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PLACE IN MY HEAD

Ruch jest bardziej pierwotny niż
myśl. I choć lepiej, by refleksja
poprzedzała czyn, to jednak częściej
najpierw „robimy”, a później myślimy.
Skutki zazwyczaj są opłakane,
a diagnoza – na poziomie istoty
rzeczy – brutalna: źle siedzimy
i oddychamy, więc co tu dopiero
mówić o tak złożonych czynnościach
jak bieganie, pływanie czy jazda
na rowerze. W efekcie ortopedzi
(i fizjoterapeuci) mają pełne ręce
roboty, a wśród nich także prof.
Krzysztof Ficek – główny bohater
jesienno-zimowego wydania
magazynu PLACE.
Nasz bohater nie mówi tego wprost,
ale już sam tytuł wywiadu – „Pospolite
ruszenie”, tak. Według „Słownika
języka polskiego PWN” synonimami
słowa „pospolity” są przymiotniki:
„ordynarny” i „wulgarny”. I tak właśnie
się ruszamy. Pal licho, że to, co
pospolite jest dziś w złym guście,
najważniejsze, że bez znajomości tzw.
prawidłowych wzorców ruchowych
robimy sobie krzywdę. Właśnie o tym,
jak ruszyć z miejsca, by nie wyrządzić
szkody swojemu ciału, rozmawiamy
z lekarzem takich sportowych sław,
jak: Maja Włoszczowska czy Sławomir
Szmal. Zapraszam do lektury! 

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

16

22

41

JEDYNA TAKA
SZKOŁA

DZIECI, KTÓRYCH STAN
ZDROWIA WYMAGA CZĘSTYCH
I DŁUGOTRWAŁYCH POBYTÓW
W SZPITALACH mogą liczyć
na Zespół Szkół nr 6 Katowicach,
a szkoły… na dewelopera osiedla
Bażantowo. Po raz kolejny Spółka
Millenium została honorowym
patronem konkursu „Moja pasja”
skierowanego do uczniów szkół
szpitalnych i sanatoryjnych

KIEDY PIĘKNO
I FUNKCJONALIZM IDĄ RĘKA
W RĘKĘ
RAZEM Z KATOWICKIM ODDZIAŁEM SARP
prezentujemy kolejnych mistrzów architektury –
duńskie studio Gottlieb Paludan Architects

KATOWICE KOŃCZĄ 150 LAT

… A BOHATEROWIE NASZEJ MANGI KATOR
przenoszą się w czasie na plac budowy Spodka

WYJĄTKOWY
PROJEKT

12

JESZCZE TEJ JESIENI MILLENIUM
INWESTYCJE ROZPOCZNIE BUDOWĘ
NOWOCZESNEGO OBIEKTU
MIESZKALNO–USŁUGOWEGO, KTÓRY
POWSTANIE NA TERENIE POMIĘDZY
ULICĄ BAŻANTÓW A PUCHAŁY

Archiwum
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MY PLACE

Bar tło miej Wnuk: Ja dąc do Bierunia, usły sza łem
w ra dio re kla mę im pre zy bie go wej, mi ną łem kil ku
lu dzi z kij ka mi, wy prze dzi łem pa ru ro we rzy stów.
Jak pan oce nia na sze no we na ro do we po spo li te ru -
sze nie?
Krzysz tof Fi cek: „Po spo li ty” zna czy czę sto spo -
ty ka ny i zwy czaj ny, ale też ce chu ją cy się odro -
bi ną szorst ko ści. I ta ki wła śnie jest nasz ruch.
Je śli do tąd na wet sie dzie li śmy i sta li śmy nie wła -
ści wie, to co do pie ro po wie dzieć o bar dziej zło -
żo nych czyn no ściach jak bieg czy jaz da na ro -
we rze.

A zda wa ło by się, że to sy tu acja, w któ rej wszy scy
wy gry wa ją: czło wiek ma en dor fi ny i lep szą syl wet -
kę, pro du cen ci odzie ży sprze daż, mi ni ster stwo
zdro wia pro fi lak ty kę…
… a le ka rze i fi zjo te ra peu ci pa cjen tów.

Aż tak źle się ru sza my?
Za ło że nia są słusz ne – war to się ru szać, bo
w ży ciu czło wie ka nie ma nic bar dziej na tu ral -
ne go niż ruch. Ruch jest bar dziej pier wot ny niż
myśl: czło wiek ru sza się już w ło nie mat ki, po -
ru sza się na wet, kie dy śpi (pra cu ją ser ce i mię -
śnie od de cho we) i – po dą ża jąc tym tro -

pem – do brą stro ną na sze go po spo li te go ru -
sze nia jest pod kre śle nie ro li ru chu, któ ry do tąd
by wał de pre cjo no wa ny ja ko pry mi tyw na ak tyw -
ność ludz ka. Od bi ja ło się to na wet w świe cie
na uko wym, w któ rym lu dzie zaj mu ją cy się kul -
tu rą fi zycz ną by li trak to wa ni z przy mru że niem
oka. A tym cza sem oka za ło się, że nie jest to
dzie dzi na ani bła ha ani pro sta.

A zła stro na? 
Gdy by śmy tyl ko za cho wa li ade kwat ność ce lów
do środ ków i me tod…

Je śli wy bie gam pierw szy raz do par ku to nie za kła -
dam, że za mie siąc prze bie gnę pół ma ra ton?
I przede wszyst kim pa mię tam, że cza sy szko ły
śred niej mi nę ły daw no lub bar dzo daw no te -
mu. 

Jak za tem brzmi dia gno za?
Źle sza cu je my swo je moż li wo ści i ule ga my pre -
sji – chce my do rów nać ido lo wi w spo rcie pro fe -
sjo nal nym (ilu zja) lub ró wie śni kom w pra cy i po -
mi ja my fun da men tal ną fa zę przy go to wa nia mo -
to rycz ne go. Na do da tek, na wet na sze naj bar -
dziej pod sta wo we na wy ki ru cho we bar dzo od -

RUCH NIE JEST ŁATWY. ZWYKLE ŹLE SIEDZIMY, A CO DOPIERO
MÓWIĆ O BARDZIEJ ZŁOŻONYCH CZYNNOŚCIACH. ALE NAGLE
ZAPRAGNĘLIŚMY RUSZAĆ SIĘ WIĘCEJ: BIEGAMY, PŁYWAMY,
JEŹDZIMY NA ROWERZE. TRWA NOWE POSPOLITE RUSZENIE,
A ORTOPEDZI I REHABILITANCI MAJĄ PEŁNE RĘCE ROBOTY.

O TYM, JAK RUSZAĆ SIĘ, SIEDZIEĆ I ODDYCHAĆ ROZMAWIAMY
Z DR. HAB. KRZYSZTOFEM FICKIEM, ORTOPEDĄ

TRAUMATOLOGIEM I SPECJALISTĄ MEDYCYNY SPORTU 

POSPOLITE
RUSZENIE

ROZMAWIA: BARTŁOMIEJ WNUK
ZDJĘCIA: MIKOŁAJ SUCHAN

SAM UPRAWIAM
SPORT I STARAM SIĘ
TO ZASZCZEPIĆ
KAŻDEMU MŁODEMU
LEKARZOWI. ŻEBY
ZROZUMIEĆ
WSZYSTKIE BOLĄCZKI
ZAWODNIKA,
NAJLEPIEJ
SPRÓBOWAĆ DANEJ
DYSCYPLINY
NA WŁASNEJ SKÓRZE
I POZNAĆ NAMIASTKĘ
BÓLU WYSIŁKOWEGO,
KTÓRY JEJ
TOWARZYSZY
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DR HAB. KRZYSZTOF FICEK
Specjalista ortopeda traumatolog,
specjalista medycyny sportowej,
profesor Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach. Lekarz
reprezentacji Polski w różnych
dyscyplinach (m. in. w hokeju
na lodzie, kolarstwie, biathlonie
i judo). Współzałożyciel i członek
zarządu Europejskiego Towarzystwa
Treningu Sportowego i Terapii.
Założyciel ośrodka medycznego
Galen-Ortopedia w Bieruniu, Fundacji
Galen i współzałożyciel Galen
Rehabilitacji, która od września tego
roku prowadzi działalność także
w Bażantowo Sport. 
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WARTO SIĘ RUSZAĆ, BO
W ŻYCIU CZŁOWIEKA
NIE MA NIC BARDZIEJ
NATURALNEGO NIŻ
RUCH. RUCH JEST
BARDZIEJ PIERWOTNY
NIŻ MYŚL: CZŁOWIEK
RUSZA SIĘ JUŻ W
ŁONIE MATKI, PORUSZA
SIĘ NAWET, KIEDY ŚPI



bie ga ją od ide ału. Nie po tra fi my po praw nie sie -
dzieć, cho dzić, od dy chać. Wie rzy my w ja kość
sprzę tu i w nim szu ka my roz grze sze nia dla na -
szej lek ko myśl no ści. Ku pu je my dro gą ra kie tę
do te ni sa, „ko smicz ne” bu ty do bie ga nia i my śli -
my, że to nas pod nie sie na po ziom wy czy no wy.
A mistrz te ni sa sto ło we go An drzej Grub ba
ogry wał lu dzi pa tel nią do sma że nia ja jek.

Wszyst ko ro bi my źle?
Źle nie zna czy pa to lo gicz nie, ale je śli sta wia my
so bie wyż sze wy ma ga nia – „za pół ro ku wy -
star tu ję w pół ma ra to nie, a za rok za ata ku ję dy -
stans ma ra toń ski”, to mu si my zwró cić uwa gę
na for mę zdol no ści mo to rycz nych. Ge ne za
pro ble mu le ży w dzie ciń stwie: ucząc dzie ci na -
wy ków ru cho wych, mu si my być prze ko na ni, że
na śla du ją po praw ny wzo rzec, ale je śli my coś
źle ro bi my, to dziec ko też to po wta rza i utrwa la.
To ro dzi ce, na uczy cie le i wy cho waw cy są od -
po wie dzial ni za wpro wa dze nie po praw ne go
wzor ca ru cho we go, a w prak ty ce czę sto ro bią
to do pie ro fi zjo te ra peu ci po już prze by tym za -
bie gu w ob rę bie na rzą du ru chu. Jest jesz cze
je den czyn nik, któ ry spra wia, że kon tu zje są tak
po wszech ne – brak od po wied nio uroz ma ico -
nej in fra struk tu ry.

Tyl ko w ra mach rzą do we go pro jek tu „Mo je Bo isko
Or lik 2012” po wsta ło ok. 2600 kom plek sów no wo -
cze snej in fra struk tu ry spor to wej. To ma ło?
To bar dzo du żo! Świet nie, że rząd zbu do wał
„Or li ki” i dzie cia ki nie mu szą już grać na as fal -
to wych czy żuż lo wych bo iskach, ale pro szę
zwró cić uwa gę na fakt, że mat ką wszyst kich
dys cy plin spor to wych jest lek ko atle ty ka, a in -
fra struk tu ry lek ko atle tycz nej jest jak na le kar -
stwo.

ONZ ogło sił pierw sze dzie się cio le cie XXI wie ku
mia nem De ka dy Ko ści i Sta wów. Kon tu zje są aż tak
po wszech ne?

Są i od po wia da za nie nie tyl ko brak pra wi dło -
wej tech ni ki ru chu, ale tak że zni ko ma wie dza
o tym, jak przy go to wać się do wy sił ku. Przy kła -
do wo lu dzie, któ rzy upra wia ją tria tlon pły wa ją już
o 5-6 ra no, po tem pra cu ją za wo do wo, a wie czo -
rem tre nu ją na er go me trze. A tym cza sem or ga -
nizm ma okre ślo ną po jem ność ener ge tycz ną
i każ da pra ca po win na być rów no wa żo na re ge -
ne ra cją. W in nym przy pad ku za cią ga my dług,
któ ry prę dzej czy póź niej przyj dzie nam spła cić,
a efek ty te go kre dy tu wi dać szyb ko – w mniej -
szej wy dol no ści ścię gien, mię śni i wię za deł. 

„Sport to zdro wie”?
Ama to rzy nie ży ją z upra wia nia spor tu i w ich
przy pad ku po win na obo wią zy wać ta mak sy ma,
asam sport po wi nien da wać do bre sa mo po czu -
cie, po pra wę kon dy cji i przy jem ność. Co in ne go
sport pro fe sjo nal ny, wktó rym naj czę ściej spraw -
dza się po wie dze nie: sport to zdro wie... tra co ne.

I to mi mo szta bu le ka rzy i fi zjo te ra peu tów, któ ry mi
obu do wu ją się naj lep si?
Spor tow cy trak tu ją swo ją ak tyw ność za wo do -
wo i za rob ko wo, co nie ste ty nie prze kła da się
dla nich na korzyści zdrowotne. Ale ma to swo -
ją spe cy fi kę. Dla przy kła du: więk szość szczy -
pior ni stów, z któ ry mi pra cu ję ma ta ką de gra da -
cję chrząst ki sta wo wej ko lan, że tzw. „nor mal -
ny” czło wiek nie zszedł by w tym sta nie ze scho -
dów. A oni gra ją na naj wyż szym świa to wym po -
zio mie. Wie le do po wie dze nia ma tu „fi zjo mo -
to or to pe dia” (neo lo gizm, któ re go uży wam dla
zo bra zo wa nia stra te gii po stę po wa nia) po le ga -
ją ca na tro skli wym roz wi ja niu in dy wi du al nych
zdol no ści mo to rycz nych przez fi zjo te ra peu tów
i or to pe dów. Ma ona zresz tą za sto so wa nie rów -
nież w przy pad ku spor tow ców ama to rów.

