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W NUMERZE
RESTAURAcjA VILLA 
GARdENA
Każdy lubi dobrze zjeść, ale sama potrawa to nie wszystko. 
To miejsce, aura, którą roztacza i ludzie nadają mu 
wyjątkowy charakter. Zapraszamy do Restauracji Villa 
Gardena.

ZATOkI pOd kONTROLą
Problem w leczeniu zatok pojawia się wtedy, 
kiedy nie da się znaleźć przyczyny bólu. 
Diagnostyka 3D jest przełomem w leczeniu 
chorych zatok

cAłA pRAWdA O 
LEcZENIU kANAłOWyM
Bo leczyć kanałowo można już bez bólu i stresu, 
a nawet w pełnym poczuciu komfortu

„SkłAdAM SIę Z 
cIąGłych pOWTóRZEń”
Artur Rojek – krótko i na temat

UŚMIEch SZyTy NA MIARę
Zanim zdecydujesz się na zmianę swojego uśmiechu 
możesz zobaczyć wstępny efekt na własnych zębach 
i ocenić czy nowy uśmiech jest tym, czego właśnie szukasz

FdM – kONTROWERSyjNA 
TERApIA cZy REWOLUcjA  
W FIZjOTERApII?
Skręcona kostka do szyny na 14 dni? – Nigdy więcej! 
Metoda FDM to rewolucja w fizjoterapii, która 
pozwala odzyskać sprawność w ciągu 2 sesji!

dObRA kARMA
„Chcemy dobrze karmić, zapraszać do dobrej 
przestrzeni i częstować naszych Gości czymś dobrym 
- uczciwym, z serca podanym, odżywczym i prostym”

EMERyTURA TO bZdURA, 
bO pIENIądZE Są... SExy!
Autobiograficzny poradnik  finansisty Fryderyka 
Karzełka, dzięki któremu każdy dowie się jak 
pomnażać swoje aktywa

kULTURA NATURA
Wywiad z Alexandrem Liebreichem, Dyrektorem 
Artystycznym nowej siedziby NOSPR, czyli ile 
mamy szczęścia, że mieszkamy na Śląsku

jęZykOWE SAFARI
Chęć nauki języka obcego można połączyć 
z pragnieniem poznania świata

pOWRóT dO MłOdOŚcI, 
cZyLI pIękNO bEZ SkALpELA
Zdrowa, piękna skóra i kilka centymetrów mniej 
w biodrach. Jeżeli wydaje Ci się, że nie masz na to 
czasu, to spójrz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
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Od REdAkcjI

iosna! Ukochana pora roku. No może nie ta marcowa, ale 
kwietniowa już na pewno. Kiedy minęła zima, nie wiem. 
Miło się z nią pożegnać wiosennym gradem i… śniegiem.

A tymczasem oddajemy w Wasze ręce kolejny już numer 
Silesia Smile. Nasz magazyn nadal się zmienia, wyszlachetniał no i troszecz-
kę utył. Mam nadzieję, że i tym razem znajdziecie tu ciekawe artykuły. To 
budujące, że wokół nas jest tyle instytucji, a także firm prowadzonych z pa-
sją i zaangażowaniem. Dlatego zapraszam każdego, kto robi coś ciekawego 
na Śląsku i dla Śląska do współtworzenia naszego magazynu.

Jeżeli jeszcze nie odwiedziliście nowej siedziby Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach to gorąco zachęcam. Uczucie 
oderwania od rzeczywistości i czucie dźwięków w każdej komórce ciała, na-
dal mnie nie opuszcza podczas koncertów. Gorąco polecam! Wybierzcie się 
w taką  podróż - wrażenia niezapomniane.

Takie samo odczucie pojawi się, tym razem na podniebieniu, gdy się-
gniecie po jedyne w swoim rodzaju lody marki Lodomania. Już w nazwie 
ukryta jest pasja i serce włożone przez właścicieli w tworzenie ukochanego, 
nie tylko przez dzieci, deseru. 

Za chwilę wakacje! Jeśli przygodę pragniesz połączyć z  nauką języka, 
a południe Afryki nadal jest dla Ciebie tajemnicą, kochasz przyrodę i  le-
niuchowanie w promieniach słońca to Project Travel jest stworzony właśnie 
z myślą o Tobie. Zerknij!

„Pieniądze są sexy”  to fakt, ale też  książka napisana przez Fryderyka 
Karzełka. Ten wyjątkowy autobiograficzny poradnik przełamuje tabu jakim 
owiane są  pieniądze i mieszane uczucia jakie wywołują. Jest mi szczególnie 
miło, ponieważ autor przeznaczył kilka stron w swojej książce mnie i moje-
mu mężowi, opisując naszą drogę zawodową. Jesteś ciekaw? Taki poradnik 
to idealny prezent dla każdego. Zwłaszcza dla nas samych. 

 Życzę ciekawej lektury,

Barbara Urbanowicz-Śmigiel
Redaktor Naczelna, lekarz stomatolog

IMPL ANT MASTER CLINIC

wydawca

www.smigiel.net

redaktor naczelna
barbara Urbanowicz-Śmigiel
barbara@smigiel.net 
0048 605 306 378

kierownik projektu
joanna dybała
joanna.dybala@smigiel.pl 
0048 669 669 180

korekta
kamila Szal

skład
Marcin Szmandra

druk
drukarnia kolumb

zdjęcia 
Wojciech koszowski 
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W



3W NUMERZE

(SZ)cZEkAjąc NA dOM
Bezwarunkowa miłość, oddanie i wierność – dane 
na zawsze bez oczekiwania niczego w zamian. 
Czekają na nowy, lepszy dom – może Twój?

hIGIENA, hIGIENIZAcjA, 
hIGIENISTkA
Wizyty u higienistki dla wielu kojarzą się 
z podstawówką i kontrolą włosów, a nie o włosy tutaj 
chodzi tylko o zęby i nie o szkołę lecz stomatologa!

EpILAcjA – EpIckO 
GłAdkIE NOGI
Poddajemy się przeróżnym bolesnym zabiegom 
depilowania włosów, podczas gdy można zrobić 
to raz, a porządnie – laserowo!

bO dIAbEł TkWI  
W SZcZEGółAch…
Oczy są zwierciadłem duszy, jednak aby móc 
cokolwiek nimi zobaczyć, trzeba o nie dbać

MISTRZOWIE pOLSkI 
UcZą MOjE dZIEckO 
jEźdZIć NA NARTAch!
Trudno teraz wciągnąć dzieci do uprawiania 
sportu. Nasza redakcja pozwoliła sobie znaleźć 
sposób na zaszczepienie w nich pasji do 
aktywności fizycznej

EUROpEjSkIE 
STANdARdy LEcZENIA 
IMpLANTOLOGIcZNEGO
Implantologia stomatologiczna na najwyższym 
poziomie

hUcZNE 150-LEcIE 
kATOWIc
Urodziny Katowic będziemy obchodzić przez 
cały rok. Jakie atrakcje na nas czekają?

LOdOWy bIZNES 
GORącą pASją
Kiedy praca staje się pasją, to przestaje być 
pracą – pozytywnie uzależnia, jest motorem 
napędowym do rozwoju własnego i firmy
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FdM
kontrowersyjna terapia  
czy rewoLucja w Fizjoterapii?

Lodowy biznes  
gorącą pasją

„składaM się
z ciągłych

powtórzeń”

uśMiech
szyty

na Miarę

kuLtura natura, 
czyLi o tyM jak kuLtura zMienia 
naszą śLąską naturę i nie tyLko



4 cIEkAWE MIEjScA

Otoczona zielenią, z dala od zgiełku miasta i ruchu ulicznego, 

ze smakami, które zaspokoją niejedno podniebienie. 

Restauracja niebanalna, spełniająca oczekiwania tych najbardziej 

wymagających, a jednocześnie dająca swobodę ucztowania 

w gronie przyjaciół czy rodziny.

restauracja Villa gardena 
– miejsce, które zachwyca

Na Villę Gardena natkniemy się 
spacerując w  Parku Śląskim, 
w pobliżu Planetarium. W krót-

kim czasie dotrzemy tu zarówno z Kato-
wic jak i Siemianowic Śląskich.

Na przystawkę 
carpaccio z oŚmiorNicy 
Sercem restauracji dowodzi jeden z  naj-
lepszych Szefów Kuchni w regionie, szko-
lony pod okiem słynnego Jeana Bosa - 
najlepszego kucharza świata 2006 roku, 
prekursora kuchni molekularnej, odzna-
czonego orderem króla Belgii za cało-
kształt twórczości kulinarnej. Menu Villi 
Gardena bogate jest w dania śródziemno-
morskie z  ręcznie wyrabianymi makaro-
nami, jednak oprócz popularnych ryb czy 
już egzotycznych żabnicy, ogona langusty 

i  papugoryby zjemy również steki z  róż-
nych regionów świata. Wybór mięsa nie 
ograniczy się jednak tylko do miejsca jego 
pochodzenia, ale również rasy mięsnej 
oraz wołowiny sezonowej, co bez wątpie-
nia pozwala wyróżnić restaurację na ma-
pie regionu. A wszystko to przyrządzane 
z wykorzystaniem elementów kuchni mo-
lekularnej oraz techniki sous-vide, która 
dzięki gotowaniu w  niskich temperatu-
rach pozwala zachować pełny smak po-
trawy i bogactwo witamin. Już od połowy 
kwietnia, od poniedziałku do piątku, Villa 
Gardena oferować będzie z  kolei menu 
degustacyjne, które pozwoli rozsmakować 
się w oryginalnych potrawach i wybrać te, 
które zachwycą najbardziej. 

W  porze wiosenno-letniej restauracja 
zaprasza na przestronne, pełne kwiatów 

patio wyposażone w grill zewnętrzny. Znaj-
dziemy tutaj osobne menu, w którym prym 
wiodą grillowane mięsa, ryby oraz warzywa. 
W ciepłe, weekendowe dni trudno tu o miej-
sce i nie ma co się dziwić, bo obiad w takich 
okolicznościach przyrody, a później spacer 
po parku to miłe zwieńczenie dnia.
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z pasji do jakoŚci życia
Nadrzędnymi cechami restauracji Villa 
Gardena są jakość oferowanych potraw 
i najwyższy standard obsługi. 
– Wysoka jakość jedzenia i obsługa na naj-
wyższym poziomie ma dla nas ogromne 
znaczenie i  to nas wyróżnia wśród innych 
restauracji. Chcemy, aby czas spędzony 
w naszej restauracji był czasem prawdziwej 
przyjemności i  ucztowania – podkreślają 
właściciele restauracji.

 Rola kelnera nie ogranicza się tu-
taj wyłącznie do wręczenia menu i  po-
dania zamówionego dania. Obsługa 
podchodząc do stolika po raz pierwszy, 
zainteresowanym Gościom objaśni kar-
tę restauracyjną, podając jednocześnie 
propozycje dań, w  których specjalizuje 
się restauracja. Szczera sympatia i  nie-
nachalność kelnerów sprawia, że wizyta 
w  restauracji daje gwarancję pełnej sa-
tysfakcji. 
Dopełnieniem rodzinnego obiadu lub 
uroczystej kolacji może być również 
spotkanie kulturalne, bo restauracja Vil-

la Gardena to także miejsce z  wyjątko-
wym repertuarem. Wszystko za sprawą 
ścisłej współpracy z  Teatrem Rozrywki 
z  Chorzowa, dzięki której powstał pro-
jekt „Wszystko gra, wszystko smakuje”. To 
właśnie dzięki niemu, pod koniec marca, 
odbyło się przedpremierowe spotkanie 
z  realizatorami musicalu Billy Eliot. Re-
stauracja gościła wówczas między inny-
mi światowej sławy reżysera teatralnego 
i operowego Michała  Znanieckiego, sce-
narzystę Luigi Scoglio oraz dyrektora Te-
atru Rozrywki i aktorów. Od wiosny pla-
nowane są natomiast występy i  koncerty 
plenerowe.

dziecka Świat
O  ile w  ciągu tygodnia Villa Gardena 
gości głównie klientów biznesowych, to 
w weekend zamienia się w lokal rodzinny. 
Sprzyja temu nie tylko położenie w  par-
ku, z dala od samochodowego zgiełku, ale 
również kącik zabaw dla dzieci i  specjal-
ne dziecięce menu. Dla wymagających, 
małych smakoszy Szef Kuchni przygotuje 

każde inne danie, jeśli tylko pozwolą na to 
zapasy w kuchni.

Restauracja Villa Gardena to miejsce dla 
osób, które poszukują wytchnienia z dala 
od miejskiego zgiełku i kuchni na najwyż-
szym poziomie. Doskonała na organizację 
przyjęcia biznesowego, rodzinnej uroczy-
stości czy spotkania w  gronie przyjaciół. 
Sąsiedztwo rozległego parku, dostępność 
i  wykraczająca poza standardy oferta re-
stauracji sprawia, że można spędzić tutaj 
cały dzień.

Restauracja Villa Gardena
Park Śląski
Aleja Planetarium 1
41-516 Chorzów
Tel: 32 725 05 05
Wjazd od ul. Bytkowskiej w  Katowicach 
jak do Planetarium.
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Wiosna. Każdy czuje energię, 
ruch, wzrastanie. Słońce!  
Czas porzucić ciężkie buty 

i płaszcze. Czas na sukienkę!
Wyobraź sobie, że wchodzisz do skle-

pu, w końcu wiosna budzi potrzebę posia-
danie nowej kreacji, a tu puste półki, pu-
ste wieszaki… Ekspedientka pyta w czym 
może pomóc? Sukienka? To wspaniale 
- odpowiada, a dalej opisuje - Mamy czer-
woną do kolan, w  drobniutkie granatowe 
groszki, dopasowaną w  talii z  okrągłym 
wycięciem pod szyją. Czarnych kilka, do 
kostek, króciutkie, no chyba że wolałaby 
Pani w jakimś konkretnym kolorze? 

Trudno się zdecydować bez przymierze-
nia? Nawet wiedząc, że ekspedientka ocza-
mi wyobraźni widzi nas w tej sukni i zapew-
nia, że będziemy jeszcze piękniejsze? 

Dokładnie taki sam popłoch widzę na 
twarzach pacjentów, omawiając im plan 
leczenia. Ja widzę już rezultat, oni nie. 

Nie pomagają wyjaśnienia: 
- Zmieniłabym Pani propor-
cje zębów. Jedynki są trochę 
starte, gdyby je wydłużyć i za-
okrąglić ten prawy brzeg, stałyby 
się większe i  bardziej symetrycz-
ne. Dwójki z kolei są dość wąskie, 
chciałabym je poszerzyć. Pani 
uśmiech zupełnie by się zmienił. 

Co Ty na to? Pewnie Twoja 
odpowiedź brzmiałaby:

„Pani doktor… No nie wiem, 
w sumie to te dwójki mi nie prze-
szkadzają” albo też  „Nie wiem, 
nie znam się na tym”, a  jeśli nie 
powiesz, to już na pewno pomy-
ślisz „A  co będzie jak nie wyjdzie 
albo nie będzie mi się podobać?”.

A teraz wyobraź sobie, że istnieje 
możliwość sprawdzenia, jak będziesz 
wyglądać z  nowym uśmiechem. Tak po 
prostu. Przychodzisz na wizytę, przymie-

rzasz, oglądasz się w lusterku, sprawdzasz 
czy dłuższe zęby nie będą przeszkadzać, 
robisz zdjęcie, wysyłasz mężowi. Razem 
z lekarzem stwierdzacie, że dwójki są tro-
chę za szerokie i  trzeba je zwęzić. Zdej-
mujesz, kolejna przymiarka za tydzień. 
Niemożliwe? Owszem, możliwe! Jak to 
powstaje? Wykonujemy odlew zębów pa-
cjenta, następnie wybieramy zęby, które 
wymagają zmiany i na nie nanosimy wosk, 
który wymodelowany zostaje w nowy 
kształt. Teraz wykonujemy formę nowego 
zmienionego odlewu. Formę wypełniamy 
półpłynną masą, która zastyga na zębach 
pacjenta i układa się w nowy, wykreowa-
ny przez nas kształt. Masę może zdjąć 
pacjent samodzielnie nawet w domu. To 
ważny etap leczenia – planowanie.

