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11
kaTowicka moderna To Perła na skalę
świaTową. dzięki niej kaTowice w okresie
międzywojennym zyskały miano Polskiego
cHicago. Dzisiaj coraz chętniej architekci tworzą enklawy
nawiązujące do idei Le Corbusiera

16euroPejCzykom
latka leCą
sTary konTynenT Posuwa się
w laTacH. 
Demografowie przewidują, że
do połowy XXI wieku w krajach Europy
będzie więcej ludzi w wieku 65+, niż
osób w wieku produkcyjnym. By
sprostać nowym oczekiwaniom,
powstają nowe ośrodki dla seniorów 

miejsCe:
Pijarska 7

na czym Tak naPrawdę
Polega cHrześcijańsTwo,
czym jesT szkoła kaTolicka 
kto się w niej uczy a kto naucza, 
z o. Wojciechem Wojdą rozmawia
Jarosław Dudała

moderna
ZNÓW NAS INSPIRUJE

17

24Posmakować 
luang Prabang  
Turyści sfruwają samoloTami
z VienTiane, z bangkoku,
z Hanoi. 
Ludzie przybywają ze wszystkich
kontynentów niektórzy zostają na kilka
miesięcy, inni próbują na stałe.
O smakach Dalekiego Wschodu
opowiada prof. Henryk Goik

Charakter
z żelaza

Tafla wody burzy się.
zawodnicy goTują się do walki.  
Dwa tysiące pływaków, a wśród nich
Roman Mrozek, rzuca się do wody, by
pokonać 3,8 km. Potem czeka ich
przesiadka na rower i 180 km
morderczego wysiłku. Na koniec –
maraton. To ironman triathlon

30
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SOKKA to firma projektowa prowadzona przez rodzeństwo Kasię i Wojtka
Sokołowskich z Gliwic. Kasia studiowała wzornictwo w Katowicach, Mediolanie
i Bratysławie, projektowała m. in. meble wystawowe dla Max Mara, obudowę
robota kardiochirurgicznego Robin Heart, kampanię graficzną Katowice
ESK 2016. Jest laureatką Hettich Design Award, Opus Design i Henkel
Experimental Design. Wojtek studiował projektowanie samochodów w Turynie,
wykonał pracę dyplomową dla Ferrari, był współwłaścicielem włoskiej firmy
projektującej sportowe auta oraz wykładowcą na IED i IAAD w Turynie. Obecnie
SOKKA współpracuje z firmami polskimi i zagranicznymi. Ich Mobilne Kontenery
Designu można było zobaczyć ostatnio w Katowicach przy ul. Mariackiej
i na Gdynia Design Days, a motocykl Hillclimber stworzony z mistrzem świata
Alan'em Wicki na Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2012. 

sokka.com

FATALNE ZAUROCZENIE

Zbliża się jesień i zima, a wraz z nią
egipskie ciemności, w których będziemy
pogrążeni aż do kolejnej wiosny.
Rozwiązania są dwa: pierwsze to uciec
na jakąś egzotyczną wyspę,
drugie – jeżeli mimo wszystko ciężko
nam rozstać się z domem, to sprawić
sobie piękną lampę, która rozświetli
ponure dni. Moje fatalne zauroczenie to
zaprojektowany przez wielbiciela
pięknych kobiet Ross'a Lovegrove
(nieprzypadkowy pseudonim dr. Love)
żyrandol wyglądający niczym lewitujące
pod sufitem krople wody, wprost nie
można oderwać wzroku! Jedyny minus
jest taki, że kropelki wykonane są
z tworzywa, a nie z metalu jak reszta
konstrukcji, ale miłość wszystko
wybaczy.

Mercury Halo soffitto – Aluminium
Ross Lovegrove, 2007, Artemide, artemide. com

WSPÓŁCZESNE FRESKI

Ściany można wykończyć na wiele
sposobów. Proponujemy powrót
do chlubnej tradycji i zatrudnienie
prawdziwego malarza, który wykona
malowidło ścienne. Daleko nie trzeba
szukać, wystarczy rozejrzeć się
chociażby za młodymi autorami
katowickich murali i wymyślić coś
unikalnego dla siebie. Pomysł wart
rozważenia – tym bardziej, że z biegiem
czasu może okazać się nie lada
inwestycją...

Katowice ul. Warszawska 2, kawiarnia
Bellmer
http://magdalenadrobczykportfolio.blogspot.com/

NA POCZĄTEK STÓŁ

Jeśli zbrzydły wam małe stoliki i biurka
laminowane drewnopodobną okleiną,
a strach budzi najpopularniejszy sklep
meblowy oferujący maksymalnie blat
wielkości 160x80, to nadszedł czas
na zmiany. Przy stole przecież jemy,
bawimy się, tworzymy i pracujemy, więc
po co się ograniczać? Z pomocą
przychodzi niemiecki projektant
Konstantin Grcic i serwuje nam
pozbawiony zbędnych ozdobników, ale
za to iście królewskich rozmiarów
pięciometrowy stół.

Big Table B, wymiary największej wersji 150
x 500 x wys. 73,5 cm (18 miejsc)
Konstantin Grcic, 2012, Barcelona Design,
bdbarcelona. com

sokka 

Sza now ni Pań stwo,

Antropologowie dowodzą, że
ludzie rozmaitych kultur różnią
się sposobem, w jaki dzielą
świat. Dla jednych granice
percepcji rozciągają się aż
po horyzonty abstrakcyjnych
pojęć mil, kilometrów, lat
świetlnych. Inni – jak
Afrykańczycy plemienia
Ewe – opisując otaczającą
rzeczywistość, ograniczają się
do skali kciuka swojej prawej
dłoni. Dla wszystkich
ostatecznym punktem
odniesienia w opisie świata
pozostaje miejsce, w którym
żyją.
Oddajemy w Państwa ręce
pierwszy numer „PLACE”
Magazynu Osiedla Bażantowo.
To wydawnictwo, w którym
chcemy pokazywać
przestrzenie, jakim wartość
nadali ludzie. Tu, na 44
stronach, znajdą Państwo
nieprzeciętnych bohaterów,
którzy zdecydowali się pokazać
nam swój dom, rodzinę, miejsce
pracy, podzielić się swoimi
pasjami.
Mamy nadzieję, że
„PLACE” – tak jak prawdziwy
miejski plac – stanie się
miejscem spotkań, wymiany
opinii oraz odpoczynku
po trudach dnia. Zapraszamy
do lektury!