Pra cu jąc z wie lo ma mi strza mi Eu ro py i świa ta oraz
me da li sta mi igrzysk olimpijskich, poznał pan
współczesny sport od podszewki. Ja ką po zy cję zaj -

7

HISTORIA ZE ŚCIAN
Ściany Galen-Ortopedia to historia polskiego sportu. Wszystko za sprawą zadowolonych
sportowców, którzy zostawiają lekarzom i fizjoterapeutom swoje koszulki, rękawice, krążki
i piłki. Znajdziemy tu m.in. koszulkę Artura Siódmiaka, który rzucił Norwegom słynną
bramkę przez całe boisko, koszulkę upamiętniająca sukcesy Widzewa Łódź w Lidze
Mistrzów (aktualnie klub gra w IV lidze) oraz krążek ofiarowany przez Henryka Grutha,
jedynego polskiego hokeistę przyjętego do Galerii Sławy IIHF (Międzynarodowej Federacji
Hokeja na Lodzie). 
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mu je w nim le karz – mo że cze goś za bro nić za wod -
ni ko wi, po wie dzieć: „nie rób te go, już nie bę dę
mógł ci po móc”?
Ro la le ka rza spro wa dza się nie tyl ko do do raź -
ne go za opa trze nia i oczy wi ście ża den nie po dej -
mie de cy zji, któ rej skut ki za gra ża ły by zdro wiu za -
wod ni ka. Fak tem jest, że przy cią głym wzro ście
wy ma gań do ty czą cych lep szych re zul ta tów, ro -
śnie ro la za ple cza, w któ rym naj waż niej szą od -
po wie dzial ną za wy nik oso bą jest tre ner. Oczy -
wi ście, za wod nik wciąż ja ko pierw szy kon su mu -
je suk ces, ale to jest tro chę tak jak w re stau ra cji,
gdzie za do bry po si łek dzię ku je my kel ne ro wi,
a spo rzą dził go ano ni mo wy ku charz.

W śro do wi sku spor to wym mó wi się, że jak za wod -
nik „roz wa li” ko la no, to trze ba iść do Fic ka. A jak
już Fi cek po wie, że nic się z tym ko la nem nie da
zro bić, to jest ko niec ka rie ry.
Na Ślą sku jest wie le ośrod ków or to pe dycz -
nych na do brym po zio mie, a ka rie rę spor to wą
moż na prze rwać ze wzglę dów neu ro lo gicz -
nych i kar dio lo gicz nych, ale bar dzo rzad ko
prze ry wa się ją ze wska zań na rzą du ru chu. Na -
wet w naj trud niej szych przy pad kach sta ram się
szu kać wyj ścia z sy tu acji, cho ciaż by po przez
ukie run ko wa nie chę ci upra wia nia spor tu w in -
ną stro nę. Je śli już ktoś fak tycz nie re zy gnu je, to
ra czej z we wnętrz ne go prze ko na nia niż
z obiek tyw nych wska zań. 

Na sza me dy cy na nie by wa bez rad na? 
Spo koj nie mo że my wyjść z kom plek su, że
wszyst ko w me dy cy nie za chod niej prze ra sta
nas o nie bo, ale pew nych praw nie zmie ni my:
ka te go ria pie nią dza nie idzie w pa rze pro por -
cjo nal nie z ka te go rią efek tu le cze nia.

Chce pan po wie dzieć, że z Bie ru nia jest rów nie bli -
sko do Lon dy nu i No we go Jor ku, co do Ka to wic?
Mniej wię cej. 

Skąd po mysł, aby to wła śnie tu taj ścią gać na sze
spor to we sła wy?
Miej sce jest bar dzo do bre – po mię dzy dwo ma
lot ni ska mi, bli sko au to stra dy i na bar dzo uspor -
to wio nym te re nie – z jed nej stro ny Śląsk, z dru -
giej Ma ło pol ska. A ope ru je my i re ha bi li tu je my
nie tyl ko sła wy. Pił karz z li gi okrę go wej ma ta ki
sam do stęp do naj no wo cze śniej szych tech nik
i urzą dzeń, jak za wod nik re pre zen ta cji Pol ski. 

Ma ły Bie ruń za wie szo ny na ma pie Ślą ska, a w nim
Pa weł Na stu la, Ma ja Włosz czow ska, szczy pior ni ści
Vi ve Tau ron Kiel ce i wie le, wie le in nych sław spor -
tu, któ re prze wi nę ły się przez mu ry kli ni ki od po -
cząt ku mi le nium. Jak uda ło się pa nu ścią gnąć tak
wie lu zna ko mi tych za wod ni ków?
Nie bez zna cze nia jest kil ka spek ta ku lar nych
suk ce sów, któ re sze ro kim echem od bi ły się
w me diach. Po ma ga też pocz ta pan to flo wa i,
przede wszyst kim, do bra ko mu ni ka cja ze spor -
tow ca mi. Sam upra wiam sport i sta ram się to
za szcze pić każ de mu mło de mu le ka rzo wi, któ -
ry ro bi u nas spe cja li za cję (nie przez przy pa -
dek na szym za ple czem so cjal nym są kor ty
do te ni sa i bad min to na oraz bo isko do ko szy -
ków ki). Że by zro zu mieć wszyst kie bo lącz ki za -
wod ni ka, naj le piej spró bo wać da nej dys cy pli -
ny na wła snej skó rze i po znać na miast kę bó lu

wy sił ko we go, któ ry jej to wa rzy szy. W mo im
przy pad ku za czę ło się od pił ki noż nej, ale i bar -
dzo szyb ko się skoń czy ło, bo nie ro ko wa łem wy -
żyn, o któ rych ma rzy każ dy chło pak. Po tem był
epi zod bar dziej zor ga ni zo wa ny – pił ka ręcz -
na na po zio mie ka dry Ślą ska mło dzi ków. Oczy -
wi ście, po dro dze po ja wi ły się na tu ral ne for my
ru chu, jak ro wer, pły wa nie, nar ty czy te nis.

Te raz Ga len dzia ła tak że na osie dlu Ba żan to wo. Bę -
dzie wię cej ta kich przy czół ków dla kli ni ki?
W Ka to wi cach za czę ła dzia łać dru ga z na szych
spół ek – Ga len Re ha bi li ta cja. Po ja wi li śmy się
w miej scu, w któ rym lu dzie na co dzień upra -
wia ją sport, więc na si pa cjen ci bę dą mie li
do dys po zy cji już nie tyl ko tra dy cyj ną fi zjo te ra -
pię, ale i moż li wość po wra ca nia do na tu ral ne -
go dla nich ru chu pod okiem spe cja li stów.

No we miej sce ofe ru je też nie co bar dziej roz bu do -
wa ne spor to we za ple cze so cjal ne dla Pań skich pra -
cow ni ków. Zo ba czy my pa na na kor tach Ba żan to wo
Sport?
Już wielokrotnie korzystałem z tego obiektu.
Po za tym du żo bie gam po oko li cy. Bie ga nie
po zwa la uciec na no gach, od da lić się od świa -
ta. Ale nie za da le ko i nie za szyb ko, tak by móc
spo koj nie wró cić. ■

WIERZYMY W JAKOŚĆ
SPRZĘTU I W NIM
SZUKAMY
ROZGRZESZENIA DLA
NASZEJ
LEKKOMYŚLNOŚCI.
A ANDRZEJ GRUBBA
OGRYWAŁ LUDZI
PATELNIĄ
DO SMAŻENIA JAJEK

Bieruń, lipiec 2012 r. Wicemistrzyni olimpijska z Pekinu w kolarstwie górskim – Maja
Włoszowska, jedna z największych polskich nadziei medalowych na Igrzyska w Londynie
opuszcza klinikę Galen

M
arek Zim
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PLACE TO LIVE

Prof. Marian Zembala, Minister Zdrowia
odwiedził w wakacje osiedle
Bażantowo. Minister zapoznawał się ze
szczegółami koncepcji „miasta
w mieście”: spacerował po osiedlu,
spotkał się z dziećmi biorącymi udział
w półkoloniach w Bażantowo Sport
i z osobami starszymi mieszkającymi
w Senior Reidence. 

Prof. Marian Zembala już w 2012 roku
został uznany za najbardziej wpływową
osobę w polskiej służbie zdrowia.
Od 1993 roku stoi na czele Śląskiego
Centrum Chorób Serca. Osiem lat
wcześniej trafił do zespołu prof.
Zbigniewa Religi, w którym uczestniczył
w pierwszym udanym przeszczepie
serca w Polsce, stając się jednym
z „Bogów” – lekarzy, o pracy których
opowiedział w filmie z 2014 roku reżyser
Łukasz Palkowski. 

WSZYSTKIE
PLACE

NASZEGO
MIASTA

▼▼▼

JEDEN Z „BOGÓW” NA OSIEDLU BAŻANTOWO 

M
ik

oł
aj

 S
uc

ha
n



11

B
ar

tło
m

ie
j W

nu
k

Po konsultacjach społecznych, które prowadził Urząd Miasta
w Katowicach, poznaliśmy wreszcie trasę przebiegu szybkiego
tramwaju łączącego Brynów z Kostuchną. Ostatecznie stanęło
na piątym, nieproponowanym wcześniej przez Miasto wariancie, który
wyłonił się podczas spotkań z mieszkańcami. Koszt inwestycji to 
ok. 95 mln zł. Postanowiono, że linia zostanie poprowadzona od pętli
w Brynowie ulicą Rzepakową, Szenwalda, Ziołową, Kryniczną,
Radockiego, fragmentem Bażantów i znów ulicą Radockiego, by
ponownie powrócić na ul. Bażantów i skończyć swój bieg
przy planowanej pętli Kostuchna w rejonie skrzyżowania Bażantów
i Armii Krajowej, a więc tuż przy Centrum Handlowym Bażantowo.

ZIELONE ŚWIATŁO TAKŻE DLA DRÓG

Aż 93,4 proc. respondentów – mieszkańców osiedla
Odrodzenia, Bażantowa i Kostuchny uważa, że drogi
w ich okolicy są zatłoczone. Badanie przeprowadzono
na zlecenie katowickiego Urzędu Miasta. Jego wyniki
dają urzędnikom zielone światło do poszerzania jezdni
na południu Katowic i budowy nowej drogi przez las
(łączącej ulice Bażantów z Szarych Szeregów; pomysł
poparło 65,6 proc badanych).

PĘTLA
BRYNÓW

PĘTLA 
KOSTUCHNA

OCHOJEC

BRYNÓW

KOSTUCHNA

PIOTROWICE

Osiedle 
Odrodzenia

Górnośląskie 
Centrum Medyczne

Osiedle 
MurapolOsiedle 

Bażantowo

 ul. Bażantów

Osiedle 
Mała Skandynawia
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PRZYSTANEK: BAŻANTOWO PĘTLA
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W GODZINĘ WYBIEGALI PONAD 26 TYS. OBIADÓW DLA
NIEDOŻYWIONYCH DZIECI 

19 września na stadionach lekkoatletycznych w całej Polsce wystartował
PKO Bieg Charytatywny. Uczestnicy biegu podzieleni na pięcioosobowe
sztafety musieli przebiec w ciągu godziny jak największą liczbę okrążeń,
z których każde Fundacja PKO Banku Polskiego „przeliczyła” na jeden
obiad dla głodnego dziecka. Łącznie uczestnicy biegu wybiegali w 12
miastach dokładnie 26 720 obiadów. Niemały udział miały w tym dwie
sztafety z Bażantowa, które zajęły 6. i 11. miejsce podczas biegu
na stadionie w Mikołowie (na 63 drużyny).

PLACE TO LIVE

RAJD ROWEROWY: TŁUMY NA STARCIE
POD BAŻANTOWO SPORT

Amatorzy rowerów wystartowali z dziewięciu lokalizacji
w mieście – tak 5 września rozpoczął się XVI Rekreacyjny Rajd
Rowerowy, którego celem była meta na terenie Campingu 215
w Dolinie Trzech Stawów. Sporą, bo kilkudziesięcioosobową
reprezentację na mecie mieli cykliści, którzy wyjechali spod
Bażantowo Sport. 

A
nn

a 
M

ar
ia

 B
or

yc
zk

a

Dzieci, których stan zdrowia wymaga
częstych i długotrwałych pobytów
w szpitalach mogą liczyć na Zespół
Szkół nr 6 Katowicach, a szkoły
na dewelopera osiedla Bażantowo.
Po raz kolejny Spółka Millenium
została honorowym patronem
konkursu „Moja pasja” skierowanego
do uczniów szkół szpitalnych
i sanatoryjnych. Zadaniem
uczestników konkursu jest wykonanie

prezentacji multimedialnych
dotyczących swoich pasji, bo jak
twierdzą organizatorzy: – Udział
w konkursie daje możliwość
opowiedzenia o swoich pasjach, a tym
samym do pozostania w ich
pozytywnym oddziaływaniu. Wzmacnia
poczucie własnej wartości, inspiruje
innych do poszukiwania własnych
hobby, rozwija horyzonty i daje siłę
do działania.

