ugotowanej kaszy jaglanej 
– 40 g mąki ryżowej lub innej bezglutenowej

(opcjonalnie)
– 30 g miodu (można również dodać odrobinę

cukru trzcinowego lub kokosowego)
– 100 g masła orzechowego
– 1 jajko
– 1 banan
– szczypta cynamonu
– woda lub mleko roślinne
– olej kokosowy do smażenia

Sposób przyrządzenia

1. Do blendera wrzucamy ugotowaną kaszę jaglaną, płatki
owsiane, jajko, cynamon, miód – delikatnie miksujemy.
Następnie dodajemy mąkę w takiej ilości, aby móc uformować
z ciasta małe placuszki.

2. Na patelni rozgrzewamy olej kokosowy. Gdy osiągnie
odpowiednią temperaturę, smażymy okrągłe placuszki.

3. Po usmażeniu z każdej strony, smarujemy masłem orzechowym
i dekorujemy plasterkami banana. 

Placki owsiano-jaglane
Placki owsiano-jaglane zaskakują smakiem i łatwością przygotowania. Można je

śmiało przyrządzić na śniadanie dla całej rodziny, a z pewnością staną się ulubioną
propozycją naszych pociech. Są polecane również jako odżywczy posiłek

okołotreningowy dla osób aktywnych

15 min łatwe

Złota rada 

Dobra patelnia
teflonowa pozwala
na wykonanie
placuszków bez
użycia tłuszczu.
Placuszki można
wykonać także
w wersji
bezglutenowej
przy użyciu
bezglutenowych
płatków owsianych.
Płatki warto
namoczyć
na noc – będą
się lepiej kleić.

Nova Bistro
Katowice, ul. Pijarska 3

T: 32 722 40 41
E: info@novabazantowo.pl

www.novabazantowo.pl

DANIE FIT  
z nOvą BistrO 

placek

Nova Bistro dla zbilansowanej diety
Nova Bistro to doskonałe miejsce,
gdzie w smaczny sposób można
uzupełnić węglowodany po
wyczerpującym treningu.
Zlokalizowana w Bażantowo Sport
restauracja podaje gościom
zdrowe, odżywcze i dodające
energii koktajle, domowe
i bezglutenowe ciasta oraz lekkie
desery, na które można się skusić.
Oprócz tego, warto tu wpaść
na kawę i pyszne śniadanie, sałatki
lub fit danie dnia.
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Składniki i akcesoria

– 250 g ryżu carnaroli lub arborio 
– 100 g czerwonej papryki 
– 100 g żółtej papryki 
– 100 g zielonej fasoli 
– 200 g marchewki 
– 50 g białej cebuli 
– 100 g selera naciowego
– 10 g oliwy z oliwek 
– 40 g masła 
– 40 g parmezanu 
– 25 g gruboziarnistej soli 
– pieprz do smaku 

Sposób przyrządzenia

1. Wszystkie warzywa obieramy i myjemy. 
2. Przygotowujemy wywar warzywny: 100 g marchewki, 100 g selera, białą cebulę

i 15 g soli zalewamy 2 lirami wody i gotujemy przez 30 minut.
3. Pozostałe warzywa kroimy w kostkę i smażymy na oliwie przez 2 minuty, tak, by

pozostały półtwarde. Odkładamy je do osobnego naczynia. 
4. Ryż prażymy na patelni bez tłuszczu przez około 3 minuty. Podlewamy bulionem

warzywnym do uzyskania odpowiedniej lekko kremowej konsystencji.
5. Na koniec do ryżu dodajemy wcześniej przygotowane pokrojone w kostkę

i przesmażone warzywa.