Dopiero w  następnych etapach reali-
zujemy projekt nowego uśmiechu. Może 
to będą licówki porcelanowe, może koro-
ny pełnoceramiczne. Pewnie któreś zęby 
będą wymagały leczenia kanałowego, 
może pacjent potrzebuje uzupełnień na 
implantach, bo brakuje mu kilku zębów. 
Cierpliwie będziemy realizować plan, by 
osiągnąć zamierzony efekt.

uczesanie: Express Beauty Bar Katowice
makijaż: Salon Kosmetyczny Clarins 

Beauty Studio Katowice

uśmiech 
szyty na miarę
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Gipsowy odlew zębów pacjentki.

Uśmiech pacjentki przed przymiarką. Widoczna zmiana kształtu jedynek i dwójek. Specjalna masa 
imitująca kolor zębów ułożyła się w odpowiednio wykreowanym 
kształcie. Mamy teraz czas żeby ocenić, czy o takim uśmiechu 
zawsze marzyliśmy.

Naniesiony wosk na gipsowy model stanowi pierwszą propozycję 
nowego kształtu zębów.

Fotograf: Wojciech Koszowski

Barbara Urbanowicz-Śmigiel
Lekarz stomatolog, współwłaściciel „Śmigiel Implant Master Clinic”.
Specjalizuje się w stomatologii estetycznej, której bazą jest interdyscyplinarne podejście do pla-
nowanych rekonstrukcji protetycznych, mających na celu przywrócenie prawidłowych funkcji 
zgryzowych i uzyskanie lepszych efektów estetycznych. Jest autorką rozdziału poświęconego 
stomatologii w książce Doroty Stasikowskiej-Woźniak „W sukience do sukcesu” z udziałem 
Jolanty Kwaśniewskiej, Doroty Soszyńskiej i Grażyny Kulczyk oraz mentorem ds. stomatologii 
fundacji Dress For Success. Pisze także publikacje w branżowej prasie medycznej („TPS, „En-
dodoncja w Praktyce”, „Cosmetic Dentistry”). Wyznaje zasadę minimalnej ingerencji, a mak-
symalnych korzyści, która doskonale sprawdza się w korektach estetycznych.
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Przy tradycyjnym podejściu do le-
czenia różnego rodzaju urazów 
(skręceń, zwichnięć, naderwań, 

naciągnięć itp.) standardowym postępo-
waniem jest ograniczenie ruchu (unieru-
chomienie), odciążenie, leki przeciwbó-
lowe i  przeciwzapalne. Stosuje się to, by 
zapewnić organizmowi czas niezbędny do 
wyleczenia. W wielu przypadkach zanim 
wrócimy do pełnej sprawności, mija kilka 
tygodni czy nawet miesięcy. Jakże cudow-
nie byłoby, gdyby można było skrócić ten 
czas do kilku dni, godzin czy minut. Ma-
rzenie?

Odpowiedzią na to jest FDM, gdzie 
w wielu przypadkach czas leczenia uszko-
dzeń narządu ruchu można skrócić nawet 
do jednej terapii, pozbywając się proble-
mu i zapewniając optymalne warunki do 
regeneracji uszkodzonych struktur. 

*FDM, czyli Fascial Distortion Model 
(terapia manualna wg Typaldosa D.O.) 
jest metodą terapeutyczną, w której zabu-
rzenia w obrębie narządu ruchu tzw. „dys-
torsje powięziowe” mogą być skutecznie 
leczone manualnie. Doktor Stephen Ty-
paldos zakładał, że to właśnie uszkodze-
nia powięzi mają dużo większe znaczenie 
dla powstawania objawów, takich jak: ból, 
upośledzenie funkcji mięśni i dalsze ogra-
niczenia funkcjonalne aparatu ruchu, niż 
sam uraz (skręcenie, zwichnięcie, złama-
nie czy uszkodzenie mięśni, ścięgien lub 
więzadeł).

Ale czym jest ta powięź? Otóż jest to 
tkanka łączna, która jak pajęczyna oplata 
nasze ciało, podtrzymuje, łączy i  komu-
nikuje poszczególne części organizmu ze 
sobą, koordynując również ich funkcje. 
Dlatego też można powiedzieć, że jest to 

pewnego rodzaju „narząd”, który jak kom-
puter steruje naszym ciałem, żeby zapew-
nić nam mobilność i zabezpieczać  przed 
uszkodzeniem. Należy jednak pamiętać, 
że powięź nie jest niezniszczalna i  kiedy 
siła bodźca zewnętrznego wykracza poza 
jej wytrzymałość, dochodzi do urazu. Po-
więź jako pierwsza ulega uszkodzeniu i to 
ona daje nam się we znaki poprzez ból, 
napięcie lub też dyskomfort. Ma to ogra-
niczyć ruchy, byśmy dalej nie uszkadzali 
naszego ciała.

Cały fenomen metody FDM polega na 
wnikliwej obserwacji mowy ciała pacjen-
ta i wsłuchiwaniu się  w relację na temat 
tego, co czuje. To pacjent jest w centrum 
uwagi terapeuty, a  nie niezliczone testy 
diagnostyczne i skupianie się na wynikach 
badań. Doświadczony terapeuta FDM jest 
w stanie właściwie ocenić rodzaj zaburze-

W codziennym życiu stale jesteśmy narażeni na różnego typu 

przeciążenia i urazy. jak często słyszymy, że jak boli, to znaczy,  

że żyjemy. Ale czy tak musi być? 

FdM* – kontrowersyjna 
terapia czy rewolucja  

w fizjoterapii?

fot. W
ojciech Koszow

ski
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nia i  za pomocą odpowiednio dobranej 
techniki, skorygować uszkodzoną tkankę 
już podczas pierwszej sesji.              

W przypadku FDM wykonuje się testy 
prowokacyjne, przy których pacjent od-
czuwa ból lub też inne ograniczenia po to, 
by bezpośrednio po zastosowanej techni-
ce, ocenić skuteczność leczenia. Tak więc 
nie czekamy tu kilka dni na efekt naszego 
działania, ale widzimy to od razu.

Jest tylko jeden minus - leczenie nie-
których dystorsji boli. Należy wiedzieć, 
że w FDM to pacjent rządzi bólem, a nie 
terapeuta, który nigdy nie powinien robić 
nic, czego pacjent nie jest w stanie zaak-
ceptować.

Ważne jest, by między sesjami FDM 
pacjenci wykonywali określone ćwi-
czenia układu mięśniowo – powię-
ziowego, przez co uzyskuje się właści-
wą pracę powięzi, co z  kolei zapewnia 
utrzymanie efektu terapeutycznego. 
 

 
mgr zbigniew siedlarczyk, terapeuta FDM 
IFDMO. W 1995 r. ukończył studia w Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Katowicach na 
kierunku rehabilitacja ruchowa. Od 2013 r. jest 
współwłaścicielem Bażantowo Rehabilitacja, 
gdzie na co dzień zajmuje się prowadzeniem 
ośrodka oraz leczeniem metodą FDM. 

Dalsze informacje można uzyskać w  Re-
habilitacji Bażantowo Katowice, ul. Pijarska 3,  
www.rehabilitacja.bazantowo.pl, tel. 32 722 40 44.

MEdycyNA

FdM skutecznie wykorzystywany jest  
w terapii następujących schorzeń: 

• ostre bóle na skutek skręcenia i  zwichnięcia  
stawów,

• urazy sportowe, np. naciągnięcia więzadeł, stłucze-
nia, naderwania włókien mięśniowych,

• zamrożony bark, 
• zespół bolesnego barku, 
• łokieć tenisisty, golfisty,
• kolano skoczka, 
• dolegliwości bólowe odcinka szyjnego, 
• zablokowanie stawów kręgosłupa, 
• zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego,
• asymetria miednicy,
• syndrom mięśnia gruszkowatego, 
• dolegliwości dotyczące nerwu kulszowego – 

ischialgia, 
• zespół odruchowej dystrofii współczulnej, 
• odrętwienie, mrowienie oraz osłabienie lub niesta-

bilność stawów i wiele innych.

orientacyjna ilość sesji  
terapeutycznych:** 

• bóle głowy 2–4 sesje,
• dysfunkcje stawu żuchwowo – skroniowego 4–6 sesji,
• bóle napięciowe mięśni karku 2–6  sesji,
• zapalenie ścięgien 4–6 sesji,
• zespół cieśni nadgarstka 2–6  sesji,
• bóle napięciowe pleców 1–3 sesje,
• bóle promieniujące pleców 2–4 sesje,
• zapalenie ścięgien lub „kolano skoczka” 2–4 sesje,
• naciągnięcie mięśni kulszowo – goleniowych 2–4 

sesje,
• ból ścięgna Achillesa 1–3 sesje,
• skręcenie stawu skokowego 1–3 sesje,
• ból pięty („ostroga piętowa”), zapalenie rozcięgna 

podeszwowego 4–6 sesji.
 

**Faktyczna liczba wymaganych zabiegów zależy od dłu-
gości trwania dysfunkcji, ilości urazów, rodzaju uszko-
dzenia, wieku pacjenta i innych czynników.

Karolina Hamer, wielokrotna medalistka Mistrzostw 
Świata i Europy w pływaniu, paraolimpijka
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mamy statek
Jest w Katowicach na ulicy Jacka. To krót-
ka i zamknięta uliczka, która prowadzi do 
nasypu kolejowego. Na samym jej koń-
cu stoi szara kamienica. Duża i  otwarta. 
Razem z piwnicą jest 5 poziomów i pion 
metafizyczny, na którego straży stoi, a ra-
czej wisi, Jeleń. Jest też dieta 5 Przemian, 
według której gotują karmowi kucharze, 
a  niedawno Dobra Karma obchodziła 
swoje 5-te urodziny. Jest 5 aktywności, za 
które odpowiedzialnych jest 5 kobiet.

A  5 to po szkolnemu znaczy Bardzo 
Dobrze!

Kapitanem statku jest Kasia Kosmała, 
która stworzyła to miejsce i opiekuje się nim. 

– KARMA ma dla mnie znaczenie 
buddyjskie - wszystko, co się przejawia jest 
karmą. Działania ją tworzą, działania są 
jej skutkiem. Ludzie, zdarzenia, wszystko 
z  karmy wynika. A  odkąd istnieje Dobra 

Karma, to znaczenie trochę odpływa i wi-
dzę KARMĘ bardziej jako Dom, Prze-
strzeń. Jest ona owocem chyba jakiejś mojej 
karmy i  właściwie wszystko, co się w  niej 
wydarza, gdy uda mi się spojrzeć z dystan-
su, jest bardzo naturalne, oczywiste. Tak 
ma to być. Na wszystkich płaszczyznach, 
głównie relacji. Bo to miejsce spotkań. Dru-
gie ważne znaczenie KARMY wiąże się 
z KARMIENIEM. Chcemy dobrze karmić, 
zapraszać do dobrej przestrzeni i częstować 
naszych Gości czymś dobrym - uczciwym, 
z serca podanym, odżywczym i prostym.

– Dobra Karma to ludzie w  nią za-
angażowani i  ci, którzy są na miejscu, za 
barem i w kuchni. To także ci, którzy są za-
przyjaźnieni po sąsiedzku i spędzają u nas 
dużo czasu i ci, którzy przychodzą z bliska 
i z daleka. Wszyscy razem.

Czytam KARMĘ jako całą kamienicę, 
wszystko co się w niej dzieje, na wszystkich 
piętrach. Ciągły przepływ, wymiana, natu-

ralne dzielenie się i oddziaływanie na siebie. 
Dobra Karma powstała z  potrzeby 

Serca, Ducha i Brzucha – to zdanie towa-
rzyszy mi od początku, jest nadal aktualne 
i chyba najlepiej oddaje ideę tego miejsca – 
tak o KARMIE opowiada Kasia.

jest zaŁoGa 
W naszej piwnicy nie straszą beboki. Sie-
dzą i projektują tam dziewczyny z TUKEJ 
- po śląsku – TUTAJ. To grupa projekto-
wa o zmiennym składzie w zależności od 
potrzeby i  wyzwania. Na stałe w  grupie 
jest Justyna Kucharczyk i  Agnieszka Na-
wrocka, a najczęściej współpracują z Anią 
Kmitą i  Andrzejem Sobasiem. Mieszka-
ją na Śląsku. Wszyscy są wykładowcami 
Akademii Sztuk Pięknych. 

– Chciałyśmy  znaleźć nazwę, która 
odnosi się do tego co robimy, ale też skąd 
jesteśmy. Zajmujemy się głównie wayfin-
dingiem, więc odniesienie do miejsca jest 

Wszyscy szukamy swojego miejsca. Marzymy i tworzymy swoje 

mikro światy, w których będzie nam dobrze. Mój 5-letni uczeń 

powiedział ostatnio: „Najpierw muszę mieć statek i załogę, dalej 

mapę, a potem już tylko szukać skarbów.” Zgadzam się! Zatem:

dobra karma



11cIEkAWE MIEjScA

raczej kluczowe. Poza tym TUKEJ to pięk-
nie brzmiące słowo: egzotyczne i  śląskie – 
mówi Justyna Kucharczyk. – Zajmujemy 
się projektowaniem systemów informa-
cji wizualnej, całościowych identyfikacji 
i inną miłą aktywnością projektową. To, co 
dla nas ważne w pracy, to szukanie rozwią-
zań na miarę i odpowiadanie na potrzeby, 
a  to co nas cieszy, to zaskoczenie. Wiele 
uwagi przywiązujemy do analizy, określa-
nia kontekstów miejsca.

Nie jesteśmy ortodoksyjni, ale funk-
cja i użytkownik wysuwają się na pozycję 
pierwszą.

Projektowanie jest tym, co naprawdę 
lubimy robić i to z zadowoleniem.

Dobra Karma to dla mnie przestrzeń 
pracy, ale takiej antykorporacyjnej. To 
miejsce przyjazne, domowe i  ciepłe, a  to 
jest ważne. Jakoś tak się składa, że z przy-
jaciółmi i życzliwymi ludźmi łatwiej i przy-
jemniej. Karma to także miejsce wymiany 
informacji, tu zawsze kogoś spotkam.

 Pracujemy niemalże w  podziemiu 
za to w otoczce zapachów pieczonego cia-
sta, co bywa trudne...piętro wyżej jest dobre 
jedzenie i kawa, jeszcze wyżej mamy jogę - 
dla mnie to kompakt, super!

Na drugim piętrze cała załoga prak-
tykuje jogę w  Karma Joga pod czujnym 
okiem i czułym sercem psychologa, trene-
ra warsztatu i nauczycielki jogi Oli Myszor, 
która dba o tę przestrzeń i tak zaprasza do 
siebie: Karma Joga jest jedną z najważniej-
szych ścieżek jogi, prowadząca do wyzwo-

lenia poprzez bezinteresowne działanie. 
Inaczej nazywana jogą czynu i  działania 
lub też „sztuką aktywnego życia”. Karma 
Joga to miejsce Rozwoju oraz Spotkania. 
Spotkania z ludźmi i ze sobą samym w róż-
nym kontekście: joga, warsztaty rozwojowe, 
coaching, praca z ciałem i energią. Tu mo-
żesz się zatrzymać, uspokoić, ochłonąć po 
szybkim biegu i zobaczyć, gdzie jesteś, skąd 
i dokąd pędzisz. 

W  Karma Jodze jest czas na praktykę 
i  odpoczynek, na ciszę i  rozmowę, na po-
znawanie i  doświadczanie. Czas na od-
dech. Karma Joga zachęca do działania, 
uczy dyscypliny i uważności, a także sprzy-
ja zmianie.  

Karma Joga to wszyscy, którzy tam byli. 
Wszyscy, którzy przychodzą regularnie 
i często. Wszyscy, którzy wpadają na chwilę 
i wszyscy, którzy przyjdą. 

Karma jest dla mnie tym, co Było, Jest 
i Będzie. Skutkiem i Przyczyną. Tym, co się 
wydarza, a Dobra Karma jest tym, w czym 
lubię być i jest tam, gdzie jest mi wygodnie.

Zajęcia odbywają się w  małych gru-
pach w przytulnej sali i każdy może liczyć 
na indywidualne traktowanie w  zależno-
ści od swoich możliwości i potrzeb.

Hasło przewodnie Karma Jogi brzmi: 
Zacznij tu, gdzie jesteś. 

Po wszystkich piętrach Karmy wędru-
je Pestka, czyli Edyta Zawiązalec. 

