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Świat nie przestaje mnie zaskakiwać
Po tylu latach w drodze, świat wciąż stoi otworem przed Martyną Wojciechowską. Dlaczego ciągle wraca na Śląsk? 

MARTYNA WOJCIECHOWSKA
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Range Rover Velar wyznacza nowy standard w zakresie 
innowacji i awangardowego wzornictwa – zdobywca 
m.in. tytułu „World Car Design of the Year 2018”.
 
Nowoczesną sylwetkę samochodu podkreślają reflektory
Matrix-Laser LED czy wysuwane automatycznie klamki drzwi. 
Wnętrze wykonane z materiałów najwyższej jakości wzbogacone 
zostało o system multimedialny Touch Pro Duo składający się 
z dwóch 10-calowych ekranów dotykowych HD.
 
Wyjątkową linię nadwozia Range Rovera Velar uzupełniają
dynamiczne silniki benzynowe i Diesla o mocy do 300KM,
zawieszenie pneumatyczne czy 22-calowe obręcze aluminiowe.

BRITISH AUTOMOTIVE SILESIA
Ul. Lotnisko 81, Katowice
Tel.: +48 32 706 98 98

Oferta dotyczy wynajmu długoterminowego, wyliczona na podstawie parametrów: Range Rover Velar 2.0 TD4 180KM AWD AT  
w cenie 239 900 zł brutto. 1% ceny netto/mies., 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 36 miesięcy, roczny limit przebiegu 20 tys. km.
Spalanie w cyklu mieszanym od 5,7 l/100km, emisja CO2 od 151 g/km. Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi
oświadczenia gwarancyjnego ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

AWANGARDOWY
RANGE ROVER VELAR

OD 2.399 ZŁ NETTO / MIES.
LAND ROVER PREMIUM LEASE 

ba-silesia.landrover.pl
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Szczyt od po wie dzial no ści

Wy pie ra my fakt zmian kli ma tu. Spo glą da -
my przez uła mek se kun dy, po czym od wra -
ca my wzrok. A tym cza sem, je śli na dal bę -
dzie my do pusz czać do wzro stu emi sji ga -
zów cie plar nia nych, to mo rza po chło ną nie
tyl ko tu ry stycz ne ra je, ale i wiel kie mia sta.

Na omi Kle in, na gra dza na dzien ni kar ka, au -
tor ka świa to wych be st sel le rów, w książ ce

„To zmie nia wszyst ko” jest ra dy kal na w oce -
nie: „Skut ki nie do trzy my wa nia mię dzy na ro -
do wych zo bo wią zań do ty czą cych ochro ny

kli ma tu na le żą do naj po twor niej szych
zbrod ni w hi stro rii”.

Ka to wi ce – go spo darz te go rocz ne go
Szczy tu Kli ma tycz ne go, rok te mu – 19

grud nia by ły mia stem z naj bar dziej za nie -
czysz czo nym po wie trzem na świe cie (wg
por ta lu AirVisual). Kie dy Mar ty na Woj cie -

chow ska – głów na bo ha ter ka te go nu me ru
we szła na hał dę w Ko stuch nie, po wie trze

do słow nie wy ci ska ło łzy. – Lu dzie nie my ślą
o tym, że pa ląc w pie cach śmie cia mi, emi -
tu ją do at mos fe ry za nie czysz cze nia, któ ry -
mi po tem od dy cha ją oni sa mi i ich dzie -

ci – mó wi w roz mo wie z Ali ną Mar kie wicz
jed na z naj bar dziej zna nych pol skich dzien -

ni ka rek.
Mu si my być ra dy kal ni. Dzi siaj cho dzi o coś
wię cej niż zmia ny kli ma tu. Je śli je ste śmy
uczci wi wo bec sa mych sie bie, mó wiąc

o zmia nach kli ma tu, mó wi my tak na praw dę
o zmia nie ca łe go na sze go spo so bu ży cia.

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

HISTORIE ŚLĄSKICH ARCHITEKTEK
SARP w Katowicach przypomina, jaką rolę w historii rodzimej architektury

odegrały kobiety

23
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IN MY HEAD

5 PYTAŃ O WOLNOŚĆ SŁOWA W SIECI
Czy w Internecie można napisać wszystko? Czego można się domagać, jeśli

zostaniemy znieważeni w sieci? Odpowiada Rafał Kolano, radca prawny

25
Noc w saunie

Za nami pierwsze noce saunowe w Bażantowo Sport. Entuzjastyczne
reakcje saunowiczów sprawiły, że Sauna Nights na stałe wpiszą się

w kalendarz wydarzeń centrum sportowego

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy
Państwu, aby świąteczny czas był

przepełniony radością, ciepłem i rodzinną
atmosferą. Niech przyniesie odpoczynek

i chwilę wytchnienia od codziennych
obowiązków oraz energię i pomyślność

na cały następny rok. 

życzą

Zarząd i Pracownicy Spółek Grupy Millenium
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Po tylu latach w drodze, świat wciąż stoi przed nią otworem.
Wierzy, że nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego
kroku. Dlaczego wraca na Śląsk? Z Martyną Wojciechowską –
prezenterką, dziennikarką i podróżniczką rozmawia jej
przyjaciółka z Bażantowa – Alina Markiewicz, także
dziennikarka i podróżniczka

ŚWIAT NIE PRZESTAJE
MNIE ZASKAKIWAĆ

Rozmawia: Alina Markiewicz

Zdjęcia: Anna Gondek-Grodkiewicz i archiwum prywatne Martyny Wojciechowskiej
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„Kobieta na krańcu świata” w tym roku obchodzi okrągły
jubileusz. 10 lat wyjątkowych historii kobiet, ponad 80
zrealizowanych odcinków, 1,2 mln pokonanych kilometrów
i 650 dni na planie w ciągłej podróży



5

MARTYNA WOJCIECHOWSKA

Prezenterka telewizyjna, dziennikarka,
podróżniczka i pisarka; laureatka wielu
nagród, m.in.: Telekamery („Osobowość
telewizyjna”), Wiktora („Wyjątkowa
osobowość”) i Kobiety Roku magazynu
„Twój Styl”. Od zawsze wiedziała, że jej
przeznaczeniem będzie życie
w drodze. 20 lat temu zaczęła swoją
przygodę z telewizją, jako prowadząca
najpopularniejszy polski program
motoryzacyjny „Automaniak”. W 2002 r.,
jako pierwsza kobieta z Europy
Środkowo-Wschodniej ukończyła rajd
Dakar, a rok później rajd Transsyberia.
W 2010 r. zdobyła Koronę Ziemi. Z kolei
rok wcześniej zaczęła realizować
program podróżniczy „Kobieta
na krańcu świata”. Tej jesieni, program
doczekał się dziesiątej serii, powstały
również trzy książki pod tym samym
tytułem.
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Ali na Mar kie wicz: Od de ka dy re ali zu jesz pro gram
„Ko bie ta na krań cu świa ta”. Jak to się sta ło, że
po mię dzy ty mi wszyst ki mi wy jaz da mi sta łaś się
czę stym go ściem na Ślą sku?
Mar ty na Woj cie chow ska: W tym ro ku ob cho dzi my wy jąt ko wy
ju bi le usz pro gra mu „Ko bie ta na krań cu świa ta” – 10 lat wy jąt -
ko wych hi sto rii ko biet, po nad 80 zre ali zo wa nych od cin -
ków, 1,2 mln po ko na nych ki lo me trów i 650 dni na pla nie
w cią głej po dró ży. Na te licz by skła da ją się nie sa mo wi te wspo -
mnie nia. To mój pro jekt ży cia, z któ re go je stem bar dzo dum -
na i trak tu ję go jak swo je dziec ko. Czę ste wy jaz dy, zmia ny stref
cza so wych i kli ma tycz nych spra wia ją jed nak, że po trze bu ję
szyb ko ła do wać ba te rie i tak się skła da, że naj czę ściej przy jeż -
dżam wte dy na Śląsk. 

W Be ski dy i na Ju rę?
Do Ka to wic, a da lej do Biel ska, Szczyr ku al bo, w dru gą stro nę,
do Pod le sic na Ju rze Kra kow sko -Czę sto chow skiej. Be ski dy
i Ju ra to mo je dwa ma gicz ne miej sca, z któ rych za wsze wra -
cam peł na ener gii do no wych pro jek tów. Pod le si ce – mój dru -
gi dom mam bli żej, dwie go dzi ny dro gi po cią giem od do mu
w War sza wie, więc wła śnie tu naj czę ściej cho wam się
przed zgieł kiem du żych miast.

Pa mię tasz, kie dy do kład nie Pod le si ce zo sta ły two -
im dru gim do mem?
Oczy wi ście! Pa mię tam na wet do kład ną da tę: 1 wrze śnia 2006
ro ku. Te go dnia po zna łam też Cie bie i za czę ła się na sza nie -
zwy kła gór ska przy jaźń. Wte dy też od na la złam w Pod le si cach
swo je miej sce na Zie mi. Krzy siek Wie lic ki or ga ni zo wał im pre zę
z oka zji 20. rocz ni cy zdo by cia Ko ro ny Hi ma la jów, a ja przy je -
cha łam na nią z Dar kiem Za łu skim, któ ry był mo im part ne rem
pod czas wspi nacz ki na Mo unt Eve rest i Piotr kiem Mo raw skim,
naj zdol niej szym wów czas hi ma la istą mło de go po ko le nia. Wpa -
dli śmy spóź nie ni na tę uro czy stość, ale zo sta li śmy nie zwy kle
mi ło przy ję ci. 

I zo sta łaś na noc w Pod le si cach 38, mo im ów cze -
snym do mu, a dziś pen sjo na cie…
Kie dy obu dzi łam się ra no i spoj rza łam przez okno na oko licz -
ne ska ły, po czu łam, że to szcze gól ne miej sce, że już za wsze
bę dę chcia ła tu wra cać. Od te go mo men tu przez kil ka lat spę -
dza łam w tym do mu w Pod le si cach każ dą wol ną chwi lę. By ły
okre sy, że nie mal tu miesz ka łam. W piąt ki pra co wa łam w War -
sza wie jak naj kró cej, wsia da łam w po ciąg do Za wier cia i już
po po łu dniu by łam w ska łach aż do nie dzie li wie czór. W po nie -
dzia łek ra no pierw szym po cią giem wra ca łam do War sza wy,

pro sto do biu ra Na tio nal Geo gra phic, gdzie peł ni łam funk cję
re dak tor na czel nej. To był je den z naj szczę śliw szych okre sów
w mo im ży ciu.

A po tem już nie by ło do kąd przy jeż dżać – dom
spło nął nie mal do szczęt nie w 2008 ro ku.
Ale patrz: od bu do wa łaś go i jest jesz cze wspa nial szy. Zresz tą
pa mię tam każ dy etap – kie dy spa ły śmy na ma te ra cach
w zglisz czach. Kie dy po ma ga łam ci go od two rzyć, a do oko ła
pra co wa li ro bot ni cy i te raz, kie dy przy jeż dża tu ty lu mi ło śni ków
Ju ry Kra kow sko -Czę sto chow skiej, że by wy po cząć. Mam do te -
go miej sca i za wsze bę dę mia ła ogrom ny sen ty ment. 

W skał kach na Ju rze przy go to wy wa łaś się do wie -
lu gór skich wy praw, ale też spę dza łaś czas z przy -
ja ciół mi. Pamiętam, jak przy je cha łaś na swo ją
pierw szą „wy pra wę” po uro dze niu cór ki, wła śnie
do Pod le sic. Kil ka lat póź niej Ma ry sia sta wia ła tu
pierw sze kro ki w ska le i po zna wa ła ka wa łek two -
ich pa sji. Czy my ślisz, że dla niej bę dzie to tak że
waż ne miej sce na ma pie świa ta? 
To na Ju rze przy go to wy wa łam się do póź niej szych, po waż niej -
szych wy praw wy so ko gór skich, szli fo wa łam umie jęt no ści wspi -
nacz ko we, jak choć by z Piotr kiem Pu stel ni kiem
przed wy jaz dem na De na li, naj wyż szy szczyt Ame ry ki Pół noc -
nej. Z Ar tu rem Haj ze rem ćwi czy li śmy zi mą na oko licz nych ska -
łach tech ni ki ase ku ra cji i au to ra tow nic twa, trak tu jąc Pod le si ce
jak naj lep sze miej sce spo tkań w po ło wie dro gi mię dzy Ka to wi -
ca mi, gdzie miesz kał Ar tur, a War sza wą skąd do jeż dża łam.
W Pod le si cach też za rwa łam wie le no cy, spę dza jąc czas
na roz mo wach z przy ja ciół mi i pla nu jąc ko lej ne po dró że. Chcę
za po znać Ma ry się ze wszyst ki mi miej sca mi, któ re są dla mnie
waż ne, po ka zać jej ka wa łek mo jej hi sto rii. Co z tym zro bi póź -
niej – zo sta wiam jej de cy zji. Kie dy mia ła trzy la ta, do sta ła swo -
ją pierw szą li nę, uprząż, kask i za czę ły śmy się ra zem wspi nać
wła śnie w Pod le si cach. 