SPÓŁKA MILLENIUM WSPIERA PASJE DZIECI
UCZĄCYCH SIĘ W SZPITALACH I SANATORIACH 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W KATOWICACH

Trudno sobie wyobrazić naukę w takiej szkole jak
podstawówka, gimnazjum czy liceum wchodzące
w skład Zespołu Szkół nr 6 w Katowicach.
Uczniami ZS nr 6 są dzieci, które przebywają
w katowickich szpitalach. Dla nich zajęcia
szkolne – nawet jeśli odbywają się w trakcie
hospitalizacji – oznaczają zdrowie. Dlatego, gdy
tylko choroba nie jest zbyt dużą przeszkodą,
nauczyciele starają się stosować typowe formy
organizacji szkolnej, ucząc w szpitalnych
świetlicach lub przy łóżkach, w salach chorych.
Nauka odbywa się z podręczników dzieci, zgodnie
z programami szkół, do których uczęszczały
przed hospitalizacją. Nauczyciele starają się, aby
uczniowie, mieli jak najmniej zaległości
po powrocie do zdrowia. Tym sposobem uwalniają
je od lęku przed wycofaniem ich z normalnego
życia. Dla małych pacjentów (narażonych na ból
i oderwanych od swoich bliskich) bardzo ważny
jest nawet mały sukces, który da siłę do walki
z chorobą, pozwoli chociaż na jakiś czas o niej
zapomnieć. Właśnie z tego powodu, ich
nauczyciele organizują wiele zabaw, quizów
i konkursów, wśród których jest „Moja pasja”.
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PLACE TO LIVE

Enklawa Kryształowa, realizowana z myślą
o potrzebach osób starszych, to mieszkania
z udogodnieniami, pozbawione barier
architektonicznych. Wszystkie mieszkania
będą miały balkony, a mieszkania na parterze
ogródki i tarasy. Dla komfortu mieszkańców
w budynkach przewidziano cichobieżne
windy. 
System przywoławczy zainstalowany
w każdym mieszkaniu i połączony
z całodobowym centrum monitoringu
zapewni poczucie bezpieczeństwa

i natychmiastową pomoc w przypadku
nagłego pogorszenia stanu zdrowia. 
Strefa mieszkańca będzie obejmować
recepcję oraz klimatyczny salon klubowy
z biblioteczką, kominkiem, kącikiem
karcianym i szachowym, tarasem oraz letnim
ogrodem. To w tym miejscu wszyscy
mieszkańcy Enklawy będą mogli miło
spędzić czas. Koordynator dbający
o codzienne potrzeby mieszkańców, takie jak
zamówienie serwisu sprzątającego lub
pomoc w zakupach, zajmie się także

organizacją czasu wolnego spędzanego
na spotkaniach, wycieczkach czy imprezach
kulturalnych. 
Prze strzeń wo kół bu dyn ków zo sta ła za pro jek to -
wa na z naj wyż szą sta ran no ścią – na te re nie En -
kla wy znaj dzie się park, oczko wod ne oraz
oświe tlo ne ścież ki spa ce ro we z ła wecz ka mi.
Lo ka li za cja En kla wy za pew nia moż li wość szyb -
kie go do tar cia do cen trum han dlo we go, wie lo -
spe cja li stycz nej przy chod ni me dycz nej oraz
cen trum spor to we go i re ha bi li ta cyj ne go, zlo ka li -
zo wa nych na te re nie osie dla Ba żan to wo. ■

BEZPIECZEŃSTWO, NIEZALEŻNOŚĆ,
INTEGRACJA 

KRYSZTAŁOWA
ENKLAWA DLA SENIORÓW

ENKLAWA KRYSZTAŁOWA, KTÓRA POWSTAJE NA OSIEDLU BAŻANTOWO TO MIEJSCE
ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O POTRZEBACH OSÓB STARSZYCH, KTÓRE CHCĄ ŻYĆ NIEZALEŻNIE,

ZAPEWNIAJĄC SOBIE MAKSIMUM BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU

Archiwum
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Millenium Inwestycje Sp. z o.o. 
Katowice,  ul. Hierowskiego 2 | tel.  32 205 95 00 
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl

Biuro sprzedaży 

MIESZKANIA Z SERWISEM DLA
SENIORÓW

BEZPIECZEŃSTWO, POMOC I OPIEKA
• brak barier architektonicznych
• cichobieżne windy
• system przywoławczy
• usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne

NIEZALEŻNOŚĆ, KOMFORT I WYGODA
• własnościowe mieszkania
• funkcjonalny układ pomieszczeń
• pomoc w codziennych czynnościach
• recepcja

WSZĘDZIE BLISKO
• wielospecjalistyczna przychodnia
• ośrodek sportu i rehabilitacji
• centrum handlowo-usługowe
• restauracje

INTEGRACJA, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
I SPOŁECZNA
• salon klubowy
• teren parkowy z małą architekturą
• zajęcia i ćwiczenia ruchowe
• pokazy, wykłady, szkolenia
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Od lat pra cow nia Got tlieb Pa lu -
dan Ar chi tects w nad zwy czaj ny
spo sób spra wia, że bu dyn ki
i obiek ty in fra struk tu ry tech nicz -
nej w ca łej Danii na bie ra ją de li kat -
ne go, po nad cza so we go i w peł ni
oso bi ste go ar chi tek to nicz ne go
wy ra zu. Ich pra ce ce chu je kon se -
kwen cja, rze tel ność, do głęb -
na ana li za pro po no wa nych roz -
wią zań i nie kwe stio no wa na spój -
ność ar ty stycz na. Wy ko rzy stu jąc
in dy wi du al ne moż li wo ści fak tu ry
ma te ria łu czy ar chi tek to ni kę kon -
struk cji, do per fek cji kształ tu ją
detal, aby stwo rzyć sil ną oso bo -
wość dla miejsc wcze śniej ano ni -
mo wych. ■

SĄ ARCHITEKCI, KTÓRZY POTRAFIĄ STWORZYĆ SILNĄ
OSOBOWOŚĆ DLA – WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO – ZUPEŁNIE
ANONIMOWYCH OBIEKTÓW. DO ICH GRONA ZALICZA SIĘ
DUŃSKIE STUDIO GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS

TEKST: PAULINA ADAMCZYK, SARP

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

O
Gottlieb Paludan Architects

ODENSE MOST PIESZY I ROWEROWY,
ODENSE, DANIA
Dynamiczne rozciągnięcie istniejącej przestrzeni
miasta przy użyciu prostego i efektownego
rozwiązania architektonicznego – mostu –
połączenia północy z południem. 

MISTRZOWIE ARCHITEKTURY
Gościem kolejnego wykładu z cyklu „Mistrzowie
Architektury” będzie Jasper Gottlieb, dyrektor
kreatywny pracowni Gottlieb Paludan Architects.
Wykład odbędzie się 13 listopada o godz. 18
w Nowej Siedzibie Muzeum Śląskiego.

KIEDY PIĘKNO
I FUNKCJONALIZM
IDĄ RĘKA W RĘKĘ

CIEPŁOWNIA NA SZCZYCIE,
SPIDSLASTCENTRAL KLC2,
LOTNISKO, KOPENHAGA, DANIA
Skryta pod miękkim zielonym dywanem
mała ciepłownia tylko na chwilę, jednym
„cięciem”, odsłania swoje wnętrze,
umożliwiając przechodniom, a nawet
pasażerom samolotów rzucić okiem
na technologię zepchniętą pod ziemię. 

Gottlieb Paludan Architects

PLACEARCHITEKTURY
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POŁUDNIOWE DZIELNICE KATOWIC TO IDEALNE MIEJSCE DLA OSÓB,
KTÓRE CHCĄ ODPOCZĄĆ OD CODZIENNEGO ZGIEŁKU MIASTA

W OTOCZENIU NATURY, A JEDNOCZEŚNIE CENIĄCYCH SOBIE MOŻLIWOŚĆ
SZYBKIEGO DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ. O NOWYM

OSIEDLU BAŻANTOWO POŁUDNIE W PODLESIU PISZE IRENEUSZ
WASIEWICZ, ARCHITEKT, KTÓRY JE ZAPROJEKTOWAŁ

BAŻANTOWO
POŁUDNIE 

OCZAMI ARCHITEKTA

Ba żan to wo Po łu dnie to pro jekt osie dla skła -
da ją ce go się z 73 do mów jed no ro dzin -
nych w ukła dzie za bu do wy sze re go wej.

Każ dy z 12 sze re gów two rzą cych osie dle bę dzie
zło żo ny z 4 do 8 seg men tów miesz kal nych, bę dą -
cych kom bi na cją 6 ty pów do mów jed no ro dzin -
nych. Osie dle po wsta je na te re nie o po wierzch ni
po nad 2 ha przy uli cach Mlecz nej i Za opu sta
w po łu dnio wej dziel ni cy Ka to wic – Pod le siu.
Aby zre ali zo wać pro jekt, na le ża ło przede wszyst -
kim uwzględ nić lo ka li za cję, jej wa run ki kra jo bra -
zo we oraz uwa run ko wa nia hi sto rycz no -kul tu ro we.
Za opu sta to nie tyl ko na zwa uli cy, ale też na zwa
osa dy zbu do wa nej tu w XVII wie ku nad brze ga mi
rze ki Mlecz nej, gdzie po wstał przy sió łek i fol wark,
któ re ukształ to wa ły ru ra li stycz ny układ prze strzen -
ny te go te re nu. Pod czas pro jek to wa nia na su nę ło
się więc py ta nie, jak prze nieść mo der ni stycz ną
ideę osie dla Ba żan to wo w miej sce ty po wych te re -
nów wiej skich Pod le sia, nie na ru sza jąc ist nie ją ce -
go cha rak te ru za bu do wy. Osta tecz nie sta nę ło
na po łą cze niu dwóch form: mo der ni stycz nej ku -
bicz nej oraz tra dy cyj nej for my bry ły bu dyn ku
zwień czo nej dwu spa do wym da chem.
Po zor nie to bar dzo pro sty za bieg eklek tycz ny, ale
jak że ry zy kow ny – nie da ją cy gwa ran cji har mo nii
i spój no ści pro jek to wa nej for my. Że by za pew nić
po wo dze nie i zmniej szyć ry zy ko te go za bie gu, się -
gnę li śmy do do świad czeń ar chi tek tu ry ho len der -

skiej, któ ra w od waż ny i otwar ty spo sób po tra fi ła
łą czyć tra dy cję ze współ cze snym de si gnem.
Głów ny ele ment ho ry zon tal ny pro jek to wa nej za -
bu do wy sta no wi ła tra dy cyj nie ukształ to wa na bry -
ła bu dyn ku z dwu spa do wym da chem z bez oka -
po wym sys te mem od wod nie nia. Wy koń czo ny
czer wo ną pła ską da chów ką ce ra micz ną dach
oraz okła dzi na ścian z ce gły klin kie ro wej,
podkreślają spój ność i sta tecz ność bry ły sta no -
wią cej kor pus za bu do wy sze re go wej. Ca łość na -
wią zu je zaś do tra dy cyj nej, re gio nal nej ar chi tek -
tu ry ślą skiej.
Pro jekt Mlecz nej nie miał oczy wi ście – z za ło że -
nia – prze no sić na nasz grunt ar chi tek tu ry ho len -
der skiej. Czer pie tyl ko i wy łącz nie in spi ra cje
z pewnych uni wer sal nych idei za war tych w ma ni -
fe stach gru py twór ców zwią za nych z nur tem De
Stijl. Ar chi tek tu ry nie mo że my prze no sić, mu si my
ją two rzyć za wsze zgod nie z ła dem prze strzen -
nym ota cza ją ce go miej sca, pod no sząc je go wa -
lo ry funk cjo nal no -es te tycz ne i ma jąc na uwa dze
uwa run ko wa nia kul tu ro we. Trze ba pa mię tać, że
za pi sy pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
nie za wsze za pew nia ją wła ści we kształ to wa nie
prze strze ni, stąd tak waż na jest świa do mość pro -
jek tan ta oraz in we sto ra – bez po śred nich uczest -
ni ków pro ce su pro jek to we go, któ rych za da -
niem – jak w tym przy pad ku – jest utrzy ma nie
w rów no wa dze ele men tów prze ciw staw nych. ■

PLACEARCHITEKTURY

Archiwum



19

PODLESKI DE STIJL, CZYLI INSPIRACJA 
RODEM Z DWUDZIESTOWIECZNEJ HOLANDII

Holandia jako typowy europejski kraj rolniczy, idealnie nadawała
się na inspirację dla projektu przy Mlecznej; w szczególności
holenderski De Stijl – nurt w architekturze, który powstał
w latach 20. XX w. De Stijl, podobnie jak Bauhaus w Niemczech,
miał duży wpływ na kształtowanie się współczesnej architektury.
Jako kierunek w sztuce związany był z ideą neoplastycyzmu
wyznającego zasadę funkcjonowania świata składającego się
z elementów przeciwstawnych, takich np. jak piony i poziomy.
Piony symbolizowały męskość oznaczającą dynamizm, natomiast
po zio my sym bo li zo wa ły ko bie cość ozna cza ją cą sta tecz ność. Wła -
śnie zgod nie z po wyż szą za sa dą zo sta ły ukształ to wa ne bry ły pro -
jek to wa nych bu dyn ków. Ele men ta mi wer ty kal ny mi pro jek to wa nej
za bu do wy są wy ku sze i ry za li ty o pro stej for mie ku bicz nych brył,
w bia łym i sza rym ko lo rze, na wią zu ją ce do sztan da ro we go przy kła -
du nur tu De Stijl – do mu Rie tvel da w Utrech cie. Bar dzo istot nym
ele men tem pro jek tu by ło tak że uży cie czy stych pod sta wo wych ko -
lo rów drzwi wejściowych, jako akcentów kolorystycznych. To także
odwołanie do idei neoplastycyzmu widocznej m.in. w takich
pracach, jak „Red Blue Chair” – krześle zaprojektowanym przez
Gerrita Rietvelda czy w „Kompozycji w czerwieni, błękicie
i żółcieni” – obrazie Pieta Mondriana.