Małgorzata Węgiel-Wnuk
Redaktor Naczelna
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Z TOMASZEM KONIOREM, ARCHITEKTEM, ROZMAWIAJĄ
MAŁGORZATA WĘGIEL-WNUK I BARTŁOMIEJ WNUK

OD ROKU MAM DWA ADRESY:
KATOWICE I WARSZAWĘ. ŚLĄSK
NAZYWAM BAZĄ: BIURO,
NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY, BUDOWY
I... MÓJ DOM. W STOLICY Z MŁODYM
ZESPOŁEM PRACUJEMY
NAD KONKURSAMI. TAM SPEŁNIA SIĘ
MARZENIE O WIELKIM MIEŚCIE.
A W BAŻANTOWIE... BOSO CHODZĘ
PO TRAWIE.

między 
miejscami

Zdjęcia: Adrian Larisz

tomasz konior

JEDEN Z 40 NAJBARDZIEJ OBIECUJĄCYCH
ARCHITEKTÓW MŁODEGO POKOLENIA
W EUROPIE 
(wg The European Centre for Architecture Art Design
and Urban Studies). Urodził się w 1968 r. w Żywcu,
ukończył Wydział Architektury Politechniki
Krakowskiej, mieszka i tworzy w Katowicach
i Warszawie. Do jego najważniejszych realizacji
należy m. in. Tyskie Browarium, Sala Symfonia
przy Akademii Muzycznej w Katowicach, projekt
siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia (budowa NOSPR na zdjęciu).
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we szli śmy do pań skie go do mu. roz glą da -
my się do oko ła, wi dzi my kształ ty i ko lo ry,
po zna je my pań ską prze strzeń. gdy by miał
pan nas z nią oswo ić, po ka zać nam swo je
miej sce, to za czę li by śmy roz mo wę od hi -
sto rii te go do mu, czy od hi sto rii pań skie go
ży cia?
Obie hi sto rie zgod nie prze pla ta ją się od lat. Te -
raz pro jek tu ję dla przy ja cie la i zna ko mi te go mu -
zy ka, któ ry szu ka po my słu na swój dom. Po my -
śla łem, że wi zy ta Mar ci na i je go żo ny u mnie,
w Ba żan to wie to do bry wstęp do pro jek to wa -
nia. Mój dom stał się tłem dłu giej roz mo wy
o tym, jak waż ne jest po zna nie swo ich po trzeb
za nim po wsta nie prze strzeń, któ rą moż na na -
zwać wła sną, gdzie wszyst ko ma swo je miej sce
a każ dy z do mow ni ków czu je się  w niej do -
brze. 
Zwy kle dzień za czy nam od ka wy i lek tu ry. Gdy
eks pres wy peł ni fi li żan kę, wy cho dzę na we ran -

dę. W co dzien nym ry tu ale nie prze szka dza mi
ani deszcz, ani słoń ce. We ran da płyn nie prze -
cho dzi w nie wiel ki ogród. Je go kra jo braz two -
rzą sta re wierz by i kil ku let ni pla tan, któ ry jest
pre zen tem od mo ich stu den tów. Prze szklo ne
ścia ny mię dzy ja dal nią, we ran dą i sa lo nem
spra wia ją, że ogród prze ni ka do wnę trza.  Prze -
suw ne drzwi po zwa la ją do wol nie łą czyć lub
dzie lić prze strzeń. Gdy za pra szam przy ja ciół,
każ dy znaj du je swo je ulu bio ne miej sce.
Brak tu wia tro ła pu – przy wi ta nie go ści jest prze -
cież waż niej sze niż po zor ny kom fort ter micz ny.
Pod cień, drzwi... i je ste śmy w sa mym ser cu do -
mu. Na pię trze bi blio te ka i część noc na. Ta ras
po wstał po dru giej stro nie do mu. Tam ze słoń -
ca moż na ko rzy stać do póź nych go dzin wie -
czor nych.
Re laks, przy go to wa nie po sił ków, spo tka nia ze
zna jo my mi, słu cha nie mu zy ki, pra ca i ko rzy sta -
nie z uro ków na tu ry. Sło wem: co dzien ność, dla

któ rej war to za dbać o do brze za pro jek to wa ną
prze strzeń. 

dla cze go w da nym miej scu jest nam do -
brze, a w in nym mniej? 
Bo ma my swo je przy zwy cza je nia, czę sto wy jąt -
ko we po trze by a miej sca po win ny im sprzy jać.
Dla na sze go kom for tu wszyst ko mo że mieć
zna cze nie. Do brze jest do strzec róż ni cę, że ku -
pie nie do mu z ka ta lo gu jest czymś in nym niż
wy my śle nie wła snej prze strze ni. Gar ni tur ze
skle po we go wie sza ka nie bę dzie ni gdy tym,
uszy tym na mia rę. 

ame ry kań ski geo graf yi -fu Tu an stwier -
dził, że to, co na po cząt ku jest dla nas
prze strze nią, sta je się miej scem w mia rę
po zna wa nia i nada wa nia war to ści przez
czło wie ka. jak z pu stej prze strze ni uczy nić
swo je miej sce?

Świa do mość sie bie spra wia, że ota cza ją ca nas
rze czy wi stość nie jest przy pad kiem. Ulu bio ne
książ ki, ob ra zy, dźwię ki i ko lo ry, spo sób spę -
dza nia cza su. To wszyst ko spra wia, że po wo li
nasz świat na bie ra oso bli wych cech. 

