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STOP CZYTANIU
Czytanie rozwija wyobraźnię? Nieprawda, czytanie ogłupia. Bo po co
komu te wszystkie bzdury o czarodziejach i hobbitach. Literatura faktu?
Przez nią umiera las. A poza tym:
szkoda czasu na książki – spieszmy
się przeglądać snapy, tak szybko odchodzą.
Życie w kręgu kultury książki to wartość, która w ubiegłym roku była obca
ponad połowie Polaków (w tym pewnie będzie podobnie). Jednakże, jak
mówi prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej (i główny bohater tego numeru magazynu PLACE), śląskie jest inne. Tu się czyta.
Zapraszam więc do lektury!

IgA OdrzywOłEk POkAzAłA
nAm kILkA swOICh
uLubIOnyCh ćwICzEń,
którE kAżdy mOżE
sAmOdzIELnIE wykOnAć
w sIłOwnI
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ŚLĄSKIE.
TU SIĘ CZYTA
WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE ŚWIĘTO OPOWIEŚCI PRZYPADA W GRUDNIU – W TYM MIESIĄCU KUPUJEMY
W PREZENCIE KSIĄŻKI I KORZYSTAJĄC Z CHWILI CISZY, ZANURZAMY SIĘ W NARRACJI. OKAZUJE SIĘ
JEDNAK, ŻE W NASZYM REGIONIE OPOWIEŚĆ ŻYJE CAŁY ROK. W UBIEGŁYM ROKU, TYLKO
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH, MIESZKAŃCY ŚLĄSKIEGO WYPOŻYCZYLI AŻ 18,5 MLN
KSIĄŻEK – NAJWIĘCEJ, W PORÓWNANIU Z INNYMI WOJEWÓDZTWAMI. O TYM, CO I DLACZEGO
CZYTAMY, ROZMAWIAMY Z PROF. JANEM MALICKIM, DYREKTOREM BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ
ROZMAWIA: bArtłOmIEj wnuk
ZDJĘCIA: ArkAdIusz łAwrywIAnIEC

Bartłomiej Wnuk: „Śląskie. Tu się czyta”. Co by
pan powiedział na takie hasło promocyjne województwa?
Prof. Jan Malicki: To bardzo dobre hasło, bo
faktycznie jesteśmy liderem w skali Polski,
jeśli chodzi o czytelnictwo. Województwo
śląskie ma ok. 4,4 mln mieszkańców, a tylko
w bibliotekach publicznych wypożyczono
w ciągu roku 18,5 mln książek. Zaznaczam:
w publicznych, czyli w bibliotekach gminnych, powiatowych, miejskich i w Bibliotece
Śląskiej. A oprócz nich działają przecież biblioteki szkolne, akademickie, parafialne,
prywatne, cyfrowe i inne, np. prowadzone
przez instytuty naukowe.

Książka wciąż jest dla nas atrakcyjna?
Zdecydowanie tak, a potwierdzenia szukałbym dodatkowo na rynku księgarskim. Bo
jeśli wielkie wydawnictwa przyjeżdżają najpierw do Katowic, później do Krakowa,
a na końcu do Wrocławia i wydają spore pieniądze, aby zaznaczyć swoją obecność
podczas trzech dużych imprez targowych,
to znaczy, że mają w tym swój interes.

Jednocześnie z danych Biblioteki Narodowej
wynika jedna brutalna prawda: w minionym roku 4,7 mln Polaków nie przeczytało żadnej
książki.
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Dane te mówią o grupie, która nie czuje się
osadzona w kręgu kultury książki. Nie
chciałbym jednak, żeby powtarzano, że
w Polsce się nie czyta, bo to nieuprawnione
generalizowanie (choć faktycznie są województwa, które niechlubnie odstają od reszty). W rankingu Biblioteki Narodowej śląskie
zajmuje pierwsze miejsce pod względem
czytelnictwa i jako ludzie stąd powinniśmy
być z tego dumni.

Co ciekawe, najwyższe czytelnictwo w kraju nie
idzie w parze z najwyższym odsetkiem osób
z wyższym wykształceniem. Skąd więc nasze
zamiłowanie do książki? Tu zawsze wiele się
działo i ludzie stąd w naturalny sposób są zanurzeni w opowieści?
Śląskie jest wyjątkowe, ponieważ u nas zawsze naprawdę się czytało. Książka pojawiała się bardzo wcześnie w życiu ludzi
na tych terenach. Już w momencie chrztu
dziecko otrzymywało książeczkę i ten prezent ustanawiał w jego życiu kulturę książki.
Bardzo silny był – i wciąż jest! – historyzm rodzinny, rozumiany nie tyle jako pamięć o najważniejszych historycznie wydarzeniach,
ale jako pamięć o własnej rodzinie: żyjącej
tu – w przeszłości i teraz. Bez politury politycznej. Wpisując się w to zjawisko, od 10 lat
prowadzimy z Radiem Katowice akcję,

W RANKINGU
BIBLIOTEKI
NARODOWEJ ŚLĄSKIE
ZAJMUJE PIERWSZE
MIEJSCE
POD WZGLĘDEM
CZYTELNICTWA
I JAKO LUDZIE STĄD,
POWINNIŚMY BYĆ
Z TEGO DUMNI
w efekcie której powstało mnóstwo książek
wspomnieniowych. Dzięki tym wspomnieniom docieramy do źródeł, które wzbogacają ten świat. A Biblioteka Śląska jest miejscem, w którym gromadzimy te zapisy pamięci – tu jest miejsce dla całej przeszłości
i przyszłości. Dla przykładu: kilka lat temu
otrzymaliśmy całą kolekcję dokumentów,
zdjęć i pamiętników od prawnuka człowieka, który budował kolej w Brazylii. Wydaliśmy album, zorganizowaliśmy wystawę i pu-
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PROF. JAN MALICKI
Bibliotekarz, historyk literatury, kierownik Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Laureat nagród „Lux ex Silesia” i „Śląskiego Szmaragdu”. Wykładał m.in. w Pradze,
Brnie, Rzymie, Cambridge, Neapolu, Sankt Petersburgu i Wilnie. Od 1991 r. dyrektor Biblioteki Śląskiej. Doprowadził do wybudowania i otwarcia w 1998 r. nowej
siedziby Biblioteki, która do dziś należy do najnowocześniejszych na świecie.
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CAŁA RZECZ NIE POLEGA
WYŁĄCZNIE NA TYM, ŻEBY
NAPISAĆ I WYDAĆ, BO
W DOBIE SELFPUBLISHINGU NIE MA
Z TYM WIĘKSZEGO
PROBLEMU. PRAWDZIWA
WARTOŚĆ TKWI W TYM, BY
NAPISAĆ, WYDAĆ, ALE TEŻ
TRAFIĆ DO CZYTELNIKA
I BYĆ CZYTANYM

bliczne spotkanie ze spuścizną. Rodzina zyskała godne upamiętnienie przodka, a kultura polska jeszcze jednego człowieka, chorzowianina, który zapisał się w historii innego, jakże odległego kraju.

W 2016 roku na listach bestsellerów znajdziemy m.in. opowieść o czarodzieju, kilka kryminałów, książki kucharskie, poradniki o tym, jak
żyć i jak sprzątać – lub wręcz przeciwnie – nie
dać się sprzątaniu. Co mówią o nas nasze wybory lekturowe?
Zacznijmy od tego, że w samej tylko Bibliotece Śląskiej działa około stu zespołów, skupionych w dyskusyjnych klubach książki.
Na spotkania Śląskiego Wawrzynu Literackiego przychodzą doświadczeni czytelnicy,
gotowi dyskutować nawet o sprawach warsztatowych i to grono już od 18 lat wybiera najlepszą książkę roku, a jego wybory zwykle
nie różnią się od rozstrzygnięć w najbardziej
prestiżowych konkursach literackich. Inne
skupiają się na przykład wokół konkretnego
gatunku literackiego, np. pamiętników czy reportaży, którym poświęcają swój czas. W skali województwa, w ubiegłym roku najchętniej
czytanym autorem był Mariusz Szczygieł,
a patrząc na genologię książek, które się ukazują, to reportaże zdecydowanie dzierżą palmę pierwszeństwa. Współczesny czytelnik
wyraźnie lubi ten styk literatury i faktografii, co
z drugiej strony nierozerwalnie łączy się
z tym, że coraz częściej do lamusa odchodzi
klasyczny model narracyjności.

Zakładam więc, że nie zdziwiła pana Literacka Nagroda Nobla dla Boba Dylana?
Większość osób podeszła do tej nagrody
z dystansem, inni z lekceważeniem, a dla
mnie to po prostu znak nowej jakości, która
się stwarza. Dylan nie jest wyłącznie rockmanem. Podobnie jak – przykład z naszego podwórka – Maciej Maleńczuk, który napisał
świetne „Chamstwo w państwie”, rodzaj ekspresji, imitacji kulturowej stylizowanej na poemat oświeceniowy. Obecny status dorobku
Agnieszki Osieckiej to kolejny przejaw zmian,
które dokonują się na naszych oczach. Cała
rzecz nie polega wyłącznie na tym, żeby napisać i wydać, bo w dobie self-publishingu
nie ma z tym większego problemu. Prawdziwa wartość tkwi w tym, by napisać, wydać,
ale też trafić do czytelnika. Być czytanym.

Jak radzą sobie z tym rodzimi pisarze? Literatura pisana na Śląsku, przez Ślązaków, ale niekoniecznie
w gwarze śląskiej?
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Dobrym przykładem jest Szczepan Twardoch, którego twórczość stanowi literaturę
pierwszej próby. Twardoch ma swój styl i wizję, która mieści się w przełamywaniu pewnych reguł literackich; tnie narrację i na zasadzie literackiego patchworku buduje nową jakość estetyczną. Na pewno jest jednym ze współczesnych nam twórców, który
ma szansę wejścia na stałe do kanonu literatury ogólnopolskiej i śląskiej; bez znaczenia, jakie będą kontekstowe interpretacje.
Mnie interesuje sam tekst, a jeśli tekst i styl
są rozpoznawalne, to znaczy, że jest twórcą
wyrazistym, który znalazł swoją drogę. Twórca musi mieć własne oblicze.