Risotto z warzywami
Dla Włochów z północy risotto to podstawa codziennego menu. Wystarczy kilka prób
i spokojnie można opanować przygotowanie tej potrawy. Choć oczywiście najlepiej

smakuje przyrządzona z włoskich składników w La Tavoli 

PO WłOSKU
z la tavOlą

50 min łatwe

placek

w
miarę jak doświadczamy coraz niższych temperatur,
automatycznie nasz apetyt kieruje się ku nieco cięższej
diecie. Analogicznie, chętniej sięgamy po wyraziste,

intensywne wina. Jednym z przykładów butelek częściej
otwieranych jesienią może być Rioja. Ten region słynie
z doskonałego kunsztu starzenia win w beczce. Nie są to wina
o ciężkiej strukturze, raczej ich charakter pochodzi właśnie
z porządnego stażu w dębie. Winiarze znad rzeki Oja używają
najczęściej nowych beczek zrobionych z dębu amerykańskiego.
Ten rodzaj drewna mocniej wpływa na wino niż dąb francuski czy

slawoński. Tak starzone wina nabierają charakteru i aromatu
wanilii, herbaty, a niekiedy skóry czy słodkiego cynamonu. 
Innym przykładem mogą być wina robione metodą apassimento,
czyli z suszonych winogron. Dzięki procesowi suszenia gron
na słomianych matach przez kilka miesięcy, winogrona tracą
nawet połowę swojej wagi. Łatwo zatem można sobie wyobrazić,
jak mocno skoncentrowane wina rodzą się z apassimento. Ich
absolutnym królem jest Amarone.
Tę opowieść można snuć długo, najlepiej z kieliszkiem wina
w dłoni, zatem zapraszamy! �

Salon M&P Alkohole i Wina Świata Katowice, Bażantów 6B 
T. 690 489 631 

E. katowicebazantowo@wina-mp.pl
www.wina-mp.pl

Archiwum
Kiedy upały słabną, a wieczory są coraz chłodniejsze, zmienia
się także nasz apetyt na wino. Często wracamy
do mocniejszych czerwieni, do win starzonych w beczce albo
do win wzmacnianych. Wiele propozycji z tych i innych
rodzajów znajdzie się na półkach naszego salonu – opowiada
Mateusz Poręba z Salonu M&P Alkohole i Wina Świata

wina na jesień

placek

ZOBACZ, JAKIE JESZCZE
WINA POLECA MATEUSZ
PORĘBA

Złota rada 

Do risotta możemy
dodać wino –
do uprażonego ryżu,
przed wlaniem
bulionu. Nie jest to
jednak konieczne.

La Tavola
Katowice, ul. Bażantów 6

T: 32 603 60 64 
E: biuro@latavola.pl

www.latavola.pl
www.facebook.com/latavolakatowice
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placek

Składniki i akcesoria

– ryż do sushi
– nori – prasowane algi
– ćwierć płatu łososia
– tykwa
– serek śmietankowy – np. Philadelphia
– sos sojowy
– dodatki: wasabi, imbir
– prażony sezam
– cukier oraz sól
– pałeczki lub palce
– mata bambusowa do rolowania
– ostry nóż bez ząbków

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. Do jednej rolki wykrawamy dwa kawałki łososia – najlepiej mniej więcej
długości palca wskazującego. Kawałki kładziemy na folii aluminiowej
i grillujemy w piekarniku około 10 minut w 180-200 stopniach. 

3. Wyklejamy ryż na nori. Posypujemy sezamem.
4. Układamy wyklejoną algę ryżem „do dołu” na matce bambusowej i kładziemy

na niej dwa kawałki łososia, serek oraz paski tykwy.
5. Całość skręcamy z odpowiednim naciskiem i tak przygotowaną rolkę kroimy

w krążki.
6. Podajemy z wasabi, imbirem oraz sosem sojowym.

Sake grill philadelphia
Przygotowanie sushi nie należy do zadań łatwych. Ale przy odrobinie cierpliwości
i zaangażowania można spokojnie przygotować je w domu. Oto kolejny ciekawy

przepis. Tym razem z wykorzystaniem serka śniadaniowego 

PO JAPOŃSKU
z hiraDO sushi

50 min trudne

placek

Składniki i akcesoria

– 6 pomidorów malinowych
– 3 papryki: 2 zielone i 1 czerwona
– 1 duży zielony ogórek 
– 1 kromka suchego chleba bez skórki
– 1 łyżka octu z białego wina
– 1 łyżka hiszpańskiej oliwy extra virgin
– sól do smaku