Tak na praw dę ży je pan te raz w dwóch
miej scach rów no cze śnie. czym róż nią się
te miej sca?
Ka to wi ce i War sza wa – dwa mia sta i dwa ad re -
sy. Śląsk na zy wam ba zą: biu ro, naj waż niej sze
pro jek ty, bu do wy i... mój dom. W sto li cy z mło -
dym ze spo łem pra cu je my nad kon kur sa mi.
Uczę też na Wy dzia le Ar chi tek tu ry. Tam speł nia
się ma rze nie o wiel kim mie ście. Dla te go wła -
sne miej sce zna la złem w ści słym cen trum.
Uczel nia jest na Ko szy ko wej, biu ro na Wil czej,
miesz ka nie przy Pla cu Po li tech ni ki a po ciąg
do Ka to wic... jest na dwor cu. Ca łość, to rap -
tem 15 mi nut dro gi pie cho tą. Nie je stem ska za -

ny na kor ki czu ję się z tym do brze. A do za -
miesz ka nia wy star czy ły za le d wie 24 me try kwa -
dra to we. Za oknem – pa no ra ma naj pięk niej -
szej czę ści mia sta z Pla cem Zba wi cie la
po środ ku. Je stem w sa mym ser cu mia sta.
A w Ba żan to wie... bo so cho dzę po tra wie. Cie -
szy mnie, że to miej sce mą drze się roz wi ja. To
pró ba po wro tu do spraw dzo nych wzor ców.
Plac z fon tan ną,  ka wiar nia, szko ła... To sprzy ja
do bro są siedz kim re la cjom.

ba żan to wo znaj du je się w po bli żu pań -
skich naj waż niej szych re ali za cji w śród -
mie ściu ka to wic. czy prze strzeń te go mia -
sta jest dla pa na wciąż nie okieł zna na? 
Ka to wi ce fa scy nu ją i... pro wo ku ją.  Szcze gól nie,
gdy od wie dzam cen trum. Ale ja Kor fan te go i jej
oto cze nie – to mu si wy wo ły wać emo cje. Wciąż
nie poj mu ję, jak moż na by ło wy ciąć ta ką ra nę
w mie ście. Jej twór cy za po mnie li o ludz kiej ska -
li i au ten tycz nych po trze bach użyt kow ni ków
mia sta. To nie eks pe ry men tal ne bu dow le two -
rzą miej ski kli mat. Waż niej sze są prze strze nie
mię dzy bu dyn ka mi. Naj le piej peł ne uśmiech -
nię tych lu dzi. Ta kie miej sca od wie ków two rzą
mia sto i świad czą o ja ko ści ży cia. Nie ste ty no -
wa, mo der ni stycz na wi zja ze rwa ła z tra dy cją.
Nie któ rzy ar chi tek ci do dziś uwa ża ją, że oś ry -
nek – ron do okre śla wiel ko miej ski cha rak ter
cen trum Ka to wic, a bu dyn ki -iko ny ma ją to po -
twier dzać. Rze czy wi stość we ry fi ku je te po glą -

TO NIE EKSPERYMENTALNE
BUDOWLE TWORZĄ MIEJSKI
KLIMAT. WAŻNIEJSZE SĄ
PRZESTRZENIE MIĘDZY BUDYNKAMI.
NAJLEPIEJ PEŁNE UŚMIECHNIĘTYCH
LUDZI. TAKIE MIEJSCA OD WIEKÓW
TWORZĄ MIASTO I ŚWIADCZĄ
O JAKOŚCI ŻYCIA

BUDOWANIE W MIEŚCIE
POLEGA NA CIĄGŁOŚCI
I KONTYNUACJI.
WYCHODZENIU NAPRZECIW
ZMIENIAJĄCYM SIĘ
POTRZEBOM. TWORZENIE
MIASTA JEST PROCESEM
A NIE ZBIOREM
POJEDYNCZYCH INWESTYCJI

NIE KRYJĘ FASCYNACJI
MIASTEM I... MUZYKĄ. ONA
JEST PASJĄ, SILNĄ,
TAJEMNICZĄ EMOCJĄ.
KIEDYŚ MARZYŁEM BY
ZOSTAĆ MUZYKIEM. TERAZ
SPEŁNIŁAM SIĘ
W BUDOWANIU
PRZESTRZENI DŹWIĘKÓW



11Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO        Numer 1/2012

 my PLaCE 

dy. Zro zu mia łem to bę dąc w Bra si lii – mie ście
bu do wa nym jak ma kie ta a nie ży wy or ga nizm.
Po kil ku go dzi nach pie szej wę drów ki szla kiem
ar chi tek to nicz nych sym bo li chcia łem stam tąd
uciec. Mia sto z uli ca mi bez pie szych, o nie ludz -
kiej ska li,  bez zwy czaj nych funk cji, któ re spra -
wia ją, że czu je my się do brze i bez piecz nie. Rio
de Ja ne iro, to też bra zy lij skie mia sto – a jak że
in ne, tęt ni ży ciem, za chwy ca ener gią.  To nie
jest przy pa dek, że do bre miej sca przy cią ga ją,
Prze by wa jąc w nich, tra ci my po czu cie cza su.
Są też miej sca, któ re od py cha ją. Nie ste ty z tych
ob ser wa cji rzad ko wy cią ga my wnio ski.

jak wo bec te go po win ni śmy kształ to wać tę
prze strzeń, by by ła prze strze nią pu blicz ną?
Po win ni śmy ob ser wo wać za cho wa nia lu dzi, jak
ży ją i cze go po trze bu ją. Ja kie miej sca wy bie ra -
ją i dla cze go. Wów czas zro zu mie my, co spra -
wia, że Piazza del Campo w Sie nie za wsze bę -
dzie miej scem peł nym ży cia a plac przed par -
la men tem w Brasilii wciąż zio nie pust ką. Po trze -
bu je my miejsc, któ re są za pro sze niem…

sto jąc na środ ku ka to wic kie go ryn ku nie
spo sób nie za dać so bie py ta nia, czy
na pew no z wi ny ar chi tek tów miej sce to
wy glą da dziś tak, a nie ina czej?
Cóż. Ar chi tek ci nie są bez wi ny. To był zu chwa -
ły po mysł nisz czyć tak waż ne dla  mia sta miej -
sce i je go tra dy cję. To kwe stia war to ści. Oczy -
wi ście sys tem był cho ry. Nie li czo no się z wła -
sno ścią, waż na by ła ide olo gia. Ale twór cy
po dziś dzień są dum ni ze swo ich dzieł, a my
dłu go bę dzie my zma gać się z cho rą tkan ką.
Coś jest nie tak, sko ro bar dziej nas po ru sza 8
cen ty me trów be to nu dwor co wych kie li chów niż
za do wo le ni lu dzie w zdro wej prze strze ni.