PIERWSZE DOMY JUŻ ZA ROK
Inwestycja będzie realizowana etapami.
Pierwszy zakłada budowę 28 domów, z czego
część realizowana będzie w standardzie
deweloperskim a część w stanie surowym
zamkniętym do indywidualnej aranżacji
i wykończenia. Wysoki standard akustyczny
zapewniać będą niezależne ściany
z odpowiednią dylatacją. Zróżnicowana
powierzchnia domów (od 106 do 150 m kw.)
oraz działek (od 200 do 400 m kw.) zadowolą
nawet najbardziej wymagających klientów.
Pierwsze domy będą gotowe we
wrześniu 2016 r. Istnieje możliwość nabycia
domu na zasadach  programu MDM.
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BUSINESSPLACE

WYJĄTKOWY
PROJEKT

MILLENIUM INWESTYCJE JUŻ JESIENIĄ 2015 ROKU ROZPOCZNIE BUDOWĘ NOWOCZESNEGO
OBIEKTU MIESZKALNO–USŁUGOWEGO. POWSTANIE ON NA TERENIE POMIĘDZY ULICĄ

BAŻANTÓW A PUCHAŁY, KTÓRY JEST OSTATNIĄ NIEZAGOSPODAROWANĄ PRZESTRZENIĄ
PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJI OSIEDLA BAŻANTOWO. NIEPOWTARZALNY W TEJ CZĘŚCI

MIASTA PROJEKT BĘDZIE WYRÓŻNIAŁ SIĘ ELEGANCKĄ FORMĄ ARCHITEKTONICZNĄ
I DESIGNEM. NOWOCZESNA BRYŁA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU IDEALNIE WKOMPONUJE SIĘ
W CHARAKTER OSIEDLA. CZTEROPIĘTROWY BUDYNEK BĘDZIE OBIEKTEM WIELOFUNKCYJNYM.

NA PARTERZE POWSTANIE PRZESTRZEŃ HANDLOWA, NA PIERWSZYM PIĘTRZE
USŁUGOWO–BIUROWA A POWYŻEJ MIESZKALNA. CZĘŚĆ MIESZKALNA BĘDZIE WYRAŹNIE

COFNIĘTA, DZIĘKI CZEMU POWSTANĄ SŁONECZNE TARASY
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APAR TA MEN TY
Na część miesz kal ną skła dać się bę dą trzy
bu dyn ki apar ta men to we z miesz ka nia mi o po -
wierzch niach od 85 m kw. do 139 m kw. Pro -
jekt prze wi du je moż li wość łą cze nia po wierzch -
ni na wet do 400 m kw. Za sto so wa ne roz wią za -
nia kon struk cyj ne open spa ce umoż li wią du żą
ela stycz ność aran ża cji, uła twia jąc do sto so wa -
nie ukła du wnę trza do in dy wi du al nych po -
trzeb. Wy so kie kon dy gna cje, an tre so le
na ostat niej kon dy gna cji oraz du że prze szkle -
nia da dzą rów nież moż li wość utwo rze nia no -
wo cze sne go soft lo ftu. Do każ de go apar ta -
men tu przy na le żeć bę dą prze stron ne bal ko ny
lub ta ra sy z eks po zy cją po łu dnio wą. Na pierw -
szej kon dy gna cji miesz kal nej ist nie je moż li -
wość po więk sze nia ta ra sów i za go spo da ro wa -
nia da chu zie le nią do 100 m kw. Uzu peł nie -
niem bę dą dwu po ko jo we stu dia o po wierzch -

ni do 80 m kw. Po za ofer tą apar ta men to wą do -
stęp ne bę dą w ogra ni czo nej ilo ści ma łe
miesz ka nia. Dla wy go dy przy szłych wła ści cie li
w czę ści pod ziem nej bu dyn ku za pro jek to wa -
no 180 sa mo dziel nych ga ra ży.
Po wierzch nie miesz kal ne do stęp ne bę dą
w za leż no ści od stan dar du wy koń cze nia w ce -
nie już od 3.900 zł/m kw.

HAN DEL I USŁU GI

Par ter bu dyn ku w ca ło ści za pro jek to wa ny jest
ja ko co nve nien ce re ta il park i ma sta no wić
uzu peł nie nie ist nie ją ce go Cen trum Han dlo we -
go Ba żan to wo o bra ku ją cą ofer tę usłu go wo -
-han dlo wą, ka wiar nę i punk ty ga stro no micz ne.
Wszyst kie pro jek to wa ne lo ka le bę dą mia ły nie -
za leż ne wej ścia z ze wnątrz bu dyn ku, du że
prze szklo ne wi try ny oraz moż li wość do god nej

aran ża cji dla przy szłych na jem ców. 
We wschod nim skrzy dle obiek tu na po -
wierzch ni pra wie 1 400 m kw. i na trzech po -
ziomach, zlo ka li zo wa ne bę dzie no wo cze sne
pro fe sjo nal ne  ate lier fo to gra ficz ne DAGMA
FOTO, w któ rym oprócz tra dy cyj ne go
pomiesz cze nia stu dyj ne go, znaj do wać się bę -
dą rów nież wy spe cja li zo wa ne sa le dla fo to gra -
fii „mo krej”, dla fotografii pro duk to wej oraz
prze szklo ne z czterech stron „akwa rium” dla
fo to gra fii pod wod nej. Oprócz stu dia swo ją no -
wą sie dzi bę znaj dzie tu taj Au to ry zo wa ne Cen -
trum Szko le nio we DAGMA.
Pro jekt ten jest wy ni kiem wie lo let nie go do -
świad cze nia fir my Mil le nium In we sty cje. Dzię ki
sta ran nie prze my śla nym roz wią za niom ar chi -
tek to nicz nym spół ka mo że speł niać ocze ki wa -
nia klien tów i stwa rzać no wą, przy ja zną prze -
strzeń do za miesz ka nia. ■
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Bar tło miej Wnuk: Na czym po le ga „ka to lic kość”
szko ły w prak ty ce? Na rącz kach grzecz nie zło żo -
nych do mo dli twy?
o. Sła wo mir Dziad kie wicz: Nie któ rzy wła śnie
tak my ślą, oczy wi ście głów ną ideą szko ły pi jar -
skiej jest „po boż ność i na uka” i te dwie spra wy
trak tu je my na rów ni (rów nie po waż nie), co nie
mu si ozna czać te go, o czym pan mó wi.
W szko le pi jar skiej przede wszyst kim na le ży
przy ło żyć się do na uki i roz wi jać swo je zdol no -
ści. A to wszyst ko w opar ciu o war to ści chrze -
ści jań skie.

A więc to szko ła dla wszyst kich?
Na pew no nie dla ro dzin, któ re otwar cie wo ju -
ją z Ko ścio łem, bo każ dy ro dzic po wie rza jąc
nam swo je dziec ko, mu si się zgo dzić na pew -
ne mi ni mum, by w za mian za to do stać wy so -
ki po ziom na ucza nia i peł ne po czu cie bez pie -
czeń stwa, że dziec ko znaj du je się pod naj lep -
szą opie ką.

To zna czy?
Obo wiąz ko wą mo dli twę na roz po czę cie i za -
koń cze nie każ de go dnia w szko le oraz

uczest nic two dziec ka we mszy świę tej szkol -
nej (raz w ty go dniu) i ka te che zie (w stan dar -
do wym wy mia rze go dzin). Oczy wi ście da je -
my do dat ko we moż li wo ści roz wo ju ży cia re -
li gij ne go i wy cho dzi my z pla nem dusz pa -
ster skim za rów no do uczniów, jak i ich ro -
dzin, ale prio ry te tem po zo sta je na uka.

Sko ro trze ba przy ło żyć się do na uki, to pew nie są
wy ni ki. Jak Zespół Szkół Zakonu Pijarów
w Katowicach pre zen tu je się na tle in nych pla có -
wek w mie ście?

SZKOŁA PIJARSKA 
O SZKOLE KATOLICKIEJ W WYDANIU ZAKONU PIJARÓW

ROZMAWIAMY Z OJCEM SŁAWOMIREM DZIADKIEWICZEM,
NOWYM DYREKTOREM SZKOŁY PIJARÓW W BAŻANTOWIE

ROZMAWIA: BARTŁOMIEJ WNUK
ZDJĘCIA: MARCIN BRZÓZKA

PLACEEDUKACJI

O. SŁAWOMIR 
DZIADKIEWICZ

Pijar, nauczyciel matematyki, wieloletni
dyrektor Zespołu Szkół Pijarskich
w Elblągu. Od sierpnia dyrektor ZSZP
w Katowicach, gdzie funkcjonują
szkoła podstawowa i gimnazjum.
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Pięć lat te mu, kie dy otwie ra li śmy szko łę w Ka to -
wi cach mó wi li śmy, że da je my ro dzi com po czu -
cie bez pie czeń stwa, od no sząc się do wy ni ków
in nych szkół w Pol sce, któ re pro wa dzi my w ten
sam spo sób. Te raz zna la zło to swo je od zwier -
cie dle nie w sta ty sty kach. Je ste śmy szko łą, któ -
rej ab sol wen ci osią ga ją na ty le wy so kie wy ni ki
w te stach, że po za koń cze niu gim na zjum mo -
gą prze bie rać w ofer cie szkół śred nich. Te go -
rocz ny eg za min gim na zjal ny po twier dził, że je -
ste śmy w czo łów ce ka to wic kiej oświaty
i osiągamy dużo wyż sze wy ni ki we wszyst kich
przed mio tach niż śred nia lo kal na. W przy pad -
ku ję zy ka pol skie go by ło to nie mal 20 punk tów

pro cen to wych, przy ro dy – 27 p. proc., ma te ma -
ty ki – po nad 33 p. proc., a an giel skie go (na po -
zio mie roz sze rzo nym) po nad 40 p. proc.!

Cud?
Ra czej za słu ga naszego sys te mu na ucza nia
i świet nych na uczy cie li. W ich przy pad ku
idzie my jed nak o krok da lej niż w przy pad ku
uczniów i ich ro dzin. Mu szą nie ty le ak cep to -
wać ka to lic ki cha rak ter szko ły, co utoż sa miać
się z jej war to ścia mi. No i oczy wi ście o wie le
wię cej pra co wać niż w pu blicz nej oświa cie,
bo na sza siat ka go dzin jest du żo szer sza.

W ja kim za kre sie?
W za kre sie wszyst kich przed mio tów eg za mi -
na cyj nych, dla te go w na szym gim na zjum nie
two rzy my klas pro fi lo wych, bo od no sząc to
do pol skich re aliów, każ da kla sa dzia ła ła by
jed no cze śnie w ra mach wszyst kich moż li -
wych pro fi li. Dla przy kła du, mi ni ste rial na siat -
ka go dzin dla gim na zjum da je moż li wość
zor ga ni zo wa nia trzech go dzin ję zy ka an giel -
skie go i dwóch nie miec kie go (moż na to do -
wol nie mo dy fi ko wać). My pro po nu je my
w stan dar dzie pięć -sześć go dzin an giel skie -
go, czy li dwu krot nie wię cej niż mi ni ste rial ne

wy tycz ne. Tak sa mo jest z pol skim i ma te ma -
ty ką, któ ra jest na ta kim po zio mie, że ucznio -
wie ostat niej kla sy gim na zjum nie ma ją pro -
ble mu z roz wią za niem te stu ma tu ral ne go
zda wa ne go przez ab sol wen tów szkół śred -
nich.