A co z literaturą pisaną na Śląsku, o Śląsku,
przez Ślązaków, po śląsku?

DZIĘKI
WSPOMNIENIOM
DOCIERAMY
DO ŹRÓDEŁ, KTÓRE
WZBOGACAJĄ TEN
ŚWIAT. A BIBLIOTEKA
ŚLĄSKA JEST
MIEJSCEM,
W KTÓRYM
GROMADZIMY TE
ZAPISY PAMIĘCI – TU
JEST MIEJSCE DLA
CAŁEJ PRZESZŁOŚCI
I PRZYSZŁOŚCI
zima 2016

To teksty pisane, ale nieczytane. Jeśli wypożycza się pół miliona książek i wśród wypożyczanych praktycznie nie ma tych pozycji,
to znaczy, że rozjechały się dwie sfery – wielkiej promocji i praktyki czytelniczej. Kiedy toczyły się dyskusje na temat kanonu śląskiego, to nie dyskutowałem, ale sprawdziłem,
jak wskazywane pozycje funkcjonują
w obiegu czytelniczym. To powiedziało mi
wszystko. A przecież nasza historia, szczególnie ta „mała”, jest nieprzebranym zdrojem tematów, asocjacji, inspiracji.

Na przykład?
Od lat namawiam pisarzy i filmowców
do opowiedzenia historii Marii Cunitii – kobiety, która w XVII wieku żyła w Byczynie
na Opolszczyźnie i zajmowała się astrono-

mią, m.in. poprawiając obliczenia Jana Keplera. Udowodniła w nich, że wielki astronom był nieprecyzyjny. Poprawiając go,
przesyłała swoje obliczenia do gdańszczanina Jana Heweliusza. Jej praca ukazała się
drukiem w 1650 roku. Do dziś dnia zachowały się trzy egzemplarze – wszystkie są tutaj w Bibliotece Śląskiej. Smaku historii dodaje fakt, że jej nazwiskiem nazwano jeden
z kraterów na Księżycu.

To mogłaby być niesamowita powieść! W kulturze anglosaskiej o tej porze roku czyta się „Opowieść wigilijną” Dickensa. Co z rodzimej twórczości poleciłby
pan na ten czas?
Jako historyk zapatrzony w „starożytności
rodzimej” powiedziałbym, że najlepiej przeczytać „Ludycje wieśne” z 1544 roku – ko-

lędy i opowieści dotyczące obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Chociaż polszczyzna bardzo się jednak
zmieniła od tego czasu i obawiam się, że
bez odpowiedniego przygotowania czytelnik nie miałby wielkiej radości z tej lektury.
Pamiętajmy jednak, że o ile literatura XVi XVI-wieczna może być dla nas niezrozumiała, to XVII-wieczne kolędy i pastorałki
śpiewamy do dziś dnia. Warto też sięgnąć
do „Pamiętników” Albrychta Radziwiłła,
w których opisuje dziwne wydarzenia, jakie
rozgrywały się w noc wigilijną, kiedy chłopi,
nie wierząc w magiczność nocy, próbowali
skrycie pędzić piwo. Z kolei z literatury XXwiecznej polecam mało znane „Bajki biało-czerwone” Anatola Krakowieckiego, przepiękne opowieści o Bożym Narodzeniu
w Polsce pisane z perspektywy dalekiej Palestyny. Jako miłośnik literatury dla tych, którzy mają więcej czasu, dorzuciłbym dodatkowo „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk.
Na 912 stronach autorka przedstawia barwny świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jakże inny od tego z „Trylogii” Sienkiewicza, na której wychowuje się nas, Polaków.

Czego życzyłby pan czytelnikom na święta?
Przede wszystkim spokoju w domu i poza nim. Ale też literatury porywającej. Takiej,
która przyciągnie uwagę, pozwoli zachować
dystans wobec współczesności, cieszyć się
pięknym słowem, nie li tylko poprawnym.
Książki, która da nam pretekst do spokojnego, swobodnego wyciszenia się w ramach
własnego wnętrza, rodziny i otoczenia. ■
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WSZYSTKIE PLACE
NASZEGO MIASTA
▼▼▼

PIONIERSKA TERAPIA
W SENIOR RESIDENCE

BAŻANTOWO NA 45.
URODZINACH SPODKA

Rabbiterapia nie jest tak znana, jak dogoterapia, ale jest
równie skuteczna. W Senior Residence na Osiedlu
Bażantowo, przy pomocy królików, już od dwóch lat
prowadzona jest jedyna w Polsce forma terapii osób
starszych chorujących na demencję. Seniorzy w głębokiej
demencji, którzy na co dzień są całkowicie zamknięci
w sobie, zaczynają rozmawiać z królikami, głaskać je
i cieszyć się ich obecnością.

BAŻANTOWO BYŁO JEDNYM Z PARTNERÓW 45.
URODZIN SPODKA. NA URODZINOWYM KONCERCIE
BAWIŁO SIĘ BLISKO 7 TYS. OSÓB!
Świętowanie rozpoczęło się od Dnia Otwartego. We
wspólnej zabawie, zwiedzaniu i rozmowach o Spodku
udział wzięło 3 tys. osób. Potem, na jednej scenie
wystąpili: Lady Pank, Cree, Marek Piekarczyk, Miuosh,
Kaliber44 i Myslovitz. Artyści oraz zespół Takton Band
zabrali publiczność w sentymentalną podróż. Zabrzmiały
utwory, które śpiewał cały Spodek, zespołów takich, jak:
Metallica, Depeche Mode, Deep Purple, czy wokalistów:
Erica Claptona, Leonarda Cohena i Joe Cockera. Całość
poprowadzili dziennikarze znani z radiowej Trójki – Piotr
Baron i Piotr Stelmach. Urodziny zakończył wieczorny
bankiet z udziałem ponad 1,5 tys. przedstawicieli świata
kultury, rozrywki, sportu, nauki i biznesu.

POŻEGNANIE Z PALMAMI
Wraz z nadejściem chłodnych dni katowiczanie pożegnali
się z palmami stojącymi na rynku, które okazały się być
jednym z najbardziej charakterystycznych elementów
krajobrazu miasta. Drzewa z gliwickiej palmiarni spędzą
zimę na lodowisku Jantor. Na rynek wrócą późną wiosną.

LIMUZYNĄ DO TEATRU
Z okazji 120. urodzin Teatru Zagłębia po każdą 120.
osobę, która kupi bilet na spektakl w danym miesiącu,
przyjedzie samochód z salonu Porsche Sosnowiec
i zabierze ją wraz z osobą towarzyszącą
na przedstawienie. Akcja zaczęła się we wrześniu i potrwa
do lutego.

Katowice, CH Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A, CH E. Leclerc, ul. Gen. W. Jankego 15D
Mikołów, CH Auchan, ul. Gliwicka 3

www.optyk-okulista.pl
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PLACE TO LIVE
ENKLAWA KRYSZTAŁOWA

ŚWIĘTA

Enklawa Kryształowa to kompleks
budynków przeznaczonych dla
seniorów, którzy chcą się cieszyć
samodzielnością, a w razie potrzeby
mieć dostęp do całodobowego
serwisu świadczonego przez
wykwalifikowanych pracowników.
W pierwszym budynku zamieszkali
już seniorzy, w pozostałych trwają
prace wykończeniowe, a w planach
jest budowa czwartego budynku.

W ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ
W KOMFORTOWYM SALONIE KLUBOWYM ENKLAWY KRYSZTAŁOWEJ ZAPANOWAŁ JUŻ
ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ. O CODZIENNOŚCI TEGO MIEJSCA ROZMAWIAMY Z LUCYNĄ KOŁODZIEJ,
KTÓRA PROWADZI RECEPCJĘ, SALON I POMAGA MIESZKAŃCOM W CODZIENNYCH
SPRAWUNKACH
ROZMAWIA: dOrOtA FILOsEk
ZDJĘCIA: PIOtr kALsztyn

nadchodzi pora na pierwszy wieczorek zapoznawczy...

Pierwszy?
Z salonu klubowego będą też korzystali
mieszkańcy pozostałych budynków, które
wejdą w skład Enklawy Kryształowej.

Czym na co dzień żyje to miejsce?
Zamiast przebywać w samotności we własnym mieszkaniu, ludzie przychodzą na kawę i piją ją w towarzyskie sąsiadów, czytają
przy kominku, panowie umawiają się na
wspólne oglądanie meczów reprezentacji
przy piwku. Mieliśmy też pierwszą imprezę
urodzinową. Normalne życie, jak w normalnym domu.

Mieszkańcy czują się jak u siebie, bo cały ser wis świadczy niewielkie grono znanych im osób. I co ciekawe, nie tęsknią
do miejsc, z któ rych się wy pro wa dzi li.
Nawet, gdy zostawiają duże domy z własny mi ogro da mi, bo wcze śniej mu sie li
sami za wszystko płacić, wszystko organizować. A teraz dzielą się częścią przestrzeni z innymi i korzystają z niej bezproble mo wo. Wresz cie mo gą po świę cić
czas na to, na co dotychczas go nie wystarczało. ■

Czujesz się gospodynią Enklawy Kryształowej?
To chyba najlepsze słowo opisujące to
wszystko, czym się tutaj zajmuję. Aranżuję
wspólną przestrzeń, pomagam w organizacji
czasu i rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców: organizuję zakupy,
sprzątanie, pomoc w drobnych pracach domowych np. przybijanie gwoździ. Co ważne,
wyręczanie w sprzątaniu nie jest drogie.
Koszt sprzątania małego mieszkania to 35 zł,
a wyniesienia śmieci 2 zł.