Sposób przyrządzenia

1. Pomidory sparzamy i obieramy ze skórki. Obieramy również
ogórek a papryki oczyszczamy z gniazd nasiennych.

2. Warzywa i chleb kroimy na mniejsze kawałki i miksujemy
blenderem. Dodajemy ocet winny, sól i mieszamy.

3. Zmiksowane warzywa należy przecedzić przez sitko, aby
uzyskać aksamitną konsystencję. 

4. Po przelaniu do naczynia skrapiamy gazpacho oliwą. 

Gazpacho
Jeżeli szukacie posiłku, który doda energii nawet w czasie upałów, to gazpacho

będzie idealne. W przygotowaniu hiszpańskiego chłodnika szczególnie ważna jest
jakość składników. Pomidory powinny być dojrzałe, soczyste i słodkie

30 min łatwe

Złota rada 

Po grillowaniu dajmy
chwilę łososiowi
przestygnąć,
unikniemy w ten
sposób rozlewania
się tłuszczu podczas
skręcania i cały
smak zostanie
wewnątrz rolki. 

Złota rada 

Gazpacho
doskonale smakuje
z pokrojonym
w drobną kostkę
ogórkiem, papryką
lub jajkiem.

Hirado Sushi
Katowice, ul. Bażantów 6C

T: 793 005 732
E: sushihirado@gmail.com

www.hiradosushi.pl Albenca
Katowice, ul. Bażantów 6B

T: 517 443 126
E: albenca@albenca.pl

www.facebook.com/restauracja.albenca
www.instagram.com/restauracja_albenca

PO HISZPAŃSKU 
z alBencą 
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Składniki i akcesoria

– 200 g filetu z kurczaka pociętego na nieduże
kawałki
– 2 filiżanki mleczka kokosowego
– 1 filiżanka wody
– ½ filiżanki cienko pokrojonego galangala
– posiekane liście limetki kaffir
– 2 łyżki stołowe sosu rybnego
– 2-3 łyżki stołowe soku z limonek
– 5-7 posiekanych tajskich chili
– liście kolendry
– 2 pędy pociętej na kawałki trawy cytrynowej

Sposób przyrządzenia

1. Gotujemy mleczko kokosowe z wodą.
2. Dodajemy galangal, trawę cytrynową i liście kaffiru.
3. Kiedy wszystko się zagotuje, wkładamy kawałki kurczaka i

gotujemy aż staną się miękkie.
4. Doprawiamy potrawę sosem rybnym i zdejmujemy z ognia.
5. Dodajemy sok z limonek i rozdrobnione chili.
5. Potrawę podajemy przybraną liśćmi kolendry.

Kurczak na ostro w zupie kokosowej, to przykład potrawy, która reprezentuje tajski
sposób życia w harmonii z naturą, gdzie produkty spożywcze posiadają właściwości

lecznicze, a żywność traktowana jest jak lekarstwo

PO TAJSKU
z thai-pan

40 min trudne

placek

Złota rada 

Tajskie warzywa są
u nas trudno
dostępne. Wygodnie
użyć pasty Tom Kha,
która zawiera je
w odpowiedniej
proporcji. 

Thai-Pan
Katowice, ul. Puchały 6

T: 781 303 005
E: restauracja@thai-pan.pl

www.thai-pan.pl



szczegóły www.sport.bazantowo.pl

karnet 
rodzinnyJunior+Ja= 

NOWOŚĆ
karnet dzień 

+ weekend

od 99zł!

DLA JUNIORA
• piłka nożna
• tenis
• gimnastyka
• pływanie
• karate
• wspinaczka

DLA MNIE
• do wyboru pakiet: aqua / fitness / open
• badanie fizjoterapeutyczne            w cenie!
• trening wprowadzający w cenie!
• sauny w cenie!
• zawieszenie karnetu w cenie
• Water inclusive!
• 10% zniżki dla Opiekuna/Rodzica 
   Juniora na zakup karnetu*

             

*Oferta nie dotyczy karnetów: Tenis, Squash, Classic aqua/fitness/open 1mc i 3mce, 
   wejść jednorazowych

Wystarczy w recepcji Bażantowo Sport okazać 
aktywną roczną umowę Juniorską na rok szkolny 2018/2019
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nOc i Dzień w saunie
w BażantOwO spOrt

PLACE 
SPORTU

Sauna Day to formuła świetnie znana stałym bywalcom saunarium w Bażantowo Sport. Jesienią, w saunie
będzie można spędzić już nie tylko dzień, ale i noc. Wszystko za sprawą Sauna Nights – serii specjalnych
seansów prowadzonych od godz. 19 do 2 w nocy przez saunamistrzynię – Monikę Wielgosz z grupy Git-Art

Foto Robert Wróbel

Tekst: Bartłomiej Wnuk

Saunowanie z mistrzem
W saunach Bażantowo Sport
seanse saunowe prowadzi 
m.in. Radosław Wielhorski – mistrz
Polski saunamistrzów w kategorii
drużynowej.