I to wszyst ko za „Bóg za płać”?
Ro dzi ce współ uczest ni czą w fi nan so wa niu
edu ka cji swo ich dzie ci w na szej szko le w Ka -
to wi cach, ale bio rąc pod uwa gę roz sze rzo ną
siat kę go dzin i kół ka zainteresowań, nie jest to
wyż szy koszt niż ten, któ ry mu sie li by po nieść,
za pi su jąc dzie ci na se rię za jęć po za lek cyj -
nych. A do dat ko wo oszczę dza ją czas (wszyst -
kie za ję cia od by wa ją się w jed nym miej scu)
i zy sku ją wię cej cza su na in ne obo wiąz ki, bo
stan dar do wo każ de dziec ko ma u nas za pew -
nio ną opie kę od godz. 7.00 aż do 17.00. ■

W SZKOLE
PIJARSKIEJ PRZEDE
WSZYSTKIM TRZEBA
SIĘ PRZYŁOŻYĆ
DO NAUKI
I ROZWIJAĆ SWOJE
ZDOLNOŚCI

JĘZYK POLSKI
62,56%
82,06%

HISTORIA
64,35%
80,94%

MATEMATYKA
48%
81,82%

PRZYRODA
49,88%
77,23%

JĘZYK ANGIELSKI (poziom podstawowy)
69,48%
95,77%

JĘZYK ANGIELSKI (poziom rozszerzony)
49,31%
95,77%

wyniki Zespołu Szkół Pijarskich w Katowicach 

wyniki  Średniej Katowickiej

PORÓWNUJEMY WYNIKI EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO (2015) SZKOŁY
PIJARSKIEJ W KATOWICACH I ŚREDNIEJ
KATOWICKIEJ 

Zespół Szkół Zakonu Pijarów
w Katowicach
Katowice ul. Pijarska 7
tel. 668 864 713
e-mail: katowice@pijarzy.pl
www.pijarzy.katowice.pl 
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WIARA W NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI LUDZKIEGO UMYSŁU SPRAWIŁA, ŻE
STWORZYLIŚMY PROGRAMY ROZWOJU INTELEKTU DLA DZIECI. W CZASACH
CIĄGŁEGO ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO NASZE DZIECI BĘDĄ MUSIAŁY
SPROSTAĆ LICZNYM WYZWANIOM. W AKADEMII TWÓRCZEGO ROZWOJU
BYSTRZAK DAJEMY IM TAKIE UNIWERSALNE NARZĘDZIE, KTÓRE SPRAWI, ŻE
BĘDĄ SIĘ MOGŁY PRZEZ CAŁE ŻYCIE SPRAWNIE DOKSZTAŁCAĆ I SZYBKO
PRZEKWALIFIKOWYWAĆ – PISZE JUSTYNA STANKIEWICZ Z KATOWICKIEJ
AKADEMII TWÓRCZEGO ROZWOJU BYSTRZAK

Dzie ci na na szych za ję ciach nie uczą się. One
się do brze ba wią, po dró żu ją po świe cie, prze -
pro wa dza ją eks pe ry men ty na uko we i po zna ją
no wo cze sne stra te gie edu ka cyj ne: spraw ne go
czy ta nia, tech nik pa mię cio wych oraz umie jęt -
no ści kre atyw ne go no to wa nia i za pa mię ta nia
in for ma cji. Wszyst ko to w zgo dzie ze spraw dzo -
nym mo de lem i w ra mach sie ci, w któ rej w ca -
łym kra ju dzia ła ją już 34 pla ców ki.
Co wię cej, dzia ła my wie lo płasz czy zno wo. Na -
sze kur sy są opar te na teo rii in te li gen cji wie lo -
ra kiej Ho war da Gard ne ra, któ ry roz sze rzył po -
ję cie in te li gen cji po za umie jęt no ści mie rzo ne
przez tra dy cyj ne te sty i po dzie lił ją na osiem od -
ręb nych blo ków skła da ją cych się z klu czo wych
kom po nen tów. Dla przy kła du, oso ba o in te li -
gen cji mu zycz nej jest wraż li wa na ryt my, oraz
wy so kość i bar wy dźwię ków i w spo łe czeń stwie
po win na peł nić ro lę kom po zy to ra lub mu zy ka.
Wie dząc, że każ de dziec ko ma in ne pre dys po -
zy cje, roz wi ja my: in te li gen cję lo gicz ną przez ła -
mi głów ki i eks pe ry men ty na uko we; ru cho wą

po przez za ba wy in te gra cyj ne uczą ce do brej ry -
wa li za cji; ję zy ko wą w gru pach przed szkol nych
przez wpro wa dza nie ta blic z wy ra za mi do czy -
ta nia (czy ta nie glo bal ne; w gru pach szkol nych
po przez czy ta nie tek stów po dróż ni czych); wi -
zu al no -prze strzen ną po przez pra ce kon struk -
cyj no -twór cze; mu zycz ną przez wpro wa dza nie
mu zy ki w trak cie za baw roz luź nia ją co -re lak sa -
cyj nych oraz in tra per so nal ną i in ter per so nal ną
po przez funk cjo no wa nie w gru pie. 
Wy so ka sa mo oce na i od kry cie po ten cja łu to 90
proc. suk ce su w sfe rze spo łecz nej, oso bi stej,
edu ka cyj nej i za wo do wej. War to wzmoc nić te
szan se już na sa mym po cząt ku i wy cho wy wać
speł nio nych i szczę śli wych mło dych lu dzi. ■

Akademia Twórczego Rozwoju Bystrzak
Katowice, ul. Jankego 349
tel.: 514 198 268
e-mail: info@katowice.bystrzak.org
www. katowice.bystrzak.org

WYBRANE METODY
WYKORZYSTYWANE PODCZAS
ZAJĘĆ Z BYSTRZAKAMI

• KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA – ko or -
dy na cja cia ła i umy słu, zwięk sze nie
efek tyw no ści pra cy mó zgu,

• ele men ty RUCHU ROZWIJAJĄCEGO
We ro ni ki Sher bor ne – ćwi cze nia in te -
gra cyj ne, uczą ce współ dzia ła nia w gru -
pie i em pa tii,

• TECHNIKI PAMIĘCIOWE – efek tyw ne
za pa mię ty wa nie z wy ko rzy sta niem ru -
chu, wzro ku i słu chu ja ko na tu ral nych
me cha ni zmów za pa mię ty wa nia,

• ćwi cze nia pod no szą ce po ziom
KONCENTRACJI,

• ele men ty ARTETERAPII – po ko ny wa -
nie lę ków, uwal nia nie się od za ha mo -
wań, wzmac nia nie wia ry we wła sne si ły,

• za ba wy ROZLUŹNIAJĄCO-
RELAKSACYJNE, zmniej sza ją ce po -
ziom stre su z wy ko rzy sta niem mu zy ki
re lak sa cyj nej,

• ćwi cze nia roz bu dza ją ce MYŚLENIE
ANALITYCZNE,

• ćwi cze nia pod no szą ce SAMOOCENĘ,
MOTYWACJĘ, WYOBRAŹNIĘ
I POZYTYWNE MYŚLENIE,

• MAPY MYŚLI – no to wa nie nie li ne ar ne,
uspraw nia ją ce za pa mię ty wa nie tek stu,

• INDYWIDUALNY STYL UCZENIA – tre -
ning po pra wia ją cy efek tyw ność na uki,
umoż li wia ją cy osią gnię cie lep szych wy -
ni ków w szko le,

• ĆWICZENIA DRAMOWE – roz wi ja ją ce
umie jęt ność AUTOPREZENTACJI
I ASERTYWNOŚCI,

• ŁAMIGŁÓWKI UMYSŁOWE – uspraw -
nia ją ce pra cę mó zgu,

• DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY
na uko we – roz bu dza ją ce cie ka wość
ota cza ją ce go świa ta,

• tre ning pod no szą cy po ziom
KREATYWNOŚCI, SPONTANICZNEJ
EKSPRESJI I TWÓRCZEGO
MYŚLENIA,

• tre ning OKREŚLANIA CELÓW, dą że nie
do ich kon se kwent nej re ali za cji,

• ćwi cze nia pod no szą ce wia rę we wła -
sne moż li wo ści,

• tre ning SAMODZIELNOŚCI
W DZIAŁANIU.

ZAJĘCIA DLA
PRAWDZIWYCH
BYSTRZAKÓW

PLACEEDUKACJI

Archiwum



BLISKOŚĆ LAZUROWEGO
WYBRZEŻA 
Mi łym uroz ma ice niem po by tu w Al -
pach mo że oka zać się wy ciecz ka
na La zu ro we Wy brze że, tęt nią ce ży -
ciem przez ca ły rok. Zna leźć się tam
moż na już w godzinę – malowniczej!
– drogi. 

ALPY
FRANCUSKIE

BOGACTWO ATRAKCJI
UKRYTE W GÓRSKICH

MASYWACH

NA STOK NAWET LATEM 
Ośrod ki nar ciar skie ta kie jak Les
Deux Al pes, czy Ti gnes usy tu owa ne
u pod nó ża lo dow ców, otwie ra ją tra sy
tak że w mie sią cach let nich. Jaz da
wte dy jest wy jąt ko wo przy jem na, po -
nie waż roz piesz cza let nie słoń ce,
a sto ki nie są ob le ga ne.

NIE TYLKO NARTY 

Po łą cze nie atu tów zi my i la ta to do -
sko na łe roz wią za nie dla zwo len ni ków
ak tyw ne go wy po czyn ku, po nie waż
sta cje te po za wy cią ga mi na lo dow -
cach ofe ru ją ca łe spek trum spor tów
wod nych na lo dow co wych je zio rach,
aqu apar ki, kor ty te ni so we, po la gol fo -
we, ścia ny wspi nacz ko we, szla ki gór -
skie i ro we ro we oraz wie le in nych
atrak cji, za któ re, co waż ne, nie trze -
ba do dat ko wo pła cić, po nie waż wli -
czo ne są w ski pass.

ATRAKCYJNE CENOWO

Wy jaz dy w Al py Fran cu skie uwa ża się
za droż sze od tych do Au strii, czy Włoch.
W rze czy wi sto ści ich ce ny nie od bie ga ją
od sie bie, a czę sto Fran cja oka zu je się
być kon ku ren cyj na. Ty dzień w trzy -
gwiazd ko wej re zy den cji w grud niu ze ski -
pas sem i prze jaz dem moż na wy ku pić już
za nie ca ły ty siąc zło tych od oso by. Wy -
jazd w tym sa mym ter mi nie do Włoch to
koszt mi ni mum 1200 PLN, a do Au -
strii 1500 PLN.

NANARTY.PL jest or ga ni za to rem wy jaz dów do Fran cji, spe -
cja li zu je się w wy jaz dach zi mo wych w Al py Fran cu skie już
od 15 lat, co gwa ran tu je do bre lo ka li za cje w atrak cyj nych ce -
nach. Przez ten czas z usług to uro pe ra to ra sko rzy sta ło po -
nad 30 ty się cy osób. W tym ro ku pierw szy wy jazd obę dzie
się już pod ko niec li sto pa da na lo do wiec do Ti gnes. Sta cje
do ce lo we ko lej nych wy jaz dów to Les Deux Al pes, Les Or res
oraz Val me nier – wszyst kie w stan dar dzie *** oraz ****. 

DŁUGIE SIECI TRAS 

Ma ło kto wie, że ze wszyst kich sta cji
al pej skich, to wła śnie te fran cu skie
mo gą po chwa lić się największą
liczbą ki lo me trów tras o róż nych stop -
niach trud no ści. Dzię ki te mu nie zda -
rza ją się ko lej ki do gon do li. Czy nie le -
piej czas spę dzić na tra sie lub cho -
ciaż na ską pa nym w słoń cu le ża ku?

Katowice, ul. Ceglana 67c / tel. 32 608 14 90
e-mail: info@nanarty.pl    www.nanarty.pl

PLACE TO SEE
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NEPAL 
CIĘ POTRZEBUJE

WAKACJE W CHORWACJI, WŁOSZECH I FRANCJI? REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM?
OBJAZDÓWKA PO SKANDYNAWII? TO WSZYSTKO JUŻ BYŁO. TERAZ JEDŹ DO

NEPALU. NEPAL CIĘ POTRZEBUJE

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA BARTOCHA

Manaslu – ośmiotysięcznik, ósmy pod względem wysokości szczyt Ziemi. Wokół góry biegnie malownicza trasa trekkingowa
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Dwa po tęż ne trzę sie nia zie mi, któ re na wie -
dzi ły Ne pal wio sną 2015 ro ku przy czy ni ły
się do wie lu ludz kich nie szczęść, ale nie

wpły nę ły jed nak ne ga tyw nie na pięk no kra ju
i życz li wość ży ją cych w nim lu dzi.
Dzi siaj, wszyst ko to, co zo sta ło zbu do wa ne przez
czło wie ka wra ca już do nor my – in fra struk tu ra
w Ne pa lu za czy na funk cjo no wać tak, jak
przed ka ta stro fą. Pa mię taj, że każ dy krok po sta -
wio ny w tym kra ju, każ dy po si łek, któ ry zjesz, każ -
dy upo mi nek, któ ry ku pisz po mo że Ne pal czy -

kom. Miesz kań cy te go kra ju to pro ści, ale dum ni
lu dzie, któ rzy wo lą uczci wie za pra co wać so bie
na po pra wę wa run ków ży cia, niż bier nie cze kać
na po moc. 
Mi mo że Ne pal ni gdy nie na le żał do kra jów, któ re
Eu ro pej czyk uznał by za dro gie – ostat nie wy da -
rze nia przy czy ni ły się do te go, że re stau ra cje, ho -
te le, skle py i atrak cje tu ry stycz ne są jesz cze tań -
sze. To do bra oka zja, by sko rzy stać w peł ni
z wszel kich atrak cji te go kra ju w bar dzo ni skiej ce -
nie. Ne pal jest te raz mniej ob le ga ny przez tu ry -

Droga do Samdo
podczas trekkingu
wokół Manaslu

Charakterystyczna zabudowa górskiej
wioski, w tle widać buddyjskie flagi

Buddyjski młynek z modlitwą
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stów, niż wcze śniej – po spiesz się, by zo ba czyć
ten wspa nia ły kraj, za nim resz ta świa ta zo rien tu -
je się, że nic tak na praw dę się w nim nie zmie ni -
ło – wspa nia łe tra sy trek kin go we i wspi nacz ko -
we, par ki na ro do we z dzi ką przy ro dą, sma ko wi -
ta kuch nia, świę te miej sca bud dy zmu i hin du -
izmu – wszyst ko jest jesz cze bar dziej przy stęp -
ne, niż kie dy kol wiek wcze śniej! Je śli Two im nie -
speł nio nym po sta no wie niem jest po moc po trze -
bu ją cym, w Ne pa lu na pew no znaj dziesz ko goś,
kto chęt nie Two ją po moc przyj mie. Jest to kraj,
któ ry w du żej mie rze ży je z rol nic twa i ho dow li
by dła. Na wsi każde ręce, które pomogą przy
pracy, są bezcenne. Mo że będziesz miał szan -
sę po móc w bu do wie ja kiejś szko ły? Mo że to
wła śnie dzię ki To bie ja kiś ma ły Ne pal czyk na -
uczy się ję zy ka ob ce go i bę dzie miał lep szy start
w przy szłość? 
Ne pal cze ka na Cie bie! Po zwól so bie zo ba czyć
naj wyż sze gó ry zie mi w du cho wym cen trum
wszech świa ta! ■

MAGDALENA BARTOCHA 

Ślązaczka, mieszkanka Katowic,
uwielbia malować, fotografować
i oczywiście podróżować. Jej
ulubione miejsca na Ziemi (oprócz
Heimatu) to Australia i Nepal. Jest
przekonana, że jeszcze wróci
w Himalaje. Jej cichym marzeniem
jest zdobycie któregoś
z ośmiotysięczników. Codziennie
zerka tęsknie przez kamerę
internetową na Mount Everest. 