Ta kie obiek ty jak nie ist nie ją cy dziś dwo rzec
PkP, su per jed nost ka, osie dle Ty siąc le cia czy
gwiaz dy przy al. roź dzień skie go by wa ją okre -
śla ne mia nem źle uro dzo nych. jak pi sze fi lip
sprin ger: „uro dzi ły się w złym cza sie, trud -
nym, bo le snym,  by le ja kim i par szy wym”. 
W tym mod nym okre śle niu za war ta jest pró ba
re ha bi li ta cji re wo lu cyj nej ar chi tek tu ry, któ rej
pod sta wo wy pro blem tkwi w sto sun ku do prze -
szło ści, do oto cze nia i przede wszyst kim
do czło wie ka. To są kon tek sty, któ re w mo im
prze ko na niu  de cy du ją, o ja ko ści ar chi tek tu ry.
Czas po wsta nia nie ma tu nic do rze czy. 

na czym po le ga bu do wa nie w mie ście?
Na cią gło ści i kon ty nu acji.  Wy cho dze niu
naprze ciw, zmie nia ją cym się po trze bom. Bu do -
wa nie mia sta jest pro ce sem a nie zbio rem po je -
dyn czych in we sty cji. Każ dy obiekt wcho dzi w re -
la cję z oto cze niem i zmie nia kra jo braz. Szko da,

że tak rzad ko my śli my kon tek sta mi. Bra ku je re -
flek sji, że po zor na ory gi nal ność i śle pe speł nia -
nie prze pi sów nie za stą pi ja ko ści. 

kil ka dzie siąt lat te mu oskar i zo fia Han -
se no wie za pro po no wa li po wią za nie pol -
skie go wy brze ża z gó ra mi, czte re ma
pa sma mi za bu do wy, z któ rych każ de mia -
ło prze bie gać wzdłuż rze ki. To od waż ny
i nie wy ko nal ny pro jekt, po dob nie jak wie -
le in nych dzi siaj…
... za py tam: gdzie w tym wszyst kim jest czło -
wiek? W urba ni sty ce awan gar da się nie spraw -
dza. Efekciarstwo zbyt często mylone jest
z odwagą. Wy zna ję za sa dę, że mia sto ma być
przy ja zne a nie spek ta ku lar ne.

cza sem jed nak spek ta ku lar ny efekt moż -
na uzy skać, sta wia jąc w cen trum za in te re -
so wa nia czło wie ka. Pa nu się to uda ło
przy pro jek tach sa li sym fo nia aka de mii
mu zycz nej w ka to wi cach i sie dzi by na ro -
do wej  or kie stry sym fo nicz nej Pol skie -
go ra dia. 
Bu dy nek Sym fo nii jest moc no osa dzo ny w kon -
tek stach. Jest miej ski i spo łecz ny. Dzię ki te mu
ma do brą ener gię. To dla mnie naj więk sza na -
gro da, że lu dzie od wie dza ją to miej sce nie tyl -
ko w trak cie kon cer tów. Wło ży li śmy mnó stwo
wy sił ku, by osią gnąć po dob ny efekt z bu dyn -
kiem NO SPR -u i je go oto cze niem: ogro da mi
i to wa rzy szą cy mi mu funk cja mi. Bu do wa idzie
peł ną pa rą a pro jekt dy na micz nie prze kształ ca
się w rze czy wi stość. Już nie speł na dwa la ta
dzie lą nas od pierw sze go kon cer tu. 
Nie kry ję fa scy na cji mia stem i... mu zy ką. Ona
jest pa sją, sil ną, ta jem ni czą emo cją. Kie dyś ma -
rzy łem, by zo stać mu zy kiem. Te raz speł ni łam
się w bu do wa niu prze strze ni dźwię ków. 

jak po łą czyć to, co ulot ne w mu zy ce z bry -
łą, któ ra jest ma te rial na? gdzie w ar chi -
tek tu rze za czy na się mu zy ka i gdzie
w mu zy ce szu kać ar chi tek tu ry?
Kie dyś roz ma wia łem o tym z Yasu hi sa To yo -
ta – słyn nym aku sty kiem, z któ rym pra cu je my
przy pro jek cie sa li kon cer to wej dla NO SPR -u.
Po wie dział wte dy:  daj po mysł na prze strzeń
a ja spra wię, że za brzmi w niej mu zy ka. On jest
mi strzem, któ ry oży wia ar chi tek tu rę pięk nem
czy ste go brzmie nia. Nie wy star czy jed nak sa -
ma ja kość dźwię ku. Dziś mo że my ją uzy skać
w do mo wych wa run kach. Do bry sprzęt, włą -
cza my II sym fo nię Mah le ra i sta je my się czę ścią
mu zy ki.

dla cze go więc cho dzi my na kon cer ty? 
Mi mo świet nych zdjęć i fil mów je dzie my wTa try, że -
by naży wo do świad czyć pięk naprzy ro dy. Po dob -

nie jest z kon cer tem. Z mu zy ką na ży wo. To jest
spo tka nie mu zy ków i me lo ma nów dla jed no ra zo -
wej, nie po wta rzal nej sy tu acji. To at mos fe ra zwią za -
nazcza sem imiej scem. Ona zo sta je wnas. 