Sauna dla każdego!
Z seansów saunowych może
skorzystać każdy klubowicz
Bażantowo Classic Aqua lub Open
oraz posiadacze programów
Benefit czy OKsystem (za dopłatą).
Wejście całodniowe!

n
ie ma po ry ro ku, w któ rej sau no wa nie
jest szcze gól nie po le ca ne. Po dob nie,
nie ma jed no znacz nie usta lo nej po ry

dnia. Z sau ny, czy to mo krej czy su chej,
moż na ko rzy stać za rów no w zi mie, jak
i w le cie – tak w dzień, jak i w no cy.
Wszyst ko za le ży od in dy wi du al nych pre fe -
ren cji.
La tem, dzię ki sau no wa niu le piej zno si my
upal ne dni. – Naj pierw do brze na grze wa -
my cia ło, schła dza my po cząt ko wo let nią
a na stęp nie zimną wo dą, a na stęp nie na -
cie ra my lo dem. Dzię ki te mu, za my ka my
po ry i mniej się po ci my – tłu ma czy Mo ni -
ka Wiel gosz, sau na mi strzy ni z Git-Art.pl,
któ ra pro wa dzi se an se sau no we w Ba żan -
to wo Sport w każ dy wto rek oraz w pierw -
sze dwa piąt ki i dwie nie dzie le w mie sią cu.
Z ko lei okres je sien no -zi mo wy sprzy ja sau -
no wa niu, gdy na dwo rze tem pe ra tu ra spa -

da, a nam bra ku je wa ka cyj ne go cie -
pła. – Do grze wa my się, a przez pod nie sie -
nie tem pe ra tu ry cia ła, za bez pie cza my or -
ga nizm przed in fek cją. Oso by re gu lar nie
ko rzy sta ją ce z sau ny rza dziej cho ru -
ją – mó wi Mo ni ka Wiel gosz.
Już wkrót ce z uro ków sau ny bę dzie moż -
na ko rzy stać tak że po zmro ku. Sau na Ni -
ght po ja wi się w gra fi ku Ba żan to wo Sport
już w paź dzier ni ku. – To roz wi nię cie for mu -
ły Sau na Day spa. Sau no wa nie roz pocz -
nie my o godz. 19, a skoń czy my oko ło 2
w no cy, ko rzy sta jąc w tym cza sie z ok. 10
se an sów. Bę dzie my do brze się ba wić i ko -
rzy stać z przy go to wa ne go spe cjal nie na tę
oka zję ca te rin gu – za po wia da sau na mi -
strzy ni. Jak pod kre śla, je dze nie bę dzie
w tym przy pad ku waż ne, bo je den se ans
to uby tek ka lo rycz ny w po sta ci ok. 250
kilokalorii!! �

INCLUSIVE
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przydalaby sie lepsza
jakosc

j
esz cze 10-15 lat te mu su ple men ta cja
wi ta mi ny D by ła za le ca na głów nie nie -
mow lę tom we wcze snych eta pach roz -

wo ju. Je śli cho dzi o do ro słych, pa no wa ło
prze ko na nie, że zdro wa die ta oraz nie wiel -
ka daw ka słoń ca gwa ran tu ją wła ści wy po -
ziom tej wi ta mi ny. Dziś na ukow cy są świa -
do mi nie zwy kle istot nej ro li tej po je dyn czej
sub stan cji od żyw czej dla zdro wia ludz kie -
go. I te go, jak waż ne jest do star cza nie
swo je mu or ga ni zmo wi wła ści wej ilo ści wi -
ta mi ny D – nie tyl ko po przez eks po zy cję
na słoń ce i wła ści wą die tę, ale rów nież po -
przez su ple men ta cję. 