Życie w Himalajach nie jest
łatwe. Nepalczycy uprawiają
rolę na stromych stokach,
wypasają bydło
na polanach między
trudnymi, górskimi trasami.
Dzieci, idąc do szkół muszą
pokonywać długie
kilometry. Możesz jednak
pomóc poprawić warunki
życia tym wspaniałym
ludziom. Wystarczy, że tam
pojedziesz i skorzystasz
z ich usług.

Magda i Szymon – szczęśliwi po
dotarciu na przełęcz Larki (5145 m
n.p.m.)



STRONA PRAWA

Obo wią zek ali men ta cyj ny ko ja rzy się
przede wszyst kim ze zo bli go wa niem ro dzi -
ców do do star cza nia środ ków utrzy ma nia
swo im dzie ciom. Jed nak, jak wy ni ka z prze -
pi sów Ko dek su ro dzin ne go i opie kuń cze -
go, obo wią zek ali men ta cyj ny ob cią ża krew -
nych w li nii pro stej i ro dzeń stwo. A krew ni
w li nii pro stej to nie tyl ko ro dzi ce, ale tak że
dzie ci oso by upraw nio nej do ali men tów.
Prze słan ką do po wsta nia obo wiąz ku ali -
men ta cyj ne go dzie ci wo bec ro dzi ców
jest stan nie do stat ku po stro nie ro dzi -
ców. Nie do sta tek wy stę pu je nie tyl ko
wte dy, gdy upraw nio ny do ali men ta cji
nie ma żad nych środ ków utrzy ma nia,
lecz tak że wów czas, gdy nie mo że w peł -
ni za spo ko ić swo ich uspra wie dli wio nych
po trzeb. Dru gą nie zbęd ną prze słan ką
obo wiąz ku ali men ta cyj ne go dziec ka wo -
bec ro dzi ca jest od po wied ni sta tus ma -
jąt ko wy dziec ka – je go od po wied nie
moż li wo ści fi nan so we i za rob ko we. Aby
ro dzic mógł do ma gać się ali men tów,

obie prze słan ki mu szą być speł nio ne
łącz nie.

ZA BEZ PIE CZE NIE ŚWIADCZEŃ
PIENIĘŻNYCH RODZICA W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ

Co raz czę ściej oso by w po de szłym wie ku,
zwłasz cza te, któ re wy ma ga ją spe cja li -
stycz nej opie ki umiesz cza ne są przez sąd
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej.
Jak sta no wi art. 60 ust. 1 Usta wy o po mo -
cy spo łecz nej po byt w DPS jest od płat ny.
Kosz ta mi w pierw szej ko lej no ści ob cią ża
się miesz kań ca – czy li ro dzi ca. Zda rza się,
że do cho dy ro dzi ca (np. z ty tu łu eme ry tu -
ry czy ren ty) nie wy star cza ją na po kry cie
ca łych kosz tów po by tu w DPS. Wów czas
ro dzic na pod sta wie art. 61 ust. 1 pkt 2
wspo mnia nej usta wy mo że do ma gać się
opła ca nia w czę ści lub ca ło ści kwo ty po -
trzeb nej na po byt w DPS przez dzie ci.
W związ ku z po wyż szym, ro dzic mo że do -

ma gać się za bez pie cze nia do ży wot nich
świad czeń pie nięż nych w za mian za prze -
nie sie nie wła sno ści nie ru cho mo ści
na dziec ko. Za bez pie cze nie to mo że być
za war te je dy nie w for mie umo wy cy wil no -
praw nej, do któ rej ma ją za sto so wa nie
prze pi sy o do ży wo ciu. Umo wa po wyż sza
po le ga na tym, że ro dzic prze no si wła -
sność nie ru cho mo ści na dziec ko, a w za -
mian uzy sku je od dziec ka do ży wot nie za -
bez pie cze nie świad czeń pie nięż nych
na po czet utrzy ma nia w DPS. Stro na mi po -
wyż szej umo wy mo gą być wy łącz nie oso -
by bli skie (np. ro dzic oraz dziec ko). 
Obec nie trwa ją pra ce nadpro jek tem usta wy
odo ży wot nim świad cze niu pie nięż nym, któ -
ra prze wi dy wać bę dzie za war cie po wyż szej
umo wy po mię dzy oso ba mi nie spo krew nio -
ny mi ze so bą. Wów czas prze nie sie nie nie ru -
cho mo ści bę dzie mo gło na stą pić na rzecz
oso by ob cej – to jest nie spo krew nio nej zwła -
ści cie lem nie ru cho mo ści – w za mian za do -
ży wot nie świad cze nie pie nięż ne. ■

PAWEŁ GOIK, ADWOKAT

MARTYNA MISZCZYK-MAZEK,
RADCA PRAWNY

Archiwum

OBOWIĄZKI DZIECI
WOBEC RODZICÓW
W JAKICH SYTUACJACH RODZIC MOŻE LICZYĆ NA ALIMENTY? KTO
POKRYWA KOSZTY UTRZYMANIA RODZICA W DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ? O OBOWIĄZKACH DZIECI WOBEC RODZICÓW WYNIKAJĄCYCH
Z KODEKSU RODZINNO-OPIEKUŃCZEGO PISZĄ RADCA PRAWNY MARTYNA
MISZCZYK-MAZEK I ADWOKAT PAWEŁ GOIK
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SPORT PLACE

GWARANCJA GRY CAŁY ROK!

GRAJ NA KORTACH
PRZETESTOWANYCH PRZEZ
NAJLEPSZYCH!
NOWOŚĆ W SEZONIE JESIEŃ/ZIMA 2015 
KARNET WEEKENDOWY!

Zawodniczki WTA Gioia Barbieri
i Karin Knapp podczas meczu
pokazowego z tenisistami na wózkach

Camila Giorgi, włoska tenisiska,
finalistka turnieju BNP Paribas
Katowice Open 2014

Debel Fyrstenberg-Matkowski podczas
TAURON Biznes Ligi 2014, której pierwszy
turniej odbył się na kortach Bażantowo Sport

Mikołaj Suchan Bartłomiej Wnuk Joanna Leśniewska
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Bażantowo Sport  |Katowice, ul. Pijarska 3 | tel. +48 32 350 20 93 |
e-mail: sport@bazantowo.pl | www.sport.bazantowo.pl

WTORKI, CZWARTKI 18.30-21.30
NIEDZIELE 19.00 I 20.00

JESIENNE
SEANSE
SAUNOWE

Jedyne takie miejsce na południu Katowic!
Basen, jacuzzi i saunarium z 10 saunami!

PROGRAM SEANSÓW
SAUNOWYCH
KWIATOWE ODPRĘŻENIE
Zapachy kwiatowe + Peeling

ZIOŁOWA REGENERACJA
Zapachy ziołowe + Olejek 

MINI SEANS

OWOCOWA ENERGIA 
Zapachy owocowe + Peeling

MINI SEANS 

AROMATYCZNY RELAKS 
Zapachy korzenne + Olejek
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JASKRA JEST PODSTĘPNA, PONIEWAŻ
NAJCZĘŚCIEJ NIE DAJE ŻADNYCH OBJAWÓW.
NIELECZONA USZKADZA NERW WZROKOWY,
DOPROWADZAJĄC DO UBYTKÓW W POLU
WIDZENIA, A NAWET ŚLEPOTY. PRZEWAŻNIE
JEST ROZPOZNAWANA PRZYPADKOWO, W CZASIE
KONTROLNEJ WIZYTY U OKULISTY.
NA SZCZĘŚCIE BARDZO ŁATWO JĄ
PRZECHYTRZYĆ – WYSTARCZY REGULARNIE
BADAĆ OCZY – PISZE DR INEZA TYŃSKA-
JASTRZĘBSKA, SPECJALISTA CHORÓB OCZU
Z GABINETU OKULISTYCZNEGO OPTIMED

JAK
PRZECHYTRZYĆ
JASKRĘ

Pa cjen ci cza sa mi skar żą się na ból gło wy, bó -
le ga łek ocznych i za czer wie nie nie spo jó wek.
Ale ta kie ob ja wy są nie cha rak te ry stycz ne i wy -
stę pu ją z wie lu przy czyn, np. z po wo du źle do -
bra nych oku la rów lub zbyt dłu giej pra cy
przy kom pu te rze. 
Dla te go je dy nym spo so bem, aby spraw dzić
czy są to ob ja wy pod stęp nej ja skry jest wi zy ta
u oku li sty, wska za na tym bar dziej, je śli na le ży -
my do gru py wy so kie go ry zy ka za cho ro wa nia.
Do czyn ni ków wzmo żo ne go ry zy ka wy stą pie -
nia ja skry na le żą: ob cią że nie ge ne tycz ne, wy -
so ka krót ko wzrocz ność, ukła do we cho ro by
po głę bia ją ce nie do krwie nie ner wu wzro ko we -
go (cu krzy ca, miaż dży ca i ane mia), nad ci śnie -
nie oczne oraz na wra ca ją ce mi gre ny.
W ra mach pro fi lak ty ki war to też prze strze gać
jed nej pod sta wo wej za sa dy – du żo się ru -
szać, po nie waż upra wia nie spor tu nie tyl ko

za po bie ga cho ro bom ser ca, ale tak że jest
ele men tem te ra pii nad ci śnie nia, cu krzy cy
i miaż dży cy, czy li cho rób sprzy ja ją cych wy stą -
pie niu i roz wo jo wi ja skry. Ćwi cząc re gu lar nie,
po pra wia my ukrwie nie ner wów wzro ko wych
i siat ków ki.
W ra zie wy stą pie nia cho ro by, bar dzo waż ne
jest wcze sne roz po zna nie, po nie waż ja skra
nie od wra cal nie uszka dza nerw wzro ko wy. No -
wo cze sny Optycz ny To mo graf Kom pu te ro wy
OCT i GDX po zwa la na wy kry cie ja skry w bar -
dzo wcze snej fa zie, tzn. za nim doj dzie do ja -
kich kol wiek uszko dzeń ner wu wzro ko we go
i po la wi dze nia (to ba da nie nie in wa zyj ne i bez -
bo le sne). Dla te go war to od wie dzać oku li stę
przy naj mniej raz na dwa la ta (w przy pad ku
osób z gru py wy so kie go ry zy ka za cho ro wa nia
na ja skrę wi zy ty kon tro l ne po win ny się od by -
wać co ro ku). ■

Optimed funkcjonuje od 1999 roku. Ga bi -
ne ty oku li stycz ne wy po sa żo ne są w no -
wo cze sny sprzęt umoż li wia ją cy peł ne
ba da nie oku li stycz ne, dia gno sty kę i le -
cze nie scho rzeń na rzą du wzro ku dzie ci
i do ro słych, m.in. optycz ny to mo graf kom -
pu te ro wy, pe ry metr kom pu te ro wy, au to re -
frak to ke ra to to no metr i to no metr
bez kon tak to wy. Per so nel le kar ski Opti me -
du to zna ni i do świad cze ni le ka rze spe -
cja li ści cho rób oczu – wieloletni
pracownicy Kliniki Okulistycznej
w Katowicach i Oddziału Okulistycznego
w Katowicach-Ochojcu.

Optimed 
Katowice, ul. Armii Krajowej 65
tel. 32 202 75 51
www.optimed.katowice.pl

CZY WIESZ, ŻE…
W przypadku jaskry wąskiego kąta
przesącza nie należy stosować okularów
przeciwsłonecznych i fotochromowych,
ponieważ można wywołać atak jaskry.