Niekonwencjonalna anglistka z  pa-
sją i  doświadczeniem, arteterapeutka, 
działaczka na rzecz tworzenia i szerzenia 

edukacji demokratycznej 
w  Polsce. Współtwórczy-
ni pierwszej takiej szkoły 
na Śląsku. Współpracuje 
i  przyjaźni się  z  Uniwer-
sytetem Śląskim. Ponadto 
Pestkową drużynę tworzą: 
anglistka  Milena Starok, 
Chris Jones – native speaker 
– Szkot, a  także Ania Plisz, 
która pomaga w  promowa-
niu Pestki.

Edyta tłumaczy: – Pest-
ka to coś więcej niż miejsce, 
gdzie ludzie starsi i  młodsi 

przychodzą uczyć się mówić w  języku an-
gielskim. To miejsce, gdzie języka obcego 
uczymy się niepostrzeżenie, mówiąc o tym, 
co w nas żywe i ważne. Pestka to innowa-
cyjna, alternatywna, wolna szkoła języ-
kowa. Jesteśmy w  Karmowej Kamienicy, 
gdzie dobrze nam wśród ludzi i  pysznego 
jedzenia, ale wychodzimy też w  świat, na 
przykład na Nikiszowiec, do zoo, w  góry, 
na zwykły spacer po okolicy, na rower, na 
konie w  Bieszczady. W  trakcie wyjazdów 
mówimy tylko po angielsku, gotujemy, po-
znajemy nowych ludzi. Pomagamy sobie. 
Krótko mówiąc – We don’t learn we live the 
language.

Pestka szybko przełamuje blokady w ję-
zyku obcym i daje możliwość nauczenia się 
ogromnej ilości słów i  wyrażeń z  najróż-
niejszych dziedzin naszego życia. Od nie-
dawna pojawił się u  nas język niemiecki, 
który przyniosła Dorota Lisowska.”

Języki obce to po prostu Pestka.

  A  na poddaszu, czyli na bocianim 
gnieździe, siedzę sobie ja -  Asi Mina. Wy-
patruję wysp i  piszę ten tekst/MAPĘ dla 
Was i dla Nas. W Dobrej Karmie się żywię 
i  odżywam, w  Karma Jodze praktykuję 
jogę, do Pestki chodzę na konwersację. 
A na akcję z Tukej jeszcze przyjdzie pora. 

Lubimy się, wspieramy, szanujemy 
i  współpracujemy - jak to zwykła czy-
nić Dobra Załoga. Jest mi tu bardzo do-
brze. Dziewczyny powiedziały już prawie 
wszystko, a wersja jest spójna. Taka Karma.

Słyszę przejeżdżające pociągi, widzę 
kominy, kota, psa i  parę w  białych pod-
koszulkach palącą papierosy w oknie na-
przeciwko, czuję zapach gotującej się zupy 
i czekam na moich uczniów.

Tutaj pracuję i odpoczywam. Tu pro-
wadzę lekcję muzyki, tworzę, gram, śpie-
wam, rozmawiam i myślę. Nade mną już 
tylko Dach, który zdarza nam się odwie-
dzać letnią porą. Patrzymy wtedy przed 
siebie i czujemy, że jesteśmy.

Teraz już tylko pozostaje szukać 
SKARBÓW. Ahoj przygodo! Płyńcie 
z nami!

Joanna Bronisławska

szukajcie nas także tutaj:

www.facebook.com/DobraKarma
www.karmajoga.pl
www.tukej.com
www.jezykipestka.pl
www.facebook.com/AsiMinaaa
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Na zatrudnianiu niewłaściwych lu-
dzi stracił co najmniej 3 mln zł. 
płaci podatki w  polsce. jako były 
emigrant wie, że zamożność pro-
ściej osiąga się właśnie tutaj. Gło-
śno mówi, że emerytura to bzdura, 
bo pozbawia nas sensu istnienia. 
w  książce, którą właśnie wydał 
przekonuje, że kariera od zera 
do milionera nie jest wyssanym 
z palca mitem, którym posługu-
ją się scenarzyści z fabryki snów.

Fryderyk Karzełek, przed-
siębiorca i  money coach w  au-
tobiograficznym poradniku 
„Pieniądze są sexy”przekonuje, 
że każdy może zarabiać. Sam 
zaczynał przecież od łopaty 
na emigracji:  Skoro do by-
cia biednym nie trzeba mieć 
szczególnych predyspozycji 
poza tym, co wdrukują nam 
do głów otaczający świat 
i  środowisko – niestety czę-
sto z najbliższymi włącznie 
– powiedzmy też od razu, że 
do posiadania i zarabiania 
pieniędzy nie trzeba się 
urodzić, o czym z kolei są 
skłonni przekonywać nas 
konserwatyści. Szcze-
gólnie gdy odziedziczyli 

majątki lub gdy uprzywilejowana po-
zycja społeczna dała im możliwość po-
mnażania rodzinnych fortun.

Zdaniem Karzełka, który przeszko-
lił już blisko 10 tys. Polaków i pomógł 
im efektywnie zaplanować finansową 
przyszłość, zarabianie pieniędzy we 
współczesnym świecie jest bardzo de-
mokratyczne. Żyjemy w raju możliwo-
ści, a  jeśli ktoś nie zarabia pieniędzy 
takich, jakich pragnie, zawsze stoi za 
tym jakaś wymówka. 

Prawdziwą przeszkodą do bogac-
twa, uważa autor, jest co innego. Posia-
danie pieniędzy  traktowane jest u nas 
niczym nosicielstwo choroby wene-
rycznej. Dlatego swoją książką chce 
to zmienić. Wcale nie chodzi mu o to, 
by ruszyć w  pogoń za nie wiadomo 
czym i nie wiadomo w jakim celu. Pi-
sząc o  zarabianiu pieniędzy, Karzełek 
przekonuje, że nie da się tego zrobić 
bez równoczesnego rozwoju osobiste-
go, którego ważną składową są między 
innymi relacje z  innymi ludźmi. Roz-
prawia się także z pewnymi powszech-
nymi w naszym społeczeństwie posta-
wami typu: Oby tylko gorzej nie było! 
Jednak prawdziwą wartością książki 
jest też szczerość autora i umiejętność 
dzielenia się z  czytelnikiem doświad-

czeniem płynącym z własnych błędów. 
Jeszcze będąc maklerem w Niemczech, 
mocno się sparzył. Wbrew intuicji, 
która ostrzegała go przed nieuczci-
wymi wspólnikami, wszedł w  interes, 
który doprowadził go do plajty. Choć 
nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Kilka lat później, kiedy wrócił 
do kraju i  założył Polskie Doradztwo 
Finansowe mógł ostrzegać swoich 
klientów przed piramidami finanso-
wymi typu Amber Gold. I to na długo 
przed tym, zanim o oszustwach tej fir-
my zrobiło się głośno. 

Ponadto z „Pieniądze są sexy” czy-
telnik dowie się jak oszczędzać i  po-
mnażać swoje aktywa oraz na czym 
polega dobra komunikacja, bez której 
nie da się zarabiać pieniędzy. Autor 
zdradza kilka trików, które pozwalają 
rozpoznać dobrego doradcę finanso-
wego czy opłacalną i  solidną fran-
czyzę. Pokazuje też skuteczną drogę 
wyjścia  ze spirali długów - pomógł 
już niejednemu Kowalskiemu w takiej 
sytuacji. Każdy, kto sięgnie po książkę 
zyska elementarną wiedzę, jak poru-
szać się w  meandrach świata, w  któ-
rym rządzi pieniądz. 

emerytura to bzdura, 
bo pieniądze są... 

sexy!
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NOSPR – Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia. 
Jeszcze do połowy 2014 roku 

wiele osób tylko kojarzyło taką jednost-
kę w Katowicach. Na chwilę obecną ab-
solutnie każdy powtórzy jej pełną nazwę 
i  wskaże jej nową siedzibę. Położona 
w  ścisłym centrum, charakterystyczna 
budowla jest obecnie jednym z  najbar-
dziej rozpoznawalnych i  obleganych 

miejsc regionu. Nowa siedziba zmieniła 
oblicze kultury, tradycji i  muzyki kla-
sycznej, tak przecież ważnej dla naszego 
Śląska. W  liczącej 1800 miejsc sali kon-
certowej, odbywają się koncerty muzyki 
klasycznej, jazzowej, a  nawet hip-hop 
symfoniczny. Obecny repertuar Naro-
dowej Orkiestry jest tak zróżnicowany, 
że każdy, bez względu na wiek i  swoje 
muzyczne gusta, znajdzie coś dla siebie. 

Początkowo, jak sądzę, ludzi przyciągała 
ciekawość tego miejsca i  samej muzy-
ki klasycznej, która szybko zmieniła się 
w zainteresowanie, a to z kolei w sympa-
tię do muzyki i  pięknego brzmienia or-
kiestry na żywo.

Od dwóch lat Dyrektorem Artystycz-
nym i jednocześnie I Dyrygentem NOSPR 
jest Alexander Liebreich, postać, która na 

jak wiele musi się zmienić wokół nas, żebyśmy mogli dostrzec jakim 

pięknym miastem są katowice? co jeszcze powinno powstać, aby 

w pełni nas zadowolić? Śląsk słynie z ludzi pracowitych i niezwykle 

otwartych. Wszyscy jesteśmy mocno zakorzenieni w kulturze 

przesiąkniętej przemysłem górniczym   i śląską gwarą. krążą stereotypy, 

które przez lata uporczywie przetrzymywały katowice w szufladzie pt. 

„Miasto jak każde inne.” Tymczasem dzieją się między nami Ślązakami 

rzeczy, które na zawsze zmieniają charakter naszego miasta i regionu. 

powstają miejsca, które nieodwracalnie zmieniają znaczenie słowa 

kultura, a oprócz samych polaków potwierdza to cały świat.

kultura natura, 
czyli o tym jak kultura zmienia 
naszą śląską naturę i nie tylko

fot. B
artek B

arczyk
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światowej arenie muzyki klasycznej jest 
uosobieniem perfekcji, innowacyjności 
i  absolutnego braku ograniczeń w  inter-
pretacji i wykonaniu utworów. 

Alexander Liebreich zapytany 
o  potencjał, który daje orkiestrze 
nowa siedziba, nie kryje swojego 
zafascynowania rozwojem i histo-
rią orkiestry.

Polska od zawsze miała głęboko zakorze-
nioną tradycję muzyczną. Nawet podczas 
zimnej wojny Polacy reprezentowali wy-
jątkowy poziom twórczości, na co dowo-
dem jest chociażby Festiwal „Warszawska 
Jesień”. Wydarzenie to było czymś w ro-
dzaju „okna wystawowego” dla polskich 
muzyków, którzy prezentowali na nim 
dzieła znanych kompozytorów z XX wie-
ku oraz awangardy lat sześćdziesiątych. 
Był to zdecydowanie burzliwy okres 
w  historii, jednak po 1989 roku wiele 
w  Polsce się zmieniło. Sytuacja społecz-
no-polityczna kraju ustabilizowała się 
i przyszedł czas na obranie konkretnego 
kierunku rozwoju muzyki klasycznej. 
Powstało kilka sal koncertowych m.in. 
w Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie i Ka-
towicach. Obecna katowicka sala jest 
jedną z trzech wymienianych przez New 
York Times najlepszych sal koncerto-
wych na świecie tuż obok Lucerny i no-
wej sali Filharmonii w Paryżu.

Dlaczego więc nie stolica, tylko 
właśnie Katowice zostały Pana 
miejscem pracy?

Ponieważ Katowice to miasto o wielu twa-
rzach. Rozwój infrastruktury i ośrodków 
kulturalnych nabrał niesamowitego tem-

pa. To miasto, w którym ludzie są otwarci 
na zmiany, a przy tym mocno stąpają po 
ziemi. Region ten głęboko osadzony jest 
w  realiach przemysłu górniczego. Ludzi 
łączą tu wyjątkowe więzi, a siła i energia, 
która od nich bije jest zdecydowanie sil-
niejsza niż w stolicach lub mega-miastach. 
W powstanie nowej siedziby zostało zaan-
gażowane całe miasto z Prezydentem Pio-
trem Uszokiem na czele, a także architekt, 
pracownicy i oczywiście orkiestra. Miasto 
żyło tym przedsięwzięciem.

Czy to właśnie dlatego, że udało 
się Panu poczuć wyjątkowy klimat 
Śląska podjął Pan decyzję o  zor-
ganizowaniu pierwszego w Polsce 
i na świecie festiwalu muzycznego 
Kultura Natura?

Zgadza się! Dokładnie obserwuję to, co 
się tutaj dzieje. Miasto z  każdą moją wi-
zytą w Polsce pozytywnie mnie zaskakuje 
jakąś nowością, ponadto oprócz siedziby 

NOSPR bardzo cenię sobie naszą współ-
pracę z Akademią Muzyczną. To również 
wspaniałe miejsce, które kształci młode 
pokolenie bardzo świadomych i  wrażli-
wych muzyków. Dlatego również i tam bę-
dzie odbywał się festiwal Kultura Natura. 
Za granicą coraz więcej słychać o NOSPR 
i Katowicach, o miejscach tych mówi się 
z szacunkiem.

Dla kogo dedykowany jest festiwal?

Festiwal jest dla wszystkich miłośni-
ków muzyki. Przez jedenaście dni fe-
stiwalu zostaną zaprezentowane różne 
utwory muzyki symfonicznej, jazz oraz 
muzyka kameralna. Jako dyrektor ar-
tystyczny festiwalu mogłem zaprosić 
największe sławy świata muzyki, które 
swoją grą uświetnią festiwal m.in. pia-
niści ANDRÁS SCHIFF, legenda jazzu 
STEFANO BOLLANI, muzycy z LON-
DON SINFONIETTA, Monachijska 
Orkiestra Kameralna Rias Kammer-
chor i wiele innych. Będzie to niesamo-
wite wydarzenie o  tyle też, że oprócz 
wspaniałej sali koncertowej planujemy 
również koncert na powietrzu, tuż przy 
siedzibie NOSPR w  uroczej scenerii 
parku i dawnej kopalni.

Ta krótka rozmowa z  Dyrektorem 
NOSPR pozwoliła mi spojrzeć na ota-
czające mnie miasto z  zupełnie innej 
perspektywy. Zmiany tworzą nowe ramy 
kultury, co daje nam - mieszkańcom 
wiele więcej możliwości niż dotychczas. 
Świat nie pozostawia bez echa naszych 
działań i  odwdzięcza się zainteresowa-
niem. Możemy być dumni z  tego, co 
mamy na naszym śląskim podwórku, bo 
mówi o nas cały świat.

Rozmawiała: Joanna Dybała

fot. Bartek Barczyk

fot. Bartek Barczyk
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Coraz częściej mamy słoneczne 
dni, ale ja już nie mogę doczekać 
się lata. Na szczęście pojawiła się 

świetna okazja, żeby już teraz odwiedzić 
kraj pełen słońca – jedna z naszych part-
nerskich szkół z  Republiki Południowej 
Afryki zaprosiła mnie na dziesięcio-
dniowy pobyt. W trakcie osiemnastu lat 
prowadzenia szkoły językowej odwie-
dziłam wiele krajów oraz szkół języko-
wych, jednak ten wyjazd zapowiadał się 
zupełnie wyjątkowo. Niektórzy znajomi 
odradzali mi tę podróż, ale ja lubię wy-
zwania. Decyzja została podjęta – lecę 
do Południowej Afryki, do rezerwatu 
przyrody i szkoły językowej w Shamwari. 
I  tak zaczęły się moje przygotowania do 
wyjazdu. 

Z doświadczenia wiem jak ważna jest 
dbałość o każdy detal przy organizowaniu 
podróży. W związku z tym, pierwszą rze-
czą było sprawdzenie połączeń lotniczych. 
Ten kłopot szybko się rozwiązał - skorzy-
stałam z zaprzyjaźnionego biura podróży 
i  pomocy pani Małgorzaty Kłosok. Nie-
długo po naszej rozmowie Pani Małgosia 
przedstawiła mi plan lotów i dokonała re-
zerwacji. A więc przeloty załatwione.

Ale co będzie jak przylecę na miejsce? 
To jest pytanie, które bardzo często słyszę 
od swoich Klientów. Cały plan wyjazdu, 
łącznie ze szczegółowym opisem każdego 
dnia, dostałam na maila – nic tylko wy-
drukować. Były tam też numery kontak-
towe w razie gdybym miała jakieś pytania 
lub problemy na miejscu. Sama wiem jak 
ważne jest dostarczenie pełnego pakietu  
informacji – właśnie tak działa moja fir-
ma.