W ra mach eks plo ra cji Ślą ska wspię łaś się ostat nio
na hał dę w Ko stuch nie. Z te go szczy tu wi dać coś
wię cej niż zwy kle w gó rach. Co cię za sko czy ło?
To do pie ro by ła wy pra wa! I słusz na wy so kość: 339 m! (śmiech)
Eks pe dy cję za koń czy ły śmy prze cież z peł nym suk ce sem mi -
mo po twor ne go mro zu. Przy wio złam go chy ba wte dy pro sto ze
Spits ber ge nu, bo do słow nie chwi lę wcze śniej wró ci łam z na -
grań do 10. ju bi le uszo we go se zo nu „Ko bie ty na krań cu świa -
ta”. Mi mo wspa nia le spę dzo ne go cza su, wi dok ze szczy tu
tro chę mnie przy tło czył. Nad mia stem wy raź nie by ło wi dać

Czę ste wy jaz dy, zmia ny stref cza so wych i kli ma tycz -
nych spra wia ją, że po trze bu ję szyb ko ła do wać ba te rie
i tak się skła da, że naj czę ściej przy jeż dżam wte dy
na Śląsk
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Chcę zapoznać moją
córkę Marysię ze
wszystkimi
miejscami, które są
dla mnie ważne,
pokazać jej kawałek
mojej historii. 
Co z tym zrobi
później – zostawiam
jej decyzji

Martyna Wojciechowska i Alina Markiewicz to bratnie dusze. Alina Markiewicz także jest dziennikarką telewizyjną, fanką gór
i podróży oraz właścicielką pensjonatu Podlesice 38 na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Kiedy Marysia miała trzy lata, dostała od swojej mamy pierwszą linę,
uprząż i kask
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uno szą cy się smog. Zi ma jest tu taj sza ra i du szą ca. Nie ste ty
wy ni ka to fak tu, że mi mo wie lu ak cji edu ka cyj nych i na gła śnia -
ją cych pro blem, lu dzie wspo ma ga ją ogrze wa nie go spo darstw
do mo wych tym, cze go nie se gre gu ją. Skut ki ta kich dzia łań są
fa tal ne. Za nie czysz czo ne po wie trze do słow nie wy ci ska łzy. Lu -
dzie nie my ślą o tym, że pa ląc w pie cach śmie cia mi, emi tu ją
do at mos fe ry za nie czysz cze nia, któ ry mi po tem od dy cha ją oni
sa mi i ich dzie ci. W smo gu to ną Be ski dy, Ju ra, Ka to wi ce. 

Ten pro blem nie do ty czy jed nak tyl ko Ślą ska. Nie -
ste ty, ze smo giem zma ga się wie le pol skich miast.
Ja kie naj więk sze wy zwa nia eko lo gicz ne sto ją te -
raz przed na mi?
Wy zwań jest wie le, ale za cznę od te go, co naj pil niej sze. 80
pro cent lu dzi w na szym kra ju nie se gre gu je od pa dów, co by
zna czy ło, że eko lo gia nas nie ob cho dzi. A z dru giej stro ny bar -
dzo ży wio ło wo re agu je my na prze róż ne ak cje me dial ne zwią -
za ne z ochro ną na szej pla ne ty. Czas prze kuć sło wa w czy ny.
W tej chwi li naj bar dziej pil nym pro ble mem jest se gre ga cja
i prze twa rza nie od pa dów. To od każ de go z nas za le ży czy
szkło, pla stik, me tal lub pa pier zo sta ną su row cem do po now -
ne go prze two rze nia – co po tra fi my ro bić bar dzo sku tecz -
nie – czy sta ną się śmie cia mi i na za wsze za nie czysz czą na szą
pla ne tę. W Pol sce po ziom re cyc lin gu od pa dów jest sza co wa -
ny, w za leż no ści od źró dła, na po zio mie za le d wie 17-26 proc.
W 2020 r. zgod nie z wy mo ga mi UE ten po ziom mu si osią -
gnąć 50 proc. W prze ciw nym ra zie za pła ci my ogrom ne ka ry
i uto nie my w śmie ciach. Jak to osią gnąć w nie speł na dwa la -
ta? To mu si być re wo lu cja a nie ewo lu cja, bo na nią nie ma już
cza su. Au stria cy są na po zio mie 80 proc., Ja po nia wdra ża pro -
gram „ze ro wa ste”, co opie ra się mię dzy in ny mi na se gre ga cji
od pa dów na 34 gru py. My nie po tra fi my po ra dzić so bie z trze -
ma. Wie le pra cy przed na mi, a to tyl ko czu bek gó ry lo do wej.

Twój Śląsk to nie tyl ko Ju ra, Be ski dy i suk ces
w zdo by ciu hał dy. My ślisz, że Ka to wi ce i oko li ce
mo gą być atrak cyj ne tu ry stycz nie wbrew opi nii,
ja ka krą ży ła przez la ta o aglo me ra cji ślą skiej?
Oczy wi ście, że tak. Ka to wi ce i ca ła aglo me ra cja ślą ska ma ją
bar dzo du żo do za ofe ro wa nia. To miej sce nie słusz nie cier pi
przez opi nię, któ ra po wsta ła jesz cze kil ka na ście lat te mu, że
Śląsk tyl ko fa bry ka mi i blo ko wi ska mi stoi. A prze cież ma cie tu -
taj cho ciaż by pięk ną, za byt ko wą dziel ni cę Ka to wic – Ni ki szo -
wiec czy Ko pal nię Sre bra w Tar now skich Gó rach, któ ra zo sta ła
wpi sa na na li stę UNESCO. Te i wie le in nych miejsc od wie dza ją
dziś tu ry ści z ca łe go świa ta. Las Murc kow ski to świet ny te ren
do spa ce ro wa nia i bie ga nia, a lot ni sko spor to we Mu cho wiec

mo że za ofe ro wać wy po czy nek i wie le atrak cji peł nych ad re na -
li ny. Ka to wi ce to nie jest miej sce, gdzie moż na się nu dzić.
Trze ba tyl ko się ro zej rzeć i zdjąć z po la wi dze nia tę nie przy -
chyl ną łat kę, któ ra do Ślą ska przy lgnę ła. 

Śląsk ma tę ogrom ną za le tę, że jest stąd bli żej
w miej sca, któ re ko chasz czy li w Al py i Do lo mi ty,
kie run ki po pu lar ne głów nie nar ciar sko. Czy tel ni cy
pew nie nie uwie rzą, że Mar ty na Woj cie chow ska
do pie ro dwa la ta te mu tra fi ła we „wło skie Hi ma la -
je” i za ko cha ła się w nich... la tem. 
To praw da (śmiech)! Jak się oka zu je, cza sem im bli żej – tym
da lej! By łam w Hi ma la jach i wie lu in nych wspa nia łych gó rach,
zdo by łam Ko ro nę Zie mi, od wie dzi łam bo daj 140 kra jów, ale ni -
gdy wcze śniej nie by łam we Wło szech. I choć trud no w to
uwie rzyć, to fak tycz nie do te go wspa nia łe go kra ju i w Do lo mi ty
tra fi łam do pie ro dwa la ta te mu. Zresz tą dzię ki to bie. No i za ko -
cha łam się do sza leń stwa. Za czę ły śmy od de li kat nych tras
w re jo nie Tren ti no w Ar co i mo jej pierw szej fer ra ty z cór ką Ma -
ry sią, póź niej by ła Cor ti na D’Am pez zo i już am bit niej sze dro gi,
jak ta na To fa nę. W tym ro ku eks plo ro wa ły śmy re jo ny Val Gar -
de ny i Sel la Ron dy – miej sca, któ re z te go co wiem, są bar dzo
po pu lar nym kie run kiem dla miesz kań ców Ślą ska pod czas fe rii
zi mo wych. Zi mą już też pla nu je my wi zy tę nar ciar ską w Do lo mi -
tach. Cał kiem bli sko Pol ski od kry łam gór ski raj – la tem trek kin -
gi, wspi nacz ka, fer ra ty, ro we ry, a zi mą nar ty zjaz do we, ski tu ry,
fre eri de. Peł ne sza leń stwo! A ja prze ko na łam się, że po ty lu la -
tach w dro dze świat nie prze sta je mnie za ska ki wać! I w Eu ro -
pie, i w Polsce, na Ślą sku. n

Japonia wdraża program „zero waste”, co opiera się
między innymi na segregacji odpadów na 34 grupy.
My nie potrafimy poradzić sobie z trzema. Wiele pracy
przed nami, a to tylko czubek góry lodowej

Katowice to nie jest
miejsce, gdzie można się
nudzić. Trzeba tylko się
rozejrzeć i zdjąć z pola
widzenia tę nieprzychylną
łatkę, która do Śląska
przylgnęła
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Bażantowo dzieciom 
Bańki mydlane, dmuchańce i mnóstwo waty cukrowej – tak
jesienią Bażantowo umilało dzieciom czas. 

Podczas cyklu imprez dla najmłodszych, plac
przy ul. Puchały wypełniał się śmiechem dzieci
i gwarem rozmów rodziców. Najmłodsi mieszkańcy
osiedla mogli wyszaleć się do woli na zjeżdżalni,
zrobić sobie brokatowy tatuaż i pomalować buzię,
podczas gdy starsi poznawali swoich sąsiadów.

Paweł Szałankiewicz

Millenium Inwestycje ze Śląską 
Wielką Nagrodą Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa nagrodziła mieszkania dla seniorów w Enklawie Kryształowej. Podczas gali w Operze 
Śląskiej, Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa odebrał Krzysztof Lasoń, prezes spółki Millenium Inwestycje.

23 li sto pa da w Ope rze Ślą skiej
w By to miu od by ła się do rocz -
na Ga la Bu dow nic twa or ga ni zo -
wa na przez Ślą ską Izbę
Bu dow nic twa. Ślą ską Wiel ką Na -
gro dę Bu dow nic twa Izba po sta -
no wi ła przy znać spół ce
Mil le nium In we sty cje, któ rą re -
pre zen to wał pre zes spół -
ki – Krzysz tof La soń. Na gro dę
przy zna no Mil le nium za pro fe sjo -
nal ne przy go to wa nie i re ali za cję
przed się wzię cia in we sty cyj ne -
go – miesz kań dla se nio rów
w En kla wie Krysz ta ło wej. 
En kla wa Krysz ta ło wa to je den
z pio nier skich pro jek tów spół ki
Mil le nium In we sty cje, któ ra
od pod staw zbu do wa ła eks klu -
zyw ne Osie dle Ba żan to wo.
Miesz ka nia za pew nia ją se nio rom
peł ną pry wat ność i sa mo dziel -
ność, a za mon to wa ny sys tem
przy wo ław czy po zwa la we zwać
po moc lub uzy skać kon sul ta cję
me dycz ną.
Do dys po zy cji miesz kań ców jest
pra cow nik re cep cji, któ ry wraz
z wy kwa li fi ko wa nym i za ufa nym
per so ne lem wspie ra w co dzien -
nych po trze bach.
Waż nym punk tem En kla wy jest
ele ganc ki sa lon klu bo wy z bi blio -
te ką, w któ rym or ga ni zo wa ne są
spo tka nia miesz kań ców.

Paweł Szałankiewicz

Krzysz tof La soń, pre zes Mil le nium In we sty cje ze Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa

Pod czas ga li nie za bra kło miesz kań ców En kla wy Krysz ta ło wej
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Maraton
indoor
cycling 
Kilkadziesiąt osób wzięło
udział w maratonie indoor
cycling, który odbył się 13
października w Bażantowo
Sport. Piękna pogoda
sprawiła, że maraton indoor
cycling stał się maratonem...
outdoor cycling na rowerach
stacjonarnych. Wydarzenie
było dobrą okazją do
przetestowania nowych
rowerów stacjonarnych,
które trafiły na początku
października do Bażantowo
Sport. 