PLACEBO
A

rchiw
um
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SWOICH PACJENTÓW WITA NOWOCZESNĄ
PRZESTRZENIĄ I UŚMIECHEM. NIE BOJĄ SIĘ GO
DZIECI, A OSOBY STARSZE WCALE NIE MUSZĄ
DO NIEGO PRZYCHODZIĆ, BO TO ONO ODWIEDZA JE
W DOMU. O PRZYJAZNYM LABORATORIUM – PISZE
MGR NADIA NICPOŃ Z LABORATORIUM LAB-TEST

PRZYJAZNE
LABORATORIUM

Lab -Test to przy ja zne la bo ra to rium z 20-let nim
sta żem. Od nie daw na dzia ła my w no wej prze -
stron nej sie dzi bie – wKa to wi cach przyul. Ba żan -
tów 47, gdzie na szych pa cjen tów wi ta za wsze
uśmiech nię ty per so nel, ten sam, co za wsze.
Przed la bo ra to rium jest roz le gły par king,
a do drzwi pro wa dzi pod jazd do sto so wa ny
do po trzeb osób star szych i nie peł no spraw -
nych, któ re za wsze chęt nie go ści my w na szym
la bo ra to rium, ale tak że wy cho dzi my im na prze -
ciw – pro po nu jąc wi zy ty do mo we.
Tak się zło ży ło, że wszyst kie je ste śmy ko bie ta -
mi – mat ka mi i bab cia mi, więc na sze po dej ście
do naj młod szych pa cjen tów jest wy jąt ko we;
zaj mu je my ich roz mo wą i spe cjal nie przy go to -
wa ny mi ma te ria ła mi edu ka cyj ny mi i kon kur sa -
mi. Wszyst ko to spra wia, że wi zy ta w la bo ra to -
rium i pierw sze po bra nie krwi za mie nia się
w za ba wę i spra wia, że dzie ci nie czu ją stra chu
przed ko lej ną wi zy tą. 
Wszyst kie po wyż sze za le ty nanic by się zda ły, gdy -
by śmy nie dbały z najwyższą sta ran no ścią o ja -
kość usług dia gno stycz nych Lab -Te stu. Na sze ba -
da nia są wy ko ny wa ne zgod nie z naj wyż szy mi

stan dar da mi, a la bo ra to rium na le ży doKra jo we go
i Mię dzy na ro do we go Sys te mu Kon tro li Ja ko ści
oraz speł nia wy mo gi WSSE i UE. Oferujemy
badania podstawowe, których wyniki są
wydawane pacjentowi wdniu badania oraz ba da -
nia spe cja li stycz ne re ali zo wa ne w naj krót szym
prze wi dzia nym przez pro ce du ry cza sie.
Oferujemy również badania w trybie pilnym
„CITO”.
Ce niąc czas na szych pa cjen tów, udo stęp nia my im
na szą stro nę in ter ne to wą (www.lab -test.ka to wi ce.pl),
na któ rej mo gą się za lo go wać po da jąc PESEL
iuni ka to wy kod skie ro wa nia, by po znać wy ni ki ba -
dań. Spe cjal nie dla osób pra cu ją cych peł ni my dy -
żu ry w so bo ty. 
Za pra szam za tem dood wie dze nia na sze go la bo -
ra to rium. Pro fi lak ty ka jest mniej uciąż li wa i tań sza
od le cze nia zbyt póź no wy kry tej cho ro by. Dzię ki
dia gno sty ce otrzy ma my ob raz ak tu al ne go sta nu
zdro wia, awra zie nie po ko ją cych wy ni ków –szan -
sę na wcze śniej sze roz po zna nie cho ro by i – co
za tym idzie – szyb szy po wrót do zdro wia. 
Dla osób, któ re lu bią wie dzieć, co dzie je się
z ich or ga ni zmem za le ca się wy ko ny wa nie ze -

sta wu ba dań raz w ro ku. Uzy ska ne pa ra me try
okre ślą funk cjo no wa nie na rzą dów, po ziom hor -
mo nów, nad miar lub nie do bór elek tro li tów lub
wi ta min. Z ko lei znacz nie roz sze rzo ną i ukie run -
ko wa ną na kon kret ną do le gli wość in for ma cję
po zwa la uzy skać gru pa ba dań uję tych w tzw.
pa ne lach na rzą do wych. 
Re gu lar ne ba da nia po win ny się zna leźć w pla -
nie tre nin go wym osób, któ re re gu lar nie upra -
wia ją sport. Dia gno sty ka la bo ra to ryj na okre śla
nie tyl ko ak tu al ną kon dy cję na sze go or ga ni -
zmu, ale w przy pad ku pond prze cięt nych ob cią -
żeń po zwa la in for mo wać czy pew ne nie pra wi -
dło wo ści wy ni ka ją tyl ko z in ten syw ne go wy sił -
ku, czy też są efek tem róż nych nie do bo rów lub
nie pra wi dło wej funk cji nie któ rych na rzą dów.
Na praw dę war to ba dać krew. ■

Katowice, ul. Bażantów 47
tel. 32 206 02 61, 605-553-334
www.lab-test.katowice.pl

PLACEBO

LAB-TEST W PIGUŁCE
Proponujemy szeroką ofertę badań
z zakresu analityki ogólnej, hematologii
i koagulologii, biochemii, hormonów,
markerów nowotworowych, immunologii,
alergologii, diagnostyki chorób
zakaźnych oraz bakteriologii,
• Prowadzimy codzienną,

systematyczną, wewnętrzną kontrolę
jakości wykonywanych badań,

• Laboratorium jest wyposażone
w nowoczesną, automatyczną
aparaturę medyczną renomowanych
firm,

• Usługi świadczymy od poniedziałku
do piątku w godz. 7–18 i w soboty
w godz. 7.30–12.30.

A
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F PICIE CZER WO NEJ HER BA TY
PRZY SPIE SZA UTRA TĘ WA -
GI. Czer wo na her ba ta po ma ga

w spa la niu tłuszczów, ale tyl ko tych, któ re
w da nej chwi li spo ży wa my, więc trze ba ją
pić w okre ślo ny spo sób, tzn. 3-6 fi li ża nek
dzien nie tuż po zje dze niu po sił ku. Za tem
czer wo na her ba ta przy spie sza utra tę wa gi,
ale tyl ko w przy pad ku rów no le głe go sto so -
wa nia od po wied niej die ty. Sa mo pi cie czer -
wo nej her ba ty na pew no nie spra wi, że
schud nie my.

F/MPODCZAS IN TEN -
SYW NE GO WY SIŁ -
KU NA LE ŻY

UZU PEŁ NIAĆ PŁY NY NA PO JA MI IZO TO -
NICZ NY MI, A NIE WO DĄ. Je śli wy si łek
trwa go dzi nę i ma nam po słu żyć do utra ty
wa gi, to mi mo wszyst ko po le ca ła bym pi cie
wo dy, ewen tu al nie wo dy z do dat kiem so li.
Co in ne go w przy pad ku dłuż sze go wy sił ku
bar dziej ob cią ża ją ce go or ga nizm – wte dy
jak naj bar dziej uza sad nio ne jest spo ży wa -
nie na po jów izo to nicz nych.

F/MABY SZYB KO
SCHUD NĄĆ, NAJ -
LE PIEJ BIE GAĆ

I PŁY WAĆ WCZE ŚNIE RA NO
NA CZCZO. Rze czy wi ście ra no spa la my
szyb ciej tkan kę tłusz czo wą, ale po no cy nie
ma my ener gii, więc wy si łek trwa kró cej.
Zło tym środ kiem mo gło by być wy pi cie

przed tre nin giem po ło wy szklan ki so ku, co
do da nam ener gii i po mo że wy dłu żyć tre -
ning. Z ko lei po tre nin gu (do 30 mi nut
po wy sił ku) naj le piej zjeść śnia da nie i uzu -
peł nić w ten spo sób gli ko gen.

F/MSKŁONNOŚĆ
DO TY CIA JEST
DZIE DZICZ NA. Teo -

rie są róż ne, spe cja li ści wciąż się o to spie -
ra ją, ale ja oso bi ście uwa żam, że więk szy
pro blem le ży gdzie in dziej. Mo ja prak ty ka
po ka zu je, że gor sze są złe na wy ki ży wie nio -
we prze ka zy wa ne z po ko le nia na po ko le -
nie. 

MNALEŻY OGRA NI CZAĆ SPO -
ŻY CIE TŁUSZ CZU, BO TO ON
JEST OD PO WIE DZIAL NY

ZA TY CIE. Na le ży ogra ni czać spo ży cie
tłusz czów zwie rzę cych, któ re od po wia da ją
za wy so ki po ziom cho le ste ro lu. Po win ni -
śmy za to spo ży wać tłusz cze ro ślin ne, po -
nie waż bez nich or ga nizm nie bę dzie
przy swa jał wi ta min roz pusz czal nych
w tłusz czach. 

MGLUTEN SPRA WIA, ŻE TY JE -
MY, DLA TE GO NA LE ŻY GO
ELI MI NO WAĆ Z JA DŁO SPI SU.

Sam glu ten skła da się z bia łek i nie po wo -
du je ty cia, jed nak oso by na die cie bez glu -
te no wej fak tycz nie chud ną. Jed nak że
przy czy na le ży gdzie in dziej. Eli mi nu jąc
glu ten z die ty, ogra ni cza my spo ży cie np.

pro duk tów pszen nych, bia łej mą ki oraz in -
nych pro duk tów za wie ra ją cych ogrom ne
ilo ści wę glo wo da nów i dzię ki te mu chud -
nie my.

F PICIE WO DY PO MA GA W OD -
CHU DZA NIU. Pi cie wo dy wspo ma -
ga od chu dza nie: przy spie sza

me ta bo lizm i wy płu ku je z or ga ni zmu tok sy -
ny, któ re po wo du ją za le ga nie tłusz czów.

MDZIECI NIE PO WIN NY BYĆ
WE GE TA RIA NA MI LUB WE GA -
NA MI, BO MO ŻE TO WPŁY -

NĄĆ NE GA TYW NIE NA ICH ROZ WÓJ.
Do brze pro wa dzo na die ta we ge ta riań ska
lub we gań ska nie pro wa dzi do żad nych
nie do bo rów i nie wpły wa ne ga tyw nie
na roz wój dzie ci.

F GŁO DÓW KI SĄ SZKO DLI WE
DLA OR GA NI ZMU. Nie je dze nie
spo wal nia me ta bo lizm. Gło dów ka

jest wska za na tyl ko w ra zie pro ble mów
ze stro ny ukła du po kar mo we go, np.
po za tru ciach oraz gry pie żo łąd ko wej lub
je li to wej. Nie po win na trwać dłu żej niż je -
den dzień.

MLO DY NIE TU CZĄ. Je dząc lo dy
wy chła dza my or ga nizm, więc ten
zu ży wa ener gię na ogrza nie, ale

mi mo wszyst ko przy tak ka lo rycz nej po tra -
wie jak lo dy ten bi lans po zo sta je do dat ni
i osta tecz nie lo dy… tu czą.   ■

Ka to wi ce – Bażantowo, ul. Hie row skie go 70A 
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37  |  www.signum-katowice.pl

Archiwum Signum

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW

FAKT/MIT

▼▼▼

CZY DZIECI MOGĄ BYĆ WEGETARIANAMI I WEGANAMI? CZY
GŁODÓWKI SĄ SZKODLIWE DLA ORGANIZMU? NA TE I INNE
PYTANIA ODPOWIADA ANNA JUST-BIEROŃ, DIETETYK
KLINICZNY Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

DOBRA DIETA

PLACEBO
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Archiwum

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

O NAJNOWSZYCH TECHNOLOGIACH W DUDA CLINIC – KOMPUTEROWYM
PROJEKTOWANIU UŚMIECHU DSD ORAZ NIEWIDZIALNYCH APARATACH
ORTODONTYCZNYCH INVISALIGN – PISZE DR MARIUSZ DUDA, SPECJALISTA CHIRURG,
IMPLANTOLOG I EKSPERT DS. IMPLANTOLOGII ESTETYCZNEJ, WŁAŚCICIEL DUDA CLINIC

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UŚMIECHU
NIEWIDZIALNY APARAT
ORTODONTYCZNY

W każ dej dzie dzi nie me dy cy ny ma my do czy -
nie nia z po stę pem i wdra ża niem no wych tech -
no lo gii, któ re wy ni ka ją za rów no z po ja wia ją -
cych się moż li wo ści tech nicz nych, in for ma tycz -
nych, jak i z pa sji za wo do wej prak ty ku ją cych
le ka rzy. 
W Du da Cli nic sta ra my się wy zna czać tren dy
we współ cze snej sto ma to lo gii, a w tym przy -
pad ku cho dzi nie tyl ko o wy so kie stan dar dy le -
cze nia, no wo cze sny i nie ba nal ny wy strój
wnętrz czy mi łą i przy ja zną at mos fe rę to wa rzy -
szą cą pa cjen tom. Sys te ma tycz nie wpro wa dza -
my nowe, ale zarazem sprawdzone, tech no lo -
gie sto ma to lo gicz ne w ra mach na sze go ze -
spo łu spe cja li stów – en do don cji, chi rur gii, sto -
ma to lo gii dzie cię cej, pe rio don to lo gii czy wresz -
cie pro te ty ki, im plan to lo gii i or to don cji. Kom pu -
te ro we pro jek to wa nie uśmie chu DSD oraz nie -
wi dzial ne apa ra ty or to don tycz ne In vi si lign to
wła śnie naj now sze na rzę dzia sto so wa ne
w pro te ty ce, im plan to lo gii i or to don cji w Du da
Cli nic.

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE
UŚMIECHU – DSD

DSD Di gi tal Smi le De sign – no wa tor ska, zna -
na od nie daw na na ca łym świe cie me to da in -
dy wi du al ne go kom pu te ro we go pro jek to wa nia
uśmie chu wy ko rzy stu je pro gra my kom pu te ro -
we, dzię ki któ rym na ba zie zdjęć pa cjen ta je -
ste śmy w sta nie do kład nie za pre zen to wać pa -
cjen to wi moż li we do osią gnię cia efek ty es te -
tycz ne go le cze nia pro te tycz ne go lub im plan to -
lo gicz ne go w je go przy pad ku. 
Tech no lo gia pre zen tu je sto ma to lo gię w zu peł -
nie no wym kon tek ście, zwra ca jąc uwa gę
przede wszyst kim na to, cze go ocze ku je pa -
cjent, jak so bie wy obra ża swój ide al ny
uśmiech. Dzię ki DSD kon takt le karz – pa cjent
na bie ra zde cy do wa nie bar dziej in dy wi du al ne -
go cha rak te ru. Pa cjent ma moż li wość do kład -
ne go opo wie dze nia i po ka za nia le ka rzo wi te -
go, cze go ocze ku je od swo je go uśmie -
chu – co znacz nie uła twia ca ły pro ces le cze -
nia. 