Dorota Filosek: Na pierwszy rzut oka Enklawa
Kryształowa niczym nie różni się od pozostałej
części osiedla. Tymczasem wchodzimy do środka i jest recepcja, choinka, kominek...
Lucyna Kołodziej: Całe Bażantowo to nowoczesna architektura i brak barier, co pomaga nie tylko osobom starszym czy niepełnosprawnym, ale także np. rodzinom
z małymi dziećmi w wózkach. Unikalność
Kryształowej tkwi we wnętrzu i serwisie za-

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

pewniającym komfort dnia codziennego.
To też możliwość wezwania wszelkiej pomocy przez całą dobę (za pomocą jednego przycisku) oraz części wspólne. Miejsca, w których spotykają się mieszkańcy – salon klubowy, w którym jesteśmy
i przyjazne otoczenie z ławeczkami, ścieżkami spacerowymi i elementami małej architektury, które ożyją wraz z przyjściem
wiosny.

Życie, to słowo-klucz do tego, co nas otacza. Pojawiły
się świąteczne dekoracje, na półkach stanęły książki, zapłonął kominek i co rusz ktoś się zatrzymuje, żeby zamienić z tobą kilka słów.
Połowa budynku jest już zamieszkała, pozostali mieszkańcy są na etapie ostatnich robót wykończeniowych. Książki, które pojawiły się na półkach należą do mieszkańców, którzy słusznie założyli, że mogą się
przecież podzielić nimi z innymi. Chyba

zima 2016

Jakie są pierwsze wrażenia tych, którzy się tutaj wprowadzili?

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ

Biuro sprzedaży
Millenium Inwestycje Sp. z o.o.
Katowice, ul. Hierowskiego 2 | tel. 32 205 95 00
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl
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BAŻANTOWO
W OBIEKTYWIE
ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ, W TYM NUMERZE MAGAZYNU „PLACE” PREZENTUJEMY WIĘCEJ ZDJĘĆ
Z FOTOSPACERU, KTÓRY 10 WRZEŚNIA ZORGANIZOWALIŚMY RAZEM Z CENTRUM HANDLOWYM
BAŻANTOWO. JEGO UCZESTNICY DOWIEDZIELI SIĘ, W JAKI SPOSÓB FOTOGRAFOWAĆ
ARCHITEKTURĘ I CO ZROBIĆ, ABY UCHWYCIĆ PIĘKNO OTACZAJĄCYCH NAS BUDYNKÓW.
MY NATOMIAST ZOBACZYLIŚMY ZNANE NAM OBIEKTY Z ZUPEŁNIE INNEJ PERSPEKTYWY
Nagroda internautów – Katarzyna Esnekier

MICHAŁ HUĆ – I MIEJSCE W KATEGORII FOTOGRAFIA KOLOROWA

TOMASZ MAKULA – I MIEJSCE W KATEGORII FOTOGRAFIA CZARNO-BIAŁA

– Fotografia Michała świetnie oddaje spostrzegawczość z jaką autor wydobył światło, z pozoru banalnej klatki
schodowej – mówił podczas obrad jury Arkadiusz Ławrywianiec

– Monochromatyczne zdjęcie Tomasza Makuli jest doskonale zakomponowane i nosi w sobie cechy uniwersalne. Tak samo jak
jest wspaniałą fotografią, mogłoby być doskonałą grafiką – uzasadnia wybór jury Arkadiusz Ławrywianiec

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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Paweł Derek – wyróżnienie w kategorii fotografia czarno-biała

Joanna Ciepły – wyróżnienie w kategorii
fotografia kolorowa

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Dodatkową niespodzianką była zaaranżowana
w podziemiach powstającego właśnie drugiego budynku
Centrum Handlowego Bażantowo sesja zdjęciowa:
samochód i modelka. Dzięki uprzejmości Porsche
Sosnowiec, uczestnicy mogli poznać techniki fotografii
studyjnej, wykonując zdjęcia czerwonego audi A5 oraz
ślicznej Patrycji. Michał Huć triumfował także w kategorii:
samochód i modelka, której partnerem był dealer Audi –
salon Porsche Sosnowiec

zima 2016
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YLKO
TO T !
S
E
C
SUK NTOWIE my
JAK
ŻA
i fir
W BA
ludzi

IN CORPORE

my
m
ntuje
entru
Preze zane z C antowo
ż
ią
zw
Ba
su
lowym
bizne
Hand torię ich
his
oraz

MODELOWO HOLISTYCZNE
CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE TO JEDNA Z NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH
PLACÓWEK W POLSCE OFERUJĄCYCH KOMPLEKSOWĄ POMOC DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNĄ.
DZIŚ MA FILIE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I CZĘSTOCHOWIE, A LADA CHWILA OTWORZY
TRZECIĄ – W KRAKOWIE. JEDNAKŻE, HISTORIA SUKCESU IN CORPORE ZACZĘŁA SIĘ I TOCZY PRZEDE
WSZYSTKIM TUTAJ – W CENTRUM HANDLOWYM BAŻANTOWO

Archiwum In Corpore

TEKST: bArtłOmIEj wnuk

Pod opieką In Corpore jest ponad tysiąc dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym m.in. z autyzmem, niepełnosprawnościami,
zaburzeniami emocjonalnymi i koncentracji, nadpobudliwością psychoruchową oraz z zaburzeniami słuchu i mowy, w tym
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i afazją. Podopieczni stanowią grupę wiekową od poczęcia do dorosłości

MODELOWA PLACÓWKA
In Corpore opiekuje się ponad tysiącem
dzieci z regionu, kraju, a nawet z zagranicy.
Specjaliści z różnych dziedzin nie tylko diagnozują młodych podopiecznych, ale też wyznaczają kierunki ich terapii – także w domach, przedszkolach i szkołach podopiecznych. Takie – holistyczne podejście to znak
rozpoznawczy placówki i jej wizytówka.
Wszystko działa modelowo do tego stopnia,
że jako wzór stawiane jest nawet w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, a Uniwersytety z Bochum i Miami chcą pracować właśnie ze specjalistami z In Corpore.

SZYBKO I HOLISTYCZNIE
– Jeśli dziecko niechętnie chodzi do szkoły, ma kłopoty w nauce lub ciągnie ogony

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

z matematyki, to nie musi oznaczać, że jest
leniwe. Czasem może okazać się, że zmaga się z poważniejszym problemem. Systemowo znajdzie profesjonalną opiekę, ale to
wymaga dużego wysiłku rodziców. Najpierw muszą odnaleźć się w systemie, żeby
wiedzieć gdzie, z jakiej pomocy i na jakich
zasadach mogą skorzystać; potem muszą
tę pomoc zorganizować, co wiąże się
z oczekiwaniem na wizyty i podróżami. Pacjent staje się petentem – mówi dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, prezes Fundacji In Corpore, logopeda i terapeuta rodzinny. – U nas pacjent wszystko
dostaje na miejscu i to już podczas pierwszej wizyty. Czas, szczególnie w przypadku
najmłodszych dzieci, ma niebagatelne znaczenie w procesie leczenia schorzeń, ale

największe znaczenie ma podejście holistyczne, które wyraża się w możliwości ekspresowych konsultacji pomiędzy ekspertami różnych specjalności (lekarzami, terapeutami) oraz w zapewnieniu wachlarza
metod i form pomocy, z wykorzystaniem
niezwykle skutecznych i sprawdzonych
na rynku innowacji terapeutycznych – tłumaczy dr Iwona Sosnowska-Wieczorek.

OD POCZĄTKU W BAŻANTOWIE
Historia In Corpore nierozerwalnie wiąże się
z Bażantowem. Dziś ma filie w Dąbrowie
Górniczej i Częstochowie, a lada chwila
otworzy trzecią – w Krakowie. Jednak to w
miejscowym Centrum Handlowym Bażantowo In Corpore wytyczało swoją drogę do
sukcesu. Przy ul. Bażantów 2 działają:

zima 2016

NZOZ, który prowadzi działania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
w tym m.in. rehabilitację słuchu i mowy dla
dzieci; Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje m.in.
wczesne wspomaganie rozwoju oraz Fundacja In Corpore, która prowadzi, promuje
i wspomaga działania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne oraz
szkoleniowe, a jej celem jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym z dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami. Jej
działania ukierunkowane są także na ulepszanie warsztatu pracy nauczycieli poprzez
organizowanie różnych form doskonalących oraz kwalifikacyjnych. W Bażantowie
funkcjonuje również Instytut Ekspertyz Psychologiczno-Sądowych, który oferuje diagnostykę i opiniowanie w sprawach sądowych dotyczących m.in. władzy rodzicielskiej, relacji rodzinnych, dysfunkcjonalności rodziny oraz opieki nad dzieckiem.
– To bardzo specjalistyczna oferta, dlatego
trudno powiedzieć, abyśmy działali tylko lokalnie, czy nawet regionalnie, ale bardzo cenimy sobie bliskość osiedla, które tworzą
głównie młode rodziny z dziećmi. Mają ten
komfort, że mogą korzystać z naszego
wsparcia na co dzień. In Corpore to świat pozytywnego myślenia o rozwoju, w którym
każdy może liczyć na profesjonalną pomoc
i wsparcie – podsumowuje dr Sosnowska-Wieczorek. ■

Archiwum In Corpore

Dzięki finansowaniu z trzech źródeł (w tym z NFZ), Centrum oferuje pełną dostępność swoich usług

Badania przesiewowe realizowane przez In
Corpore wykazały, że prawie połowa (!)
dzieci w wieku przedszkolnym ma deficyt
w słyszeniu obwodowym lub centralnym

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 664 300 069
www.centrumincorpore.pl

KIEDY WARTO ODWIEDZIĆ
FACHOWCÓW
Rodziców powinny zaniepokoić takie
objawy, jak: zaburzenia koncentracji,
brak mowy lub problemy
z prawidłową wymową, rozumieniem
i interpretacją poszczególnych
dźwięków, słów a nawet
wieloczłonowych poleceń. Jeśli
rozwój dziecka przebiega w sposób
nietypowy, dziecko ma trudności
z nabywaniem sprawności
motorycznej, pisaniem, czytaniem,
liczeniem, jeśli jest drażliwe
i nadpobudliwe lub osowiałe
i wycofane, jeśli ma problemy
z koordynacją ruchową, bądź jeśli
dziecko przejawia trudności
emocjonalne, źle funkcjonuje
w grupie – to znak, że potrzebuje
wsparcia specjalisty. Pomoc mogą
otrzymać nie tylko dzieci, ale także
młodzież i dorośli.