„Bieg Zdą żyć przed Ra kiem” to im pre za, któ ra łą czy spor to wą ry -
wa li za cję i szczyt ny cel, ja kim jest pro pa go wa nie pro fi lak ty ki ra ka
pier si.
W tym ro ku w bie gu głów nym wy star to wa ło 456 za wod ni ków,
w tym czte ro oso bo wa re pre zen ta cja Ba żan to wa Sport. Ar ka diusz
Kę ska bieg za koń czył na 79 miejscu, An na Miesz czak by ła 103,
Woj ciech Sta chow ski 117, na to miast Agniesz ka Szter nal by ła 359.
Tra dy cyj nie od był się rów nież „Dzie cię cy Bieg Dla Na sze go Zdro -
wia”, w któ rym wy star to wa ło 200 uczest ni ków. 
Or ga ni za to ra mi „Bie gu Zdą żyć przed Rakiem” są: 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.

Paweł Szałankiewicz

Paweł Szałankiewicz

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z BIEGUW Parku Zadole 29 września
odbyła się czwarta edycja
„Biegu Zdążyć przed Rakiem”.
Patronem medialnym
wydarzenia był Magazyn
PLACE.

Pobiegli, by zdążyć
przed rakiem



PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO zima 2018/2019

WSZYSTKIE 
PLACE

Pierwsze
urodziny
BUDYNKU CUBE 
Jesienią ubiegłego roku budynek CUBE
Centrum Handlowego Bażantowo otworzył
swoje podwoje dla klientów, najemców
i mieszkańców. W apartamentach pojawili się
pierwsi lokatorzy, głodni zasmakowali
w kuchni nowych restauracji, klienci
odwiedzili sklepy i punkty usługowe.

Wraz z CUBEm świę to wa ły rów nież
dwie re stau ra cje – wło ska La Ta vo la
i hisz pań ska Al ben ca. La Ta vo la
na swo je uro dzi ny, ob cho dzo ne w po -
ło wie paź dzier ni ka, za pro si ła nie zwy -
kłe go go ścia – ro bo ta EuGeniusa.
Ro bot skon stru owa ny przez fir mę Ge -
ne ral Ro bo tics we wro cław skim Par ku
Tech no lo gicz nym, 20 paź dzier ni ka
wcie lił się w ro lę kel ne ra. By ła to
pierw sza wi zy ta „Gien ka” na Ślą sku,
co nie uszło uwa dze ogól no pol skich
me diów – w tym te le wi zji TVN24.
Al ben ca świę to wa ła na po cząt ku li sto -
pa da. Li sta atrak cji przy go to wa nych
dla go ści re stau ra cji by ła dłu ga:
od kon cer tu ze spo łu fol ko we go Pej zaż,
przez warsz ta ty ku li nar ne dla dzie ci
pro wa dzo ne przez Ku bę To masz czy -
ka – fi na li stę pro gra mu MasterChef Ju -
nior, aż po wie czór z DJ-em Mel low.

Centrum Handlowe Bażantowo w Katowicach jest jednym z trzech miejsc
w Polsce, gdzie francuska marka zdecydowała się przejąć sklepy po sieci
Piotr i Paweł, która przechodzi głęboką restrukturyzację, zmniejszając liczbę
swoich supermarketów o połowę.
Dla klientów robiących na co dzień zakupy w Bażantowie, zmiana oznacza
same korzyści. Asortyment sklepu został powiększony 
z 15 tys. do blisko 25 tys. produktów. Poza artykułami z półek średniej
i premium, w Carrefour Market wciąż można nabyć ulubione produkty, znane
wcześniej z Piotra i Pawła. Wprowadzenie części nowych produktów jest
poprzedzane degustacjami, podczas których klienci mogą wyrazić swoją
opinię na ich temat. Dotychczas najbliższy sklep Carrefour Market
z asortymentem marki premium, istniał w krakowskiej Galerii Kazimierz.
Sklepy Carrefour Market z segmentu premium oferujące produkty doskonałej
jakości i w przystępnej cenie, wyróżnia czerwona kolorystyka logo.

Paweł Szałankiewicz

Carrefour Market, większy prestiż
Wilanów, Konstancin i... Bażantowo! W tych lokalizacjach dotychczasowi klienci Piotra i Pawła będą mogli zrobić codzienne zakupy
w Carrefour Market.

Konstancin

Bażantowo

Wilanów
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W prozie będącej pierwowzorem hollywoodzkich produkcji,
agent 007 wybierał bentleye. Gdyby więc Ian Fleming wciąż żył
i pisał kolejne powieści o Bondzie, to ten jeździłby właśnie
Continentalem GT. Ciekawe, jaka intryga sprowadziłaby asa
brytyjskiego wywiadu do garażu podziemnego w budynku
CUBE? A może nie intryga, a kobieta?

PLACE 
TO LIVE

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ ZSESJI
WBAŻANTOWIE
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BENTLEY CONTINENTAL
GT W BAŻANTOWIE
Dżentelmenom nie wypada się spieszyć i rozmawiać
o pieniądzach. Popatrzmy więc na klasyczną elegancję,
urok i styl. Przed Państwem Bentley Continental GT
w Bażantowie

Tekst: Bartłomiej Wnuk 

Zdjęcia: Paweł Szałankiewicz

Za udostępnienie
samochodu do sesji
dziękujemy salonowi

Bentley Katowice

Bentley Katowice
www.bentley.katowice.pl 
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Galeriowce Osiedla Bażantowo w lipcu doczekały się własnego odcinka w Strefie Przestrzeni. Twórcy kanału na YouTube
poświęconego architekturze, urbanistyce i krajobrazowi docenili oryginalność projektu zespołu mieszkaniowego autorstwa
Medusagroup. Parę miesięcy później ta markowa architektura stała się tłem dla najbardziej luksusowego auta klasy GT
na rynku.

Szyb ki po wrót
do do mu w En kla -
wie Mo der ni stycz -
nej? 6 li trów, 12
cy lin drów, 900 Nm
mo men tu ob ro to -
we go i je ste śmy.
Tyl ko, jak tu skoń -
czyć po dróż, gdy
spod ma ski co
rusz wy do by wa się
głę bo ki po mruk,
a przy spie sze nie
od 0 do 100 km/h
zaj mu je za le d -
wie 3,7 s.

Klasyczne, analogowe
wnętrze nie onieśmiela,
a poszczególne detale

pieszczą zmysły.
Aluminiowe elementy mają
grubość zaledwie 0,6 mm
i są wykończone znanym

ze świata zegarków szlifem
typu Côtes de Genève. Co

ciekawe, aby powstało
wnętrze jednego

Continentala GT, 1 tys.
specjalistów

potrzebuje 100 godzin.
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Jarmark staroci w Bytomiu. Wśród tysięcy poszukujących
ciekawostek, skarbów i prawdziwych białych kruków jest Andrzej
Oleński. Handlarze znają go od lat i liczą się z jego zdaniem. 
To jeden z największych w Polsce kolekcjonerów filiżanek

PAN
FILIŻANKA
I TAJEMNICE
ŚLĄSKIEJ
PORCELANY

Rozmawia: Łukasz Respondek

Zdjęcia: Paweł Szałankiewicz

ANDRZEJ OLEŃSKI 
Z wykształcenia inżynier konstruktor. Obecnie emeryt.
Miłośnik karawaningu i kolekcjoner filiżanek. W jego zbiorach
znajduje się ponad siedemset filiżanek. Większość można
oglądać w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym
w Rudach, spora część wyeksponowana jest w mieszkaniu
kolekcjonera w Bażantowie. Do Enklawy Kryształowej
przeniósł się z Koszutki. 

PLACE 
TO LIVE

Łukasz Respondek: Pija pan kawę ze swoich
filiżanek?
Andrzej Oleński: Nie, w ogóle ich nie używam. Są bardzo delikatne
i trzeba uważać, żeby ich nie uszkodzić. Na moją kolekcję składają
się z filiżanki najlepszych producentów z kilkudziesięciu
krajów – z Europy, oraz z innych zakątków świata: w tym Meksyku
i z Brazylii. Wśród prawdziwych perełek porcelanowej
pomysłowości są m.in. specjalne filiżanki dla wąsacza i dla
palacza. 

Pamięta pan tę pierwszą filiżankę?
Tak naprawdę nie było „tej pierwszej filiżanki”. Miłość do porcelany
odziedziczyłem po matce. Po tym, jak przenieśliśmy się
z przedwojennej Warszawy do Katowic, kolekcja rosła – mama
kupowała porcelanę od Niemców, którzy stąd wyjeżdżali. Po latach,

Enklawa Kryształowa 

Enklawa Kryształowa to
mieszkania dla seniorów.
Budynki Enklawy są
dostosowane do potrzeb
osób starszych
i niepełnosprawnych. Każdy
z mieszkańców jest
właścicielem swojego
mieszkania i sam decyduje
o wszystkich swoich
sprawach, dysponując
czasem według własnego
uznania. Kryształowa
zapewnia pełną prywatność
i samodzielność,
a udogodnienia i serwis
podwyższają komfort życia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O ENKLAWIE KRYSZTAŁOWEJ
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kiedy z bratem opuszczaliśmy rodzinny dom, mama dała nam
po dwanaście filiżanek. Brat zatrzymał się na kolekcji liczącej
bodaj czternaście sztuk, a ja... zacząłem odwiedzać targi
staroci i przywozić filiżanki z licznych podróży przyczepą. I tak
filiżanki zbieram do dziś. 

Podczas naszego spaceru na jarmarku w Bytomiu
widziałem filiżanki warte nawet 1200 zł! Od czego
zależy wartość filiżanki? 
To może być naprawdę kosztowne hobby. Niewątpliwe
najdroższe są najstarsze filiżanki. Pierwszą porcelanę
w Europie wyprodukowano w 1709 roku w Miśni. To właśnie
wyroby z tamtejszej fabryki są obecnie wyceniane najwyżej.
Określenie daty produkcji jest jednak bardzo trudne. Służą
do tego katalogi, które pozwalają na ustalenie, kto i kiedy
wyprodukował dany egzemplarz. 

Które filiżanki zbiera pan najchętniej?
Te o wyjątkowym kształcie oraz te z dedykacją. W XIX w.
porcelana była dosyć droga i świetnie nadawała się
na prezent. Wówczas zaczęto na niej drukować życzenia.
Na przykład z okazji ślubu czy urodzin. Mam kilka filiżanek,
które pozwalają zidentyfikować zarówno osobę obdarowaną,
jak i tę, która wręczyła niebanalny prezent. Filiżanek
z dedykacją jest jednak bardzo niewiele, bo ich produkcja nie

była łatwa. Obecnie mam w swojej kolekcji także sporo
śląskiej porcelany – pochodzącej zwłaszcza z kilkunastu
bardzo dobrych wytwórni z Dolnego Śląska.

Sporą część pana zbiorów można też oglądać
w Bażantowie. Jak udało się panu dostosować
mieszkanie do takiej ekspozycji?
Na początku miałem u siebie sto filiżanek – teraz kolekcja,
którą mam w domu liczy już ponad dwieście sztuk.
Przy wyborze mieszkania to był podstawowy problem, który
dodatkowo połączył się z moim staroświeckim przekonaniem,
że gości nie można przyjmować w kuchni. Enklawa
Kryształowa daje możliwość dowolnej aranżacji wnętrza,
a indywidualne potrzeby można sygnalizować już na etapie
projektowym. W związku z tym, wybrałem sobie mieszkanie,
w którym można było postawić ścianę oddzielającą kuchnię
od pokoju. Właśnie na tej ścianie umieściłem moje filiżanki. 

Rozmawia pan z sąsiadami o swoich filiżankach?
Mam nawet pseudonim: „Pan Filiżanka”. Zdarzało się, że
pokazywałem moją kolekcję w mieszkaniu sąsiadom, ktoś
przyniósł filiżankę, by dowiedzieć się więcej na jej temat.
Dwukrotnie wraz z sąsiadami pojechaliśmy też
do Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach,
ponieważ chcieli zobaczyć całą kolekcję. n

W XIX w. porcelana
była dosyć droga
i świetnie nadawała się
na prezent. Wówczas
zaczęto na niej
drukować życzenia.
Na przykład z okazji
ślubu czy urodzin.
Filiżanek z dedykacją
jest jednak bardzo
niewiele, bo ich
produkcja nie była
łatwa

PLACE 
TO LIVE
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MAMMOGRAFIA W KATOWICACH
Mammografia – to najskuteczniejsze narzędzie diagnostyczne pozwalające
na wykrycie nowotworu we wczesnym etapie jego rozwoju. Pracownia Mammografii
Ośrodka Medycznego TOMMED w Katowicach to doświadczony personel oraz sprzęt
najnowszej generacji, który tylko od marca 2017 przebadał już ponad 6000 kobiet,
gwarantując rzetelność wykonania badania i interpretacji jego wyników.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 
Ośrodek Medyczny Tommed realizuje bezpłatne badania
MAMMOGRAFICZNE w ramach programu „Populacyjny Program Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi”. Dzięki realizacji programu chcemy pokazać kobietom, jak
ważne są badania profilaktyczne oraz zachęcić je do wykonywania mammografii.
Regularne badanie pozwala wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym
etapie choroby, gdy możliwe jest jej skuteczne leczenie. 