NIEWIDZIALNY APARAT
ORTODONTYCZNY – INVISALIGN

Le cze nie or to don tycz ne za po mo cą sta łych
apa ra tów nie rzad ko jest kło po tli we dla pa cjen -
ta, zwłasz cza w doj rza łym wie ku. Na wet po mi -
mo za sto so wa nia ko sme tycz nych, prze zro czy -
stych zam ków kło po ty mo gą sprawiać za rów -

no hi gie na, jak i na sta łe za mo co wa ny apa rat. 
In vi sa lign pro stu je zę by za po mo cą kom ple tu
prze zro czy stych, wy mien nych na kła dek, któ re
są wy ko ny wa ne na za mó wie nie – spe cjal nie
dla Pań stwa zę bów. Każ da na kład ka jest wy -
mie nia na co dwa ty go dnie, tak aby zę by stop -
nio wo prze su wa ły się we wła ści we miej -
sce – dzień po dniu i mi li metr po mi li me trze.
Za sto so wa nie nie wi dzial ne go dla oto cze nia
apa ra tu or to don tycz ne go nie wy ma ga pra wie
żad nych po świę ceń w co dzien nym ży ciu i po -
zwa la w kom for to wy spo sób od zy skać pew -
ność sie bie, swo je go wy glą du i uśmie chu.
Ta ki na kład ko wy, wyj mo wa ny i nie krę pu ją cy
apa rat or to don tycz ny jest rów nież cen nym
uzu peł nie niem w trak cie le cze nia im plan to lo -
gicz ne go, kie dy cza sa mi na le ży przy go to wać
od po wied nie miej sce dla no wych zę bów.

DR N. MED. 
MARIUSZ DUDA

Specjalista chirurg,
implantolog i ekspert ds.
stomatologii
implantologicznej,
właściciel Duda Clinic.
Współzałożyciel i aktualny
prezydent PSI – Polskiego
Stowarzyszenia
Implantologicznego oraz
wiceprezydent
ICOI – International
Congress of Oral
Implantologists. Uznany
w Polsce i zagranicą
wykładowca z zakresu
implantologii
stomatologicznej. 
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Za dzwo ni ła kie dyś do mnie Mu zy ka Po waż na i po wie dzia -
ła ze smut kiem w gło sie: – Cze sław, ja nie chcę być po -
waż na. Zrób coś, lu dzie się mnie bo ją… Po wie dzia -
łem: – Po cze kaj, spraw dzę. Za py ta łem wuj ka Go ogle, on
na to: „Mu zy ka po waż na – w po tocz nym zna cze niu mu zy -
ka kla sycz na”. – No to masz pe cha – mó wię. Mo że na pisz
pro test do Par la men tu Eu ro pej skie go lub do Stras bur ga,
że to jest dys kry mi na cja, że so bie nie ży czysz, że to krzyw -
dzą ce uprasz cza nie, tra cisz po ten cjal nych klien tów itp. 

Odło ży łem słu chaw kę i po my śla łem – no, za ła twio ne. Aż
tu na gle do pa dła mnie re flek sja, że szko da bie dacz ki!
Łat ka ją za ła twi ła. Poważna... to rzeczywiście nikt się nie
uśmiechnie, ani nie uraduje, a co dopiero uśmieje.
Poważna, czyli tylko taka na pogrzeb. 

– Ko cha nie a w so bo tę za pra szam cię na kon cert mu zy ki
po waż nej!
– Nie, no chy ba żar tu jesz, w week end to ja się chcę ro ze -
rwać. Sprawdź le piej kon cer ty z mu zy ką roz ryw ko wą.

W ta kim ra zie je śli ta po waż na mu zy ka wy ko ny wa na jest
w fil har mo niach to po win no się też zmie nić ich na zwę
na do my po wa gi re kla mu ją ce się: „tyl ko u nas uśmiech
ni gdy na two ich ustach nie za go ści”, „za pra sza my dziś
wy stą pią mi strzo wie ga tun ku z cy klem swo ich hi tów
Śmier tel na po wa ga i Gro mo bi cie smut ku”. Bra wa nie mi le
wi dzia ne, tro chę po wa gi Pa no wie i Pa nie!

Idąc tym tro pem, tak so bie wy obra żam na bór do szkół
mu zycz nych kształ cą cych tak zwa nych mu zy ków po waż -
nych:
– Dzień do bry. Chce pa ni za pi sać dziec ko do na szej
szko ły? Jak czę sto dziec ko się uśmie cha?
– Ra czej rzad ko.
– O to do brze, przyj mu je my tyl ko smut ne dzie ci, zresz tą
sa ma pa ni ro zu mie, to jest mu zy ka po waż na, to nie są
żar ty. 
– Mój Ma ciuś czę sto pła cze i lu bi być na cmen ta rzu.
– To bar dzo do brze, za to są do dat ko we punk ty w kar to -
te ce przy jęć. ■
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CZESŁAW JAKUBIEC

Tenor, autor tekstów, apostoł głoszący, że muzyka

klasyczna nie jest poważna. Prawdopodobnie jedyny

artysta, który wyrzucił się z programu „Mam talent”

mimo aprobaty trójki jurorów. A zrobił to, ponieważ:

– Jego udo za bardzo spodobało się Chylińskiej

i Foremniak?

– Jest poważnym kabareciarzem, który nie traktuje

publiczności jak niedorozwiniętej?

– Oba powyższe i kilka innych. 

Kto zobaczy Czesława na scenie, odgadnie od razu. 

K. Godlewska

PLACE KULTURY

NIEPOWAŻNIE
O MUZYCE POWAŻNEJ
DEMENTUJĘ POGŁOSKI, JAKOBY MUZYKA KLASYCZNA BYŁA
POWAŻNA. MA ONA O WIELE BOGATSZĄ PALETĘ BARW
EMOCJONALNYCH I SZCZERZE PRZYZNAM, ŻE TAK SAMO
CZĘSTO KORZYSTA Z POWAGI, JAK I Z RADOŚCI. OD DZIŚ
KATEGORYCZNIE MUZYKA POWAŻNA ODCINA SIĘ OD TEGO TYPU
POWAŻNYCH POMÓWIEŃ I JEŻELI KOMUŚ Z PAŃSTWA ZDARZY
SIĘ UŚMIECHNĄĆ W FILHARMONII, PROSZĘ SIĘ SOBIE NIE
DZIWIĆ.  TO JEST NATURALNE I NAWET WSKAZANE

Z
PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:

BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Bażantów 2 / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, 
ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Hierowskiego 70 / SALON OPTYCZNY SIGNUM CH LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / SALON OPTYCZNY
SIGNUM CH AUCHANMikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZAKatowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINICKatowice, ul. Kościuszki 255
/  BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 / ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 /
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice, ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTO
KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTOSOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2  / PORSCHE INTER AUTORYBNIK, Brzezińska 27/  LEXUS Katowice,
ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 125 / LELLEK PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 /
AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 /  TEATR ŚLĄSKI Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 /
KOPALNIA GUIDOZabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUMKatowice, ul. Ligocka 103
/ OLD TIMERS GARAGEKatowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWAKatowice, ul. Armii Krajowej 79 / FERRARI KATOWICE ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZSosnowiec,
ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, ul. Bażantów 4/2 / IN CORPORE Katowice, ul. Bażantów 2 /DUDA CLINICKatowice, ul. Kołodzieja 8 / MILLENNIUM PLAZA Katowice, ul. Sowińskiego 46 /
A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 / CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / NOSPR Katowice, pl. W. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / CENTRUM
MARAZZI Katowice, ul. Woźniczki 55 /  GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 (Bayla, Estee Lauder, Wójcik, iSpot, 4Faces, Mount Blanc, Tescoma, Pretty One, Douglas, Tommy Hilfiger,
Wittchen) / BODY CARE CLINIC Katowice , ul. Opolska 7/3 / AKADEMIA TWÓRCZEGO ROZWOJU BYSTRZAK Katowice, ul Jankego 349 / GALEN REHABILITACJA Katowice,
ul. Pijarska 3 / GALEN ORTOPEDIA Bieruń, ul. Jerzego 6 / LAB TEST Katowice, ul. Bazantów 47/2 / OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65
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7-15 LISTOPADA
M. in.: Teatr Śląski, Pałac Młodzieży, CKK, MCK, Katowice
Karnety: 20-80 zł (za spektakl)

Przed na mi ko lej na edy cja Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Sztu ki Re ży ser -
skiej In ter pre ta cje, tra dy cyj nie po dzie lo ne go na kil ka czę ści. W tej naj waż -
niej szej – kon kur so wej nie zo ba czy my w tym ro ku re pre zen tan ta Ślą ska. 
Wśród spektakli, które powalczą o Laur Konrada są za to: „nie-boska
komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU!” Moniki Strzępki (Narodowy
Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej w Krakowie), „Dybuk” Mai
Kleczewskiej (Teatr Żydowski z Warszawy), „Kto wyciągnie kartę
wisielca, kto błazna? Według Króla Leara W. Szekspira” Pawła

Miśkiewicza (Teatr im. J. Słowackiego z Krakowa), „Faust” Michała
Borczucha (Teatr Polski z Bydgoszczy) i „Portrety Damy” Ewy
Marciniak (Teatr Wybrzeże z Gdańska). Dodatkowo, na rozpoczęcie
i zakończenie Festiwalu miłośników teatru czeka prawdziwa
gratka – spektakle mistrzowskie. 7 listopada w katowickim Pałacu
Młodzieży „Wujaszka Wanię” pokaże Lev Dodin z Dramatycznego
Teatru Małego w Sankt Petersburgu; a 15
listopada – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będzie
można zobaczyć „Czarodziejską górę” w reżyserii Andrzeja Chyry. 
Dla tych, którzy nie zmieszczą się na spektakle mistrzowskie
i konkursowe, Interpretacje przygotowały całą serię pokazów
towarzyszących, a dla dzieci – Strefę Dziecka.

INTERPRETACJE
▼▼▼

ZADUSZKI JAZZOWE

▼▼▼

25-29 PAŹDZIERNIKA
NOSPR, Katowice
Bilety: 30-190 zł (za koncert)

„Zaduszki jazzowe” to jedna z najwyższych
wyobrażalnych form rozpieszczania
entuzjastów jazzu. W siedzibie NOSPR
odbędzie się w sumie siedem koncertów,
podczas których wystąpią takie gwiazdy, jak
saksofonista i kompozytor Branford Marsalis
oraz zdobywczyni nagrody Grammy –
Esperanza Spalding. A poza tym: Vladislav
„Adzik” Sendecki, Pianohooligan, Big Band
Małopolski, Kompost 3 i Stanley Clarke
Band.

FINK

▼▼▼

4 LISTOPADA G. 18
Megaclub, Katowice
Bilety: 77 zł

Fin Greenall, znany szerszej publiczności jako
Fink, to brytyjski autor tekstów, gitarzysta,
producent oraz didżej. Na scenie towarzyszą
mu Guy Whittaker (bas) i Tim Thornton
(perkusja). Cała trójka jest bardzo lubiana
w Polsce. Poprzednie koncerty w naszym
kraju okazały się wielkim
sukcesem – w latach 2011, 2012
i na początku tego roku bilety wyprzedały się
niemal natychmiast. Szczęśliwie,
charyzmatyczna grupa powróci do nas ze
swoją intrygującą muzyką. Podczas koncertu
w katowickim Megaclubie muzycy
zaprezentują utwory z wydanego w roku
ubiegłym albumu studyjnego pt. „Hard
Believer”.

ARS CAMERALIS

▼▼▼

8-28 LISTOPADA
M.in.: Kinoteatr Rialto, Kościół Ewangelicki
Jazz Club Hipnoza, Katowice
Bilety: od 15 zł (za koncert)

Jesień – chociaż depresyjna i coraz
chłodniejsza – ma też zalety. Na przykład
listopad. 
To właśnie wtedy Ars Cameralis zaprasza
do kameralnego, intymnego przeżywania
sztuki, głównie muzyki. Największa gwiazda
tegorocznego festiwalu – Brytyjczyk Keaton
Henson (który wystąpi w Kościele
Ewangelickim 27 listopada) to artysta, który
świetnie uosabia subtelny nastrój imprezy.
To nieśmiały melancholik, który najchętniej
siedziałby w swoim domu, pisał wiersze
i tworzył smutne grafiki. Tymczasem tworzy
muzykę sprawiającą, że nabiera się ochoty,
by zatopić się w ciemności i zadumać.
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RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW

KATOR
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INTERPRETACJE
XVII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej

P Y TA N I A
O  T O Ż S A M O Ś Ć

MISTRZOWIE
LEV DODIN - WUJASZEK WANIA

ANDRZEJ CHYRA - CZARODZIEJSKA GÓRA

W KONKURSIE
MICHAŁ BORCZUCH / MAJA KLECZEWSKA / EWELINA MARCINIAK

PAWEŁ MIŚKIEWICZ / MONIKA STRZĘPKA

POKAZY TOWARZYSZĄCE / REAKTOR KATOWICE / STREFA DZIECKA

BILETY: 40-90 ZŁ / TICKETPORTAL.PL  / TICKETPRO.PL / BILETYNA.PL 

K im  
K Im  jestEś ?

jestem?

7–15 listopada 2015 Katowice  www.festiwal-interpretacje.com



NNOWOCZESNY OBIEKT MIESZKALNO-USŁUGOWY
powstaje  na terenie pomiędzy ulicą Bażantów a Puchały w Katowicach

NOWA INWESTYCJA
W BAŻANTOWIE