Kiedy wszystkie sprawy organizacyjne 
miałam już za sobą pozostało tylko czekać 
na moment wylotu.

Długo nie zapomnę chwili, kiedy 
pierwszy raz znalazłam się w RPA. Piękno 
tego kraju jest nie do opisania. Zobaczy-
łam niezwykłe krajobrazy, które były od 
siebie bardzo różne, a  jednak wszystkie 
są na terenie jednego kraju. Były rozległe 
plaże z  białym piaskiem, na których tu-
ryści oraz miejscowi spędzali wolny czas. 
W ich sąsiedztwie, na bardziej skalistych 
brzegach, można było zobaczyć foki, które 
beztrosko się wylegiwały. Na innych pla-
żach spotkać można było pingwiny, które 
wciąż się przekomarzały. Zaledwie parę 
godzin drogi od plaż zaczyna się sawan-

na. Tutaj czekały na mnie zupełnie inne 
wrażenia. Nasi partnerzy z Shamwari oraz 
członkowie fundacji Born Free zorgani-
zowali dla nas safari. Tak więc wsiadłam 
do jeepa i ruszyliśmy podziwiać zwierzęta 
w  ich naturalnym środowisku. Bogactwo 
przyrody było niezwykłe. Widziałam le-
niwe, ale wciąż groźnie wyglądające lwy. 
Słonie, które opiekowały się najmłodszym 
członkiem stada. Minęliśmy też samotne-
go bawoła, który zdawał się na coś czekać. 
Obserwowanie tych wszystkich zwierząt 
oraz niezwykłych krajobrazów to wspa-
niałe przeżycie.

Jednym z  punktów programu, który 
również zrobił na mnie kolosalne wra-
żenie, była wizyta w  lokalnej szkole. Dla 
dzieci, które się tam uczą to czasem ostat-
nie miejsce, gdzie mogą zjeść posiłek. Była 
to dla mnie wielka lekcja pokory i posta-
nowiłam, że będę pomagać tamtejszym 
organizacjom zajmującym się utrzyma-
niem szkół.

Była też wycieczka na słynny Przylą-
dek Dobrej Nadziei oraz pobyt w  Cape 
Town.

Organizatorzy zadbali nie tylko o za-
gospodarowanie wolnego czasu. Wiele 

Jęezykowe
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uwagi poświęcili również na dokład-
ne zaprezentowanie oferty edukacyj-
nej szkoły, która moim zdaniem jest na 
najwyższym poziomie. Ludzie, którzy 
uczą w  Shamwari, są bardzo mocno za-
angażowani w  to, co robią. W  świetny 
sposób łączą zajęcia w klasie z poznawa-
niem żywego języka oraz pokazywaniem 
piękna ich kraju. I tak, w ramach naszej 
współpracy, postanowiliśmy stworzyć 
kurs językowy połączony z  programem 
poznawania kultury i  przyrody Afryki. 
Program przeznaczony jest dla młodzie-
ży w  wieku od 14 do 18 lat i  obejmuje 

czternastodniowy pobyt w  Shamwari 
wraz z  wieloma atrakcjami oraz dodat-
kowe trzy dni w Cape Town, gdzie nauka 
połączona jest ze zwiedzaniem miasta 
i  półwyspu. Oczywiście ta propozycja 
dotyczy również dorosłych, ale dla nich 
mamy dodatkowe niespodzianki.

Na koniec muszę przyznać jedno: 
wielokrotnie słyszałam historie lub czy-
tałam o podróżach do Afryki. A  jednak 
kiedy sama tam byłam, sama zobaczy-
łam piękno i  różnorodność przyrody 
oraz poznałam wspaniałych ludzi mogę 
śmiało powiedzieć, że nie była to moja 

ostatnia wizyta. Jeśli zastanawiasz się 
nad miejscem gdzie w  te wakacje moż-
na przeżyć niezapomnianą przygodę, to 
właśnie Afryka i Shamwari może być tym 
miejscem!

Zapraszam serdecznie do Project  
Travel.  Zwiedzaj świat razem z nami!  

Bogusława Siewierska-Klyta

www.project-school.pl
www.project-travel.pl

safari
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Zastanawiacie się jak? 
Zapytaliśmy o to kierownika SPA w Po-

ziom 511 Design Hotel&SPA .
- Upływający czas pozostawia na naszej 

skórze wyraźne ślady. Zanim zdecydujemy 
się na chirurgię plastyczną, warto rozwa-
żyć inne metody, które pozwolą nam się 
poczuć pięknymi. Z  pomocą przychodzą 
urządzenia medycyny estetycznej. Obecnie 
na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań. 
My zdecydowaliśmy się na wprowadzenie 
do naszej oferty zabiegów wykonywanych 
urządzeniem  MAXIMUS Trilipo™ . 

Dlaczego akurat Maximus?

Jest to jedyna technologia, która działa 
jednocześnie na skórę, tkankę tłuszczową 
i  mięśnie. Maximus wykorzystuje dwie 
technologie zastosowane w jednej głowicy. 
Pierwsza  z nich – tripolarna fala radiowa 
(Trilipo RF) podgrzewa tkankę podskór-
ną i uwalnia tłuszcz z komórek. Efekt ter-
miczny pobudza również produkcję kola-
genu w skórze. Druga technologia (Trilipo 
DMA) aktywuje do pracy mięśnie, co za-
pewnia im intensywną gimnastykę. Jedno-
czesne zastosowanie tych dwóch techno-
logii skutkuje znaczną poprawą napięcia 
skóry na obszarze poddanym zabiegowi.

Jakich efektów można się spodzie-
wać po zabiegu?

Zabiegi doskonale sprawdzają się, kiedy 
chcemy pozbyć się nadmiaru tkanki tłusz-
czowej w  okolicach bioder, pośladków 
czy brzucha. Dzięki urządzeniu Maximus 
zmniejszymy nieestetyczne boczki, ujędr-
nimy i podniesiemy pośladki. Każda z nas 
marzy przecież o  kuszącej sylwetce. Poza 
modelowaniem sylwetki Maximus jest 
także doskonałym rozwiązaniem w  przy-
padku wygładzania zmarszczek, ujędrnie-
nia skóry twarzy oraz poprawy jej owalu. 
Zabieg jest szybki i  daje natychmiastowe 
rezultaty. Dla długotrwałego i  bardziej 
spektakularnego efektu rekomendujemy 
wykonanie 4 – 6 zabiegów w odstępach co-
tygodniowych.

Poczucie piękna to jednak nie tylko 
smukła sylwetka, ale także dobre 
samopoczucie. Jaką opcję relaksu 
znajdziemy w Państwa ofercie? Ja-
kie zabiegi zagwarantują gościom 
(nam) wypoczynek?

Odczuwającym potrzebę wyciszenia i roz-
luźnienia oferujemy masaże relaksacyjne 
na olejkach aromaterapeutycznych. Pra-

gnącym luksusu proponujemy ekskluzyw-
ne wersje:  masaż gorącą świecą na bazie 
masła shea i oleju kokosowego  o wyjątko-
wym zapachu - „Jabłko w karmelu”, masaż 
stemplami ziołowymi lub gorącymi kamie-
niami.  Nasze SPA to również wyjątkowe 
miejsce pielęgnacji twarzy i ciała, a przecież 
odpowiednio zadbane i  wypielęgnowane 
ciało daje nam poczucie piękna, atrakcyj-
ności i  pewności siebie. Relaksacyjnych 
doznań dodatkowo dopełnia  możliwość 
skorzystania ze strefy wellness.

Poziom 511 Design Hotel & SPA
www.poziom511.com
Bonerów 33, 42-440 Podzamcze
tel: 32 746 28 00

My, kobiety xxI wieku jesteśmy świadome swojego 

wyglądu. Atrakcyjna i nienaganna sylwetka to 

marzenie wielu z nas. Mniejszy rozmiar i jędrna skóra 

często wydają nam się nieosiągalne. Zabiegane, 

zapracowane zwykle nie mamy czasu ani energii na 

wizytę w siłowni. każde spojrzenie w lustro uświadamia 

nam nieubłagany bieg czasu. Martwią nas również 

odkładające się tu i ówdzie kilogramy. czasu nie da się 

zatrzymać, można go jednak powstrzymać…

Maximus – 
powrót do młodości, 
czyli piękno bez skalpela
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Katar, bóle głowy, zębów czy cha-
rakterystyczny ucisk w  okolicy 
oczodołów to objawy zapalenia 

zatok znane wielu pacjentom poradni la-
ryngologicznych. Rzadko jednak przyczy-
nę ich występowania upatruje się w złym 
stanie uzębienia, a  jak się okazuje, może 
mieć to kluczowe znaczenie w  procesie 
leczenia.

Zatoki szczękowe położone są po obu 
stronach nosa w  bezpośrednim sąsiedz-
twie z  górnymi zębami. Wszystkie zębo-
pochodne zmiany zapalne będą stanowić 
zatem zagrożenie rozprzestrzenienia się 
i wniknięcia do zatok szczękowych.

Tradycyjne zdjęcie rentgenowskie 
zatok, jako podstawowa metoda diagno-
styczna, pozwala ocenić jedynie duże za-
toki oraz przebieg przegrody nosa i  nie 
ukazuje zmian związanych z uzębieniem. 
Właściwszym działaniem, w  przypadku 
zmian pochodzenia zębowego, będzie 
natomiast zdjęcie pantomograficzne 
– podstawowe badanie rentgenowskie 

w  diagnostyce stomatologicznej. Dzię-
ki niemu możliwa będzie ocena całego 
uzębienia oraz zarysu obu zatok szczęko-
wych. Obecnie coraz większe znaczenie 
w ocenie zmian patologicznych ma także 
tomografia komputerowa CBCT, dzięki 
której istnieje możliwość precyzyjnego 
diagnozowania przyczyn i  stopnia za-
awansowania zmian powstałych w prze-
biegu stanu zapalnego zatok.

– Zgłosiła się do nas pacjentka, która 
zanim do nas trafiła, długo szukała po-
mocy w  poradniach laryngologicznych. 
Na zdjęciu pantomograficznym wyko-
nanym w  naszym gabinecie widać było 
jedynie zły stan uzębienia górnych zębów 
pacjentki oraz lekko zarysowany cień 
znajdujący się w  zatoce szczękowej po 
stronie lewej. Dopiero tomografia kom-
puterowa CBCT, pozwoliła określić nam 
dokładną przyczynę, lokalizację oraz 
wielkość powstałych zmian zapalnych 
w zatoce, co pomogło lekarzom w precy-
zyjnym zaplanowaniu leczenia, zmniej-

szając ryzyko powikłań – wyjaśnia Roza-
lia Kołodziej, inżynier fizyki medycznej, 
technik elektroradiolog.

Nowoczesna tomografia komputero-
wa CBCT gwarantuje pacjentom bezpie-
czeństwo, dzięki zastosowaniu minimal-
nej dawki promieniowania. Dzięki temu 
rozwiązaniu możemy stworzyć pełną do-
kumentację diagnostyczną, a  to solidna 
podstawa do wyleczenia pacjenta.

masz pytanie do technika elektrora-
diologa? – skontaktuj się z  Pracownią 
3Dtomo, odpowiemy na wszystkie pyta-
nia związane z badaniami 3D.

Pracownia Tomografii Stomatologicznej 
i Laryngologicznej 3dtomo
www.3dtomo.pl
ul. św. Jacka 14
Katowice
Tel. 669-669-532

powszechnie wiadomo, że specjalista laryngolog to najbardziej 

właściwa osoba, do której należy się zwrócić w przypadku 

objawów zapalenia zatok. Tymczasem istotna może okazać się 

także wizyta u stomatologa, gdyż podobne objawy obserwuje się 

również podczas zapalenia zatok szczękowych, a te leczy się już 

w gabinecie dentystycznym.

zatoki pod kontroLą
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Wokół leczenia kanałowego narosło wiele mitów. do tej pory wielu 

pacjentom kojarzy się ono z „truciem”, bólem i wielokrotnymi 

wymianami „lekarstwa”. Większość pacjentów nie zdaje sobie sprawy 

jaki postęp technologiczny dokonał się w stomatologii na przestrzeni 

kilkunastu ostatnich lat. praca w powiększeniu i możliwość 

trójwymiarowego obrazowania sprawiły, że zęby, które dawniej 

byłyby usunięte, teraz wyleczone mogą funkcjonować przez 

wiele lat. O tym, dlaczego nie należy się bać leczenia kanałowego, 

pisze Anna Seget-bieniasz, lekarz stomatolog z katowickiej kliniki  

ŚMIGIEL IMpLANT MASTER cLINIc.

cała prawda 
o leczeniu kanałowym



komfort  
i delikatNoŚć...
Po pierwsze leczenie kanałowe zawsze 
jest przeprowadzane w  znieczuleniu 
miejscowym, które sprawia, że zabieg 
jest komfortowy i  bezbolesny. Do po-
dawania znieczulenia, w  naszej klinice, 
stosowany jest wyłącznie system kom-
puterowego znieczulenia „The Wand”. 
Różni się on od zwykłej strzykawki tym, 
że parametry podawania znieczulenia są 
cały czas komputerowo monitorowane. 
Kontrolowane jest zarówno ciśnienie 
jak i  tempo podawania płynu. Pozwala 
to na wyeliminowanie bólu spowodowa-
nego rozpieraniem tkanek.

precyzja i jakoŚć...
Aby w pełni zrozumieć procedurę i cel 
leczenia kanałowego musimy pamię-
tać że zabieg ten ma na celu wyelimi-
nowanie jak największej ilości bakterii 
z  wnętrza zęba (kanałów korzenio-
wych). W tym celu, oprócz mechanicz-
nego opracowania, konieczne jest także 
obfite płukanie środkami bakteriobój-
czymi, a  następnie szczelne wypełnie-
nie kanałów. 

Dziś leczenie kanałowe jest ruty-
nowo przeprowadzane pod mikrosko-
pem. Wprowadzenie tego narzędzia do 
codziennej praktyki było przełomem 
w  endodoncji. Uzyskane dzięki niemu 
powiększenie pozwala na przeprowa-
dzenie zabiegu z  niezwykłą dokładno-
ścią. Możliwe stało się usuwanie złama-
nych narzędzi i pokonywanie zwapnień 
w kanałach. Mikroskop stomatologiczny 
umożliwia odnalezienie dodatkowych 
kanałów korzeniowych, pozwala na 
dokładne oczyszczenie zainfekowanej 
przestrzeni  i  precyzyjną ocenę szczel-
ności wypełnienia. 

pewNoŚć  
i Bezpieczeństwo…
Kolejnym „milowym krokiem” było 
wprowadzenie do diagnostyki endodon-
tycznej obrazowania trójwymiarowego. 
CBCT (tomografia wiązki stożkowej) 
jest odmianą konwencjonalnej tomo-
grafii komputerowej (CT) stworzoną 
dla stomatologii. Tomografia wiązki 
stożkowej pozwala na uzyskanie obra-
zu 3D przy kilkunastokrotnie mniejszej 
dawce promieniowania (!) w  porówna-
niu z  konwencjonalna CT. Powszechnie 
wiadomo, że CBCT jest konieczne pod-
czas planowania procesu implantacji, 
jednak ogrom danych, które możemy 
uzyskać z pojedynczego badania sprawi-
ło, że jest ono coraz bardziej doceniane 

przez endodontów. Po analizie przekro-
jów CBCT przystępujemy do leczenia, 
wiedząc dokładnie ile jest kanałów, gdzie 
znajdują się ich ujścia, jaki jest stopień 
ich zakrzywienia.  Staranne przeprowa-
dzenie procesu diagnostycznego pozwala 
na wychwycenie takich „niespodzianek” 
jak: pęknięcie zęba czy pozostawiony 
fragment instrumentu w  kanale, zanim 
jeszcze przystąpimy do leczenia.  Uzy-
skane dane niejednokrotnie umożliwiają 
postawienie trafnej diagnozy i określenie 
rokowania. CBCT umożliwia także wy-
chwycenie wczesnych zmian zapalnych, 
niewykrywalnych w  innym badaniu ra-
diologicznym. Badanie to jest przydatne 
w niemal każdej dziedzinie stomatologii.
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anna seget-Bieniasz - lekarz dentysta, 
specjalizuje się w stomatologii zachowawczej 
oraz leczeniu kanałowym pod mikroskopem. 
Absolwentka licznych szkoleń z zakresu 
nowoczesnej endodoncji. Autorka serii 
artykułów specjalistycznych o przewadze 
stożkowej tomografii wolumetrycznej 
(CBCT) nad konwencjonalnymi zdjęciami 
radiologicznymi. Nieustannie pogłębia 
wiedzę na licznych kursach i konferencjach 
naukowych.
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dokładnie rok temu, początkiem kwietnia, powstał pierwszy solowy 

album Artura Rojka. Wszyscy na to czekali. byliśmy ciekawi jak to 

będzie - czy brzmienie trafi wprost do serc fanów zespołu Myslovitz, 

czy ta płyta solowa się przyjmie. W całej polsce zrobiło się na moment 

gorąco. jak to Rojek nie gra już z Myslovitz? Teraz będzie sam? 

przecież tak dobrze im szło! Ta decyzja to był strzał w dziesiątkę.