CO ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA? 
Ryzyko choroby zwiększają:
• wiek – najwięcej zachorowań występuje u kobiet po 50 roku życia,
• obciążenie genetyczne – choroby w najbliższej rodzinie,
• czynnik hormonalny,
• wieloletnie przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej,
• niewłaściwa dieta, w tym otyłość,
• częste spożywanie alkoholu,
• wcześniejsze choroby piersi.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM? 
Program skierowany jest do kobiet wieku 50–69 lat, które są najbardziej zagrożone
zachorowaniem na raka piersi.

JAK CZĘSTO MOŻNA ROBIĆ BADANIA
Można zrobić mammografię, jeśli nie robiło się jej w ciągu ostatnich dwóch lat. 
UWAGA: możesz otrzymać wskazanie do zrobienia ponownej mammografii po roku,
jeśli występują u ciebie czynniki ryzyka, takie jak rak piersi wśród najbliższych członków
rodziny.

ILE KOSZTUJĄ BADANIA ? 
Można zrobić badanie w ramach programu bezpłatnie, jeśli kobieta jest uprawniona do
świadczeń opieki zdrowotnej i kwalifikuje się z uwagi na wiek. Badanie mammografii
można również wykonać komercyjnie – koszt obustronnej mammografii to 90 zł.

JEŚLI MASZ PYTANIA, BĄDŹ CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA BADANIE

Zapraszamy do kontaktu :
PRACOWNIA MAMMOGRAFII CYFROWEJ  TOMMED
UL. ŻELAZNA 1 KATOWICE  TEL: 795 43 74 88  

15ZŁ 
ZNIŻKA NA KOMERCYJNE

BADANIE MAMMOGRAFICZNE 
*Zniżka ważna do 31.03.2019 r.

z magazynem PLACE
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PORTRETY SUBIEKTYWNE
Emocjonalne, efemeryczne, odzwierciedlające osobowość postaci – takie są subiektywne portrety
Krzysztofa Gierałtowskiego. Już w lutym będzie można je oglądać w Galerii Katowice

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

Wystawa 44 portretów Krzysztofa
Gierałtowskiego to zbiór zdjęć, na których autor
uwiecznił ludzi kultury: aktorów, pisarzy,
malarzy, reżyserów, muzyków. Wśród nich są
takie indywidualności, jak: Tadeusz Brzozowski,
Czesław Miłosz, Kalina Jędrusik, Magdalena
Abakanowicz. 

Krzysztof Gierałtowski jest członkiem
Związku Polskich Artystów Fotografików
ZPAF, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz
Niemieckiego Towarzystwa
Fotograficznego DGPh. Jego prace
znajdują się m.in. w Bibliotece Kongresu
w Waszyngtonie, Museum of Modern Art
w San Francisco, Bibliothèque Nationale
de France i Musée d’Art Moderne de la
Ville w Paryżu. Jest laureatem wielu
nagród w dziedzinie kultury (m.in.
Nagrody C. K. Norwida, Dorocznej
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego). W 2014 Prezydent RP
przyznał mu Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski. 

Krzysztof Gierałtowski swoimi portretami
nie dokumentuje fotografowowanych

osób, a próbuje je opowiedzieć
za pomocą fotografii: zinterpretować,

nakreślić ich odrębność. Krzysztof
Gierałtowski portretuje od ponad 40 lat
polską inteligencję – stworzył kolekcję

„Polacy, portrety współczesne”, która liczy
przeszło 500 tys. negatywów. Zdjęcia

z niej pokazywał dotychczas na 52
zagranicznych i 46 krajowych wystawach

indywidualnych i umieścił w 28
światowych i 25 krajowych

renomowanych kolekcjach muzealnych.

Wernisaż wystawy Krzysztofa
Gierałtowskiego odbędzie się
6 lutego 2019 r. o godz. 18.30
w Galerii Katowice ZPAF Okręg
Śląski przy ul. św. Jana 10
(II piętro). Ekspozycję będzie
można oglądać do
28 lutego, od wtorku do piątku
w godz. 17-20.

PLACE 
FOTOGRAFII

Materiał  opracowano na podstawie tekstu Adama Soboty
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Stowarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach chce przypomnieć, jaką rolę w historii rodzimej architektury
odegrały kobiety. Zbiera dokumenty przedstawiające osiągnięcia architektek urodzonych między I i II wojną światową,
zgłębia ich życiorysy po to, aby wskazać kobiecy rys w architekturze Górnego Śląska 

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

HISTORIE ŚLĄSKICH ARCHITEKTEK

Tekst: Jessica Kufa

Ważną postacią w historii śląskiej
architektury jest także Aleksandra
Heine, która od końca lat 60.
pracowała w biurach projektów
w Opolu, Sosnowcu i Katowicach.
Architektka prowadzi autorską
pracownię i angażuje się w pracę
społeczną. Na przełomie lat 70.
i 80. prowadziła zespół
Inwestprojektu Katowice, jednego
z najbardziej cenionych ośrodków
projektowych. Będąc jednym ze
starszych projektantów, tworzyła
przedszkola, żłobki, osiedla
mieszkaniowe oraz Domy
Spokojnej Starości w Opolu
i Dąbrowie Górniczej. 

Liczba działających po II wojnie światowej na Górnym Śląsku architektek
jest znacząca. Tylko w katowickim SARP, członkiń stowarzyszenia
urodzonych między 1920 a 1949 rokiem jest ponad setka – 7 z nich
posiadało status twórcy przyznawany przez SARP jako potwierdzenie
wybitnych osiągnięć w dziedzinie architektury. Kobiety były częścią wielu
biur projektowych i równoprawną połową architektonicznych małżeństw,
które często pracowały na wspólny rachunek. Angażowały się także
w działania na rzecz środowiska. Pracowały przy najważniejszych
realizacjach architektonicznych i urbanistycznych. 

PLACE
ARCHITEKTURY

Na Górnym Śląsku za najważniejsze projekty
odpowiedzialne były także urbanistki. Zofia Piękoś była
głównym projektantem kierującycm zespołem, który
pracował nad planem zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Pszczyny. Plan ten uzyskał wyróżnienie
w 1979 roku na Międzynarodowej Wystawie Kobiet
Architektek w Paryżu.

Ludwika Horwath-Gumułowa jest postacią
wyjątkową dla architektury przemysłowej.
Doceniana w kraju i za granicą, brała udział
w licznych seminariach i konferencjach.
Projektowała powierzchnie kopalń oraz
obiektów sportowych i wypoczynkowych.
Do jej najważniejszych realizacji należy
powierzchnia kopalni „Staszic” i towarzyszący
jej projekt humanizacji miejsc pracy.



PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO zima 2018/2019

Wymiany uczniów są jednym z elementów wychowawczych, jakie swoim podopiecznym oferuje Zespół Szkół Zakonu
Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach. Uczniowie zwiedzają różne regiony Polski i Europy,
zawierają nowe znajomości i poznają inne kultury

Tekst: Łukasz Respondek

POLSKO-KATALOŃSKIE
WYMIANY UCZNIOWSKIE

PLACE 
NAUKI

DLA STAR SZYCH…

Wy mia na z pi jar ską Szko łą w Bar ce lo nie
Esco la Pia Bal mes
Od dwóch lat w po ło wie paź dzier ni ka star si
ucznio wie szko ły pi jar skiej ma ją moż li wość
wy jaz du do Bar ce lo ny. To oka zja, aby do sko -
na lić ję zyk an giel ski, po znać ka ta loń ską kul -
tu rę i zdo być no wych przy ja ciół. W tym ro ku
szkol nym już sie dem na ścio ro uczniów z Ka -
to wic wzię ło udział w pierw szym eta pie wy -
mia ny. Pod czas po by tu w Hisz pa nii mło dzież
zwie dzi ła Bar ce lo nę oraz mniej sze ka ta loń -
skie mia stecz ka. Nie sa mo wi te wra że nie zro -

bi ła na uczniach wio ska Po ble Espa ny ol
z wą ski mi ulicz ka mi, szla chec ki mi pa ła ca mi,
miej skim ra tu szem oraz za byt ko wy mi ko -
ścio ła mi. Naj waż niej sza by ła jed nak moż li -
wość prze by wa nia w gro nie ró wie śni ków
z in nych kra jów, wy mia na po glą dów, uczest -
ni cze nie w co dzien nym ży ciu ro dzin nym
i szkol nym. W kwiet niu te go ro ku Ka ta loń czy -
cy go ści li w Ka to wi cach.

DLA MŁOD SZYCH...

Wy mia na z pi jar ską Szko łą w El blą gu
Od trzech lat młod si ucznio wie szkół pi ja -

rów w Ka to wi cach i El blą gu na krót ki czas
zmie nia ją miej sce na uki. W po ło wie paź -
dzier ni ka ucznio wie z El blą ga przy jeż dża -
ją do Ka to wic. Zwie dza ją re gion, bio rą
udział w nie któ rych za ję ciach szkol nych.
Za wsze du że wra że nie na go ściach z wo -
je wódz twa war miń sko -ma zur skie go ro bi
za ple cze ka to wic kiej szko ły, w tym m.in.
wła sna sa la gim na stycz na, ba sen czy
ścian ka wspi nacz ko wa. Z ko lei ka to wic cy
ucznio wie, któ rzy na po cząt ku czerw ca
wy ru sza ją z re wi zy tą do El blą ga, za wsze
cie szą się na moż li wość zwie dza nia War -
mii i Trój mia sta. n
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1
Czy w In ter ne cie moż na na pi sać wszyst ko? W In ter ne -
cie moż na na pi sać, co się chce, ale trze ba pa mię tać,
że każ da wol ność wy po wie dzi to tak że kon se kwen -
cje – skut ki praw ne nie bę dą róż nić się od tych, któ re
do ty czy ły by wy ra że nia się w tra dy cyj nych me diach czy

bez po śred nio. Oczy wi ście, osob ną kwe stią jest „ano ni mo wość”
sie ci i po ten cjal ny pro blem z usta le niem au to ra wy po wie dzi,
a w kon se kwen cji po cią gnię ciem go do od po wie dzial no ści. Ale
dziś to już tyl ko kwe stia cza su.

2
Cze go moż na się do ma gać, je śli zo sta nie my znie wa -
że ni w In ter ne cie? Od po wie dzial ność mo że mieć umo -
co wa nie w pra wie cy wil nym, w art. 23 Ko dek su Cy wil -
ne go. Do bra oso bi ste czło wie ka, a w szcze gól no ści:
zdro wie, wol ność, cześć, swo bo da su mie nia, na zwi sko

lub pseu do nim, wi ze ru nek, ta jem ni ca ko re spon den cji, nie ty kal -
ność miesz ka nia, twór czość na uko wa, ar ty stycz na, wy na laz cza
i ra cjo na li za tor ska po zo sta ją pod ochro ną pra wa cy wil ne go nie za -
leżnie od ochro ny prze wi dzia nej w in nych prze pi sach. Ten, czy je
do bro oso bi ste zo sta je za grożone cu dzym dzia ła niem,
może żądać za nie cha nia te go dzia ła nia (chy ba że nie jest ono bez -
praw ne). W ra zie do ko na ne go na ru sze nia, może także żądać, żeby
oso ba, któ ra do puści ła sie ̨ na ru sze nia, do peł ni ła czyn ności po -
trzeb nych do usu niec̨ia je go skut ków, w szcze gól ności, by złożyła
oświad cze nie od po wied niej treści i w od po wied niej for mie. Mo że
rów nież żądać za dośćuczy nie nia pie nież̨ne go lub za pła ty od po -
wied niej su my pie nież̨nej na wska za ny cel spo łecz ny. Jeżeli wsku -
tek na ru sze nia do bra oso bi ste go zo sta ła wy rządzo na szko da ma -
jątko wa, po szko do wa ny może żądać jej na pra wie nia na za sa dach
ogól nych.