co spra wia, że jed na sa la kon cer to wa sta je
się świą ty nią mu zy ki, miej scem uwiel bia -
nym przez me lo ma nów, a do in nej nikt nie
za glą da? 
Ge nius lo ci, har mo nia i ja kość podkaż dym wzglę -
dem. Wró ci łem nie daw no z Am ster da mu, gdzie
spo tka łem się zKry stia nem Zi mer ma nem. Wspa -
nia ła po stać. Wie le mu za wdzię czam wzro zu mie -
niu, czym jest prze strzeń mu zy ki. Wie czo rem za -
grał w słyn nej Con cert ge bo uw – jed nej z naj bar -
dziej uzna nych sal kon cer to wych naświe cie. Kla -
sycz ny po rzą dek, pła ska wi dow nia. Na pierw szy
rzut oka nic nad zwy czaj ne go. Jed nak au ra nie -
zwy kło ści zwią za naz tra dy cją ioczy wi ście aku sty -
ka two rzą wy jąt ko wą at mos fe rę. Gra ją tam naj lep -
si i przy cho dzą ci, któ rzy na praw dę do ce nia ją,
czym jest fe no men te go miej sca. 

ale pań skim za da niem jest stwo rzyć miej -
sce od pod staw. ro dzi się, więc przy ziem -
ne py ta nie, jak po go dzić do zna nia
mu zycz ne z for ma mi ma te rial ny mi? czy
ce gły, drew no i szkło, to do bre no śni ki
mu zy ki?
Kry stian opo wia dał mi kie dyś o kon struk cji for -
te pia nu. Ten wspa nia ły in stru ment teo re tycz nie
nie po wi nien brzmieć. Jest prze cież zbu do wa -
ny z wy klu cza ją cych się ma te ria łów. Stal i drew -
no pra cu ją zu peł nie ina czej! Do te go tem pe ra -
tu ra,  wil got ność... Set ki lat do świad czeń! Wciąż
udo sko na la ny fe no men za chwy ca. Szcze gól -
nie pod pal ca mi mi strza. 
Sa la kon cer to wa też jest in stru men tem. Tyl ko
znacz nie więk szym i bar dziej skom pli ko wa nym.
Ry zy ko jest ogrom ne. Dla te go dla uzy ska nia efek -
tu sta ra li śmy się wy ko rzy stać wszyst kie moż li we
na rzę dzia, ma te ria ły i tech no lo gie. W osią gnię ciu
ce lu po ma ga li nam nie zwy kli lu dzie. Dłu go za sta -
na wia li śmy się, z ja kie go two rzy wa zbu do wać tę
prze strzeń. Oczy wi ście oprócz świet nej aku sty ki
chce my, by sa la by ła roz po zna wal na, kie dy słu -
chacz przyj dzie na kon cert, za pa mię ta to miej -
sce. Oprócz te go, dwie rze czy sta ły się dla nas
waż ne. Po pierw sze: wi dow nia jest wo kół sce ny,
me lo ma ni są bli żej mu zy ki. Podru gie: two rzy wem
sa li NO SPR -u jest czar ny be ton idrew no obar dzo
du żej twar do ści, któ re jed no cze śnie two rzy nie po -
wta rzal ny kli mat. Uży li śmy sklej ki brzo zo wej, któ -
ra jest ukła da na w po przek, wszę dzie wi dać jej
ob cię tą kra wędź, a nie li co. Sa la jest kom po zy cją
„birch -up” – tech no lo gii skom pli ko wa nej, no wa tor -
skiej... ale uza sad nio nej. Czy sa la po dzia ła
na zmy sły? Wkrót ce prze ko na my się, co po wsta -
nie z wi zji. ■

KATOWICKA MODERNA TO PERŁA NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. DZIĘKI NIEJ
KATOWICE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM ZYSKAŁY MIANO
POLSKIEGO CHICAGO. DZISIAJ CORAZ CHĘTNIEJ DO MODERNY
WRACAMY. W KATOWICACH POWSTAŁ SZLAK MODERNY, NA KTÓRYM
MOŻEMY PODZIWIAĆ NAJWAŻNIEJSZE I NAJCIEKAWSZE OBIEKTY
TEJ ARCHITEKTURY. PROJEKTANCI I ARCHITEKCI TWORZĄ
NA ŚLĄSKU ENKLAWY NAWIĄZUJĄCE DO DWUDZIESTOLECIA
MIĘDZYWOJENNEGO. NA NASZYCH ŁAMACH BĘDZIEMY PRZYGLĄDAĆ
SIĘ PERŁOM ARCHITEKTURY, KTÓRE PODĄŻAJĄ W ŚLAD ZA IDEĄ LE
CORBUSIERA

moderna
ZNÓW NAS INSPIRUJE

Zdjęcia: Adrian Larisz

Południowa część Bażantowa, wzdłuż ul. Zabłockiego, to miejsce, gdzie powstaje
enklawa modernistyczna według projektu Joanny i Wojciecha Małeckich
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adrian karPeTa

Ar chi tek ci i urba ni ści cza sów mo der ni zmu sta wia -
li so bie za cel wła ści we roz pla no wa nie ca łych
kwar ta łów mia sta. Kon cen tro wa li się na ta kim pla -
no wa niu osie dli, by ich po szcze gól ne ele men ty
by ły przede wszyst kim funk cjo nal ne. Stre fy prze -
my sło we miast mia ły być cał ko wi cie od dzie lo ne
od za bu do wy miesz ka nio wej, cen trum ad mi ni -
stra cyj ne go i han dlo we go. Gra ni cą po szcze gól -
nych stref mia ły być te re ny zie lo ne i ob sza ry re -
kre acyj ne. Czo ło wy przed sta wi ciel mo der ni stycz -
ne go sty lu mię dzy na ro do we go, fran cu ski ar chi -
tekt, urba ni sta, ma larz i rzeź biarz Le Cor bu sier
sfor mu ło wał pięć za sad no wo cze snej kon struk cji
bu dyn ku. Za sa dy te wią żą się z ideą no wo cze sne -
go do mu, w któ rym po ja wia się swo bod ny układ
wnętrz prze cho dzą cych jed no w dru gie. Le Cor -
bu sier prze ko ny wał, że dom bu du je się dla je go
wnę trza, a nie dla ze wnętrz ne go wi do ku. Dom to
„ma szy na do miesz ka nia” – mu si być funk cjo nal -
ny i pięk ny, jak Mer ce des.