Wszech obec ne de fi cy ty
Jak wy ni ka z opu bli ko wa nych ba dań, bli sko
dwie trze cie Eu ro pej czy ków ma de fi cyt wi -
ta mi ny D. Pro blem nie do bo ru wi ta mi ny D

jest po waż ny, tym bar dziej, je śli weź mie my
pod uwa gę jej zna cze nie dla pra wi dło wej
mi ne ra li za cji, wzro stu i prze bu do wy tkan ki
kost nej. Przy zbyt ni skim stę że niu wi ta mi -
ny D we krwi, je ste śmy na ra że ni na ry zy ko
cien kich, łam li wych i znie kształ co nych ko -
ści. Obec ność wi ta mi ny D wa run ku je rów -
nież np. spraw ne dzia ła nie ukła du od por no -
ścio we go, pra wi dło we funk cjo no wa nie mię -
śni oraz wie le in nych funk cji or ga ni zmu.

Re cep to ry wi ta mi ny D
Że by le piej zo bra zo wać ro lę wi ta mi ny D dla
zdro wia czło wie ka, trze ba uzmy sło wić so -
bie, że pra wie w każ dej czę ści na sze go cia -
ła wy stę pu ją re cep to ry wi ta mi ny D. Re cep -
to ry te znaj du ją się w na czy niach krwio no -
śnych, tkan ce mię śnio wej, mó zgu i or ga -
nach, czy li prak tycz nie wszę dzie, a ich ro la

przy po mi na dzia ła nie sta cji do ku ją cych,
przez któ re wi ta mi na D do sta je się do róż -
nych czę ści cia ła czło wie ka. 

Jak zwięk szyć stę że nie wi ta mi ny D w or ga ni zmie?

Każ dy z nas mo że po pra wić swój po ziom
wi ta mi ny D. Jak to zro bić?
• Od cza su do cza su ko rzy staj ze słoń ca

bez ochro ny z fil trem (przy fil trach prze -
ciw sło necz nych po wy żej war to ści 7-8,
blo ko wa na jest na tu ral na syn te za wi ta mi -
ny D w skó rze);

• Jedz du żo ryb;
• Sto suj su ple men ty z wi ta mi ną D roz -

pusz czo ną w tłusz czach. Ba da nia do wo -
dzą, że ta ka po stać su ple men tu zwięk -
sza bio do stęp ność te go skład ni ka od -
żyw cze go. �

twOje zDrOwie 
zależy OD witaMiny D
Jeśli chcesz mieć zdrowe kości, sprawne mięśnie i skuteczny układ odpornościowy, musisz zapewnić
sobie wystarczające dawki witaminy D 

materiał reklamowy
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SZCZE PIE NIA WY WO łU JĄ ALER GIE.
Nie ma ba dań, któ re po twier dza -

ją, że szcze pion ki mo gą wy wo ły wać
aler gię. W skła dzie szcze pio nek, mo gą
znaj do wać się sub stan cje, na któ re pa -
cjent jest uczu lo ny (zwy kle w śla do -
wych ilo ściach). Stąd każ de
szcze pie nie mu si być po prze dzo ne
kwa li fi ka cją le kar ską.

NA ZA KA żE NIE PNEU MO KO KA MI NAJ -
BAR DZIEJ NA RA żO NE SĄ OSO BY
STAR SZE. Na za ka że nia pneu mo -
ko ka mi na ra że ni je ste śmy wszy -

scy, jed nak nie któ re gru py pa cjen tów
za ka że nie mo gą prze cho dzić szcze gól nie
cięż ko. Są to – po za oso ba mi star szy -
mi – ma łe dzie ci, pa cjen ci po le cze niu on -
ko lo gicz nym, prze wle kle cho rzy, oso by
bez śle dzio ny. I to dla nich przede wszyst -
kim za le ca ne są szcze pie nia.

PRZYJ MO WA NIE SZCZE PIEŃ W CZA -
SIE CIĄ żY NIE JEST WSKA ZA NE. Nie -
któ re szcze pie nia w cią ży są
prze ciw wska za ne bez względ nie.