3
Czy za po mó wie nie w In ter ne cie moż na tra fić do wię -
zie nia? Ochro ny moż na też do szu ki wać się w pra wie
kar nym, w Ko dek sie Kar nym – rozdz. XXVII: Prze -
step̨stwa prze ciw ko czci i nie ty kal ności cie le snej. Ma -
my tu znie sła wie nie, czy li po mó wie nie ko goś (tak oso -

bę, jak i gru pę osób, in sty tu cję itd.) o ta kie po step̨o wa nie lub
właści wości, któ re mo gą po niżyć ją w opi nii pu blicz nej lub na ra zic ́
na utra tę za ufa nia po trzeb ne go dla da ne go sta no wi ska, za wo du
lub ro dza ju dzia łal ności. Czyn mu si być umyśl ny i obiek tyw nie ob -
raź li wy oraz mieć cha rak ter dzia ła nia. Dla od po wie dzial no ści kar -
nej za znie sła wie nie waż nym ele men tem jest to, czy ma my do czy -
nie nia z po mó wie niem uczy nio nym pu blicz nie czy nie pu blicz nie.
Za pu blicz ne znie sła wie nie gro zi bo wiem peł na od po wie dzial -
ność – spraw ca czy nu od po wia da nie za leż nie od te go, czy gło szo -
ny przez nie go za rzut był praw dzi wy, czy nie. Po ma wia nie za po mo -
cą środ ków ma so we go ko mu ni ko wa nia sta no wi typ kwa li fi ko wa ny
prze stęp stwa za gro żo ny su row szą sank cją kar ną, a w naj po waż -
niej szych przy pad kach na wet ka rą po zba wie nia wol no ści.

4
Co w przy pad ku, gdy mó wi my o kimś praw dę, a ten
mi mo wszyst ko od da spra wę do są du? Nie po peł nia
prze step̨stwa ten, kto pu blicz nie pod no si lub roz gła sza
praw dzi wy za rzut, do ty czący po step̨o wa nia oso by peł -
niącej funk cje ̨ pu blicz ną lub słu żą cy obro nie spo łecz -

nie uza sad nio ne go in te re su. W ta kiej sy tu acji, w po stę po wa niu są -
do wym trze ba jed nak do wieść, że za rzut jest praw dzi wy.

5
Czy polubienie lub udostępnienie szkalujących treści
również naraża nas na odpowiedzialność karną?
Naruszenie tak karne, jak i cywilne może mieć formę
słowa, gestu, rysunku itp. Również takie czynności, jak:
„polubienie” czy „udostępnienie” mogą podlegać

ocenie według wyżej wymienionych reguł. n

Często słyszę absurdalny pogląd, że Internet oznacza
bezkarność. Pozwani broniący się w sprawach
sądowych zwykli mawiać: „przecież napisałem to
na forum, a nie powiedziałem w realu, a w Internecie
można wszystko”. Czy to prawda? Absolutnie
nie – pisze Rafał Kolano, radca prawny

PYTAŃ
O WOLNOŚĆ
SŁOWA W SIECI5 

STRONA 
PRAWA
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KATOWICE NAJBARDZIEJ 

EKOLOGICZNYM MIASTEM 

W POLSCE
O przemianie stolicy katowickiej metropolii rozmawiamy 
z prezydentem Marcinem Krupą

W ostatnich latach zainwestowaliśmy gigantyczne środki w podnoszenie 

jakości życia w mieście. Powstała u nas za ponad miliard złotych Strefa 

Kultury. Otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Miasta Kreatywnego Muzyki 

UNESCO jako jedyne miasto w tej części Europy. Postawienie na kulturę 

przyniosło owoce i pozwala nam zmieniać wizerunek. Dziś gościmy 

tysiące ludzi w ramach naszych międzynarodowych festiwali, wydarzeń 

sportowych i biznesowych. To właśnie jest przemysł spotkań. 

Oczywiście, z jednej strony, są to negatywne trendy demograficzne, 

które dotyczą prawie całego kraju. Z drugiej strony koncentrujemy się na 

walce o czyste powietrze. Wiemy, że jakość życia wpływa dziś na decyzję 

o wyborze miejsca do studiowania, pracy i zamieszkania. Mamy się czym 

chwalić – prawie połowa Katowic to tereny zielone – lasy i parki, mamy 

trzeci najniższy w Polsce wskaźnik bezrobocia, zdecydowanie tańsze 

mieszkania niż w innych dużych miastach Polski, zapewniamy opiekę 

w żłobku i przedszkolu. Cały czas dostrzegamy jednak konieczność 

intensyfikacji proekologicznych działań.

Oczywiście, z jednej strony, są to negatywne trendy demograficzne, które dotyczą prawie całego kraju. Z drugiej strony koncentrujemy 

się na walce o czyste powietrze. Wiemy, że jakość życia wpływa dziś na decyzję o wyborze miejsca do studiowania, pracy i zamieszkania. 

Mamy się czym chwalić – prawie połowa Katowic to tereny zielone – lasy i parki, mamy trzeci najniższy w Polsce wskaźnik bezrobocia, 

zdecydowanie tańsze mieszkania niż w innych dużych miastach Polski, zapewniamy opiekę w żłobku i przedszkolu. Cały czas 

dostrzegamy jednak konieczność intensyfikacji proekologicznych działań.

Katowice - kiedyś miasto przemysłowe – a dziś mówicie o przemyśle 
spotkań. Co to oznacza?

Co dziś stanowi dla Katowic największe wyzwanie?

Katowice zajęły pierwsze mieście w rankingu „najbardziej ekologicznych miast w Polsce”, a także zostały „Eco-Miastem”. 
Dla wielu osób było to zaskoczenie.

EKO Katowice to:

Projekt wymiany starych kotłów węglowych

Dofinansowywanie montażu źródeł odnawialnej energii

Ekologiczny transport. Od 2016 roku na ulice Katowic wjechało 90 nowoczesnych autobusów, a do 2020 przybędzie  

40 kolejnych – w tym elektryczne.

Największa w regionie sieć wypożyczalni rowerowych



KATOWICE ŚLĄSKIM 

LIDEREM WALKI  

O CZYSTE POWIETRZE!

Wiele miast w Polsce w okresie zimowym zmaga się 
z problemem smogu. Specjaliści podkreślają, że aby realnie 
zmieniać jakość powietrza należy podejmować przez cały rok 
działania systemowe w wielu obszarach. W województwie 
śląskim trendy w tym zakresie wyznaczają Katowice – 
zarówno pod względem skali działań, jak i zainwestowanych 
środków.

Miasto jako pierwsze w Polsce uruchomiło także Miejskie 

Centrum Energii, czyli punkt informacyjny dla mieszkańców, 

w którym dowiedzą się wszystkiego na temat oszczędzania 

energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym 

miejskich programów wsparcia.

Władze miasta szczególny nacisk położyły na wymianę 

starych kotłów węglowych, które są głównym źródłem smogu. 

Tzw. „kopciuchy” zastępowane są ogrzewaniem gazowym, 

elektrycznym lub nowoczesnymi kotłami węglowymi. – 

W ostatnich latach realizacja tego programu dynamicznie 
przyspieszyła. Przez trzy lata – tj. od 2015 do 2017 roku - dofinansowaliśmy wymianę 1495 źródeł ciepła za ponad 11,5 mln zł, a tylko w tym 
roku wpłynęło prawie tyle samo wniosków. W 2016 roku podjąłem także decyzję, by podnieść maksymalną kwotę dotacji na wymianę pieców 
do 10 tys. zł. Dzięki temu poziom dofinansowania jest jednym z najwyższych w kraju – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że 

dodatkowo w latach 2015-2017 miasto dofinansowało kwotą prawie 1,5 mln zł montaż 263 instalacje źródeł odnawialnej energii. Ważną 

zmianą wprowadzoną rok temu przez prezydenta Marcina Krupę było podniesienie kwoty dopłaty do zakupy opału z 450 zł do 900 zł dla 

najmniej zamożnych mieszkańców. W ten sposób Katowice walczą ze zjawiskiem tzw. „ubóstwa energetycznego”. 

Aby działania były skuteczne muszą być realizowane 

w wielu sferach. W ostatnich latach Katowice zainwestowały 

kilkadziesiąt milionów złotych w termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej, a w realizacji jest projekt o wartości  

100 mln zł polegający na dociepleniu 45 obiektów. W Katowicach 

jednym z priorytetowych zadań jest także rozwój komunikacji 

publicznej. Trwa budowa czterech centrów przesiadkowych typu 

Park and Ride, w ostatnim czasie miasto zakupiło 90 nowych 

autobusów za 100 mln zł, a wkrótce rozpocznie się budowa nowej 

linii tramwajowej na południe miasta. Dodatkowo w Katowicach 

funkcjonuje największa w woj. śląskim sieć rowerów miejskich. 

Do walki z niską emisją przyczyniają się też wzmożone kontrole 

Straży Miejskiej realizowane m.in. z użyciem drona. O ile  

w 2016 roku co szósta kontrola potwierdzała spalanie śmieci – 

to w 2017 roku już tylko co szesnasta. Ten spadek pokazuje 

efekty działań edukacyjnych i prewencyjnych. 

Walka o czyste powietrze w Katowicach przynosi efekty. Średnioroczne stężenie pyłów PM 10 jest niższe niż kilka lat temu, a działania 

władz Katowic zostały zauważone w skali ogólnopolskiej – niedawno w rankingu magazynu „Forbes” Katowice zostały uznane  

za najbardziej ekologiczne miasto w Polsce. Miasto podejmuje jednak dalsze działania i na walkę ze smogiem przeznaczy do 2030 roku 

aż 535 mln zł. Te wszystkie działania zostały zauważone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która przyznała Katowicom statut 

organizatora grudniowego Szczytu Klimatycznego COP 24.

materiał promocyjny



H
o tel Marriott, ho tel Ra dis son Blu iSo poc kie
Bło nia – to naj bliż si są sie dzi SOPO-
TORIUM  Me di cal Re sort & SPA – po -

nadstu po ko jo we go obiek tu sa na to ryj ne go, naj -
now sze go pro jek tu spół ki Mil le nium In we sty cje,
de we lo pe ra Osie dla Ba żan to wo.
Je go ba zą za bie go wą bę dzie bal ne ote ra -
pia wy ko rzy stu ją ca so lan kę brom ko wą ze

źró dła św. Woj cie cha, dzię ki któ re mu So pot
zy skał sta tus uzdro wi ska. Od wo ła nia do tej
tra dy cji znaj dą się w po ko jach i apar ta men -
tach w po sta ci zdjęć. Te bę dą obec ne rów -
nież w prze strze niach wspól nych, jak ja dal -
nia, bar i ba sen. 
Ku ra cju sze wy po czy wa ją cy w SOPOTORIUM
bę dą mo gli ko rzy stać m.in. z hy dro te ra pii, fi zjo -

te ra pii, fi zy ko te ra pii, fi to te ra pii i po rad die te ty ka.
Obiekt bę dzie spe cja li zo wał się w le cze niu cho -
rób zwy rod nie nio wych krę go słu pa i sta wów,
ura zów na rzą du ru chu, scho rzeń neu ro lo gicz -
nych, za bu rzeń ukła du krą że nia, ukła du od de -
cho we go, nad ci śnie nia i ze spo łów bó lo wych.
Otwar cie już za nie speł na dwa la ta – wiosną
2020 roku.n

PLACE 
TO SEE

SOPOTORIUM Medical Resort & SPA przyjmie pierwszych gości już za niespełna
dwa lata – wiosną 2020 roku. Obiekt nawiązujący do tradycji przedwojennego
Sopotu, będzie leczył i rehabilitował. Wszystko to w atmosferze dyskretnego
luksusu najlepszych czterogwiazdkowych hoteli

ROZGOŚĆ SIĘ
W SOPOTORIUM

Tekst: Bartłomiej Wnuk

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO zima 2018/2019

Na parterze obiektu znajdą się m.in. jadalnia, bar, kawiarnia i recepcja



Część mieszkalna będzie obejmować aż cztery kondygnacje SOPOTORIUM. Pokoje i apartamenty będą utrzymane w standardzie
hoteli czterogwiazdkowych

Dyskretny luksus i elegancja. Tak będą wyglądały łazienki w pokojach
i apartamentach

Sala ćwiczeń, basen solankowy, wypoczywalnia,
grota solna z tężnią, inhalacje…to tylko część oferty

SOPOTORIUM to
najnowszy projekt
spółki Millenium
Inwestycje,
dewelopera Osiedla
Bażantowo
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Naturalne, wysokiej jakości kosmetyki
indywidualnie dobrane do potrzeb