 „składam się
z ciągłych powtórzeń”

fot. Jacek Porem
ba/K

ayax
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Tym, którzy zechcą się chwilę po-
chylić nad biografią tego arty-
sty, nie trzeba zbyt długo tłuma-

czyć, dlaczego doszło do takich zmian. 
Zespół Myslovitz powstał na początku 
lat dziewięćdziesiątych i  wtedy jeszcze 
nazywał się „The Freshman”. Pierwsza 
płyta wydana w  1995r. – „Myslovitz” 
wywróciła polski rynek kołami do 
góry. Bo zespół grał jak nikt dotąd. Byli 
nasi polscy, ale grali jak nie stąd. Zu-
pełnie inna muzyka, ale taka nam bli-
ska, że nie dało się tego nie słuchać, no 
i słowa. Piosenki z przesłaniem, niosły 
ze sobą opowieść, którą każdy mógł 
dopasować do swojej sytuacji w  życiu. 
Zespół w  składzie z  Arturem Rojkiem 
wydał sześć płyt. Każda zdecydowanie 
inna, każda pokochana przez publicz-
ność, każda nagradzana. 

to Nie pop, a każdemU się 
podoBa
„Ambitne, inspirowane klasyką zachod-
niej alternatywy granie z  uniwersalną, 
masowo czytelną formułą popowego 
przeboju” – tak opisano gatunek mu-
zyczny Artura Rojka w  jego biografii. 
Dość trafnie. Myslovitz na przestrzeni 
lat stał się zespołem wielkiego formatu 
i wyszedł z kręgu niezależnej muzyki, co 
podważało Rojka jako muzyka offowe-
go. Chcąc zachować klimat i  pozostać 
wiernym skrupulatnie budowanemu 
imperium muzyki niezależnej, trzeba 
było podjąć kroki i odciąć się od splen-
doru, wracając do samego początku. 

festiwal off – wie jUż 
o Nim caŁy Świat
To, że Artur Rojek jest dyrektorem ar-
tystycznym Festiwalu OFF, wie każdy. 
Początkowo był grany w  Mysłowicach, 
obecnie od kilku lat odbywa się w  Ka-
towicach na Muchowcu. Przeniesienie 
festiwalu było kolejnym niespodziewa-
nym posunięciem muzyka. Alternatyw-
ne brzmienie co edycja zyskiwało no-
wych, wiernych fanów. W końcu przed-
sięwzięcie powstało na ogromną skalę, 
a ta wymagała już od organizatora dużo 
więcej. OFF w Katowicach to same plusy. 
Ogromna przestrzeń Doliny 3 Stawów 
-  bardzo malownicza i  przyjazna. Do 
tego centrum dużego miasta, dwa kro-
ki do pola namiotowego. OFFa co roku 
odwiedzają tysiące obcokrajowców, bo 
to według opinii prestiżowego magazy-
nu Time, jeden z czternastu najlepszych 
festiwali na świecie. Nie posłuchamy 
tam zespołów-celebrytów, ale zespo-
ły niszowe, czasami zupełnie nie brane 

pod uwagę na rynku. Festiwal otworzył 
drzwi już wielu zespołom, takim jak: 
„The National” czy „Flaming Lips”. Ro-
jek ewidentnie ma nosa do muzyki, bo 
wybiera i przesłuchuje zespoły, które od 
wejścia na festiwal są adorowane przez 
publiczność. A każdy na OFFie znajdzie 
coś dla siebie. Od indie rock przez hip 
hop, folk, elektronikę skończywszy na 
eksperymentach muzycznych. 

Artur Rojek, nasz ze Śląska. Poka-
zał nam jak wygląda muzyka tworzona 
z pasji oraz jak pozostać wiernym swo-
im muzycznym założeniom. Ciągle nas 
zaskakuje. Zdarza się, że wstrzymujemy 
na chwilę oddech, bo przyzwyczaja nas 
do czegoś, co nam się bardzo podo-
ba, a  potem to zmienia, rozbudowuje. 
Mimo iż, zmiana to zawsze coś, co budzi 
w ludziach lęk i obawę, Rojek udowod-
nił, że nie trzeba się ich bać, bo w  jego 
przypadku te zmiany zawsze wychodzą 
nam na dobre.

Tekst: Joanna Dybała

MUZykA

OFF Festival, 2014, Katowice
fot. A. Jędrysik

OFF Festival, 2014, Katowice
fot. A. Jędrysik

Pierwsza solowa płyta Artura Rojka 
”Składam się z ciągłych powtórzeń”

OFF
Festival

7-9.08
2015r.
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Od dziecka wiemy, że zęby czyścić należy. dostajemy szczotkę 

i pastę, ale tak naprawdę nikt nam nie tłumaczy, w jaki sposób to 

zrobić. jako konsekwencję braku higieny przedstawia się wizyty 

u stomatologa.  A gdy dziecka nie uświadomimy, że notoryczne 

niedoczyszczanie zębów prowadzi do próchnicy i chorób dziąseł, 

owe prorocze wizyty są nieuniknione.

Chwilę po oczyszczeniu zębów na 
ich powierzchni tworzy się tzw. 
błonka nabyta, która zbudowana 

jest z substancji zawartych w ślinie. Szyb-
ko jednak zasiedlają  ją bakterie  i wtedy 
mówimy już o  płytce nazębnej. Płytka 
może być usunięta jedynie poprzez dzia-
łania mechaniczne, czyli szczotkowanie 
i  nitkowanie - słowem higienę domową. 
Jeżeli płytka zalega na zębach dłużej, już 
po kilkudziesięciu godzinach rozpoczyna 
się proces zmineralizowania jej poprzez 
wysycenie solami nieorganicznymi (wap-
nia i  fosforu). Istotny jest efekt końcowy 
- kamień nazębny. Higiena domowa w ta-
kim przypadku nie jest już wystarczającą 
bronią. W kamieniu nazębnym zawarte są 
liczne bakterie, które w procesie przemia-
ny cukrów (a tych dostarczamy im regu-
larnie)  wytwarzają kwasy, powodując tym 
samym spadek pH w ustach i deminerali-
zację szkliwa. 

Gorzej być nie może? 
A  jednak. Do akcji wkraczają bakte-

rie Lactobacillus i Streptococcus Mutans, 
czyli winowajcy powstawania próchnicy.

I n n y m  z a g r o ż e n i e m  w y n i k a -
j ą cym z posiadania kamienia nazębne-
go jest powstawanie zapalenia dziąseł, 
a  w  dalszej kolejności zapalenia przy-

zębia. Nieusuwanie kamienia i  prze-
wlekły stan chorobowy przyozdobi 
nas w bezzębny uśmiech… Radą na to 
jest osoba higienistki. Higienistka jest 
wykwalifikowaną osobą, takim połą-
czeniem czyściciela oraz nauczycielki. 
Poprzez zabiegi higienizacyjne w gabi-
necie oczyszcza zęby z  osadu i  kamie-
nia nazębnego, a  następnie używając 
cieszących oko modeli oraz plansz edu-
kacyjnych, uczy pacjenta jak ma dbać 
o zęby w domu.

zabiegi higienizacyjne w gabine-
cie stomatologicznym to:

• usuwanie kamienia nazębnego 
(tzw. scaling), do którego można 
stosować narzędzia ręczne lub me-
chaniczne. Dla przykładu scaling 
ultradźwiękowy polega na niszcze-
niu struktury płytki kamienia na-
zębnego przy użyciu wprawianego 
w mikrodrgania o wysokiej często-
tliwości skalera ultradźwiękowego.

• piaskowanie zębów piaskarką, czy-
li usuwanie z powierzchni szkliwa 
ciemnych osadów i  przebarwień 
przy pomocy podawanej pod ci-
śnieniem wody wraz z  proszkiem 

zawierającym substancje ścierne.
• polerowanie zębów przy użyciu 

szczotek, gumek i past polerskich, 
aby wygładzić ich powierzch-
nię i  zminimalizować szorstkość. 
W ten sposób utrudniamy ponow-
ne odkładanie się osadów.

• fluoryzacja, która ma na celu 
wzmocnienie szkliwa zębów 
i  zwiększenie jego odporności na 
próchnicę. Polega ona na nało-
żeniu na powierzchnię zębów la-
kieru, żelu lub pianki zawierającej 
wysokie stężenie fluoru, dzięki 
czemu jego związki wbudowują się 
w strukturę szkliwa.

Instruktaż higieny jest wbrew pozo-
rom niezbędnym elementem każdej wizy-
ty. Higienistka, używając modelu, pokaże 
jak szczotkować zęby, w jaki sposób pro-
wadzić nitkę, by się nie skaleczyć, a także 
dobierze niezbędne pasty i szczoteczki, za 
pomocą których możliwa będzie walka 
z  bakteriami jamy ustnej. Niejednokrot-
nie higienistka wraz z  pacjentem ćwiczy 
szczotkowanie i  nitkowanie przed lu-
strem, aby ten nabrał umiejętności manu-
alnych. To swoisty trening przed codzien-
nymi zmaganiami w łazience.

higiena
higienizacja

higienistka
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Higienę domową rozpoczynamy od 
nitkowania. Wybieramy nitki zbudo-
wane z puszystego materiału, które ma-
gicznie zwężają się, by dostać się mię-
dzy zęby, a następnie rozszerzają się, by 
dokładnie wyczyścić płytkę nazębną. 
Nić nawijamy na palce środkowe i trzy-
mamy napiętą między palcem wskazu-
jącym i  kciukiem. Następnie wprowa-
dzamy nić w przestrzeń międzyzębową 
i  lekko opierając się o  krawędź zęba, 
przesuwamy wzdłuż, delikatnie wcho-
dząc pod dziąsło. Nicią należy posługi-
wać się delikatnie – zapewne wielu oso-
bom w  pośpiechu zdarzyło się zranić 
dziąsła. Każdą przestrzeń międzyzębo-
wą czyścimy czystym kawałkiem nici.

Metoda szczotkowania dobierana 
jest indywidualnie dla każdego pacjen-
ta, ale najczęściej polecaną jest uniwer-
salna metoda wibracyjna Bassa. Polega 
ona na ułożeniu szczoteczki pod kątem 
45° w  okolicy szyjek zębów z  włosiem 
częściowo skierowanym do kieszon-
ki dziąsłowej. Po umieszczeniu części 
włosia w  kieszonce dziąsłowej, wyko-
nuje się do pięciu powtórzeń, składa-
jących się z  około trzydziestu małych 
wibrujących ruchów. Metoda ta sku-
tecznie oczyszcza zęby, jednocześnie 
zapewniając dziąsłom relaksacyjny ma-
saż.

Następnie używamy skrobaczek 
do języka. Skrobaczka to higieniczny 
i bardzo prosty w użyciu przyrząd, któ-
ry służy do zdejmowania nalotu bakte-
ryjnego z języka. Należy trzymać skro-
baczkę tak, aby zaokrąglona część była 
jak najbliżej tylnej części języka. Na-
stępnie przeciągnąć ją przy delikatnym 
nacisku przez język w  taki sposób, by 
oczyścić go z różnych pozostałości. Po-
wtarzamy proces trzy do czterech razy.

Ostatnim etapem higieny domowej 
jest przepłukanie ust płukanką dosto-
sowaną do indywidualnych potrzeb 
i  upodobań. Wybór jest szeroki i  nie 
raz w sklepach możemy dostrzec długie 
półki z  kolorowymi płukankami. Róż-

norodność produktów może przypra-
wić nas o  zawrót głowy, dlatego pod-
czas wizyty  higienistka doradzi i  po-
może wybrać odpowiednie, z  których 
będziecie mogli korzystać w domowym 
zaciszu.

Nie ulega wątpliwości, iż higiena 
domowa jest nieodzownym elementem 
dnia codziennego, a nie stosując się do 
podstawowych jej zasad, narażamy się 
na poważne choroby. A jakże proste jest 
zapobieganie im? Nie ma też potrzeby 
obawiać się higienistki. Na wizyty hi-
gienizacyjne powinno się przychodzić 
raz na pół roku, zatem – serdecznie za-
praszam.

po co to 
wszystko?

Natalia szeląg – dyplomowana 
higienistka stomatologiczna, autorka 
wielu artykułów o  tematyce medycznej. 
Swoje umiejętności poszerzała na wielu 
kursach, szkoleniach i  konferencjach 
dla higienistek stomatologicznych. Dba 
o to, by pacjenci, wychodząc z gabinetów 
stomatologicznych, zaopatrzeni byli 
przede wszystkim w  wiedzę o  tym, jak 
dbać o swój uśmiech.
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Lodowy biznes gorącą pasją

kiedy praca 
staje się pasją, to 
przestaje Być pracą. 

Zaczęło się niewinnie od małej cukieren-
ki „Mrozik” w  Katowicach na Zawodziu. 
Szybko jednak pokochaliśmy lody i  po-
stanowiliśmy, że będą filarem naszej firmy 
i na nich skoncentrujemy cały nasz wysi-
łek. Zaczęliśmy zgłębiać wszelkie przepisy 

i informacje, aby dowiedzieć się o nich jak 
najwięcej – mówi Pani Izabela Galusek. 
Mąż jest gastronomem, sam stworzył wiele 
naszych smaków i zaraził mnie pasją do tej 
branży. Warto również dodać, że współ-
pracujemy z osobami, które podzielają na-
szą pasję i lubią to, co robią. 

Ramię w ramię z pasją idzie jakość. 
Dlaczego Wasze lody i ciasta są ta-
kie dobre? 

Nie idziemy na łatwiznę. Wszyst-
kie lody, sorbety i  ciasta robimy tylko 
i  wyłącznie z  naturalnych składników. 
Mamy prawdziwe mleko, masło, śmie-
tanę i  tylko świeże owoce. Żadnych 
zamienników, spulchniaczy, aromatów, 
absolutnie żadnej chemii. Ludzie kocha-
ją nas za wyjątkowy smak, dla którego 
do nas wracają. 

Oferujecie lody w  ponad 50 sma-
kach, ale czy zimą również korzy-

stacie ze świeżych owoców? 

Wyłącznie! Podnieśliśmy poprzeczkę bran-
ży lodziarskiej, bo w sezonie zimowym po 
świeże owoce jeździmy aż do Wiednia. 
Tam na giełdzie dostawcy gwarantują nam 
najlepszy smak owoców, a także ich spraw-
dzone pochodzenie.

„jak przytyć  
to przyNajmNiej 
wiedzieć z czeGo!”

To słowa mojej Mamy. Jest absolut-
ną koneserką pysznych ciast i z ki-
lometra odróżnia dobre ciasta na-
wet po zapachu. Mało gdzie można 
spotkać domowe wypieki, dlatego 
niektórzy zapomnieli jak smakuje 
ciasto na maśle i śmietanie. Czy to 
prawda? 

Niestety tak. Dlatego my postawiliśmy na 
naturalność. Nie dość, że produkty są naj-

Najlepszy biznes to ten, który zrodzony jest z pasji. Najlepszym na 

to dowodem jest małżeństwo Izabeli i Tomasza Galusek, którzy 

od 25 lat prowadzą na Śląsku swoje lodziarnie, jednocześnie 

rozwijając pasję i tworząc markę LOdOMANIA.
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wyższej jakości, to ponadto praktycznie 
wszystko wytwarzane jest na miejscu! 

Tutaj w Galerii Katowickiej? 