Są ta kie, któ ry mi mi mo ogól nych prze ciw -
wska zań szcze pi my, je że li za gro że nie

cięż ką cho ro bą jest więk sze niż po ten cjal -
ne ry zy ko szcze pie nia. Są też szcze pie -
nia, któ re są wręcz za le ca ne. Na le żą
do nich szcze pie nie prze ciw gry pie
i krztu ś co wi.

NIE WAR TO SZCZE PIĆ SIĘ PRZE CIW
ZA PO MNIA NYM CHO RO BOM (NP.

PRZE CIW KO BłO NI CY, CHO RO BIE HE INE GO -
-ME DI NA). Szcze pić war to za wsze. Cho ro -
by są za po mnia ne (wy stę pu ją bar dzo
rzad ko) dzię ki szcze pie niom. Je że li osób
nie szcze pią cych się bę dzie przy by wa ło,
ry zy ko po wro tu cho rób za po mnia nych
zwięk szy się, cze go przy kła dem jest
wzra sta ją ca licz ba przy pad ków od ry.

PA CJEN CI PO PRZE BY TEJ CHO RO BIE
ON KO LO GICZ NEJ DO KOŃ CA żY CIA

NIE PO WIN NI PRZYJ MO WAĆ żAD NYCH
SZCZE PIEŃ. U pa cjen tów on ko lo gicz nych
w prze bie gu cho ro by lub jej le cze nia
czę sto do cho dzi do spad ku od por no ści,
a tym sa mym zwięk szo ne go ry zy ka in -
fek cji o cięż szym prze bie gu. W trak cie
le cze nia więk szość szcze pień jest prze -
ciw wska za na, jed nak z uwa gi na zróż ni -
co wa nie przy pad ków, za wsze war to
skon tak to wać się z le ka rzem. O szcze -
pie niach bez względ nie po win ny pa mię -

tać oso by z oto cze nia pa cjen tów cho ru -
ją cych on ko lo gicz nie. Na sze szcze pie nie
mo że ura to wać ży cie dru giej oso bie.

PRZED PO DRÓ żĄ DO EG ZO TYCZ -
NYCH KRA JÓW WY STAR CZĄ SZCZE -

PIE NIA OBO WIĄZ KO WE WSKA ZA NE
NA STRO NIE MSZ. Na de cy zję ja kie szcze -
pie nia są istot ne przed pla no wa ną po -
dró żą ma wpływ wie le czyn ni ków. Są
ni mi m.in. za kwa te ro wa nia, pla no wa ne
ak tyw no ści, cho ro by współ ist nie ją ce da -
ne go pa cjen ta. Po dział na obo wiąz ko we
i za le ca ne szcze pie nia nie jest uza leż nio -
ny od stop nia ry zy ka za ka że nia. Je śli po -
dró żu je my do RPA z Eu ro py, szcze pie nie
prze ciw ko żół tej fe brze nie jest na wet za -
le ca ne, ale je że li po dro dze od wie dzi my
An go lę – bę dzie już bez względ nie wy -
ma ga ne.

MA JĄC WAż NE SZCZE PIE NIE PRZE -
CIW KO TĘż CO WI, NIE TRZE BA

PRZYJ MO WAĆ GO PO NOW NIE PO WY PAD KU
BĄDź ZRA NIE NIU.   W większości
przypadków tak jest. Jednak
w niektórych sytuacjach (np. duża
rozległość rany) należy podać dawkę
przypominającą. O konieczności
podania szczepionki decyduje lekarz. �

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

Archiwum Signum

POGROMCY 
ZDROWOTNYCH MITÓW

Czy szczepić się przeciwko pneumokokom, odrze lub polio?
Pacjentki w ciąży i pacjenci po chorobie onkologicznej nie powinni
być szczepieni? Mity z zakresu wakcynologii obala lek. Justyna
Kurzok-Najbar, specjalista medycyny rodzinnej prowadząca
Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży w Centrum
Medycznym Signum

szczepienia
OchrOnne
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Katowice, ul. Kołodzieja 8 tel. 32 253 01 09 | www.dudaclinic.com