Twojej skóry
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K
o niak jest trun kiem po wsta łym z wi no gron, czy li ro dza ju
bran dy (po pol sku „wi niak”) o mo cy za zwy czaj 40%, po cho -
dzą cym z re gio nu Co gnac we Fran cji. Wy ci śnię ty sok z owo -

cu wi no ro śli fer men tu je, da jąc wi no, któ re na stęp nie pod da je się
de sty la cji w tra dy cyj nych alembikach. Na koniec trunek wlewa
się do dę bo wych be czek, że by po przez pro ces sta rze nia pro dukt
na brał od po wied niej zło żo no ści i bo gac twa aro ma tów. Do dat ko -
wo, ko nia ki są „ukła da ne”, to zna czy łą czo ne w wy pra co wa nych
pro por cjach z róż nych be czek. Do dat ko we atu ty dla te go trun ku
to kon kret na par ce la, z któ rej po cho dzi, a są do stęp ne róż ne ro -
dza je ko nia ków z kon kret nych rocz ni ków i pod re gio nów.
Whi sky na to miast po wsta je ze zbóż, naj czę ściej z jęcz mie nia,
i tuż po de sty la cji ma oko ło 80% za war to ści al ko ho lu, ale po przez
pro ces sta rze nia w becz kach i cza sem po przez opcję pro du cen -
ta zo sta je roz mięk czo na do 40%. Tu taj po le do po pi su da je re -
cep tu ra (moż na łą czyć róż ne ro dza je zbóż) i róż no rod ność be -

czek (np. ta kie, w któ rych wcze śniej by ło wi no, in ny ro dzaj whi -
sky, al bo zu peł nie no we becz ki). Wszyst ko ma wpływ na ja kość
i smak trun ku. Moż na u nas zna leźć ta kie ro dza je, któ re le ża ko -
wa ły w dę bie przez po nad 40 lat, a naj star szy do stęp ny al ko hol
po cho dzi z po cząt ku lat 40. ubiegłego wieku.
Ko nia ki w struk tu rze, ogól nie mó wiąc, są gład sze, na to miast whi -
sky mo że się oka zać nie co za dzior na, choć tu tak że nie ma re gu -
ły… Któ ry to Pań stwa styl? Ja ko prze wod ni cy na obu tych dro -
gach chęt nie po słu żą do rad cy z M&P Ba żan to wo. 
Prze pro wa dzą też Pań stwa po wy peł nio nych po brze gi pół kach
z wi nem, gdzie po nad ty siąc pro po zy cji cze ka na skosz to wa nie,
by umi lić Wam te zi mo we, krót kie dni. Do dys po zy cji są też in ne
ro dza je moc nych al ko ho li, ta kie jak ar ma niak („star szy brat” ko -
nia ku), te qu ila, mez cal, ca lva dos, ouzo, grap pa, i wie le, wie le in -
nych. Za pra sza my do prze bie ra nia w tym bo gac twie sma ków
i aro ma tów, a my, jak zwy kle, słu ży my po mo cą! n

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

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

Archiwum
Zimowe wieczory aż proszą się o dobry akompaniament.
Natychmiast myśl mknie ku dwóm bardzo klasycznym
propozycjom: whisky i koniak. Czym różni się jedno od
drugiego? Jak wybrać to, co będzie bardziej odpowiadało
osobie, którą chcę obdarować? Radzi Mateusz Poręba
z salonu M&P Alkohole i Wina Świata

WHISKY CZY KONIAK?

ZOBACZ, JAKIE JESZCZE
WINA POLECA MATEUSZ
PORĘBA

placek
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Składniki i akcesoria

– 600 g fileta z indyka 
– 200 g świeżych podgrzybków
– 500 g ziemniaków
– 100 g świeżego szpinaku baby
– 40 g mąki pszennej
– 30 g białej cebuli
–  czosnek 
– 20 g masła
– 100 ml śmietany 30%
– 50 ml mleka
– 10 ml oliwy extra vergine 
– sól 
– pieprz

Sposób przyrządzenia

1. Cebulę i czosnek smażymy na maśle do zrumienienia, dodajemy opłukane
i pokrojone w kostkę grzyby, smażymy ok. 5 minut, zalewamy śmietaną i dusimy
do uzyskania gęstego sosu, doprawiamy do smaku.

2. Filet z indyka kroimy w plastry, doprawiamy, oprószamy mąką, smażymy na oliwie
na wolnym ogniu aż do uzyskania złotego koloru. 

3. Ziemniaki myjemy, obieramy, dodajemy sól, gotujemy do miękkości, odcedzamy,
przeciskamy przez praskę, dodajemy mleko, mieszamy.

4. Na rozgrzane masło wrzucamy szpinak, doprawiamy, dusimy ok. 1 min.

Filet z indyka, purée z ziemniaków i szpinak sauté  w sosie grzybowym
La Tavola proponuje typowe danie obiadowe, które z pewnością przypadnie do gustu

wszystkim – bez względu na to, czy są smakoszami kuchni włoskiej, czy nie  

PO WŁOSKU
Z LA TAVOLĄ

40 min Średnio trudne

placek

Złota rada 

Delikatne mięso
szybko reaguje
na wysoką
temperaturę
i wymaga krótkiej
obróbki cieplnej.

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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Składniki i akcesoria

– 1,5 kg pokrojonej dyni hokkaido
– 100 g batatów
– pół szklanki soku z pomarańczy
– 1 duża cebula
– 250 ml bulionu drobiowego lub jarzynowego
– 3 łyżki jogurtu greckiego
– oliwa z oliwek
– łyżka oleju kokosowego
– sól morska, pieprz
– imbir (opcjonalnie)

Sposób przyrządzenia

1. Pokrojone kawałki dyni oraz batata umieszczamy w żaroodpornym
naczyniu, skrapiamy oliwą z oliwek i olejem kokosowym. Pieczemy
przez ok. 15-18 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 st. C. 

2. Posiekaną cebulę wraz z imbirem podsmażamy na oliwie w żeliwnym
garnku. Dodajemy kawałki upieczonej dyni i zalewamy bulionem.
Gotujemy na małym ogniu ok. 12 minut.

3. Zupę odstawiamy z ognia i czekamy aż ostygnie. Całość miksujemy
partiami na gładki krem. Dodajemy jogurt grecki i doprawiamy solą.

4. Na koniec dolewamy sok z pomarańczy i doprawiamy do smaku.
5. Gotowy krem możemy podać w wydrążonej dyni z prażonymi

pestkami i posiekaną pietruszką.

Jesienny krem z pieczonej dyni z batatem i pomarańczą
Dynia to jedno z naszych ulubionych jesiennych warzyw, a pomysły na jej

wykorzystanie chyba nigdy się nie kończą. Jest lekkostrawna i niskokaloryczna,
jednocześnie zawiera całe bogactwo witamin i składników mineralnych

40 min łatwe

Złota rada 

Dyni nie obieramy
ze skórki
przed pieczeniem.
Usuwamy jedynie
miąższ z pestkami
i kroimy na kawałki.
Po upieczeniu,
skórka schodzi bez
problemu.

Nova Bistro
Katowice, ul. Pijarska 3

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

www.novabazantowo.pl

DANIE FIT  
Z NOVĄ BISTRO 

placek
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Składniki i akcesoria

– ostry nóż bez ząbków
– płat łososia
– por
– sos chilli np. sriracha
– sos sojowy
– pałeczki
– wasabi
– imbir
– czarny pieprz mielony

Sposób przyrządzenia

1. Kawałki łososia kroimy w kostkę, siekamy go, aż będzie delikatny i kremowy. 
2. Pora siekamy bardzo drobno, mieszamy z łososiem. 
3. Doprawiamy według uznania sosem sojowym, pieprzem oraz sosem chilli. 
4. Całość dokładnie mieszamy i bez ugniatania umieszczamy w miseczkach. 
5. Tatar można posypać uprażonym sezamem. Może też stanowić składnik sushi.

Tatar z łososia
Tym razem propozycja Hirado Sushi to tatar z łososia. Jest on równie popularny, jak

ten wołowy lub ze śledzia. To szybkie danie najczęściej podawane w formie
przystawki

PO JAPOŃSKU
Z HIRADO SUSHI

30 min Łatwe

placek

Złota rada 

Danie świetnie
nadaje się jako
przystawka na
imprezy domowe.
Najlepiej podawać je
w miseczce. 

Hirado Sushi
Katowice, ul. Bażantów 6C

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

www.hiradosushi.pl
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Składniki i akcesoria

– 200 g ziemniaków
– 100 g bakłażana
– 9 listków świeżego szpinaku
– 70 g pleśniowego sera koziego
– 100 ml pomidorów pelati
– 1 czerwona papryka

Sposób przyrządzenia

1. Ziemniaki obieramy i kroimy w bardzo cienkie plasterki. Lekko je
podgotowujemy.

2. Bakłażan kroimy w cienkie plasterki i grillujemy z obu stron.       
3. Paprykę pieczemy w piecu przez 20 minut w temperaturze 200 st. C

i obieramy ze skóry. Czyścimy z gniazda nasiennego. 
4. Pomidory pelati gotujemy w rondelku przez godzinę, dodajemy pieczoną

paprykę, sól i cukier i wszystko blendujemy na gładki sos pomidorowo-
paprykowy.

5. Torcik układamy warstwami – bakłażan/ziemniaki/liście szpinaku/sos
pomidorowo-paprykowy/ser kozi. Tę czynność powtarzamy 3 razy. Na samą
górę dajemy ser kozi.

6. Całość pieczemy w piekarniku w temperaturze 200 st. C przez ok. 5 minut.

Torcik warzywny z serem kozim
Albenca podpowiada, jak zrobić danie bogate w witaminy i składniki odżywcze.

Zadowoleni będą przede wszystkim miłośnicy łączenia zieleniny i warzyw z serem

40 min łatwe

Złota rada 

Aby po zbyć się go -
rycz ki z ba kła ża na,
na le ży go uprzed nio
po so lić. Pod wpły -
wem so li ba kła żan
pu ści sok, któ ry na -
le ży do kład nie od ci -
snąć za po mo cą
pa pie ro we go ręcz ni -
ka. 

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

- 50 g makaronu sojowego (glass noodle)
- 20 g piersi z kurczaka 
- 20 g boczniaków
- marchewka 
- cebula
- papryczka chili
- zielona cebulka
- pomidorki cherry
- składniki na sos: 3 łyżki soku z cytryny, 2 łyżki sosu
rybnego, cukier trzcinowy do smaku

Sposób przyrządzenia

1. Makaron wkładamy do wrzącej wody i gotujemy przez 5
minut. Kurczaka siekamy, boczniaki rwiemy na paski
i gotujemy.

2. Marchewkę tniemy na cieniutkie paski (najlepszy efekt
uzyskamy, używając obieraczki do warzyw). 

3. Pomidorki tniemy na ćwiartki, a cebulę w cienkie pióra,
siekamy chili i zieloną cebulkę. Wszystkie składniki mieszamy.

4. Do soku z cytryny dodajemy sos rybny i odrobinę cukru.
Mieszamy do momentu aż cukier się rozpuści. Zalewamy
sałatkę i gotowe.

Glass Noodle Salad
Tajska sałatka Glass Noodle Salad jest bardzo prosta w przygotowaniu

i niskokaloryczna. To świetna propozycja dla osób będących na diecie. Kucharze
z Thai Pan polecają ją także jako przekąskę 

PO TAJSKU
Z THAI-PAN

15 min łatwe

placek

Złota rada 

Sałatkę można
podawać na zimno
lub na ciepło.
Kurczaka możemy
zastąpić
wieprzowiną bądź
owocami morza.

Thai-Pan
Katowice, ul. Puchały 6

T: 601 584 044
E: restauracja@thai-pan.pl

www.thai-pan.pl
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SAUNA NIGHTS NA STAŁE
ZAGOSZCZĄ W BAŻANTOWO SPORT
Za nami pierwsze noce saunowe w Bażantowo Sport. Goście centrum sportowego
pokochali saunowanie po godzinach

Każ dy se ans „No cy po dróż ni czej”
otu lał uczest ni ków in nym aro ma -
tem. Sau no wi cze po czu li m.in. kli -
ma ty al pej skich szczy tów, da le kiej
Azji czy nie miec kiej Ba wa rii. Z ko -
lei, w cza sie na stęp nej im pre zy da -
li się po chło nąć przez ma gicz ną
„Noc An drzej ko wą”.

Sau na Nights na sta łe wpi sa ły
się już w ka len darz wy da rzeń
w Ba żan to wo Sport. Noc ne
se an se bę dą da lej or ga ni zo wa -
nie przez gru pę Git -Art raz
w mie sią cu. Naj bliż sze, świą tecz -
ne sau no wa nie już w po ło wie
grud nia!

PLACE 
SPORTU

Nocy saunowej towarzyszy
specjalne menu 
dopasowane do scenariusza
i charakteru wydarzenia.
Czas trwania imprezy to aż 6
godzin (od 20 do 2 w nocy!)

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ
Z NOCY SAUNOWYCH



FERIE SPORTOWE

ZAPISY WKRÓTCE!