ODWIEDŹ STRONĘ
IN CORPORE
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NOWE SMAKI
W BAŻANTOWIE
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Archiwum Barbary Zakrzewskiej

W NOWEJ CZĘŚCI CENTRUM HANDLOWEGO BAŻANTOWO NA PONAD
200 METRACH KWADRATOWYCH W DIZAJNERSKICH, LOFTOWYCH
WNĘTRZACH POWSTANIE RESTAURACJA Z KAWIARNIĄ. PIERWSZE
SZCZEGÓŁY NA TEMAT NOWEGO LOKALU ZDRADZAJĄ JEGO
WŁAŚCICIELE – BARBARA ZAKRZEWSKA I ANDREA FUCCARO

hiwum Barbary Za
krz
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e

W naszej restauracji najważniejsza będzie
kuchnia. To tutaj powstaną niezliczone wywary, emulsje, sosy, smaki, fuzje substancji,
woni, kolorów i struktur. Tutaj doświadczą
Państwo kuchni włoskiej w nowym spojrzeniu, kuchni międzynarodowej inspirowanej
podróżami na Półwysep Apeniński,
do Chin, Japonii, Australii, Korei, Tajlandii,
Wietnamu i na Wyspy Fidżi. Razem z doświadczonym gronem kucharzy będziemy
pracować wyłącznie z wykorzystaniem
świeżych produktów, więc dania będą
zmieniały się sezonowo.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Potrawy niezmiennie serwowane będą w towarzystwie najlepszych włoskich win, które – podobnie jak najlepsze włoskie produkty i własnoręcznie przygotowane makarony – będzie można również zabrać ze sobą do domu.
Chcemy, aby lokal żył razem ze społecznością, dla której będziemy przygotowywać
warsztaty kulinarne i inne formy wspólnego
spędzania czasu z najlepszą kuchnią w roli głównej. Aby dostosować się do potrzeb
odwiedzających Centrum Handlowe Bażantowo, będziemy czekać na gości w na-

szej kawiarni już od godz. 10. Z kolei
o godz. 12 będzie startować kuchnia. Całość będzie czynna do ok. godz. 22.
Powierzchnia całego lokalu to ponad
200 mkw., które w ciepłych miesiącach będziemy dodatkowo powiększać o liczący
ponad 120 mkw. ogródek letni. Całość będzie zaprojektowana ze smakiem, osadzona w dizjanerskich, loftowych wnętrzach,
w których królować będą takie materiały,
jak: beton, szkło, inox i drewno.
Wkrótce zdradzę Państwu więcej szczegółów na temat nowych smaków Bażantowa. ■
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PLACEARCHITEKTURY
STRONA PRAWA

BYT ROZSZERZONY
MASAHARU TAKASAKIEGO
MASAHARU TAKASAKI POCHODZI Z KAGOSHIMY NA WYSPIE
KYUSHU, UZNAWANEJ ZA KOLEBKĘ CYWILIZACJI JAPOŃSKIEJ.
JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ORYGINALNYCH JAPOŃSKICH
ARCHITEKTÓW I AUTOREM SZEREGU NIEZWYKŁYCH BUDYNKÓW
W CAŁEJ JAPONII. KONCEPCJE JAPOŃSKIEGO ARCHITEKTA
ZAWIERAJĄ W SOBIE ORYGINALNE POŁĄCZENIE MOTYWÓW
ORGANICZNYCH I MITOLOGICZNYCH. TAKASAKI SAM OPISUJE
SWOJĄ ARCHITEKTURĘ JAKO „BYT ROZSZERZONY”,
POWSTAJĄCY W WYNIKU KONCENTRACJI WEWNĘTRZNEJ
ŚWIADOMOŚCI LUDZKIEJ I ENERGII NATURY, ŁĄCZĄCY OGÓŁ
LUDZKOŚCI Z KOSMOSEM
TEKST: tAdEáš gOryCzkA, kAbInEt
ArChItEktury w OstrAwIE

MISTRZOWIE ARCHITEKTURY

Gościem kolejnego wykładu z cyklu
„Mistrzowie Architektury” będzie Masaharu
Takasaki. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia
o godz. 18 w Muzeum Śląskim, które jest
współorganizatorem wydarzenia.

Takasaki stosuje w pracy tradycyjne japońskie środki
kaligraficzne (węgiel namoczony w wodzie). – Dzisiaj jest
tendencja do projektowania wszystkiego od początku
do końca w komputerze, co prowadzi do ujednolicenia języka
architektury – mówi Takasaki. Uważa, że w związku z tym
kiedyś nadejdzie czas, w którym oprogramowanie całkowicie
zastąpi architektów. Wszystko to sprawia, że chce
konsekwentnie ufać swojej dłoni.

Masaharu Takasaki prócz ciągłego poszukiwania
nowych dróg w architekturze, dużo uwagi
poświęca konstrukcjom odpornym na działania
żywiołów. Przełomowymi dla działalności
projektanta były tsunami i katastrofa w elektrowni
atomowej Fukushima w 2011 roku. Od tego
czasu jest bardzo zaangażowany w odbudowę
osiedli mieszkaniowych regionu.

Inspiracja tradycją
japońską nie ogranicza
się w przypadku
Takasakiego tylko
do techniki manualnej
przy projektowaniu.
Hōryū-ji jest najstarszym
zachowanym,
drewnianym budynkiem
nie tylko w Japonii, ale
również na świecie. Ta
buddyjska świątynia
liczy ponad 1000 lat
i stanowi dla
Takasakiego inspirację
konstrukcyjną.

W praktyce budowlanej
architekta duże znaczenie
odgrywa również element
społeczny, w ramach
którego mieszkańcy
sąsiadujący z inwestycją,
którą projektuje Takasaki,
mają wpływ na ostatczny
kształt budynku. W ten
sposób projektuje również
budynki użyteczności
publicznej, np. projekt
przedszkola zbudowanego
na betonowych palach
ponad ziemią zakłada
możliwość organizacji
placu zabaw dla dzieci pod
budynkiem.

Materiał powstał we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia
Architektów Polskich, organizatorem cyklu spotkań: „Mistrzowie Architektury”.
Więcej informacji: www.sarp.katowice.pl
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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TRANSFEROWANIE
ZYSKÓW W GRUPACH
KAPITAŁOWYCH
Arc
hiw
um

O INTRATNEJ WSPÓŁPRACY MAŁYCH Z DUŻYMI,
CZYLI O TRANSFEROWANIU ZYSKÓW W GRUPACH
KAPITAŁOWYCH POMIĘDZY SPÓŁKAMI DOMINUJĄCĄ
I ZALEŻNĄ – PISZE RAFAŁ KOLANO, RADCA PRAWNY

Zależności są częścią rzeczywistości spółek
i warto tę rzeczywistość dobrze poznać.
W obecnym prawie nie ma przeciwwskazań
do zawierania „nienazwanych” umów koncernowych; co więcej, umowy te są nazywane w ustawie umowami o przekazywaniu zysków.
Ustawa nie precyzuje jednak, jak taką umowę należy konstruować i jakim zmianom ulegną obowiązki organów w efekcie jej zawarcia. Bez kompetentnego wsparcia prawnego, zarządcy nie decydują się na wprowadzanie tych umów w życie, rezygnując z dobrodziejstwa kształtowania ich treści.
Korzyści w zawieraniu umów o przekazywaniu zysków należy upatrywać w maksymali-

zacji zysku spółki dominującej. Pożądany
efekt można osiągnąć poprzez transferowanie zysku ze stabilnej finansowo i organizacyjnie spółki zależnej, w której partycypuje
spółka dominująca.
Co ciekawe, właściciele spółki, którzy faktycznie oddali kontrolę nad nią swoim
menedżerom, zachowują uprawnienia decyzyjne w sprawie transferowania zysku. Zatem, cały proces nie sprowadza się wyłącznie do tego, że kadra zarządzająca maksymalizuje swoje zyski. Przeciwnie, interesy
właścicieli i menedżerów zbiegają się. Z tego wynika, że transfer zasobów z danej firmy
realizowany jest przez właściciela z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń osób zatrud-

nionych w spółce i to w celu osiągnięcia
obopólnych korzyści.
Niezależnie od powyższego, żaden ze
wspólników nie lubi dokładać prywatnych
środków na realizację – często kosztownych
– inwestycji spółki. Udzielanie pożyczek
z kapitałów własnych nie zawsze się opłaca.
Kiedy do rąk spółki dominującej trafia bezpośrednio zysk spółki zależnej nastroje
wspólników dokapitalizowanej spółki znacznie poprawiają się. Ryzyko gospodarcze
przyszłych inwestycji obniża się, bowiem odchodzą zmartwienia związane ze zwrotem
środków i ich wysokim oprocentowaniem.
Niebanalni inwestorzy potrafią zaspokoić interesy obu stron takiej umowy. ■