MistrzOwski uśMiech
DuDa clinic
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Nie myślę o rewolucyjnych zmianach, a raczej
o ewolucji. NOSPR jest doskonałą orkiestrą,
którą śmiało można nazwać naszą narodową
chlubą. Jej pozycja w kraju jest niezachwiana
i niepodważalna. Dlatego chciałabym, aby
wykonanie i interpretacja polskiej muzyki
wybrzmiewały tu w sposób szczególny. Zależy
mi na umiejscowieniu NOSPR
w międzynarodowym kontekście i uczynieniu
z orkiestry ambasadora polskiej muzyki. Pora
na budowanie nowych, długofalowych relacji
międzynarodowych i poszukiwanie
prestiżowych miejsc, w których orkiestra
mogłaby zagrać. 
Najbliższy czas będzie zapewne czasem
budowania więzi. Pierwsze spotkanie z Radą
Orkiestry już za mną, nawiązanie relacji
z muzykami – przede mną. Zrobię wszystko,

by nasza współpraca była korzystna dla
wszystkich.
Choć program artystyczny na 2018/2019
rok jest już zamknięty, to mogę
zaanonsować niektóre z projektów, jakie
chciałabym wraz z NOSPR realizować
w dalszej przyszłości. Chcę się pochylić
nad zagadnieniem związków muzyki
i nauki – poszukać na styku tych dwóch
dziedzin przestrzeni rozwoju oraz dotrzeć
do nowych odbiorców, których możemy
przybliżyć do siebie. Zależy mi
na wykorzystaniu technologii − którą
jesteśmy nieustannie otaczani, a która jest
często traktowana jak wróg na salach
koncertowych − jako elementu dotarcia do
nowych słuchaczy.  Oczywiście z głową – bo
najważniejszy jest wysoki poziom muzyki. �

EWA BOGUSZ-MOORE 

Wiolonczelistka, menadżerka,

kultury i nowa dyrektor Narodowej

Orkiestry Symfonicznej Polskiego

Radia w Katowicach. Do niedawna

– wicedyrektor Instytutu Adama

Mickiewicza w Warszawie,

wcześniej – specjalistka ds. muzyki

i teatru w Instytucie Kultury Polskiej

w Londynie.

Archiwum

w nOspr nie
BęDzie
rewOlucji
Przyszłość NOSPR to wspólna droga, którą
wypracujemy razem z Radą Orkiestry i nowym
dyrektorem artystycznym NOSPR – Lawrencem
Fosterem
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Katowice, plac Wojciecha Kilara 1
KASA BILETOWA:  

 
 

 S1, S4, 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna  
Polskiego Radia w Katowicach
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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, SHE Women’s Store, Oaza Szczęścia, Okno Art Design) / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, ul.
Hierowskiego 2 / OPTYK OKULISTA SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / ZIĘBA CLINIC Katowice, ul.
Kościuszki255/ PEUGEOT PIETRZAKKatowice, ul. Bocheńskiego100 / 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-CENTRUM Katowice, 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.
Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 / 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 ŚLIWKAKatowice, ul. Kościuszki94 / SKODA AUTO ŚLIWKA Sosnowiec, ul.3 Maja60 / NOVOTEL Katowice, al. Roździeńskiego 16 / BRITISH AUTOMOTIVE
SILESIA Katowice, ul. Lotnisko 81 / TOMMED Katowice, ul. Ziołowa 45

Opera „Madame Butterfly” przez wielu jest
uważana za najsłynniejsze dzieło Giacoma
Pucciniego. Powstała ponad 100 lat temu,
ale do dziś wypełnia po brzegi sale na całym
świecie. To uniwersalna opowieść o miłości,
wojnie i przepaści, jaka dzieli kulturę
wschodu i zachodu.
To historia młodego oficera Pinkertona, który
na pokładzie statku „Abraham Lincoln”

cumuje w porcie Nagasaki. Beztroski
mężczyzna jest zauroczony kulturą orientu
i rozrywkami, jakie oferuje XIX-wieczna
Japonia. Jako jedną z nich traktuje
znajomość z młodziutką gejszą Cio-cio-san,
którą nazywa Butterfly.�

MĘSKA RZECZ

���
do 28 PAździErnikA

Muzeum Śląskie, Katowice
Bi le ty: 24 zł

Muzeum Śląskie zaprasza na wystawę
„Męska rzecz”, która podejmuje temat roli
mężczyzny oraz stereotypu męskości
w polskiej kulturze.