Tak! Każdego dnia rano pieczemy świeże 
serniki, szarlotki, tiramisu i  przygotowu-
jemy lody. Dla pozostałych lodziarni Lo-
domania lody wytwarzane są w  naszym 
zakładzie w Jasienicy. Mówimy o sobie, że 
jesteśmy rzemieślnikami, bo nasza praca 
wymaga od nas wyjątkowej pieczołowito-
ści i staranności. Dodatkowo przywiązuje-
my szczególną wagę do transportu i prze-
chowywania lodów. 

zjesz tU lody 
zroBioNe przez 
mistrzów polski…

Oscypek z żurawiną. Aksamitna kremowa 
konsystencja chłodnego, delikatnego serka 
z dodatkiem żurawiny. Istny majstersztyk, 
który zwyciężył doceniony przez najwięk-
sze sławy świata kulinariów. Lodowe Mi-
strzostwa Polski odbywają się raz w roku, 
a  udział w  nich biorą najznamienitsi lo-
dziarze w kraju. Tematem zwycięskich mi-
strzostw była „Polska w Unii Europejskiej”. 
- Szukaliśmy produktów charakterystycz-
nych dla Polski i pomyśleliśmy o oscypku 
z żurawiną. Nietypowy smak budził cieka-
wość naszych Gości, a także przyciągnął do 
nas wielu koneserów. Mówiły o nas media! 
To naprawdę ogromne wyróżnienie!

lody? – owszem, 
codzieNNie!

Słodka branża z pewnością marzy 
się wielu osobom, a  mając dostęp 
do najlepszych słodyczy, chyba 
ciężko się opanować nie sięgając 
każdego dnia po takie przysmaki? 

(śmiech) Po pierwsze to faktycznie bar-
dzo trudno jest się opanować. Po drugie 
smakowanie to „słodki wymóg”, który 
nakładamy na siebie każdego dnia. Dla-
czego? Ponieważ w  ten sposób jesteśmy 
w  stanie zapewnić najwyższą jakość, 
smak oraz świeżość naszym Klientom. 
Serwujemy jedynie to, co zachwyca nasze 
podniebienia. 

Przy takiej częstotliwości jedzenia 
lodów i ciast nie boi się Pani nad-
programowych kilogramów? 

Absolutnie nie. Ludzie uważają, że słody-
cze tuczą, ale kiedy jemy je z głową i mamy 
świadomość ich składu, nie ma się czego 

obawiać. Lody, które robimy, zawierają bar-
dzo dużo elementów odżywczych, witamin 
i  protein. Alternatywą dla osób chcących 
nasycić się małokalorycznym deserem, są 
sorbety, których skład opiera się na bazie 
świeżych owoców i wody.

Które lody najczęściej wybierają 
klienci? 

ULUBIONE. 

Ulubione to znaczy jakie? 

No właśnie ULUBIONE. Tak się nazywa-
ją. To śmietankowe lody przełożone kar-
melem oraz nutellą.

firma to lUdzie!

- Mieliśmy to szczęście, że natrafialiśmy 
na ludzi, których nie trzeba było przeko-
nywać, że to, co robimy jest prawdziwe 

i  dobre. W  działalność zaangażowana 
jest cała rodzina, a przyjaciele są naszym 
ogromnym wsparciem. 

Co jest zatem kluczem do sukcesu? 

Kluczem jest bycie prawdziwym i  rzetel-
nym. Tacy jesteśmy. Najwyższa jakość, 
którą oferujemy od ćwierćwiecza mówi 
sama za siebie i zawsze się obroni. Nie ma 
co gadać, bo szarlotka stygnie, a ją powin-
no się jeść na gorąco oczywiście w towa-
rzystwie lodów… rzecz jasna Ulubionych.

Z  Panią Izabelą Galusek rozmawiała 
Joanna Dybała.

Lodziarnia LODOMANIA
Galeria Katowicka
Poziom 0
ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice
www.lodomania.com
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europejskie standardy 
leczenia implantologicznego 

oraz „professional dental 
Assistance program” dostępne 

w katowicach

Czy implanty zastępujące utracone 
zęby powinny służyć całe życie? 
Teoretycznie tak, ale…

Aby to osiągnąć potrzebna jest wiedza, 
umiejętności, a także dobór odpowiednie-
go systemu implantów. Uniwersytet im. 
J.W. Goethego we Frankfurcie otworzył 
prestiżowe studia podyplomowe z zakresu 
implantologii stomatologicznej, które stwa-
rzają dla ich absolwentów zupełnie nowe 
możliwości leczenia implantami. Od roku 
2010 tylko kilkunastu lekarzy z całej Polski 
ukończyło te wymagające studia. To wła-
śnie oni założyli Stowarzyszenie Mistrzów 

Polskiej Implantologii „Implant Masters 
Poland”, które zrzesza w swoich szeregach 
najlepszych specjalistów-implantologów.

Polscy specjaliści, którzy mogą po-
szczycić się tytułem Master of Science in 
Oral Implatology, postanowili nie tylko 
podzielić się swoją wiedzą z  innymi, ale 
także rozpocząć w kraju czas profesjonal-
nej opieki implantologicznej. – Celem Sto-
warzyszenia jest propagowanie jak najwyż-
szych standardów leczenia implantoprote-
tycznego, opartych na wiedzy i  doświad-
czeniu implantologów praktyków – mówi 
doktor Tomasz Cegielski ze Szczecina.

Misją Stowarzyszenia jest wyjątkowa 
jakość leczenia implatologicznego, moż-
liwa do osiągnięcia dzięki najwyższym 
kwalifikacjom mistrzów implantologii. 
– W  skrócie można wyróżnić dwa pod-
stawowe cele „Implant Masters Poland” 
(IMP) - jednym z  nich jest poszerzanie 
własnych doświadczeń i  możliwości, kon-
sultacje przypadków z innymi implantolo-
gami i opracowywanie najlepszej drogi do 
rozwiązywania często problematycznych 
zabiegów, drugim – wdrażanie leczenia 
implantologicznego w  poradniach stoma-
tologicznych na terenie całego kraju. Dzię-

Doktorzy Andrzej Szwarczyński z Poznania, 
Tomasz Cegielski ze Szczecina oraz Tomasz 
Śmigiel z Katowic pracują nad Statutem 
“Implant Masters Poland”.
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ki profesjonalnym konsultacjom pacjenci 
mają pewność, że ich zabiegi zostaną wy-
konane z najwyższą starannością i na naj-
wyższym, europejskim poziomie – mówi 
doktor Tomasz Śmigiel, jeden z założycieli 
i Członek Zarządu Stowarzyszenia, który 
wartości IMP wprowadza w swojej prak-
tyce. 

To właśnie jego klinika, jako pierw-
sza w  Katowicach, wdrożyła europejskie 
standardy leczenia implantologicznego. 
– Leczenie implantami jest dostępne dla 
każdego. Pacjent podejmujący decyzję o ta-
kim zastąpieniu brakujących zębów, zosta-
je otoczony najlepszą możliwą opieką. Dla 
każdego przypadku preferujemy przygoto-
wanie precyzyjnego planu leczenia. Poma-
ga nam w tym najbezpieczniejszy, dostępny 
na Śląsku, tomograf komputerowy CBCT 
o  zmiennym polu obrazowania. Dzięki 
temu jeszcze przed zabiegiem wiemy, jak 
przeprowadzić go bezpiecznie i  przede 
wszystkim skutecznie – wyjaśnia MSc To-

masz Śmigiel. 
Należy zaznaczyć, iż żadna inna me-

toda nie pozwala na zastąpienie brakują-
cych zębów w sposób tak naturalny, kom-
fortowy i  estetyczny. Jednak, aby było to 
możliwe, należy stosować tylko najlepsze 
komponenty. Klinika Barbary i  Tomasza 
Śmigiel stosuje niemieckie implanty An-
kylos firmy Dentsply-Friadent, gdyż jako 
jedne z niewielu na świecie spełniają pięć 
zasad „soft tissue care” i  dają możliwość 
indywidualnego dopasowania do każde-
go przypadku. – Stosowanie najlepszych 
dostępnych na rynku implantów daje nam 
gwarancję na to, iż wykonana przez nas 
praca będzie służyć przez długie lata. Je-
steśmy pewni zarówno naszego profesjona-
lizmu, jak i  używanych narzędzi, dlatego 
możemy zaoferować pacjentom aż 10 lat 
gwarancji na leczenie – uzupełnia stoma-
tolog. 

Również klinika doktora Tomasza 
Śmigla, jako pierwsza na Śląsku, wdrożyła 

unikalny plan opieki dla pacjentów im-
plantologicznych - „Professional Dental 
Assistance Program” stworzony właśnie 
dzięki inicjatywie IMP. Każdy leczony 
przez doktora-członka IMP ma prawo do 
bezpłatnych konsultacji, w  razie nagłej 
konieczności wizyty w  fotelu dentystycz-
nym, poza miejscem zamieszkania. Oczy-
wiście chodzi o placówki wdrażające plan 
opieki dla pacjentów implantologicznych. 
– Leczenie implantami jest niezwykle pre-
cyzyjnym procesem. Zdajemy sobie sprawę 
z  tego, iż pacjenci są mobilni, przemiesz-
czają się, nie zawsze mogą skonsultować 
dolegliwości bądź wątpliwości z  lekarzem 
prowadzącym. Dzięki Stowarzyszeniu „Im-
plant Masters Poland” jego członkowie są 
w stanie pomóc pacjentowi na terenie całej 
Polski, nawet jeżeli spotykają się z nim po 
raz pierwszy – dodaje Tomasz Śmigiel. 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu na 
www.implantmasterspoland.pl

doktor tomasz Śmigiel jest Redaktorem 
Naczelnym „International Magazin of Digital 
Dentistry”. Studia Master Of Science In Oral 
Implantology ukończył w  2012 roku, pisząc 
pracę naukową „The retentive force evaluation 
of a novel retainer for removable dentures”. Jest 
współwłaścicielem kliniki implantologicznej 
„ŚMIGIEL Implant Master Clinic”.

Tekst: Julia Łysoń

Dr Witold Kuroczko z Zamościa 
udziela wywiadu na temat celów 

Stowarzyszenia.
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katowice kończą w tym roku 150 lat. jak na miasto są więc bardzo 

młode. dlatego też świętując taką rocznicę, mogą sobie pozwolić 

na nieco więcej szaleństwa niż inne, bardziej dostojne w swym 

wieku metropolie – na przykład zapraszając mieszkańców do 

chodzenia po linie.

huczne 150-lecie katowic

Katowice miastem stały się dokładnie 
11 września 1865 roku. Oczywiście 
od dawna były już wystarczająco 

ludne, jednak wówczas o statusie nie decy-
dowała liczba mieszkańców, ale łaska wła-
dzy. 

Z  tamtych Katowic zostało niewiele. 
Miasto urosło wielokrotnie i aby to spraw-
dzić wystarczy prześledzić wystawę „Ape-
tyt na radykalną zmianę”, gdzie na wielkim 
ekranie można nałożyć na siebie plany ulic 
i budynków z kolejnych dziesięcioleci. Wy-
stawa w  Galerii Miasta Ogrodów (ul. Sta-
nisława 4, wstęp wolny) potrwa do 8 maja 
i  jest jednym z  jubileuszowych wydarzeń 
przygotowanych przez Instytucję Kultu-
ry Katowice – Miasto Ogrodów. Jednym 
z wielu, bo obchody 150-lecia rozpoczęły się 
w marcu, a zakończą się z ostatnim dniem 
grudnia. 

Katowice są bez dwóch zdań miastem 
muzyki. Muzyka poważna, blues, jazz, rock 
czuje się tu dobrze i kwitnie. Dlatego najwię-
cej prezentów czeka dla tych, którzy lubią 
dobre dźwięki. Muzyczne apogeum będzie 
miało miejsce we wrześniu i jego okolicach. 

Od 11 do 13 września do Katowic przyjadą 
najlepsi polscy i zagraniczni artyści, aby dać 
dla Katowiczan i nie tylko specjalne koncer-
ty. Na scenie plenerowej w centrum miasta 
wystąpią dwie gwiazdy z zagranicy (pozna-
my je wiosną – proszę śledzić www.miasto-
ogrodow.eu). Przed nimi zagrają obsypywa-
ne nagrodami Natalia Przybysz i Misia FF. 
Taneczny koncert zapowiada się natomiast 
z  African Salsa Orchestra. W  sali NOSPR 
wystąpi mistrz hiszpań-
skiej gitary Paco Peña, 
który wraz z  Zespołem 
Śpiewaków Miasta Ka-
towice Camerata Silesia 
wykona m.in. kompozy-
cję stworzoną na urodzi-
ny miasta! 

Wcześniej, bo na po-
żegnanie wakacji, odbę-
dzie się wielki koncert 
w  magicznym Nikiszow-
cu. Dzięki transmisji 
w TVP 2 cała Polska usły-
szy najlepszych muzyków 
z Katowice i Śląska: Sha-

kin’ Dudiego, Marcina Wyrostka, Feel czy 
śląskich raperów. 

Do udziału w urodzinach mogą się włą-
czyć także mieszkańcy. Na Festiwalu Spor-
tów Miejskich (25 maja – 1 czerwca) będą 
mogli nauczyć się od profesjonalistów tak 
zaskakujących dyscyplin sportu jak chodze-
nie po linie (slackline) czy parkur. 

Wraz z aktywistami miejskimi z kolek-
tywu Kwiaciarnia Grafiki stworzą z  kolei 
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trzy szklarnie z domowymi kwiatami, które 
ozdobią ich podwórka. Jak zawsze jeden za-
niedbany plac w Katowicach zmieni się nie 
do poznania dzięki akcji Plac na Glanc. 

O  jubileuszu będą przypominały tak-
że słoneczniki, których sadzonki trafią do 
wszystkich dzielnic miasta za sprawą akcji 
Słonecznik Patrol. 

Zgodnie z pięcioletnią już tradycją pej-
zaż miasta wzbogaci się o  nowe murale 
podczas Katowice Street Art Festival (od 15 
maja). Dołączą do znanej na całym świecie 
„Kury” Aryza z  ul. Mariackiej Tylnej czy 
„Przełącznika” Escifa z  ul. Mikusińskie-
go. Swoją cegiełkę dołożą artyści ze stolicy 
współczesnej sztuki – Berlina. W  Galerii 
BWA, Rondzie Sztuki i na ulicach Katowic 
do czerwca można podziwiać ich sztukę na 
wystawie „Berlin Artists’ Statements”. 

Dużo? A  to zaledwie procent atrakcji. 
Bo przecież jest jeszcze Katowice JazzArt Fe-
stival (od 21 kwietnia; na inauguracji Stacey 
Kent), pokaz filmu „Grufołak” z muzyką na 
żywo na Dzień Dziecka, Inwazja Sztukmi-
strzów (uwaga na magię w lipcu!) i Festiwal 
Muzyki Świata Ogrody Dźwięków…. Wszy-
scy są zaproszeni!

Cały program na: 
www.miasto-ogrodow.eu 
www.katowice.eu 

instytucja kultury katowice – miasto 
ogrodów
Główny organizator obchodów 150-lecia 
Katowic. Instytucja miejska, która jako Biu-
ro ESK walczyło o tytuł Europejskiej Stoli-
cy Kultury dla Katowic. Do tytułu niewiele 
brakowało (Katowice i Lublin były uznawa-
ne za „czarne konie”), dlatego program Mia-
sta Ogrodów jest realizowany nadal. Tworzą 
go festiwale (muzyczne, sztuki ulicy, filmo-
we), programy edukacyjne z  zakresu kul-
tury i działalności kreatywnej i pojedyncze 
wydarzenia kulturalne, zawsze na najwyż-
szym poziomie. Katowice JazzArt Festival, 
Street Art Festival, Ars Inependent Festival 
czy Urodziny Miasta Kocham Katowice to 
najmocniejsze „marki” Instytucji.
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Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. To podczas tych dwóch 

szczególnych tygodni w roku chcemy wyglądać rewelacyjnie, 

zwłaszcza w bikini. Od stycznia stosujemy diety i przesiadujemy 

na siłowni z nadzieją, że wysiłek się opłaci i zaowocuje piękną 

sylwetką oraz zdrowym wyglądem.

epilacja – epicko gładkie nogi

Zaprezentowanie się w  stroju kąpie-
lowym lub w sukience odsłaniającej 
łydki, uda i  pachy dla większości 

kobiet wiąże się ze skrupulatnym dbaniem 
o  estetykę tych obszarów. Miejsca, które 
odsłaniamy zazwyczaj depilujemy, chcąc 
pokazać gładką, zdrową skórę. Trzydzieści 
lat temu depilacja ciała była u nas tematem 
tabu. Wraz ze zmianami w społeczeństwie, 
które odczuwaliśmy po odejściu PRL, na-
pływały do nas urodowe nowinki z zacho-
du. Polki zaczęły oddychać pełną piersią, 
wdrażając nowe sposoby na podkreślanie 
swoich walorów. Do dziś czerpiemy cenną 

wiedzę o urodzie od naszych sąsiadów zza 
oceanu, a  obecnie depilacja nie dziwi już 
nikogo. Stosowanie jej jest niemalże pod-
stawowym elementem higieny i  estetyki 
naszego ciała.