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kolano
Katowice, ul. Jagiellońska 6/17
tel. 32 201 07 10
www.radcy-prawni.com.pl
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W KRAINIE
FIORDÓW
ZANURZONY W PROMIENIACH ZACHODZĄCEGO
SŁOŃCA OSLOFJORD. EDVARD MUNCH, STAJE
NA WZGÓRZU EKEBERG, WIDZI BŁĘKITNO-CZARNY
FIORD, NAD KTÓRYM ZAWISŁY CHMURY „NICZYM
KREW I JĘZYKI OGNIA”. KILKA DNI PÓŹNIEJ
POWSTAJE JEDEN Z NAJBARDZIEJ PRZEJMUJĄCYCH
OBRAZÓW W HISTORII SZTUKI, IKONA
EKSPRESJONIZMU – „KRZYK”. OBRAZ, KTÓRY JEST
EMBLEMATEM NORWEGII – KRAJU SUROWEGO
I NIEPOKOJĄCO PIĘKNEGO

TEKST I ZDJĘCIA: mAłgOrzAtA kOLskA

Największy lodowiec w Europie to majestatyczny Jostedalsbreen

S

łynące ze wspaniałego targu z owocami morza, ruchliwe, hanzeatyckie
Bergen; bogate nordycką kulturą – śladami Hendrika Ibsena, Edvarda
Muncha i Edvarda Griega – Oslo; tętniące
studenckim życiem Trondheim – to fantastyczne, warte odwiedzenia miasta. Jednak
tym, co czyni Norwegię absolutnie niezwykłym miejscem na podróżniczej mapie jest
surowe piękno natury.

STOŁOWAĆ SIĘ W KRÓLESTWIE
SZTOKFISZA
Położony za kołem podbiegunowym archipelag Lofotów to prawdziwa perła Norwegii.
To tu można spacerować białymi piaskami
Uttakleiv – najbardziej romantycznej plaży
Europy (według „The Times”), spróbować
życia nor weskiego rybaka, wędkując
i mieszkając w tradycyjnej chatce na palach – rorbu czy skosztować specjału norweskiej kuchni – sztokfisza. Podróż po Lofotach to odwiedzanie urokliwych miasteczek – Hennigsvaer – rozmieszczonej na kilku rozrzuconych wysepkach Wenecji Lofotów, słynącej z pysznych cynamonowych
bułeczek osady – Å i otoczonego skalistymi
górami Reine.
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WSPIĄĆ SIĘ NA AMBONĘ I JĘZYK
TROLLA

PRZEPŁYNĄĆ NAJWĘŻSZY FIORD
ŚWIATA

Norwegia to wymarzone miejsce dla miłośników trekkingu, górskich wędrówek i…
ekstremalnej fotografii. Trzy lokalizacje zasługują na szczególną uwagę tych, którzy
po raz pierwszy uzbrojeni w buty górskie
i aparat odwiedzają kraj wikingów. To: Preikestolen, Kjeragbolten i Trolltunga. Dwie
pierwsze destynacje wznoszą się nad malowniczym Jasnym Fiordem, nieopodal stolicy nor weskiego przemysłu naftowego – Stavanger. Preikestolen, zwane inaczej
Amboną, jest stosunkowo łatwo dostępne.
Dotarcie do tej granitowej półki skalnej
nad Lysefjordem zajmuje około 1,5 godz.
marszu. Więcej wysiłku, doświadczenia
i zimnej krwi wymaga wspięcie się na znajdujący się do drugiej stronie fiordu Kjeragbolten – głaz, który zaklinował się ok. 1000
metrów nad przepaścią. Najbardziej wymagające dla piechurów jest zdobycie Trolltunga. Czego jednak nie robi się dla dobrego
ujęcia! Wznoszący się 700 metrów nad jeziorem Ringedalsvatnet Język Trolla został
uznany przez „The Huffington Post” jednym
z najbardziej przerażających miejsc do zrobienia selfie.

Fiordy można nie tylko podziwiać z góry. Można je także przepłynąć lub – przewiosłować.
Dobrym początkiem przygody z kajakarstwem morskim jest wycieczka wzdłuż najwęższego fiordu świata –Nærøyfjordu. Niesamowite wrażenie na wiosłującym z pewnością zrobi także ozdobiony srebrnymi wodospadami
Geirangerfjord. Znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO fiord wart jest
przepłynięcia poza sezonem (z uwagi na spory ruch promów utrudniających wiosłowanie).

Lofoty. Z Reinebringen roztacza się widok na Reine i niemal
na całą wyspę Moskenesøy

ZOBACZYĆ NORDKAPP I WYPAS RENIFERÓW
Niezwykłe szczęście mają ci, którzy zdołają
dotrzeć na północny kraniec kontynentalnej
Europy – Nordkapp i spojrzeć w dal. Smagany wiatrem Przylądek Północny często
spowity jest chmurami, które uniemożliwiają podziwianie bezkresu Oceanu Atlantyckiego, tworząc niezwykłą atmosferę tego
miejsca. Aurę tajemniczości wokół Nordkapp potęguje surowy krajobraz oraz stada
reniferów wypasanych tu przez rdzennych
mieszkańców tych terenów – Saamów. ■
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Lysefjord. Wejście na Kjeragbolten to
wyzwanie. Stąd odlatują, rzucając się
w przepaść, uprawiający wingsuit
ludzie-wiewiórki

Nærøyfjord, Lofoty czy Wybrzeże
Helgeland – tu warto wybrać się
kajakiem

Wodospad Mardalsfossen to jeden
z dziesięciu najwyższych wodospadów
Europy
27
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W RZECZY SAMEJ
Archiwum

ŁAZIENKA TO PIERWSZE MIEJSCE, DO KTÓREGO UDAJEMY SIĘ PO PRZEBUDZENIU
I JEŚLI TYLKO CHCEMY ŻYĆ W HARMONII Z NATURĄ, POWINNIŚMY ROZPOCZĄĆ
DZIEŃ W OTOCZENIU DREWNA I KAMIENIA – PISZE MAREK ZIĘBA, KONSULTANT
DS. OBSŁUGI INWESTYCJI MERA DESIGN

W

przed sta wio nej eks po zy cji
do mi nu ją płyt ki do sko na le
imi tu ją ce ka mień. Two rzą
wra że nie su rowo ści i po czu cie prze by wania w egzotycznym miejscu. Płytki te
nie powielają wad imitowanego materiału, m.in. jego wagi i ceny. Co ważne, występują w formatach: 120x120, 120x60,
20x120 i 45x90 cm, dzięki czemu każdy
projektant może stworzyć niepowtarzalne wnę trze. Do peł nie niem eks po zy cji
jest drew no po dob na płyt ka o na tu ral nym kolorze, z imitacjami sęków, która
z ko lei da je po czu cie przy tulne go cie pła, miejsca do relaksu.
W kompozycji płytek istotną rolę odgrywa
oświetlenie, które w barwie zimnej czyni płytki chłodnymi, uwypuklając strukturę kamie-

Hurtownia Mera
Tychy, ul. Przemysłowa 70,
tel. 32 780 11 00
www.mera.eu
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nia, a w bar wie ciepłej – ujednolica powierzchnię na posadzce.
W takim otoczeniu, natrysk nie mógł wyglądać inaczej: ukryte elementy wyposażenia,
gięta szyba kabiny i nowatorski odpływ zamontowany w ścianie podkreślają obraz
miejsca, które powinno się kojarzyć z naturalnym wodospadem.
Przysłowiową wisienką na torcie są baterie
ścienne włoskiego producenta – Fima Carlo Frattini (z 7-letnią gwarancją), z których
woda wypływa niczym strumyki spomiędzy
skał. Obraz przestrzeni dopełnia umywalka
RAK Ceramic, która przybrała formę owalnego głazu.
Zapraszam do zobaczenia tej i innych ekspozycji w salonie Mera Design w Nowym
Roździeniu. ■

SALON MERA DESIGN
W NOWYM ROŹDZIENIU
Salon Mera Design w Nowym
Roździeniu oferuje produkty należące
do asortymentu premium, głównie
z Hiszpanii i Włoch. Klienci mogą
wybierać spośród kolekcji płytek
ceramicznych dostępnych na polskim
rynku, ale też takich, których nie
znajdą w żadnym innym polskim
salonie. Poza płytkami salon oferuje
także m.in. ręcznie wykonane lampy
oparte na włoskim wzornictwie,
ceramikę sanitarną włoskich
projektantów, systemy nagłośnienia
i oświetlenia, a nawet biokominki.

Showroom Katowice
Katowice, Nowy Roździeń,
al. Roździeńskiego 199,
tel. 32 493 18 50,
www.mera-design.eu
zima 2016
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PLACESPORTU
PAMIĘTAJCIE
O WŁAŚCIWEJ DIECIE!
Dbając o siebie, nie możemy zapominać o odpowiedniej diecie. Ważne jest
nie tylko to, co jemy, ale również jak często. Najlepiej jeść pięć posiłków dziennie (w tym trzy większe), z których najważniejsze jest śniadanie. W przypadku
Igi wygląda ono tak: – Jeszcze
przed posiłkiem wypijam wodę z cytryną, która pobudza trawienie. Często moim pierwszym posiłkiem jest owsianka.
Dodaję do niej mleko (zawierające maksymalnie 0,5 proc. tłuszczu), łyżkę miodu i banana. A do tego cynamon, który
pobudza spalanie tłuszczu – mówi trenerka.