PROGRAM WYPEŁNIONY 

PO BRZEGI :-)

   Półkolonie tenisowe

Półkolonie taneczne

Półkolonie piłkarskieTURNUSY 
11-15.02.2019
18-22.02.2019

MOC 
ATRAKCJI

NIEŻALEZNIE 
OD POGODY!
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POMYŚL POZYTYWNIE
O SWOIM ROZWOJU
Personalne Centrum Rozwoju In Corpore, to miejsce, w którym każdy może rozwinąć swój potencjał, poszerzać
horyzonty i zadbać o swój dobrostan, dzięki szerokiej ofercie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego

W
spar cie co acha czy psy cho te ra -
peu ty to roz wią za nia nie tyl ko dla
tych, któ rzy po trze bu ją go z po wo -

du kon kret ne go pro ble mu, ale tak że dla
lu dzi suk ce su, per fek cjo ni stów, którzy
dzięki niemu mogą zyskać dodatkową
energię. Z roz wią zań do stęp nych w In
Cor po re, ta kich jak me to da To ma ti sa czy
te ra pia Bio fe ed back, któ re do ła do wu ją
nasz mózg i wpły wa ją na do bre sa mo po -
czu cie, od lat ko rzy sta ją biz nes me ni,
dzien ni ka rze, ar ty ści i po li ty cy. 
Tym, co wy róż nia Per so nal ne Cen trum Roz -
wo ju In Cor po re jest ho li stycz ne po dej ście
do pa cjen ta, któ re uspraw nia te ra pię i czy ni
ją bar dziej sku tecz ną. Czło wiek zdro wy i sil -
ny nie tyl ko do brze wy glą da, ale i ema nu je
po zy tyw ną ener gią.n

Innowacyjne metody oparte
o terapie typu Biofeedback,
Cranio-Sacralną, Tomatis,
Johansen, Forbrain wpływają
korzystnie na poprawę
koncentracji i samopoczucia. 

PLACE
BO

In Corpore to świat
pozytywnego myślenia
o własnym rozwoju.
Niektórzy chcą rozwinąć swoją
ścieżkę kariery zawodowej, 
a inni zadbać o dobrą kondycję 
czy formę intelektualną
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Bi la te ral na In te gra cja
tre ning zdro wot ny

Grze gorz Szmaj da
– wy ko nu jąc sche ma ty ru -
cho we, mo że my sty mu lo wać
nasz mózg, 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. In -
dy wi du al na re ha bi li ta cja
przy pro ble mach bó lo wych 
sta wów, ko ści i mię śni oraz 
tre ning zdro wot ny opar ty
na ru chu. 

cho re ote ra pia
te ra pia tań cem i ru chem

Alek san dra Py rzyk -Ku ta 
– ruch ozna cza ży cie, a cia ło
jest do mem na szej du szy.
War to za dbać o je go har mo -
nię i pięk no. 
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. 
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 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. 

prak ty ka jo gi 
me dy cy na zin te gro wa na

Ma ciej Ru dziń ski 
– współ cze sny świat jest bar -
dzo wy ma ga ją cym part ne -
rem. Wciąż ro śnie licz ba
spraw do za ła twie nia, za dań
i wy zwań, któ re mu sisz pod -
jąć. Stres i tem po ży cia po wo -
du ją, że je steś zmę czo ny, nie
mo żesz za trzy mać go ni twy
my śli, po ja wia ją się bó le gło -
wy i do le gli wo ści cia ła.
Zmniej sza się spraw ność
umy słu, słab nie kon dy cja fi -
zycz na. Pro stym i sku tecz -
nym spo so bem na
przy wró ce nie har mo nii my śli, 
emo cji i cia ła, na pod nie sie -
nie efek tyw no ści psy cho fi -
zycz nej jest re gu lar na
prak ty ka jo gi. 

tre ning in ter -
per so nal ny
psy cho te ra pia

Ju li ta Błoń ska -Char chut 
– tre ning in ter per so nal ny
opar ty na struk tu rze oraz
na pro ce sie. Dwa świa ty, czy li
ro dzi ciel stwo za stęp cze – to
tyl ko przy kła do we te ma ty pro -
po no wa nych warsz ta tów. Za -
pra sza my tak że na spe cjal ne
au tor skie warsz ta ty dla na -
uczy cie li: za ję cia
socjoterapeutyczne dla dzie ci
i mło dzie ży oraz struk tu ry
cha rak te ru w pra cy z dziec -
kiem i ro dzi cem. Spe cjal ne
pro gra my ad re so wa ne
do śro do wi ska biz ne su.

Jak rozwijać własny potencjał
i zwiększyć szanse na sukces
w życiu? O tym rozmawiano podczas
konferencji „Poznaj swój
potencjał – rozwiń skrzydła!”, która
odbyła się 24 października
w Muzeum Śląskim w Katowicach. 

Personalne Centrum Rozwoju In Corpore
Katowice, ul. Bażantów 2
T. 883 310 337 |
E. info@personalnecentrumrozwoju.pl
www.personalnecentrumrozwoju.pl
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WSKAZANIAMI DO WYKONANIA
WODOROWEGO TESTU ODDECHOWEGO

(WTO) SĄ CZĘSTE ZADYSZKI.
Do wykonania WTO najczęstszymi
wskazaniami są przewlekłe bóle
brzucha. Drugą grupę objawów stanowią
epizody biegunkowe czy uporczywe
wzdęcia.

DO OKREŚLENIA WYNIKÓW
WYSTARCZY JEDNORAZOWE

POBRANIE PRÓBKI POWIETRZA.
Pierwszego pomiaru dokonujemy
na czczo, więc na badanie należy
przyjść, nie przyjmując w danym dniu
żadnych pokarmów. Kolejne odbywają
się po podaniu pacjentowi cukru
przeznaczonego do odpowiedniego
rodzaju testu.

WODOROWY TEST ODDECHOWY
POZWALA OKREŚLIĆ, KTÓRE
CUKRY WYKLUCZYĆ Z DIETY.  

Test jest przede wszystkim

wykorzystywany w badaniu
nietolerancji dwóch rodzajów cukrów.
Pierwszy to laktoza, czyli cukier
zawarty w mleku i jego przetworach.
Drugi to fruktoza, czyli cukier zawarty
w sokach, owocach, produktach
przetworzonych, cukierniczych
i jogurtach owocowych.

PRZED WYKONANIEM TESTU
NALEŻY ODSTAWIĆ WSZYSTKIE
LEKI. Zaleca się, aby WTO
wykonywać 4 tygodnie

po zakończeniu antybiotykoterapii.
Jeżeli chodzi o inne leki, nie ma
potrzeby ich odstawiania.

PO BADANIU NIE WYSTĘPUJĄ ŻADNE
NIEPOŻĄDANE SYMPTOMY. Często

w trakcie wykonywania testu,
po obciążeniu cukrem takim jak laktoza
czy fruktoza, obserwujemy objawy,
wynikające z nietolerancji tych cukrów
przez przewód pokarmowy pacjenta.

Mogą wystąpić bóle brzucha, wzdęcia
lub biegunki, także kilka godzin
po wykonaniu testu.

PO ROZPOZNANIU NIETOLERANCJI
NALEŻY CAŁKOWICIE ZMIENIĆ

SWOJĄ DIETĘ. Pacjenci z rozpoznaną
nietolerancją laktozy powinni
ograniczyć w swojej diecie mleko oraz
jego przetwory i zastąpić je
produktami bezlaktozowymi (co
ciekawe, część może dobrze
tolerować niewielką ilość jogurtu
naturalnego zawierającego laktozę
i najczęściej nie ma problemu
z tolerancją masła). Pacjenci
z nietolerancją fruktozy powinni z kolei
wyeliminować ze swojej diety owoce
zawierające szczególnie dużą ilość
fruktozy oraz wysokoprzetworzone
produkty zawierające syrop
glukozowo-fruktozowy lub syrop
kukurydziany. Mogą za to sięgać
po owoce o małej zawartości fruktozy,
np. cytrusy. n

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

Archiwum Signum

POGROMCY 
ZDROWOTNYCH MITÓW

Wodorowy test oddechowy. Brzmi groźnie? Wcale nie! Mity
dotyczące tego badania obala dr n. med. Agnieszka Krzywicka,
specjalista gastroenterologii dziecięcej z Centrum Medycznego
Signum

WODOROWE TESTY
ODDECHOWE
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J
e śli upra wiasz sport, je steś na ra żo ny
na ura zy mię śni. Do bra roz grzew ka
przed bie ga niem, ostroż ność przy pod -

no sze niu cię ża rów oraz trak to wa nie or ga -
ni zmu z sza cun kiem – po mo gą za po biec
ura zom. Mo żesz jed nak zro bić coś jesz -
cze, cho ciaż praw do po dob nie ni gdy o tym
nie po my śla łeś. 

Ko la gen uela stycz nia mię śnie
Czy wie dzia łeś, że w Two ich mię śniach
i ścię gnach znaj du je się ko la gen? Dzię ki te -
mu biał ku róż ne tkan ki Two je go or ga ni zmu
zy sku ją na ela stycz no ści i si le, a przez to
sta ją się bar dziej wy trzy ma łe i od por ne. Im
wię cej ko la ge nu masz w swo ich tkan kach
mięk kich, tym bar dziej mo żesz je wy sta wiać

na pró bę. Ta hi po te za zo sta ła po twier dzo na
przez na ukow ców, któ rzy po da wa li wi ta mi -
nę C gru pie mło dych męż czyzn. W trak cie
ba da nia uczest ni cy zo sta li po pro sze ni o wy -
ko ny wa nie wy ma ga ją cej fi zycz nie pra -
cy – po ło wa z nich otrzy my wa ła wi ta mi nę C,
a dru ga po ło wa – pi guł ki z pla ce bo.

Wi ta mi na C a ko la gen
Ist nie je kon kret na przy czy na, dla któ rej na -
ukow cy po da wa li wła śnie wi ta mi nę C
uczest ni kom ba da nia. Jed ną z wie lu waż -
nych wła ści wo ści te go skład ni ka od żyw cze -
go jest wspie ra nie pro duk cji ko la ge nu w or -
ga ni zmie. Prób ki po bra ne od mło dych męż -
czyzn uczest ni czą cych w ba da niu po ka za -
ły rów nież, co nie jest żad ną nie spo dzian ką,

że u uczest ni ków przyj mu ją cych su ple men -
ty wi ta mi ny C, stwier dzo no rów nież wyż szy
po ziom pew nych ami no kwa sów bio rą cych
udział w syn te zie ko la ge nu.

Su ple men ty w po sta ci ta ble tek
Wi ta mi ny C mo że my do star czać or ga ni zmo -
wi, je dząc owo ce i wa rzy wa. Szcze gól nie bo -
ga tym źró dłem wi ta mi ny C są cy tru sy, ziem -
nia ki i owo ce dzi kiej ró ży. Mo żesz rów nież
przyj mo wać su ple ment die ty, ta ki jak Bio -Wi -
ta mi na C For te – każ da ta blet ka te go su ple -
men tu za wie ra aż 750 mg wi ta mi ny C. Źró -
dłem wi ta mi ny C w tym pre pa ra cie jest
askor bi nian wap nia, któ ry świet nie na da je
się do su ple men ta cji – nie jest kwa śny,
a więc jest ła god ny dla wy ściół ki żo łąd ka.n

JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY FIZYCZNIE,
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ WITAMINY C
Witamina C ma dobroczynny wpływ na mięśnie. Im bardziej aktywny fizycznie jesteś, tym bardziej
zwiększa się Twoje zapotrzebowanie na ten konkretny składnik odżywczy

materiał reklamowy
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o mer cyj na mu zy ka świą tecz na to zja wi sko
dość oso bli we. Wy eks plo ato wa ne do bó lu
prze bo je w ty sią cach aran ża cji i wy ko nań, co
ro ku mi mo wszyst ko bu dzą nie usta ją cą sym -
pa tię i akom pa niu ją na stro jo wi za re zer wo wa -
ne mu dla tej je dy nej oka zji w ro ku. Co praw da
czę sto tli wość ob co wa nia z ni mi nie jest tak
groź na dla zdro wia, jak stan eks tre mal ne go
prze je dze nia przy świą tecz nym sto le, ale cza -
sem war to się gnąć po pły ty na szych ulu bio -
nych ar ty stów i po szu kać w ich re per tu arze
cze goś świą tecz ne go.
Krą żek „The Chri st mas Al bum” ze spo łu Je th ro
Tull z 2003 ro ku jest jed nym z mo ich ulu bio -
nych al bu mów świą tecz nych. Lider zespołu –
kom po zy tor, wo ka li sta i fle ci sta – Ian An der -
son to nie zrów na ny mistrz ba lan su po mię dzy
syn te zą roc ka, sta ro an giel skie go fol ku a na -
stro jo wą bal la dą z cel tyc kim smacz kiem.
Na tej pły cie po ka zał, że po tra fi też pi sać mu -
zy kę i tek sty pach ną ce cho in ką i świą tecz ny mi

pier nicz ka mi. Utwo ry z krąż ka to nie ko lę dy
z re li gij ny mi od nie sie nia mi, ale luź ne pio sen ki
wpi su ją ce się w świą tecz ną at mos fe rę ocze ki -
wa nia na pierw szą gwiazd kę. Ma ją w so bie
ten spe cy ficz ny na strój po wo du ją cy, że w cza -
sie świąt czę ściej uży wa my słów: ko cham,
prze pra szam, wy ba czam i dzię ku ję. 
Na mu zycz ne świę ta pro po nu ję też nie co kon -
tro wer syj ną nie spo dzian kę, któ rą swo im fa -
nom przy go to wał już w paź dzier ni ku ge niusz
blu eso wej gi ta ry – Eric Clap ton. „Hap py
Xmas” to ko lek cja trzy na stu po nad cza so wych,
świą tecz nych szla gie rów oraz tyl ko jed na
kom po zy cja wła sna mi strza. Znaj dzie my
tu – a jak że! – „Whi te Chri st mas” oraz „Si lent
Ni ght” (w ryt mie reg gae!) a tak że, de dy ko wa -
ną nie daw no zmar łe mu, szwedz kie mu di dże -
jo wi Avi cii, nie co ku rio zal ną wer sję „Jin gle
Bells”. To właśnie ten artystyczny zabieg wy -
sta wił sza cu nek fa nów Clap to na na wy jąt ko wo
trud ną pró bę. n