Żeby być piękną trzeba cierpieć. 
Trzeba? 

Depilacja, którą znamy najlepiej to: 
golenie za pomocą maszynki, plastry, 
depilatory, pianki do depilacji lub gorą-
cy wosk nakładany u  kosmetyczki. Dla 
większości z  nas powyższe czynności są 
bolesne, nieprzyjemne, podrażniają skórę 
i  powodują wrastanie włosów oraz infek-

cje. Jak by nie było, każda z  tych metod 
daje nam ostatecznie oczekiwany rezultat. 
Chcąc, aby trwał jak najdłużej, wymaga 
to od nas przede wszystkim regularności 
w  ich stosowaniu oraz szczególnej dbało-
ści o depilowaną skórę, gdyż cały czas jest 
podrażniana. Szczególnie latem unikamy 
kłujących nóg czy zarośniętych okolic bi-
kini, a przecież cały rok chodzimy na ba-
sen, uprawiamy sporty. Komfort jest nam 
potrzebny na dłużej, a w zasadzie chcemy 
go czuć cały czas…

Specjaliści zajmujący się zabiegami 
z  zakresu medycyny estetycznej, propo-
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nują trwałe kliniczne rozwiązanie po-
zbawiające niechcianego owłosienia. 
Zabieg epilacji, czyli usuwania włosów 
razem z  cebulkami jest zabiegiem trwa-
łym i  bezbolesnym – wyjaśnia Grażyna 
Jaśkiewicz, dyrektor Kliniki Chirurgii 
Mazan w  Katowicach. W  naszej Klinice 
przeprowadza się go wykorzystując la-
ser PALOMAR STAR LUX 500 z  głowi-
cą LuxR. Z  firmą Palomar współpracu-
jemy od lat. Zawsze jesteśmy na bieżąco 
z każdą nową technologią pojawiającą się 
w  medycynie estetycznej, a  technologia 
Pulse Light Systems przebija konkurencję 
i przede wszystkim daje oczekiwane efek-
ty! Wiązka światła pulsacyjnego emito-

wanego przez urządzenie trafia 
bezpośrednio w cebulki włosów, 
godząc w melaninę, czyli barw-
nik odpowiedzialny za kolor 
włosa. Skóra dookoła włosa po-
zostaje nienaruszona. Zjawisku 
temu towarzyszy ciepło, które 
niszczy włos razem z  cebulką. 
Podczas zabiegu odczuwalne 
jest jedynie delikatne pieczenie, 
co natychmiast niwelowane jest 
strumieniem oczyszczonego, 
zimnego powietrza dozowanego 
w technologii Advanced Contact  
Cooling wytwarzanego przez 
urządzenie. Zabieg jest krótki 
i niezwykle skuteczny. Przez kil-
ka dni po zabiegu osłabione wło-
ski stopniowo wypadają z miesz-
ków włosowych, w  następstwie 
dając idealnie gładką skórę. 

Zabieg wykonuje lekarz, który 
przykłada głowicę urządzenia do 

wybranego obszaru ciała. Podczas zabiegu 
emitowane jest błyskające światło, które 
powstaje podczas generowania impulsów 
promieniowania. Czas trwania zabiegu 
waha się od 10 do 30 minut w zależności 
od miejsca oraz wielkości powierzchni, na 
których jest wykonywany. Można stosować 
go na wszystkich rodzajach skóry i karna-
cji: jasnej, ciemnej czy po prostu opalonej. 

Laserowe usuwanie owłosienia nie 
może być wykonywane w  okolicy oczu. 
Pozostałe miejsca na ciele, takie jak: plecy, 
szyja, okolice intymne, nogi, ręce, klatka 
piersiowa, brzuch zezwalają na bezpiecz-
ne przeprowadzenie procedury.

Specjaliści z  Kliniki Chirurgii Mazan 
potwierdzają, że zabieg rzeczywiście trwa-
le usuwa owłosienie. W zależności od pre-
dyspozycji i  uwarunkowań związanych 
z  rodzajem owłosienia efekt perfekcyjnie 
gładkiej skóry uzyskiwany jest po kilku 
sesjach. Mimo iż zabieg nie jest inwazyjny 
i w żadnym stopniu nie przeszkadza nam 
w  codziennym funkcjonowaniu, takim 
jak praca czy sport, to po jego wykonaniu 
można odczuwać dyskomfort w  posta-
ci lekkiego pieczenia i  małej opuchlizny. 
To naturalne reakcje skóry po tego typu 
zabiegach, ale jak zgodnie potwierdzają 
pacjenci, te chwilowe utrudnienia warte 
są gładkiego ciała. Poza tym utrzymują się 
maksymalnie do 24 godzin więc o  wiele 
krócej niż po depilacji woskiem.

Przygotowując się do zabiegu, nie ma 
konieczności wykonywania dodatko-
wych badań. Przed zabiegiem zbierany 
jest dokładny wywiad z pacjentem, któ-
ry pozwala ustalić ewentualne przeciw-
wskazania.

przeciwwskazania:
• Terapie retinoidami (miejscowo 

i ogólnie);
• Zioła światłouczulające (dziurawiec, 

nagietek, skrzyp) oraz leki światło-
uczulające (antybiotyki, roaccutane, 
sterydy);

• Nowotwory skóry;
• Fotodermatozy;
• Stany zapalne skóry;
• Skóra opalona, stosowanie samo-

opalaczy lub kremów samoopalają-
cych;

• Niedawne peelingi;
• Cukrzyca;
• Choroby tkanki łącznej, np. kolage-

nozy;
• Ciąża;
• Obniżenie odporności organizmu.

Klinika Chirurgii Mazan zajmuje się 
również innymi zabiegami z zakresu chi-
rurgii plastycznej i  klinicznej chirurgii 
specjalistycznej. Zabiegi usuwania prze-
barwień, odsysania tłuszczu, plastyki biu-
stu, uszu czy nosa to jedynie wierzchołek 
kompleksowego podejścia. 

– Wiosna to idealny czas na poddanie 
się zabiegowi usuwania owłosienia, po-
nieważ mamy pewność, że efekt gładkości 
nie tylko będzie towarzyszył nam przez 
całe wakacje, ale utrzyma się jeszcze przez 
kolejne miesiące. Z  zabiegu korzystają 
zarówno kobiety jak i mężczyźni. Można 
poddać epilacji nogi, ręce, plecy, okolice 
intymne, pachy, a nawet zarost brody!  – 
dodaje dyrektorka Kliniki Chirurgii Ma-
zan w Katowicach. 

Obecność owłosienia w  zasadzie nie 
znajduje już uzasadnienia w  dzisiejszych 
czasach - nie ochroni nas ono przed zim-
nem i  wiatrem. Wszystkie argumenty są 
absolutnie za higieną, komfortem i estety-
ką.  Drogie Panie, kłujące włosy na nogach 
nie są przyjemne dla nas samych, nieeste-
tycznie wyglądają w pończochach, a nasi 
mężczyźni na ich widok kręcą nosem. 
Znamy przecież inne, skuteczniejsze spo-
soby na bycie wyzwoloną i niezależną :)

Umów się na konsultację
Klinika Chirurgii Mazan, 
40-170 Katowice, ul. Brzozowa 54
+48 32 255 38 32 ; +48 32 255 23 25
sekretariat@klinika-mazan.pl
www.klinika-mazan.pl

Tekst: Joanna Dybała
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bo diabeł tkwi 
w szczegółach…

Oradości widzenia rozmawiamy 
z dr n. med. Iwoną Filipecką, kie-
rownikiem medycznym Kliniki 

OKULUS w Bielsku-Białej i Jaworznie.

Na początku dziękuję, że tak szyb-
ko po powrocie z  misji w  Afryce 
znalazła Pani czas na naszą roz-
mowę.

Dr I. Filipecka: To było proste! Jako 
wieloletnia melomanka Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach nie mogłam odmówić ich 
partnerowi.

- Rozumiem zatem, że gości-
ła już Pani w  nowej siedzibie  
NOSPR?

Dr I. Filipecka:  Oczywiście. Byłam na 
kilku koncertach z  rodziną i  przyja-
ciółmi. NOSPR to miejsce niezwykłe. 
Szczerze cieszę się, że twórcom udało 
się stworzyć tak magiczny klimat. Jako 
członek Amerykańskiej Akademii Oku-
listyki oraz  Europejskiego Towarzystwa 

Chirurgów Zaćmy i  Chirurgii Refrak-
cyjnej biorę udział w  konferencjach 
i sympozjach na całym świecie. Czasem 
pomiędzy wykładami odwiedzamy po-
dobne miejsca, więc z  całym przeko-
naniem mogę powiedzieć, że mamy się 
czym chwalić. I  ta perfekcja w  każdym 
szczególe!

Właśnie, szczegóły! Jak to z  nimi 
jest? Dlaczego jedni je widzą, a inni 
nie?

Dr I. Filipecka: Aby wi-
dzieć szczegóły potrzebny 
jest bardzo dobry wzrok 
i  sprawna akomodacja, 
czyli zdolność do dobrego 
widzenia z  różnych od-
ległości. W  dzisiejszych, 
komputerowo-t able to -
wych czasach, coraz więcej 
jest osób, które nie widzą 
dobrze z  powodu wady 
wzroku czy zaburzeń ako-
modacji. Coraz więcej jest 
osób, które po prostu mu-
szą nosić okulary.

… ?

Dr I. Filipecka: Po 40 roku życia nawet 
u  najzdrowszego i  najaktywniejszego 
40-latka pojawia się naturalna prezbio-
pia, czyli utrata dobrego widzenia na 
bliskie odległości. O  tym, że pora za-
cząć nosić okulary pacjent przekonuje 
się, gdy „nie wystarcza ręki”, aby odda-
lić czytany tekst. Oczywiście wiele osób 
buntuje się w  jakiś sposób przeciwko 
temu, ale prawdę mówiąc na niewiele się 
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to zdaje. O jakość widzenia warto dbać, 
bo bez niej świat staje się zdecydowanie 
mniej ciekawy…

No tak, ale  co zrobić w  sytu-
acji, gdy nie lubimy nosić oku-
larów?

Dr I. Filipecka: Oczywiście jest kilka in-
nych rozwiązań. Popularne i dość wygod-
ne są soczewki kontaktowe. Ale dla osób 
w wieku 21-40 lat w Klinice OKULUS 
proponujemy jako najlepsze rozwiązanie 
zabiegi laserowej korekcji wzroku…

Proszę może przypomnieć, na czym 
polega ta procedura i  dla których 
pacjentów to najlepsza metoda 
uniknięcia noszenia okularów?

Dr I. Filipecka: Laserowa korekcja wad 
wzroku polega na odpowiednim do 
wady modelowaniu powierzchni ro-
gówki oka, która w zależności od wady 
jest spłaszczana albo uwypuklana. Me-
todę tę szczególnie polecamy osobom 
aktywnym, uprawiającym sporty (nur-
kowanie, skoki spadochronowe, jazda 
na rowerze, motocyklu, itp.) oraz oso-
bom, którym wada wzroku uniemożli-
wia wykonywanie zawodów wymaga-
jących dobrego widzenia, np. służby 
mundurowe. Podstawowe warunki do 
przeprowadzenia zabiegu u  wszyst-
kich to ukończenie 21 roku życia, brak 
zmiany mocy szkieł przez przynajmniej 
rok, wada widzenia w zakresie od +6 do 
-9 dioptrii sferycznych, do 6 dioptrii 
astygmatyzmu oraz  dobry ogólny stan 
zdrowia. Te i pozostałe czynniki wery-
fikujemy oczywiście w  Klinice OKU-
LUS w  trakcie wielu specjalistycznych 
badań. Warto pamiętać, że ingerencja 
promienia lasera to ledwie mikronowe 
części milimetra! 

A co z pacjentami po 40 roku ży-
cia? 

Dr I. Filipecka: Oni mogą rozważyć 
zabiegi chirurgii refrakcyjnej soczew-
ki, czyli wymianę własnej soczewki na 
sztuczną przy bardzo zindywidualizo-
wanym doborze tej drugiej. Dziś ten 
dobór może być tak precyzyjny jak – 
zachowując oczywiście właściwą skalę 
porównania – szycie ubrania na miarę. 
Ponieważ zwykle taki zabieg wykonuje-
my raz w życiu, taka precyzja przynosi 
nieocenione korzyści. A  przy tym nie 
są to procedury nadmiernie uciążliwe. 
Takie zabiegi przeprowadzane są w Kli-

nice OKULUS w  ciągu jednego dnia 
przy znieczuleniu kroplowym do oka, 
podobnie jak przy zabiegach usunięcia 
zaćmy.

Czyli rodzaj wszczepianej soczew-
ki ma istotny wpływ na jakość ży-
cia pacjenta po zabiegu?

Dr I. Filipecka: Zdecydowanie tak 
i  warto to zapamiętać. Wszyscy pa-
cjenci – oczywiście z  uwzględnieniem 
ich trybu życia, rodzaju wykonywanej 
pracy i  stanu zdrowia – powinni de-
cydować się na najodpowiedniejsze 
dla nich soczewki. I  właśnie tu diabeł 
tkwi w szczegółach. Dla przykładu so-
czewki z  filtrem żółtym zatrzymują 
część światła niebieskiego, asferyczne 
pozwalają widzieć lepiej wieczorem 
i  o  zmierzchu, a  z  kolei toryczne li-
kwidują współistniejący astygmatyzm. 
Mogłabym dalej o  tym opowiadać, ale 
to już bardzo precyzyjna wiedza, nie-
zbędna dla mnie jako chirurga do osią-
gnięcia celu zabiegu, ale niepotrzebna 
z punktu widzenia kogoś, kto po prostu 
chce sycić się pięknem sali koncerto-
wej NOSPR.  W  każdym razie właśnie 
dzięki soczewkom klasy premium uda-
je nam się zadowolić nawet najbardziej 
wymagających pacjentów. Po takim 
wszczepie każdy potrafi bez okularów 

zarówno przeczytać program koncertu, 
jak i  podziwiać podwodny świat rafy 
koralowej. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Kozera

dr n.med. iwona filipecka - kierownik me-
dyczny Kliniki OKULUS w  Bielsku-Białej 
i  Jaworznie, specjalista chorób oczu, czło-
nek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 
Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz 
Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Za-
ćmy i  Chirurgii Refrakcyjnej. Pomysłodaw-
czyni licznych kampanii społecznych, w tym 
Szkoły Zdrowego Widzenia oraz akcji Okuli-
ści dla Afryki.

Okuliści dla Afryki
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Młode pokolenie jest jakby nieobecne. podwórka opustoszały. 

Nie słychać wrzasków zabawy i echa kozłowanej piłki niosącego 

się po osiedlowych blokach. Trzepak zastąpił tablet, a plac zabaw 

komputer, nie mówiąc o boiskach-orlikach, które tętnią życiem 

już jedynie w konsolach do gier…

Mistrzowie polski uczą moje 
dziecko jeździć na nartach!

My dorośli mówimy o  tym 
wprost: Jest inaczej niż kiedyś. 
Dzieci i  młodzież spędzając 

czas z  rówieśnikami na dworze rozwija-
ły się nie tylko fizycznie, ale takvże spo-
łecznie. Zawiązywane przyjaźnie uczyły 
kompromisów, walki o swoje zdanie oraz 
umiejętności odnajdywania się w grupie. 
Te z pozoru banalne przywary teraz zrzu-
cane są na drugi plan. Co ciekawe decydu-
ją o tym dzieci, a nie rodzice. Życie prze-
niosło się do wirtualu, bo tam jest inaczej, 
kolorowiej, łatwiej. Dzieci mają nieogra-
niczony dostęp dosłownie do wszystkiego. 
Wybierają więc łatwiejszą drogę, ponie-
waż wywalczyć mistrzostwo padem w za-
wodach tenisowych na konsoli, jest dużo 
łatwiej niż rakietą na korcie.