ka to wi Ce, Pol skie Chi Ca go

Ka to wi ce bar dzo szyb ko mu sia ły zmie rzyć się
z pro ble mem bra ku za rów no bu dyn ków ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, jak i lo ka li miesz kal nych dla
zwięk sza ją cej się licz by miesz kań ców mia sta. Ar -
chi tek ci i urba ni ści do kła da li sta rań, by spro stać
te mu wiel kie mu wy zwa niu. Wy mie nić trze ba: Ta -
de usza Mi chej dę, Ka ro la Schay era, Zbi gnie wa
Rze pec kie go, Lu cja na Si kor skie go, Ta de usza
Ko złow skie go, Le ona Dietzd'Ar ma, Ja dwi gę Do -
brzyń ską i Zyg mun ta Ło bo dę. Po wsta ły mo der -
ni stycz ne obiek ty pu blicz ne, ko ściół gar ni zo no -
wy czy wy bu do wa ne w sty lu funk cjo na li zmu do -

my miesz kal ne (wśród nich słyn ny przed wo jen -
ny dra pacz chmur) i wil le. Szyb ko też Ka to wi ce
ochrzczo no mia nem pol skie go Chi ca go...

Czy ka to wiC ka moderna może nas
jeszCze Czymś zaskoCzyć? 

– Nie da się ukryć bu dyn ku w tkan ce miej skiej,
więc trud no przy pusz czać, że jest ja kiś nie od kry -
ty przez spe cja li stów skarb ar chi tek tu ry mo der ni -
stycz nej, któ ry cze ka na swo je pięć mi nut. Za pew -
ne jed nak jest jesz cze wie le do zro bie nia w kwe -
stii ba dań i tu mo gą być pew ne nie spo dzian ki: no -
we usta le nia co do au tor stwa obiek tów, in ne roz -
ło że nie punk tów cięż ko ści itp. Wszy scy cze ka my
nie cier pli wie na książ kę Geo r ge'a Ar bi da
o Schay erze, któ ra po ka że dzia łal ność po wo jen -
ną słyn ne go au to ra zbu rzo nej przez Niem ców
sie dzi by Mu zeum Śla skie go – pod kre śla dr hab.
Ir ma Ko zi na, hi sto ryk sztu ki. 

mia sto w mie śCie

Współ cze śni ar chi tek ci coraz czę ściej się ga ją
do do brych wzor ców. Na te re nie ka to wic kie go
Ba żan to wa po wsta je i roz wi ja się en kla wa mo -
der ni stycz na. Jest zlo ka li zo wa na w po łu dnio wej
czę ści osie dla, w re jo nie ul. Za błoc kie go. Jo an -
na i Woj ciech Ma łec cy, au to rzy te go pro jek tu,
pod kre śla ją, że mo der na to przede wszyst kim
świa do mość es te tycz na in we sto rów. I tak pro jek -
tan ci się gnę li do ku bi stycz nych brył do mów, na -
roż nych okien i in nych cha rak te ry stycz nych ele -
men tów, na wią zu ją cych do tam te go sty lu. Efek -
tem jest mo der nizm XXI wie ku, gdzie miesz ka
się w at mos fe rze z lat 30., ale w naj now szych
tech no lo giach.■

Moderna to wille z płaskimi dachami, bulaje,
wydatne gzymsy podkreślające ostre poziome linie

Dom mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 24, projektu
Karola Schayera. Podcięty parter, loggie i pasy okien
- to charakterystyczne cechy moderny.

dr hab. irma kozina

ADIUNKT W ZAKŁADZIE
HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
Zainteresowanie moderną
rozpoczęło się stosunkowo późno,
w latach 80. XX wieku, z jednej
strony dlatego, że w owym czasie
oceniano ją bardzo
negatywnie – przez pryzmat
postmodernizmu, a z drugiej strony
dlatego, ze wcześniej mówienie
o czasach II Rzeczypospolitej objęte
było cenzurą. Dwudziestolecie
międzywojenne jest pierwszym
od średniowiecza momentem
polskim w historii Śląska i to
w dodatku takim momentem,
w którym powstały inicjatywy godne
zachowania w ludzkiej pamięci.
Katowicka szkoła architektury,
obejmująca w większości twórców
związanych z gliwicką politechniką,
preferuje modernę z uwagi
na tradycję edukacyjną.
Założycielami tej szkoły byli
absolwenci Politechniki Lwowskiej:
Teodorowicz-Todorowski, Majerski
i Duchowicz, którzy znali osobiście
asów katowickiej moderny m. in.
Karola Schayera, Tadeusza
Michejdę i cenili ich jako swoich
wielkich poprzedników.
Dziedziczenie zamiłowania
do modernizmu w architekturze jest
więc na Górnym Śląsku naturalnym
procesem.

ENKLAWA JUŻ ŻYJE

Pierwsi mieszkańcy enklawy
modernistycznej na terenie
Bażantowa w Katowicach
wprowadzili się na przełomie roku,
kiedy Millenium Inwestycje
zakończyło etap A. Obejmował on
dwanaście domów w zabudowie
szeregowej oraz willę
wielorodzinną. Obecnie trwa
budowa enklawy B, w której jako
pierwsze powstają: zespół domów
szeregowych oraz budynek
wielorodzinny. W ofercie do
zamieszkania na wiosnę 2013 roku
pozostał ostatni dom i kilka
mieszkań.

Przestronne klatki schodowe
z doświetlającymi je oknami.
Modernistyczne osiedla
lokalizowane były wśród zieleni
w układzie rzędowym