WOJCIECH ZAMORSKI 

Dziennikarz muzyczny. Autor

i gospodarz cotygodniowej audycji

„Muzyczny wehikuł czasu” w Radiu

Katowice. Pracował w radiu

i w telewizji. Prowadził programy

kulturalne, ale przede wszystkim

audycje i programy muzyczne,

m.in. Listę Przebojów Trójki oraz

„100% LIVE” na antenie TVP3

Katowice.

Archiwum

ŚWIĄTECZNA
UCIECZKA PRZED
SZTAMPĄ
Muzyka w okresie Bożego Narodzenia, to dla mnie
przede wszystkim płyty, które na co dzień nie kojarzą
się z utworami odtwarzanymi na wiele tygodni
przed świętami w galeriach handlowych. To tacy twórcy,
którzy – owszem – sięgają po ten często ograny
repertuar, ale jedynie po to, żeby zaproponować
ciekawe i niekonwencjonalne wersje
wyeksploatowanych do maksimum szlagierów. 

K
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KONCERT SYLWESTROWY 2018

lll
31 GRUDNIA, GODZ. 21

Teatr Rozrywki, Chorzów
Bi le ty: od 270 zł

Kon cer ty syl we stro we to dłu go let nia tra dy -
cja w Te atrze Roz ryw ki. Tym ra zem koń czą -
cy rok wy stęp za po wia da się wy jąt ko wo.
Re per tu ar wy bio rą bo wiem wi dzo wie, któ -
rzy za po śred nic twem me diów spo łecz no -
ścio wych utwo rzą li stę prze bo jów, któ re wy -
brzmią na Du żej Sce nie w syl we stro wą
noc. 
Wśród mu zycz nych pro po zy cji są m.in.
mu si ca le i ope ret ki, pol ski rock lat 80., pio -
sen ki z ulu bio nych fil mów oraz Be atle si,
Stonesi i inni. Nie za brak nie utwo rów
z „The Roc ky Hor ror Show” czy „Evi ty”, pio -
se nek Maanamu, An nie Lennox, Gipsy

Kings i Dże mu. W kon cer cie weź mie
udział ca ły ze spół Te atru Roz ryw ki, go ścin -
nie wy stą pi Elż bie ta Okup ska i – ja ko pro -
wa dzą cy kon cert – Ar tur An drus.
Kilkugodzinny kon cert wy peł ni czter dzie -
ści wy bra nych hi tów w no wej opra wie wo -
kal no -in stru men tal no -cho re ogra ficz nej.
Po tem od bę dzie się za ba wa ta necz na
na dwóch par kie tach.

TRIBUTE TO: ZBIGNIEW WODECKI
BY WODECKI TWIST FESTIVAL

lll
13 STYCZNIA 2019 R., GODZ. 20.30

NOSPR, Katowice
Bilety: od 90 zł

Po suk ce sie kon cer tu in au gu ru ją ce go
pierw szą edy cję Wo dec ki Twist Fe sti wal
w Kra ko wie, ten wy jąt ko wy pro jekt pa mię -

ci Zbi gnie wa Wo dec kie go, za wi ta tak że
do War sza wy, Wro cła wia, Kra ko wa, Po -
zna nia, Szcze ci na, Lu bli na, To ru nia, Gdy -
ni i Ka to wic.
Pod czas kon cer tu w Ka to wi cach na sce -
nie po ja wią się: Ku ba Ba dach, Igor Her -
but, Ali cja Ma jew ska, Ma riusz Pa ty ra,
Ania Ru so wicz, Be ata Ry bo tyc ka, Zdzi -
sła wa So śnic ka oraz Sła wek Unia tow ski.
Ideą kon cer tów jest spo tka nie wy ko naw -
ców nie tyl ko z mu zy ką pa tro na wy da rze -
nia, ale i z nim sa mym. Wi do wi ska są bo -
wiem opra wio ne wy jąt ko wy mi ma te ria ła -
mi ar chi wal ny mi. Pod czas każ de go kon -
cer tu nie za brak nie naj pięk niej szych du -
etów, wiel kich prze bo jów z ogrom ne go
i róż no rod ne go re per tu aru Zbigniewa   
Wo dec kie go. Po ja wią się tak że mu zycz -
ne nie spo dzian ki, a wszyst ko w no wej od -
sło nie i wspa nia łych, spe cjal nie przy go to -
wa nych aran ża cjach. 

Jed na z naj wspa nial szych or kiestr sym fo -
nicz nych na świe cie – Ber li ner Phil har mo -
ni ker – w lu tym wy stą pi w NOSPR. Czo ło -
wi eu ro pej scy mu zy cy przy wio zą do Ka to -
wic in ter pre ta cję mo nu men tal nej sym fo nii
oraz na stro jo we brzmie nia im pre sjo ni stów.
Fil har mo ni cy z Ber li na, któ rzy od po cząt ku
ist nie nia or kie stry współ pra cu ją z naj wy bit -
niej szy mi dy ry gen ta mi świa ta, tym ra zem

wy stą pią pod ba tu tą ka na dyj skie go dy ry -
gen ta. Ma estro Yan nick Néze ta -Ségu in,
któ ry po pro wa dzi kon cert, jest dy rek to rem
mu zycz nym no wo jor skiej The Me tro po li tan
Ope ra, mont re al skiej Or che stre Métro po li -
ta in i dy ry gen tem Phi la del phia Or che stra. 
W Ka to wi cach w wy ko na niu Ber liń czy ków
usły szy my „La mer” Clau de’a De bus -
sy’ego i „V Sym fo nię B -dur” Sier gie ja Pro -

ko fie wa. Clau de De bus sy w „La Mer”
za po mo cą naj bar dziej wy ra fi no wa nych
środ ków brzmie nio wych i tech nik od dał
grę świa tła, ruch i si łę ży wio łów – wo dy
i po wie trza. V Sym fo nia B -dur Sier gie ja
Pro ko fie wa to z ko lei mo nu men tal ne dzie -
ło opie wa ją ce „wol ne go i szczę śli we go
czło wie ka, je go po tęż ne si ły, je go szla -
chet ność, je go du cho wą czy stość”. 

Archiwum

BERLINER PHILHARMONIKER
20 LUTEGO 2019 R., GODZ. 20

NOSPR, Katowice
Bilety: od 70 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.
Bażantów2 (Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, Apteka Vitalis, Kwiaciarnia Sekrety Natury, Carrefour Market, Biuro Podróży Olivier's Travels), ul. Bażantów4 (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, Optyk Okulista Signum) / MILLENIUM INWESTYCJE
Katowice, ul. Hierowskiego 2 / OPTYK OKULISTA SIGNUM CH AUCHANMikołów, ul. Gliwicka3 / OPTYK OKULISTA SIGNUM GALERIA LIBEROKatowice, ul. Kościuszki 229
/ JAZZ CLUB HIPNOZAKatowice, pl. Sejmu Śląskiego2 / ZIĘBA CLINICKatowice, ul. Kościuszki255/ PEUGEOT PIETRZAKKatowice, ul. Bocheńskiego100 / BIURO CENTRUM
Katowice, ul. Mickiewicza29 / MG CENTRUMKatowice, ul. Kolejowa54 / PORSCHE INTER AUTOKATOWICE Świętochłowice, Drogowa Trasa Średnicowa2 / 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 GUIDOZabrze, ul.3 Maja93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul.
Baildona12 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUMKatowice, ul. Ligocka103 / OLD TIMERS GARAGEKatowice, ul. Jankego132 / SARA SARANOWA
Katowice, ul. Armii Krajowej79 / FERRARI KATOWICEul. Bocheńskiego109 / MERCEDES-BENZSosnowiec, ul. Daimlera1 / DAGMAKatowice, ul. Bażantów4/2 / DUDA CLINIC
Katowice, ul. Kołodzieja8/NOSPR Katowice, pl. W. Kilara1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja30 / GALEN REHABILITACJA
Katowice, ul. Pijarska 3 / 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. Kościuszki 94 / SKODA AUTO ŚLIWKA Sosnowiec, ul. 3 Maja 60 / NOVOTEL Katowice,
al. Roździeńskiego 16 / BRITISH AUTOMOTIVE SILESIA Katowice, ul. Lotnisko 81 / TOMMED Katowice, ul. Ziołowa 45 / DENTESTICA Katowice, ul. Armii Krajowej 190B/1

OŻENEK

lll
26 GRUDNIA, GODZ. 17
27 GRUDNIA, GODZ. 19
Teatr Śląski, Katowice

Bilety: od 25 zł

Ni ko łaj Ko la da, je den z naj waż niej szych ro -
syj skich re ży se rów i dra ma tur gów, kla sycz -
ną opo wieść Go go la trak tu je ja ko pre tekst
do roz mo wy o bo ha te rach w świe cie
gdzieś po mię dzy Wscho dem i Za cho dem.
Zo sta wia wi dzów z grą ste reo ty pów, grą ról
spo łecz nych, grą kon wen cja mi.
Bo ha te ro wie „Ożen ku” są ka ry ka tu ral ni
i ma li, ale ma rzą o wiel kich rze czach. Ba -
lan su ją na gra ni cy ki czu, sztucz no ści i gro -
te ski, upo rczy wie chcą po czuć sens ży cia

i odro bi nę szczę ścia. To, co śmiesz ne ła -
two sta je się gorz kie. W myśl go go low skiej
za sa dy zo sta je my sa mi ze słyn nym za rzu -
tem: „Z cze go się śmie je cie? Sa mi z sie bie
się śmie je cie”. W spek ta klu wy ko rzy sta no
frag men ty „Tra via ty” Giu sep pe Ver die go
oraz lu do we pie śni ro syj skie.

ROCKOWE KOBIETY

lll
15 LUTEGO 2019 R., GODZ. 18.10

Spodek, Katowice
Bi le ty: od 69 zł

Po rocz nej prze rwie w ka to wic kim Spodku
od bę dzie się trze cia edy cja kon cer tu Roc ko -
we Ko bie ty. Tym ra zem na sce nie zo ba czy -

my Agniesz kę Chy liń ską, Ka się Ko wal ską
i Ru dą Red Lips. Pod czas kon cer tu, któ ry
po ry wa to tań ca wy stą pią trzy cha ry zma tycz -
ne roc kwo men: by ła wo ka list ka ze spo łu
O.N.A., któ ra po sta wi ła na ka rie rę so lo wą;
lau re at ka Fry de ry ków, Su per Je dy nek i MTV
Eu ro pe an Mu sic Awards a jed no cze śnie je -
den z naj bar dziej roz po zna wal nych gło sów
żeń skich pol skiej sce ny mu zycz nej oraz Ru -
da, któ ra kil ka lat te mu sztur mem pod bi ła
sta cje ra dio we hi tem „To co nam by ło”. 

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

Archiwum

PLACE 
KULTURY
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Berliner Philharmoniker 

20 lutego 2019  
godz. 20.00
sala koncertowa NOSPR

więcej informacji na www.nospr.org.pl

program:  
Claude Debussy – La Mer
Sergiusz Prokofiew – V Symfonia B-dur op. 
100

Yannick Nézet-Séguin dyrygent
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RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE

PLACE 
ZABAW