Dużo zależy od dzieci, ale jeszcze wię-
cej od ich rodziców. Świadomi rodzice, 
którzy zdają sobie sprawę jak ważny jest 
sport w  prawidłowym rozwoju dzieci, 

nie muszą na siłę zachęcać pociechy do 
sportu. Wystarczy, że uprawiają go sami 
i dzielą się swoją pasją, a jeżeli jest to nie-
możliwe to umożliwiają dzieciom dostęp 
do miejsc w których mogą przekonać się 
na własnej skórze w którym sporcie czują 
się dobrze i co lubią najbardziej. Z aktyw-
nością ruchową jak ze wszystkim - naj-
trudniej jest zacząć, ale potem ciężko się 
od niej oderwać. Poruszamy ten temat na 
łamach naszego magazynu, ponieważ jako 
świadomi dorośli, chcemy szerzyć idee 
aktywnego, zdrowego trybu życia. Posta-
nowiliśmy przyjrzeć się temu i dociec dla-
czego pojawiają się wymówki od sportu, 
skoro możliwości jest tak wiele…?

AWF Katowice – Akademia Wychowa-
nia Fizycznego – to obecnie jedna z najlep-
szych uczelni sportowych w Polsce. Przy-
ciąga najlepszych sportowców studentów 
oraz zawodowych sportowców i trenerów-
wykładowców. Niemalże na „podwórku” 

AWF w  aurze walecznego ducha sportu 
i zamiłowania do aktywności fizycznej po-
wstał klub sportowy VIS Sport. Była to ini-
cjatywa rodziców dzieci w wieku od 4 do 
8 lat, którzy chcieli coś zmienić w codzien-
nym życiu swoich pociech. Lekcje wycho-
wania fizycznego w  szkołach w  odczuciu 
wielu z nas odbiegają od WFu, który zna-
my. Można doszukiwać się usterek w reali-
zacji szkolnego programu nauczania, lecz 
niecierpliwi rodzice wzięli sprawy w swoje 
ręce. I całe szczęście. 

Wychowanie sprawnej fizycznie, ambit-
nej i  rezolutnej młodzieży – to podstawo-
wy cel działalności klubu sportowego VIS 
sport. W ciągu roku szkolnego organizowa-
ne są zajęcia sportowe, aż cztery razy w ty-
godniu. Przez cały rok, dzieci i młodzież gra 
w tenisa, mają zajęcia z akrobatyki, jazdy na 
rolkach i pływanie. Podczas zimowych ferii 
i długich wakacji letnich szkoły są zamknię-
te, ale Vis Sport wtedy koncentruje się na 
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sporcie jeszcze bardziej! Sezonowo podczas 
wyjazdów na obozy sportowe uczestnicy 
poszerzają swoje umiejętności o  jazdę na 
nartach, snowboardzie, zdobywają także 
umiejętności żeglarskie oraz windsurfingu. 
Prezesem klubu jest dr Aleksandra Żywicka, 
wykładowczyni akademicka AWF Katedry 
Treningu Sportowego.  

Każdy może zapisać się do klubu. 
Wystarczy przyjść na zajęcia i  zgłosić się 
do prowadzącego. Ogromną rolę odgry-
wają tu chęci, resztą, czyli szlifowaniem 
warsztatu umiejętności zajmują się zawo-
dowcy. Dzieciaki, a  w  zasadzie teraz już 
młodzież, która rozpoczęła swoją przy-
godę z  klubem kilka lat temu, obecnie 
posiada już umiejętności potwierdzone 
stopniem młodszego ratownika wodne-
go, pomocnika instruktora narciarstwa 
i patenty żeglarskie.  – mówi dr Żywicka. 
Mając przysłowiowy „papier” mogą same 
w pełni legalnie uczyć innych ludzi, mało 
tego mogą sobie „dorobić”. Umiejętności 
instruktorskie na wysokim poziomie są 
teraz w cenie, a uczenie innych to bardzo 
trudna i ciężka praca. Warto zwrócić uwa-
gę, na to, że dzieci spędzają w klubie czas 
z  pasjonatami poszczególnych dyscyplin 
sportowych. To zawodowcy, którzy na co 
dzień trenują reprezentantów Polski, lub 
co najciekawsze sami są zawodnikami! 
Wśród nich znajdziemy również profe-
sorów nauk katedr Wydziału Akademii 
Wychowania Fizycznego, zawodników 
kadry Polski, doktorów nauk, instrukto-
rów, trenerów narciarstwa ze stopniem 
doktorskim oraz mistrzów Polski. Są to 
ludzie na co dzień związani z PZN – Pol-
skim Związkiem Narciarstwa.

Klub VIS Sport ma doskonale rozwi-
niętą sekcję narciarstwa alpejskiego w ra-
mach której działa szkółka narciarska. 
Dowiedzieliśmy się, że w sezonie organi-
zowane są wyjazdy weekendowe na sto-
ki narciarskie, które oferują na najlepsze 
warunki jazdy. Nauka zorganizowana jest 
zarówno dla dzieci, młodzieży i rodziców, 
na każdym poziomie umiejętności. Cykl 
wyjazdów weekendowych kończą zawody 
w Zakopanem o „Puchar Koziołka Matoł-
ka” i  „Liga Przedszkolaka”. Biorą w  nich 

udział najmłodsi, ale rodzice często im 
kibicują.

Wychowanie fizyczne w  takim środo-
wisku niezwykle pozytywnie wpływa na 
rozwój dzieci. Myślę, że można pokusić się 
o stwierdzenie, że TAM rosną młodzi spor-
towcy, zapaleńcy aktywnego trybu życia. 
Katowice i  okolice mają oczywiście wiele 
innych klubów sportowych, ale w żadnym 
z  nich nie znajdziemy - mistrzów Polski, 
którzy prowadzą zajęcia osobiście. To jedy-
ny multidyscyplinarny klub sportowy, który 
oferuje możliwość równoległego rozwoju 
w kilku różnych dyscyplinach. Początkują-
cy sportowcy zyskują dodatkowo na zapo-
znaniu się ze  środowiskiem akademickim, 
a także od najmłodszych lat uczą się techni-
ki sportów według poziomu wyznaczanego 
przez Akademię Wychowania Fizycznego, 
więc marząc o kontynuacji swoich zaintere-
sowań, rozpoczynają przygodę z wymarzo-
nym sportem na długo przed swoimi rówie-
śnikami z umiejętnościami do pozazdrosz-
czenia przez niejednego dorosłego. Wybór 
pozostaje po stronie nas rodziców, ale chcąc 
pokazać swojemu dziecku alternatywę dla 
komputera zabierzmy go na próbę do VIS 
Sport i zobaczmy czy mu się spodoba.

– Nie znam lepszego klubu sportowego, 
który ma w swojej ofercie zaawansowane 
zajęcia sportowe dla dzieciaków w tak mło-
dym wieku. Popieram działalność takich 
inicjatyw, sam prywatnie mam dwie córki.

robert zubek
Wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski 
w narciarstwie alpejskim. Reprezentant 

Polski na zawodach międzynarodowych 
najwyższej rangi. Trener Kadry Narodowej 

Polski w narciarstwie alpejskim. Trener 
Kadry Olimpijskiej Turyn 2006.

VIS Sport
tel: 601997169
mail: vis@visklub.pl
www.visklub.pl
www.facebook.com/VISSport

Tekst: Joanna Dybała



38 WOLONTARIAT

Do Miejskiego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Sosnowcu 
trafiają psy i koty z terenu So-

snowca. To największe schronisko na tere-
nie Zagłębia, gdzie wolontariat prowadzi 
Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami 
Nadzieja na Dom. Błąkające się, bezdomne 
zwierzęta przyprowadzane są do schroniska 
przez jego pracowników lub mieszkańców 
osiedli. Schronisko to dla zwierząt lepsza 
alternatywa niż tułaczka po ulicach. Kiedy 
urocze szczenię podrasta i przestaje zachwy-
cać jego domowników, w  głowach zapala 
się czerwona lampka. Szczenię ze słodkiej 
kuleczki przemienia się w brzemienną kulę 
roznoszącą sierść, szczekającą i wymagającą 
spacerów nawet w deszczu. A to już nie do 
końca może się podobać i nie raz zdarza się 
wtedy usłyszeć: „Nie tego chcemy!”, „Nie 
chce mi się z  nim wychodzić!”, „Oddajmy 
go do schroniska!”. Wyrokiem dla zwierząt 
są brak wyobraźni i poczucia odpowiedzial-
ności, nie tylko dzieci, które marzą o piesku 
czy kotku, ale przede wszystkim rodziców, 

którzy chcąc spełnić marzenia swoich po-
ciech, zapominają, że zwierzę to nie ma-
skotka. Najsmutniejsze jednak to przypad-
ki zwierząt oddawanych do schroniska po 
zmarłych członkach rodziny. Przerażeni pu-
pile po utracie opiekuna często umierają ze 
stresu i tęsknoty. Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami jest główny celem działalności 
schroniska.

Pobyt w schronisku ma ogromny wpływ 
na psychikę zwierząt – mówi Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia Nadzieja na Dom, 
wolontariuszka schroniska w  Sosnowcu, 
miłośniczka zwierząt. W  dużym stopniu 
ich samopoczucie zależy od stanu w jakim 
zwierzęta znajdowały się wcześniej. Potrze-
ba wiele czasu, aby podopieczni schroniska 
mogli ponownie zaufać człowiekowi oraz 
by dobrze czuły się w towarzystwie innych 
zwierząt. Pod opieką ponad 100 wolonta-
riuszy i  pracowników schroniska niektó-
rym zwierzętom, szczególnie psom, udaje 
się przełamać strach i otworzyć na ludzi. 
Dużo trudniej przychodzi to kotom, któ-

rych wrażliwa psychika narażona jest na 
traumę. Zwierzęta trafiające do schroniska 
w  większości przypadków są zaniedbane 
i  wycieńczone oraz chore i  wymagające 
leczenia weterynaryjnego. Przyjmowane 
są również zwierzęta po wypadkach ko-
munikacyjnych oraz te, które padły ofia-
rą złego traktowania przez właścicieli. Na 
terenie placówki działa gabinet weteryna-
ryjny, zapewniający zwierzętom niezbęd-
ną opiekę. 

Na co dzień psy przebywają w boksach 
w małych grupach. Mają swoje budy i mały 
wybieg. Kilka razy w  tygodniu zabierane 
są na długie spacery, gdzie mogą bawić się 
i  szaleć do woli. Koty przebywają w  klat-
kach tylko na czas kwarantanny lub lecze-
nia. Zwykle jednak spędzają czas w  po-
mieszczeniach wyposażonych w wolierę. 

wszędzie doBrze,  
ale w domU Najlepiej
Otoczeni przez kochających opiekunów 
zwierzęta, w  dalszym ciągu z  wielką na-

bezwarunkowo nam ufają. Wystarczy im nawet najskromniejsza 

buda, byle być u boku swego pana. Są wierne do samego końca. Nie 

przestają kochać, co więcej, potrafią tęsknić i przeżywać. czasami 

cierpią. Nie tylko przez fizycznie zadany ból, ale także ten wynikający 

z porzucenia przez  ich największego przyjaciela - człowieka.

(sz)czekając na dom
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dzieją czekają na dom. Jest to drugi bardzo 
ważny cel działalności schroniska - nowy 
dom. Strona internetowa i profil na face-
booku pękają w szwach od zdjęć i opisów 
zwierząt, które potrzebują domu. Zwierzę 
z tak wielkim obciążeniem psychicznym, 
po pobycie w schronisku nie może trafić 
do kolejnej rodziny, która go odda lub bę-
dzie źle się nim zajmować. Jeżeli adopcja 
odbywa się przez Stowarzyszenie, nowi 
opiekunowie są szczegółowo sprawdzani 
i  rekrutowani przez pracowników. Or-
ganizowane są też wizyty poadopcyjne, 
które pozwalają określić czy zwierzę czuje 
się komfortowo w nowym otoczeniu. Nad 
zwierzętami pracuje wiele osób, chcąc 
przywrócić im zdrowie, pewność siebie, 
aby bez przeszkód mogły trafić w  ręce 
nowych właścicieli. W tym celu przepro-
wadzane są również zabiegi sterylizacji, 
która ma zabezpieczyć zwierzę przed 
ciążą, a  także dodatkowymi chorobami. 
Zdrowe zwierzęta biorą czasami udział 
w  szkoleniach, które mile widziane są 
przez ich potencjalnych nowych właści-
cieli. Zwierzęta, które opuszczają schroni-
sko, obowiązkowo mają wszczepiany pod 
skórę specjalny mikroczip, pozwalający 
na identyfikację zwierzęcia. Rozwiązanie 
to okazuje się niezwykle skuteczne, gdy 
zwierzę się zgubi lub w  najgorszym wy-
padku zostanie po raz kolejny porzucone.

Nasuwa się pytanie, jak można po-
rzucić zwierzę? Przywiązać do drzewa, 
wrzucić do rzeki… to najbardziej okrutne 
i  bezwzględne zachowania, które nieste-
ty przytrafiają się co jakiś czas. Dla rów-
nowagi mamy na szczęście ludzi, którzy 
darzą zwierzęta olbrzymią miłością i  sza-
cunkiem. Tą specjalną grupą ludzi są nasi 
wolontariusze – mówi Pani Ewa. Są to 
zarówno ludzie bardzo młodzi, ale także 
osoby starsze. Pomagają przynosząc karmę 

i  zabawki oraz spędzając ze zwierzętami 
czas. Najwspanialsze warunki bytowe by-
łyby niczym bez ciepła, dobroci i  właśnie 
czasu. To czas odgrywa tu najistotniejszą 
rolę. Wszyscy pędzimy, spieszymy się, cza-
su zawsze jest za mało, a to on jest właśnie 
najcenniejszy. Przychodzą do nas matki 
z dziećmi, które w ramach spaceru z dziec-
kiem chcą wyprowadzić psa, są również 
osoby samotne, które z  różnych przyczyn 
nie mogą zdecydować się na zwierzaka, 
a  kochają je i  chcą pomóc. Najciekawszą 
grupą są osoby bardzo zapracowane, któ-
re mimo, iż często prowadzą własne firmy 
i  gonią od spotkania do spotkania, przy-
chodzą do nas i  przez tę jedną godzinę 
w ciągu dnia wyłączają się, skupiając myśli 
i ładując baterie na kolejne dni. Nigdy nie 
pytam dlaczego to robią. Rozumiem to, bo 
sama też to czuję, chcę pomagać i  dawać 
zwierzętom chociaż namiastkę tego, na co 
zasługują.

Oprócz wolontariatu Stowarzysze-
nie można wspierać finansowo. W  każdej 
chwili można przekazać darowiznę, a  co 
roku schronisko apeluje o  przekazanie 1% 
podatku.  W 2014 roku, z zebranych przez 

schronisko środków, został przeprowadzo-
ny remont. Szczeniaki zyskały nowe po-
mieszczenie dostosowane do ich potrzeb 
oraz większe. Powstały także dwa zupełnie 
nowe pawilony dla dorosłych psów. Utrzy-
manie gabinetu weterynaryjnego wymaga-
ło zakupu aparatu USG, klimatyzacji, lamp 
bakteriobójczych i  generalnego remontu 
sali operacyjnej. Schronisko „Nadzieja na 
Dom” sukcesywnie doposaża gabinet wete-
rynaryjny, ponieważ dzięki jego działalności 
spadła śmiertelność zwierząt. W roku 2011 
wynosiła ona prawie 50%, w  2012 14,5%, 
a  w  kolejnych latach poniżej 10%.  Dzięki 
działaniom wolontariuszy i  pracowników 
rocznie  88% zwierząt znajduje nowy dom.

W szkołach od kilkunastu lat organizo-
wana jest akcja „Zbiórka na Burka” polega-
jąca na zgromadzeniu żywności i artykułów 
dla kotów i  psów. Uczniowie mają okazję, 
zrozumieć problem traktowania zwierząt, 
wykształtować właściwą postawę wobec 
nich i uczulić na krzywdę.

Mimo, iż warunki, które zapewnia Sto-
warzyszenie „Nadzieja na Dom” i schroni-
sko są bardzo dobre, to nic nie zastąpi cie-
płego domu i kochającego opiekuna. Poczu-
cie bezpieczeństwa, które daje dom i troska 
właściciela są dla zwierząt najcenniejsze. 
W  zamian za nie otrzymujemy wdzięcz-
ność, najszczerszą przyjaźń i oddanie, a tak 
naprawdę przyjaciela, który nigdy nie po-
zwoli nas skrzywdzić.

www.nadziejanadom.org
www.schronisko.sosnowiec.pl
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