Enklawa w Bażantowie wyraźnie nawiązuje do najlepszych tradycji moderny – znajdziemy tu przestronne klatki schodowe, biegnące
pasami okna, bulaje oraz wysokie nawet na trzy metry mieszkania. Estetyka enklawy modernistycznej w Bażantowie opiera się na
kontraście białych kubistycznych form wystających z elewacji z grafitowym tłem, które tworzy pozostała część budynków
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mieszkać
W STYLU ART DECO
STYL ART DECO, KTÓRY ZASKARBIŁ SOBIE GUSTA LUDZI EPOKI JAZZU, NIEMYCH FILMÓW I SZYKOWNYCH
DANCINGÓW, ZNÓW POWRACA DO ŁASK. NA SALONACH KRÓLUJĄ PROSTE, GEOMETRYCZNE FORMY,
WYRAFINOWANE MATERIAŁY POCHODZĄCE Z NATURY WYPIERAJĄ PLASTIK, CIEPŁE ODCIENIE DODAJĄ CAŁOŚCI
SZYKU. PRZEDSTAWIAMY APARTAMENT NA OSIEDLU BAŻANTOWO INSPIROWANY STYLEM ART DECO.
APARTAMENT ZNAJDUJE SIĘ W LUKSUSOWYM, INTELIGENTNYM APARTAMENTOWCU MILLENIUM IQ I JEST
GOTOWY DO ZAMIESZKANIA

agnieszka janik

Znane z aranżacji przestrzeni
w latach 20. XX wieku kryształy,
powracają na salony. Dodają szyku,
jednocześnie rozświetlając wnętrze.
A w łazience? Koniecznie chrom, stal
i inne błyszczące elementy oraz duże,
eleganckie lustra. Do tego stylowa
ceramika

Niebagatelne znaczenie dla całości ma
oczywiście kolor. Jak na art deco
przystało, przeważają ciepłe barwy, które
są synonimami elegancji. Bursztyn,
złoto, kość słoniowa, alabaster,
ugier – czyż to nie podkreśla urody
marmurów, granitów i szlachetności
drewna, które zdobią ściany i podłogi?

Art deco to gra geometrii,
wyrafinowanych materiałów i barw.
Nie znajdziemy tu nadmiaru
dekoracji. Jest za to oszczędna linia,
funkcjonalność, minimalizm i przede
wszystkim luksus By nadać ciepła wnętrzu, do wykończenia apartamentu zastosowano szlachetne i egzotyczne gatunki drewna. Projektowane na

zamówienie orzechowe i hebanowe meble, nawiązują swoją linią do najbardziej znanych realizacji projektanta mebli w stylu art deco –
Jacquesa-Emile Ruhlmanna. Zdobienia zostały wykonane techniką intarsji, króluje fornir

Archiwum Millenium



Prof. zw. dr hab.
marek s. szCzePański,

SOCJOLOG ZMIANY
SPOŁECZNEJ 

Obserwujemy ciągły proces
wydłużania się życia człowieka.
W 2010 roku statystyczny Polak
żył 72,1 lat, a Polka 80,6 lat.
To odpowiednio o 7 i 10 lat więcej
niż jeszcze pół wieku temu. Maleje
też dzietność kobiet. Przypomnę, iż
w ubiegłym roku wyniosła ona 1,3.
Oznacza to, że statystycznie
dziesięć Polek w wieku rozrodczym
urodziło 13 dzieci. Aby zachować
ciągłość populacji, dziesięć Polek
musiałoby urodzić 22 dzieci.
W kontekście tych danych,
możemy mówić o nieuchronnym
demograficznym starzeniu się
ludności Polski. W miarę upływu lat,
zapotrzebowanie na usługi
geriatryczne będzie rosło. Potrzeba
nam wyspecjalizowanych w opiece
nad ludźmi starszymi pielęgniarek,
lekarzy-geriatrów i ośrodków
spokojnej starości. Ważne, by
starszych ludzi także poderwać
do lotu, by zapewnić im
uczestnictwo w kulturze.
Powinniśmy brać przykład
z naszych zachodnich sąsiadów.
Przykładowo, w Niemczech istnieje
sieć domów opieki dla osób
w podeszłym wieku o różnym
standardzie. Zarówno emeryci
o niskich dochodach, jak i osoby,
które stać na bardzo luksusowy
Altesheim za 5 tys. euro
miesięcznie, znajdą coś dla siebie. 

Diakonia Neuendettelsau  to nie miec ka in sty tu cja
ko ściel na, któ ra wopie ce naddzieć mi, oso ba mi nie -
peł no spraw ny mi, star szy mi i cho ry mi łą czy pro fe sjo -
na lizm oraz war to ści chrze ści jań skie z dba ło ścią
o ren tow ność. Po wsta ła w1854 ro ku z ini cja ty wy ks.
Wil hel ma Löhe i od te go cza su roz wi ja się ja ko mię -
dzy na ro do we przed się bior stwo, któ re pro po nu je
swo im klien tom kom plek so we, no wo cze sne, uzu -
peł nia ją ce się na wza jem roz wią za nia. Dziś pla ców -
ki pro wa dzo ne przez Diakonię Neuendettelsau
moż na zna leźć m. in. w Niem czech, Hisz pa nii, Ru -
mu nii i Pol sce. 
Instytucja pro wa dzi w Niem czech bli sko 200 róż no -
rod nych ośrod ków, wktó rych znaj du je opie kę, pod -
no si kwa li fi ka cje, zdo by wa do świad cze nie, le czy się
i uczy po nad 90 tys. osób. 
Diakonia pro wa dzi przed szko la z od dzia ła mi in te -
gra cyj ny mi, szko ły ogól no kształ cą ce i za wo do we
oraz stu dia na kie run kach zwią za nych z opie ką
nad dzieć mi i oso ba mi star szy mi. W jej szko łach
uczy się 4 tys. uczniów wraż li wych na ludz kie pro -

ble my i przy go to wy wa nych do wy ko ny wa nia ta kich
pro fe sji, jak: pie lę gniar stwo dzie cię ce, opie ka
nadoso ba mi star szy mi, pe da go gi ka spe cjal na i stu -
den tów kształ cą cych się na kie run kach: ge ron to lo -
gia, na uka o zdro wiu, ety ka oraz eko no mia. Chcąc
na bie żą co ulep szać i roz wi jać wie dzę o oso bach
wwie ku star szym ipo de szłym, Dia ko nia za ło ży ła na -
wet In sty tut Ba daw czy oraz Wyż szą Szko łę im. Wil -
hel ma Löhe w mie ście Fu erth.
Instytucja ofe ru je po nad 2 tys. miesz kań oraz
1 tys. 100 miejsc pra cy oso bom z upo śle dze niem
umy sło wym. W placówkach prowadzonych przez
nią zatrudnienie znajduje w sumie 6,6 tys.
pracowników.
W pro wa dzo nych przez Dia ko nię Neu en det tel sau
Do mach dla Osób Star szych ży je po nad 2 tys. 400
miesz kań ców – z cze go znacz na część w tzw. Cen -
trach Kom pe ten cyj nych spe cja li zu ją cych się wopie -
ce nadoso ba mi cho ru ją cy mi na de men cję. Wczte -
rech ba war skich kli ni kach po moc me dycz ną znaj -
du ją dzie ci, do ro śli i oso by w wie ku po de szłym. 