IGA
ODRZYWOŁEK:

TAK DBAM
O FORMĘ
W TYM ROKU POLSKIE MEDIA OBWOŁAŁY JĄ
NAJPIĘKNIEJSZĄ POLSKĄ TENISISTKĄ.
MOWA O IDZE ODRZYWOŁEK, NA CO DZIEŃ
TRENERCE TENISA W BAŻANTOWO SPORT.
PRZED ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ ZIMĄ ZAPYTALIŚMY
JĄ, JAK DBA O FORMĘ. POKAZAŁA NAM
KILKA SWOICH ULUBIONYCH ĆWICZEŃ,
KTÓRE KAŻDY MOŻE SAMODZIELNE
WYKONYWAĆ W SIŁOWNI
TEKST I ZDJĘCIA: PIOtr kALsztyn

IGA ODRZYWOŁEK
Iga Odrzywołek jest 21-letnią
studentką fizjoterapii w Górnośląskiej
Wyższej Szkole Handlowej.
Mieszkańcy Bażantowa znają ją lepiej
z kortów tenisowych Bażantowo
Sport, gdzie trenuje adeptów tenisa
(jest również doradcą dietetycznym).
Na swoim koncie zgromadziła ponad
20 medali Mistrzostw Polski, była
również numerem jeden na listach
rankingowych.

WYKROKI Z OBCIĄŻENIEM Aby wyrzeźbić mięśnie ud i pośladków, warto wykonywać
wykroki z obciążeniem. Należy złapać w obie
ręce hantle (np. trzykilogramowe) i w ten sposób energicznie „spacerować” przez trzy minuty. Ćwiczenie powtarzamy trzy razy,
po każdej serii, robiąc minutową przerwę.

ĆWICZENIA Z TAŚMAMI TRX
Ćwiczenia z taśmami TRX wzmacniają
mięśnie bez obciążania stawów
i kręgosłupa. Łapiemy uchwyty
wyprostowanymi w łokciach rękami
i odchylamy taśmy przed siebie. Następnie
uginamy ręce i opieramy się na pasach.
Przypomina to nieco tradycyjne pompki.
Ćwiczenia wykonujemy w czterech seriach,
po dziesięć powtórzeń każda.
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ĆWICZENIA NA
SUWNICY Aby mieć
smukłe nogi, warto
wykonywać ćwiczenia
na suwnicy. Trzy serie
po dwadzieścia razy.
Pamiętajmy jednak, aby
każdą z nóg ćwiczyć
osobno!

PLANK Ćwiczenie inaczej
nazywane deską. Przyjmujemy
pozycję jak do pompek,
przy czym opieramy się nie
na dłoniach, lecz na łokciach.
W takiej pozycji należy wytrzymać
przez 30 sekund, ćwiczenie
powtarzamy pięć razy. Deska
wzmacnia praktycznie wszystkie
nasze mięśnie.

BRZUSZKI Budując mięśnie
brzucha, nie możemy zapominać o brzuszkach. Nie muszą
to być jednak te tradycyjne,
znane z zajęć WF-u. Można również trenować brzuszki
skośne lub z uniesionymi nogami. Brzuszki robimy
w ośmiu seriach, po jednej
minucie każda.
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PODNOSZENIE SZTANGI W PRZYSIADZIE Należy wykonać trzy serie po
dwadzieścia powtórzeń. Zależnie od kondycji, gryf od
sztangi można odpowiednio obciążyć, tak aby ważył
około pięciu kilogramów.
Ćwiczenie świetnie kształtuje pośladki.

ROWEREK Trening kończymy 20 minutami
na rowerze stacjonarnym. Trening kardio
pomoże nam spalić zbędne kalorie!
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AKCESORIA, KTÓRE PODKREŚLĄ INDYWIDUALNOŚĆ SAUNY

PERFEKCJA AŻ PO DETALE DLA
PEŁNEGO ODPRĘŻENIA, TO
MYŚL PRZEWODNIA
PROJEKTANTÓW TWORZĄCYCH
SAUNY I ŁAŹNIE PAROWE FIRMY
KLAFS – MÓWI JACEK NOWICZ,
KIEROWNIK DS. HANDLOWOTECHNICZNYCH GEOKRAFT,
PARTNERA FIRMY KLAFS

Sauna ogrodowa TALO z opcjonalnym tarasem

W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH SAUN

DBANIE O ZDROWIE NIE
POWINNO BYĆ LUKSUSEM
JEDNAK MOŻE TAK WYGLĄDAĆ
Arc
hiw
um

NAWET NAJKRÓTSZA KĄPIEL W SAUNIE DAJE NAM POCZUCIE
CAŁKOWITEGO RELAKSU. ABY JEDNAK DOŚWIADCZYĆ
OPTYMALNEGO ODPRĘŻENIA, NALEŻY KĄPIEL W SAUNIE
NAPRAWDĘ CELEBROWAĆ, BEZ POŚPIECHU, DELEKTUJĄC SIĘ
WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI – PISZE JOANNA WYBRANIEC

W świecie goniących terminów i stałej
dostępności odczuwamy coraz
silniejszą potrzebę prawdziwego
odprężenia. Czy posiadasz w domu
małą saunę, czy tworzysz domową
strefę SPA z sauną, łaźnią parową oraz
basenem, dzięki naszej pomocy
możesz zapewnić sobie i swoim
najbliższym w pełni komfortowe,
nowoczesne i niepowtarzalne domowe
tło dla chwil relaksu. Dla naszych
klientów jesteśmy wsparciem
na każdym etapie projektu domowego
SPA. Zapraszamy do naszego biura
w Katowicach, przy ulicy Szarych
Szeregów 31, gdzie można bliżej
przyjrzeć się rozwiązaniom firmy
KLAFS. Sauna sucha oraz łaźnia
parowa są ozdobą części
wystawienniczej biura.

suje po prostu wszędzie. To pierwsza
na świecie sauna, która za sprawą naciśnięcia jednego guzika, składa się, zupełnie jak
obiektyw aparatu! W pełni zamknięta ma zaledwie 60 cm głębokości, niczym zwyczajna szafa, a już po 20 sekundach rozsuwa się
do rozmiaru zapewniającego jej pełną funkcjonalność. Składając się z trzech elementów, które wysuwają się z siebie nawzajem,
prawie trzykrotnie zwiększa swoją głębokość!
Kabinę sauny S1 KLAFS można wyposażyć
w rozkładaną leżankę, która umożliwi korzystanie z sauny dwóm osobom leżącym obok
siebie, podwajając w ten sposób powierzch-

K

ąpiel w saunie to prawdopodobnie
najbardziej naturalny z zabiegów
wellness. Kto raz zajął miejsce
na ławce sauny, tego niełatwo skłonić do powstania. Dzięki technicznym rozwiązaniom
firmy KLAFS, wykorzystując niewielką powierzchnię domu, każdy może zapewnić sobie i swoim najbliższym możliwość relaksu
we własnej saunie.

Własną domową saunę można dowolnie wyposażyć, wykorzystując dostępne akcesoria, które podniosą w znacznym stopniu wyjątkowość doznań podczas kąpieli.
AQUAVIVA, to urządzenie skonstruowane przez artystę medialnego, profesora Waltera
Giersa. To źródło stymulacji bodźców optycznych i akustycznych, które podczas kąpieli
w saunie pozwolą poczuć się tak, jakbyśmy siedzieli w lesie, nad górskim potokiem lub
nad morzem. Dzięki kolorowemu oświetleniu można zatopić saunę w ulubionym kolorze, zmieniać kolory, tworzyć zupełnie nowe odcienie. Dodatkowo można zastosować
system do domowej inhalacji Microsalt SaltProX (urządzenie znajdzie zastosowanie
w każdej saunie i kabinie na podczerwień). Technologię opracowano w taki sposób,
aby w temperaturze 30-50 st. C wytworzyła solny mikroklimat. Jeszcze tylko gwieździste
niebo POLAR, które wyczarowuje na suficie iskrzące się gwiazdy, podkład muzyczny
i uzyskujemy efekt całkowitego odprężenia w domowym zaciszu.

nię leżenia. Sauna S1 KLAFS została zaprojektowana jako kompletny, samowystarczalny system. Sauna może zostać zainstalowana w gabinecie, sypialni czy salonie. Może
posiadać szklany front lub front pełny zlicowany z szafą zabudowaną wokół sauny.

ODROBINA LUKSUSU W OGRODZIE
Jeśli dysponujesz ogrodem, to fantastycznym rozwiązanie jest sauna TALO. Samodzielnie stojący domek z sauną w ogrodzie
daje więcej niż tylko pozytywne, zdrowotne
oddziaływanie sauny. W otoczeniu natural-

Katowice, ul. Szarych Szeregów 31
tel. 608 052 573, 668 230 500
e-mail: info@geokraft.eu

SAUNA DO SYPIALNI I BIURA
Nowa sauna S1 firmy KLAFS, która otrzymała nagrodę RedDot Design Award 2016, pa-

www.facebook.com/compasspoolspolska
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nego środowiska na nowo odkryjemy swój
ogród, a dzięki różnym projektom i rozwiązaniom, indywidualnie dopasujemy saunę
do jego warunków. TALO charakteryzuje się
modnym designem i oferuje wszystko, co
musi posiadać nowoczesna sauna ogrodowa: mocną izolację termiczną dla niskiej
utraty energii oraz wysokiej jakości materiały
wewnątrz i na zewnątrz (wykonana z syberyjskiego modrzewia jest wyjątkowo odporna na każdą pogodę). Wystarczy zamknąć
oczy i pozwolić myślom swobodnie błądzić.
Dlaczego by więc nie stworzyć własnej, domowej sauny? ■
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ODWIEDŹ STRONĘ
COMPASS POOLS POLSKA
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IMPLANTOPROTETYKA I STOMATOLOGIA
STAJĄ SIE CORAZ BARDZIEJ CYFROWE
O NAJNOWSZYCH TECHNOLOGIACH W DUDA CLINIC – SKANOWANIU I WIRTUALNYM
PLANOWANIU PRAC - PISZE DR MARIUSZ DUDA, SPECJALISTA CHIRURG,
IMPLANTOLOG I EKSPERT DS. IMPLANTOLOGII ESTETYCZNEJ,
WŁAŚCICIEL DUDA CLINIC
W implantologii stomatologicznej i protetyce stomatologicznej w ciagu ostatnich lat dokonuje się rewolucja technologiczna. Pojawiło się wiele nowych metod związanych z najnowszymi technologiami. Powoli odchodzi się od
klasycznych sposobów planowania prac implantologicznych i protetycznych, zamiast wycisków stosujemy cyfrowe skanery, na nowoczesnych drukarkach wykonujemy potrzebne modele, korony tymczasowe czy szablony implantologiczne. Z kolei nowoczesne urządzenia do wycinania CAD - CAM (stomatologiczne frezarki numeryczne)
pozwalają na precyzyjne wycinanie koron i mostów porcelanowych.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
Tomograﬁa komputerowa pozwala na dokładną, specjalistyczną diagnostykę w implantologii
i stomatologii. Na cyfrowym obrazie możemy zobaczyć przestrzenny obraz tkanek, dokonać
odpowiednich pomiarów i zdecydować, czy jest możliwa implantacja lub potrzeba odbudować dodatkowo kość. Tomograﬁa jest przydatna również w leczeniu endodontycznym, chirurgicznym i w każdej dziedzinie stomatologii.