Przy pomocy oryginalnych
obiektów – przedmiotów codziennego
użytku, elementów garderoby, akcesoriów
toaletowych, pamiątek wojskowych i wielu
innych tytułowych męskich
rzeczy – wystawa charakteryzuje społeczno-
kulturowy kontekst kształtowania się
stereotypowego wzorca męskości.
Prezentowane eksponaty z okresu
od XVII do końca XX wieku pochodzą ze
zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach,
kilkudziesięciu polskich placówek
muzealnych oraz kolekcji prywatnych.
Klamrę spajającą ekspozycję stanowi
oleodruk „Stopnie z życia mężczyzny”
pokazujący stereotypowe role, które
odgrywa on od dzieciństwa po starość.
Ekspozycję można oglądać w budynku łaźni
głównej.

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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DRACH

���

od 27 PAździErnikA
Teatr Śląski, Katowice

Bi le ty: od 25 zł

Inscenizacja śląskiej sagi pióra Szczepana
Twardocha trafiła na deski Teatru Śląskiego.
„Drach” to opowieść o pięknych
i tragicznych losach Josefa Magnora,
śląskiego górnika i weterana, którego
od Nikodema Gemandera – jego prawnuka
i wziętego architekta, dzieli ponad 100 lat
historii. Łączy wiele – od więzów krwi,
poprzez rodowe fatum, po niezwykły dar
autodestrukcji. 
Autor otrzymał za tę powieść Nagrodę
Fundacji im. Kościelskich, książka znalazła
się też w finale Nagrody Literackiej Nike.
W „Drachu” to, co lokalne, jest ilustracją

do tego, co uniwersalne. Intymne,
szczególne, śląskie doświadczenia
historyczne uniwersalizują się, stając się
przedmiotem ontologicznych rozważań
o naturze ludzkiego istnienia,
przyczynowości i upływającym czasie.

BMW ART CLUB 2018

���
27 PAździErnikA, godz. 19.30

NOSPR, Katowice
Bilety: od 20 zł

Utwory najważniejszych polskich
kompozytorów wybrzmią podczas BMW Art
Club 2018. W sali koncertowej NOSPR
odbędzie się pierwszy z dwóch
spektakularnych koncertów z udziałem
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia pod batutą Alexandra Humali

z towarzyszeniem światowej sławy muzyków.
To wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego,
dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii, stworzone zostaną wizualizacje
przetworzonych cyfrowo krajobrazów,
za które odpowiada artysta fotograf Witek
Orski i które ściśle współgrają ze strukturą
utworów muzycznych, składających się
na program koncertu. Tymczasem program
koncertu to swoisty kalejdoskop utworów
najważniejszych polskich kompozytorów
współczesnych: Krzysztofa Pendereckiego,
Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja
Góreckiego i Andrzeja Panufnika. 

MADAME BUTTERFLY

���
13 PAździErnikA, godz. 18

Opera Śląska, Bytom
Bilety: od 15 zł

Dawid Podsiadło, mimo półtorarocznej
przerwy w aktywności artystycznej, wciąż
jest w formie. Udowodnił to, wydając
singiel, który latem zawładnął listami
przebojów. „Małomiasteczkowy” został
bardzo entuzjastycznie przyjęty przez
fanów, którzy w ciągu tygodnia obejrzeli
klip do utworu ponad 3 mln razy.

– Po dwóch solowych albumach, gdzie
przeważały refleksyjne utwory napisane
w języku angielskim, dojrzałem do tego,
żeby całą płytę napisać i zaśpiewać
po polsku, a jednocześnie zderzyć tę
prawdę w tekstach z muzyką, która
poruszy do tańca i do zabawy – wyznaje
Dawid Podsiadło.

Powrotowi Dawida na scenę będzie
towarzyszyć „Małomiasteczkowa” trasa
koncertowa, w wyjątkowej oprawie
wizualnej. Artysta odwiedzi tylko
pięć – przewrotnie! – największych miast
w kraju, a jego koncerty odbędą się
w halach widowiskowych mogących
pomieścić kilkanaście tysięcy widzów. 

Łukasz Respondek T. Zakrzewski

DAWID PODSIADłO
27 PAździErnikA, godz. 20.30

Spodek, Katowice
Bilety: od 69 zł
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