WYCINANIE CAD - CAM
Ostateczne prace protetyczne - licówki, korony i mosty na zębach własnych lub korony
i mosty na implantach coraz częściej wykonujemy w technice cyfrowej. Na podstawie wirtualnego projektu elementy protetyczne wycina się ze specjalnych, barwionych bloków cyrkonu
i nadaje się gotowym pracom indywidualny dla pacjenta charakter. Takie pełnoceramiczne
korony i mosty mają dużą trwałość i są bardzo precyzyjnie dopasowane do zębów pacjenta.

NATYCHMIASTOWE KORONY I MOSTY
Znając dokładne położenie implantów w programie wirtualnym możliwe jest wcześniejsze zaprojektowanie tymczasowego uzupełnienia protetycznego i wykonanie go już przed przeprowadzeniem zabiegu. Pacjent siadając na fotelu, bezpośrednio po założeniu implantów może
otrzymać nowe uzupełnienie protetyczne i wszytko odbywa się na tej samej wizycie. Taka
zaawansowaną metodę można dzisiaj zastosować w wielu przypadkach.

Rozwój technologii, a w szczególności systemów cyfrowych powiększa możliwości leczenia stomatologicznego
i implantologicznego. Dokładne planowanie, minimalnie inwazyjne zabiegi z użyciem szablonów do nawigacji implantologicznej, precyzyjnie wykonane indywidualne prace protetyczne - zwiększają bezpieczeństwo i przewidywalność
leczenia. Dzisiaj możemy znacznie skrócić czas trwania zarówno zabiegu jak i całego, kompleksowego leczenia, co
niewątpliwie podnosi komfort pacjentów podczas kompleksowego leczenia stomatologicznego i implantologicznego.

DR N. MED. MARIUSZ DUDA
Specjalista chirurg, implantolog i ekspert ds. implantologii estetycznej, właściciel Duda Clinic. Współzałożyciel i aktualny prezydent PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz wiceprezydent ICOI – International Congress of Oral Implantologists. Uznany w Polsce
i zagranicą wykładowca z zakresu implantologii stomatologicznej.

SKANOWANIE
Skanowanie jest nieinwazyjnym i całkowicie bezbolesnym badaniem wykorzystującym specjalny skaner wewnątrzustny, który dzięki wiązce światła przenosi warunki panujące w jamie ustnej na język komputerowy. Urządzenie tworzy przestrzenne, kolorowe obrazy zębów
i dziąseł na ekranie komputera. Obrazy te można dowolnie powiększać, obracać i dzięki
temu pacjent może dokładnie zobaczyć, jak wygląda sytuacja w ustach przed rozpoczęciem
leczenia

WIRTUALNE PLANOWANIE PRAC
Obrazy i dane cyfrowe z tomograﬁi komputerowej i skanera łączy się w specjalistycznym
programie. Program pozwala na wirtualne zaplanowanie przyszłych miejsc dla implantów
i zaprojektowanie przyszłego uzupełnienia protetycznego. Można precyzyjnie zaprojektować
wielkość, kształt oraz kolor zębów, które wkrótce zostaną odbudowane.

SZABLONY DO NAWIGACJI, DRUKOWANIE,
W wielu przypadkach możliwe jest po wirtualnym zaplanowaniu zabiegu, kiedy mamy określone pozycje implantów, wykonanie szablonu do nawigacji implantologicznej. Specjalne szablony do nawigacji implantologicznej wykonujemy z użyciem drukarek cyfrowych. W takiej
sytuacji implanty wprowadza się bezpłatowo, bez rozcinania dziąseł. Dzięki temu zabieg implantacji jest minimalnie inwazyjny.

ul. Kołodzieja 8
40-749, Katowice
tel. 32 253 01 09
www.dudaclinic.com

PLACEBO

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW

Archiw
um
Sig
nu
m

GASTROLOGIA
DZIECIĘCA
MITY Z ZAKRESU GASTROLOGII DZIECIĘCEJ OBALA
DR N. MED. AGNIESZKA KRZYWICKA Z CENTRUM
MEDYCZNEGO SIGNUM

FAKT/MIT
▼▼▼

M

PO OBIEDZIE DZIECKO
MUSI SIĘ NAPIĆ CZEGOŚ
CIEPŁEGO.

Picie nie może zastąpić jedzenia,
dlatego od małego należy uczyć dzieci,
że pijemy raczej po zakończeniu posiłku,
a nie w jego trakcie. Ważne jest też to,
co dajemy dzieciom do picia. To
powinien być płyn obojętny, czyli
najlepiej woda, która nie powoduje
zaburzeń łaknienia. Temperatura tego
płynu nie ma większego znaczenia.

F

DZIECI NIE POWINNY JEŚĆ
GRZYBÓW. Dzieci nie powinny

jeść grzybów, bo grzyby nie są
niezbędnym elementem diety, a ich
spożywanie niesie ogromne ryzyko
zatrucia. W przypadku dzieci oznacza
ono stan bezpośredniego zagrożenia
życia, a trzeba pamiętać, że znalezienie
dawcy dla dziecka jest o wiele
trudniejsze niż dla dorosłego.

M

KWAŚNE MLEKO MOŻE
ZNISZCZYĆ
U NIEMOWLĄT KOSMKI
JELITOWE. Wręcz przeciwnie,

kwaśne mleko jest bardzo zdrowe.

W diecie mniejszych niemowląt nie
jest niezbędne, ale nie powinno też
szkodzić. W diecie większych
niemowląt (od 10 miesiąca życia)
wręcz powinny znajdować się
produkty oparte na kwaszonym mleku:
biały ser, jogurt naturalny lub
maślanka.

F

DLA DZIECKA BARDZO
WAŻNA JEST
REGULARNOŚĆ POSIŁKÓW.

Dzieci bardzo lubią unormowany rytm
posiłków. To najczęściej dorośli
zaburzają go przekąskami. Wtedy
dziecko nie chce jeść posiłków
zasadniczych i dochodzimy do sytuacji,
kiedy dieta opiera się głównie
na przekąskach.

M

COCA-COLA JEST
NAJLEPSZA
NA WYMIOTY. Jeśli

dziecko jest w stanie przyjąć płyn i nie
zwymiotować, to każdy osłodzony płyn
(cukier przywraca prawidłowy tor
biochemiczny) będzie pomagał
na wymioty, zwłaszcza jeśli dodatkowo
będzie zimny.

F

DZIECI NIE POWINNY JEŚĆ
CUKIERKÓW TRUFLOWYCH.

Cukierki truflowe zawierają
domieszkę alkoholu, ale dzieci nie
powinny jeść nie tylko takich cukierków,
ale w ogóle słodyczy. Słodycze są im
zupełnie niepotrzebne. Dziecko
nieprzyzwyczajone do takiej dużej ilości
cukru, samo się z natury nie upomni,
wystarczy mu słodycz owoców.

M

DZIECKO KARMIONE
PIERSIĄ NIE POTRZEBUJE
DODATKOWEGO ŹRÓDŁA
WITAMIN. Aktualne zalecenia

zakładają, że dzieci karmione piersią
wymagają dodatkowego podawania
witamin D i K.

F /M

NA
BIEGUNKĘ
POMAGA
GOTOWANA MARCHEWKA LUB
WODA Z MĄKĄ. Wody z mąką nie

polecam, ale gotowaną marchewkę
jak najbardziej. Zawiera bardzo dobrą
konstrukcję składników dietetycznych:
pożądane węglowodany i błonnik. Nie
likwiduje jednak przyczyn, lecz
niweluje skutki. ■

Katowice, ul. Hierowskiego 70A
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37 | www.signum-katowice.pl
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SZLAKIEM
ŚLĄSKIEGO
BLUESA
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WOJCIECH MIREK
ŚLĄSK JEST MIEJSCEM, GDZIE NARODZIŁO SIĘ WIELE
MUZYCZNYCH LEGEND. TO TUTAJ PIERWSZY RAZ
PRZED PUBLICZNOŚCIĄ WYSTĘPOWAŁY TAKIE ZESPOŁY,
JAK: DŻEM, CREE, CZY SBB. NIE MOŻEMY O TYM
ZAPOMINAĆ, A W ZACHOWANIU DOBREJ PAMIĘCI POMOŻE
SZLAK ŚLĄSKIEGO BLUESA. JAK W „WEHIKULE CZASU”
POWRÓCIMY DO KULTOWYCH KLUBÓW, KTÓRE ZNIKNĘŁY
JUŻ Z MUZYCZNEJ MAPY ŚLĄSKA

Pomysłodawca Szlaku Śląskiego Bluesa,
event manager, organizator licznych
koncertów i wydarzeń artystycznych
w całej Polsce. Uczestniczył w realizacji
m.in. Męskiego Grania, Miuosh XV, 35lecia grupy Dżem.

METRO
▼▼▼

D
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Musical Metro to jedno z niewielu
wydarzeń teatralnych w Polsce, które
można określić za pomocą przy-

miotnika: „kultowy”. Już od 25 lat Metro
przykuwa uwagę odbiorców w całym
kraju. Spektakl został wystawiony ponad 950 razy i przyciągnął na widownię
prawie milion widzów. Z okazji jubileuszu, musical będzie można zobaczyć
na największej katowickiej scenie – w le-

PORANEK NOWOROCZNY

AUKSO I ZAKOPOWER

▼▼▼

▼▼▼

8 styCznIA 2017 rOku
NOSPR, Katowice
Bilety: od 70 do 100 złotych

28 styCznIA 2017 rOku
NOSPR, Katowice
Bilety: od 40 do 100 złotych

10 mArCA 2017 rOku
Spodek, Katowice
Bilety: od 59 złotych

Dziesięć lat temu razem z Bluestracją graliśmy
koncert w piotrowickim klubie Blus. Niesamowity lokal. Klimat tych czterech ścian, opowieści
właściciela – Heńka Bialika i muzyka. Wtedy
postanowiłem poszukać innych lokali w Katowicach, które wypełnia duch bluesa. Chciałem
dowiedzieć się, gdzie mieścił się mityczny klub
Puls z „Wehikułu Czasu”. Stopniowo zacząłem
odkrywać nowe miejsca, każde z własnymi,
obłędnymi historiami. Okazało się, że takie
miejsca jak Blus, Puls czy Leśniczówka to właśnie prawdziwa historia. Każde z nich miało tak
ogromny wpływ na współczesną muzykę, że
zasługują na jakieś upamiętnienie. Tak powstał
pomysł stworzenia Szlaku Śląskiego Bluesa.
Założenie jest bardzo proste – zebraliśmy
w jedną całość wszystkie rozsiane po całym
Śląsku miejsca, w których swoje pierwsze muzyczne kroki stawiał Dżem, SBB, Krzak czy
Cree. Muzyka jest żywą tkanką, dlatego Szlak

Śląskiego Bluesa to nie encyklopedia przeniesiona na symboliczne tablice pamiątkowe.
Po Szlaku oprowadzają dźwięki i autentyczne
wspomnienia osób, które tworzyły historię każdego z tych klubów. Poruszanie się tropem
bluesa umożliwia specjalna aplikacja multimedialna, za pomocą której można będzie odtworzyć wspomnienia muzyków o każdym z klubów, które na przestrzeni ostatnich 50 lat gościły np. Ryśka Riedla, Janka „Kyksa” Skrzeka,
czy Irka Dudka.
Projekt, który powstaje dzięki wsparciu Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów oraz Prezydenta Marcina Krupy, jest rozwojowy – w pierwszym roku funkcjonowania udostępniliśmy historie pierwszych dziesięciu klubów, w przeciągu najbliższych 2 lat planujemy
oznaczyć na Szlaku blisko 40 miejsc, które budowały fundamenty muzyki pochodzącej ze
Śląska (docelowo, nie tylko bluesowej). ■

zima 2016

W styczniu Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia zaprosi na
kolejny koncert z cyklu Poranków
Noworocznych. Tym razem gośćmi orkiestry będą sopranistka Karina Skrzeszewska i tenor Adam Sobierajski. W drugą
niedzielę nowego roku publiczność będzie miała okazję wysłuchać znanych i lubianych utworów znakomitych twórców
wiedeńskich. W programie koncertu znajdą się uwertury, arie i duety z operetek
Franza Lehára i Imre Kálmána – wielkich
kompozytorów operetki wiedeńskiej węgierskiego pochodzenia. Za pulpitem dyrygenckim stanie José Maria Florêncio.

gendarnym Spodku. Aktorzy teatru Buffo tym razem wystąpią na scenie z dynamiczną scenografią, specjalnie przygotowaną na trasę 25-lecia musicalu.
W Katowicach zobaczymy m.in. Nataszę
Urbańską, Janusza Józefowicza, Mariusza Czajkę i Artura Chamskiego.

kiedy góralską gwarą), jak i w doborze instrumentów. Wiodącą postacią zespołu jest
skrzypek i wokalista Sebastian Karpiel-Bułecka, a kompozytorem, aranżerem i producentem nagrań – Mateusz Pospieszalski.
Tym razem w budynku NOSPR zespół wystąpi wraz z orkiestrą kameralną AUKSO. To
nie pierwsze spotkanie artystów, dwa lata temu zagrali wspólnie podczas koncertu „Serce za serce”, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

SYMPHONICA

▼▼▼
Zakopower to istniejąca od ponad 10 lat formacja rockowo-folkowa, jeden z najbardziej
energetycznych zespołów na polskim rynku
muzycznym. W swoim repertuarze
kultywuje tradycje podhalańskie, zarówno
w warstwie wokalnej (teksty śpiewane nie-

4 LutEgO 2017 rOku
Katowice Miasto Ogrodów
Bilety: od 40 do 90 złotych
„Symphonica” to multimedialne widowisko
z muzyką takich zespołów, jak: Metallica,
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Nirvana, Pearl Jam, Deep Purple, AC/DC,
Guns N' Roses i Aerosmith. Jest to podróż
po niezwykłym świecie artystycznych doznań, w którym potęga elektrycznych gitar
współgra z subtelnym śpiewem operowym
oraz brzmieniem orkiestry symfonicznej.
Całości dopełniają wizualizacje i starannie
dopracowane efekty sceniczne. Dźwięk,
ruch, obraz i światło tworzą wyjątkowy, metafizyczny spektakl. W tej niezwykłej oprawie usłyszeć można ponadczasowe rockowe i metalowe ballady, instrumentalne
dzieła gigantów gitary oraz pełne niepokoju kompozycje nurtu grunge. Artyści występujący w projekcie to zwycięzcy i laureaci polskiego talent show „The Voice of
Poland”: Damian Ukeje i Monika Pilarczyk.

Gościnnie na scenie pojawi się Małgorzata Ostrowska.

QUEEN SYMFONICZNIE

▼▼▼
18 mArCA 2017 rOku
Dom Muzyki i Tańca, Zabrze
Bilety: od 95 do 150 złotych
25 lat temu odszedł Freddie Mercury. Pozostała jego muzyka – słuchana i aranżowana wciąż na nowo w hołdzie artyście.
W marcu 2017 r. usłyszymy utwory legendarnego wokalisty w niecodziennym wykonaniu. Podczas dwuczęściowego koncertu na scenie wystąpi ponad 60 arty-

stów i zaprezentuje najwybitniejsze utwory Queen w aranżacjach z udziałem Hollyłódzkiej Orkiestry Filmowej. Projekt Queen Symfonicznie to dwugodzinny spektakl podzielony na dwie części, z najwspanialszymi kompozycjami Queen. Finał występu uświetni także występ solisty – śpiewającego aktora, który wcieli się w rolę
Freddiego Mercury’ego. Zespół wystąpi
z nowym programem, do którego włączono m.in. „Bicycle Race”, „Another One Bites The Dust”, „Under Pressure” znane
z wykonania z Dawidem Bowie oraz wyjątkową kompozycję „Barcelona”, którą
Freddie Mercury nagrał wraz z hiszpańską śpiewaczką operową Montserrat Caballe.
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SKANUJ KODY
I ZOBACZ ZDJĘCIA, KTÓRE NIE ZMIEŚCIŁY SIĘ NA PAPIERZE
ORAZ SŁUCHAJ WYWIADÓW

ZAPRASZAMY NA

WWW.MAGAZYNPLACE.PL
PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:
BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Bażantów 2 / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice,
ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Hierowskiego 70 / SALON OPTYCZNY SIGNUM CH LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / SALON
OPTYCZNY SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINIC
Katowice, ul. Kościuszki 255 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 /
ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice,
ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTO KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTO SOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2 / PORSCHE
INTER AUTO Rybnik, Brzezińska 27 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice,
ul. Bocheńskiego 125 / LELLEK PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 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 Maja 93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12
/ PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka 103 / 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 / IN CORPORE Katowice,
ul. Bażantów 2 / DUDA CLINIC Katowice, ul. Kołodzieja 8 / A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 / CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / NOSPR Katowice,
pl. W. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 (Bayla, Estee Lauder, Wójcik, iSpot, 4Faces, Mount Blanc, Tescoma,
Pretty One, Douglas, Tommy Hilfiger, Wittchen) / GALEN REHABILITACJA Katowice, ul. Pijarska 3 / GALEN ORTOPEDIA Bieruń, ul. Jerzego 6 / LAB TEST Katowice,
ul. Bażantów 47/2 / OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 / MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199 / SKIN LASER LUBELSCY
Katowice, ul. Mickiewicza 14 / EXTREME CODING Katowice, ul. Słowackiego 13/ COMPASS POOLS POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31 / HOTEL MONOPOL
Katowice, ul. Dworcowa 5 / HOTEL NOVOTEL Katowice, al. Roździeńskiego 16
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PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE

sala koncertowa NOSPR
plac Wojciecha Kilara 1, Katowice

www.nospr.org.pl

3 lutego 2017
godz. 19.30

Symphonieorchester
des Bayerischen
Rundfunks
Mariss Jansons
dyrygent

8 lutego 2017
godz. 19.30

Royal Philharmonic
Orchestra
Pinchas Zukerman
dyrygent i solista
RYSUNKI: MARTYNA JANIK
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