diakonia neuendeTTelsau 

4,5 mln
osób w wieku powyżej 75 lat będzie mieszkało
w Polsce w 2035 roku – według prognoz
Głównego Urzędu Statystycznego

Materiały SWPS
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euroPejczykom
laTka lecą
STARY KONTYNENT POSUWA SIĘ W LATACH. DEMOGRAFOWIE PRZEWIDUJĄ, ŻE DO POŁOWY XXI WIEKU
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BĘDZIE WIĘCEJ LUDZI W WIEKU 65+, NIŻ OSÓB POMIĘDZY 15 A 64 ROKIEM
ŻYCIA. BY SPROSTAĆ NOWYM OCZEKIWANIOM SPOŁECZNYM, POWSTAJĄ OŚRODKI, KTÓRE MAJĄ
ZAGWARANTOWAĆ SENIOROM RADOSNĄ I KOMFORTOWĄ JESIEŃ ŻYCIA. JEDEN Z NICH – SENIOR
RESIDENCE – OTWIERA W KATOWICKIM BAŻANTOWIE NIEMIECKA INSTYTUCJA KOŚCIELNA – DIAKONIA
NEUENDETTELSAU. BĘDZIE TO PIERWSZY OŚRODEK W REGIONIE SPECJALIZUJĄCY SIĘ W OPIECE
NAD OSOBAMI CIERPIĄCYMI NA DEMENCJĘ STARCZĄ 

Senior Residence to nowoczesny dom opieki dla osób starszych funkcjonujących w  małych grupach mieszkalnych. Pensjonariusze
zamieszkają w jedno- i dwuosobowych pokojach  z łazienkami, wyposażonych w system przywoławczy. Senior Residence będzie
dostosowany do wygodnego życia zgodnego z zachodnimi standadami: z windami, przestronnymi pokojami dziennego pobytu, kaplicą
oraz pomieszczeniami do ergo- i fizjoterapii. Pierwsi seniorzy zamieszkają tu w 2014 roku

mał go rza Ta wę giel -wnuk

Wraz ze wzro stem dłu go ści ży cia Po la ków, ro śnie
za po trze bo wa nie na opie kę i po moc me dycz ną
dla osób star szych. Wkra jo wych re je strach wid nie -
je pra wie800 do mów po mo cy spo łecz nej i pla có -
wek spra wu ją cych ca ło do bo wą opie kę nad oso -
ba mi nie peł no spraw ny mi, prze wle kle cho ry mi lub
oso ba mi w po de szłym wie ku. Tyl ko w wo je wódz -

twie ślą skim schro nie nie dla lu dzi w je sie ni ży cia
ofe ru ją 32 pla ców ki. Nie ba wem do łą czy do nich
Se nior Re si den ce, no wo cze sny ze spół miesz kal ny
dla osób star szych spe cja li zu ją cy się w opie ce
nadcier pią cy mi nade men cję. 
Se nior Re si den ce to ośro dek, któ ry w ka to wi -
cach Ba żan to wie za pro jek to wa ła i bu du je dla nie -
miec kiej in sty tu cji ko ściel nej fir ma Mil le nium In -
we sty cje Sp. z o.o. Już w 2014 ro ku w dwóch

do mach przy sto so wa nych do po trzeb lu dzi
w po de szłym wie ku, znaj dzie swo je wy god ne
miej sce za miesz ka nia 198 se nio rów, któ rzy wy -
ma ga ją więk szej lub mniej szej opie ki oraz oso -
by cier pią ce na de men cję star czą. Dia ko nia
Neu en det tel sau za mie rza stwo rzyć w Se nior
Re si den ce stre fę dla osób cier pią cych na cho -
ro bę Al zhe ime ra oraz punkt wspar cia dla ich
rodzin. ■

Materiały Diakonii Neuendettelsau
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co to jest: „szko ła ka to lic ka”?
Daw niej w ogó le nie mó wi ło się o „szko le ka to -
lic kiej”. Jej cha rak ter wy ni kał z hie rar chii war to -
ści lu dzi, któ rzy ją two rzy li, po sy ła li do niej dzie ci.
Je śli ro dzi na ży je wia rą, a w szko le jest kon ty nu -
acja tej li nii wy cho wa nia, to moż na mó wić o szko -
le ka to lic kiej. My, pi ja rzy, je ste śmy kon ty nu ato ra -
mi li nii wy cho waw czej wie rzą cych ro dzi ców. To
jest za da nie każ dej szko ły, tak że po wszech nej.
Zresz tą, pierw szą szko łę po wszech ną za ło żył
nasz za ko no daw ca św. Jó zef Ka la san cjusz.

a na czym po le ga ta ka to lic kość w prak ty -
ce? na rącz kach grzecz nie zło żo nych do
mo dli twy?
Nie któ rzy tak my ślą... Ale w szko le ka to lic kiej,
trze ba też przy ło żyć się do na uki, roz wi jać swo -
je zdol no ści. Mo dli twa w tym po ma ga, ale to
prze cież nie jest tak, że ca ły dzień spę dza się w
ka pli cy, a lek cje mi ja ją, mi ja ją...

cze go mo gą się spo dzie wać ro dzi ce, któ rzy
po ślą do was swo je dziec ko?

Te go, że dziec ko nie za tra ci tu do bra, któ re ma
w so bie. Dru ga rzecz: my nie za stę pu je my ro -
dzi ców. To oni są wy cho waw ca mi. My tyl ko po -
ma ga my, by czas, w któ rym nie ma ich z dzieć -
mi, był sen sow nie za go spo da ro wa ny. Nie chce -
my, że by ro dzi ce do nas od da wa li dzie ci. Chce -
my, że by one sa me chcia ły do nas cho dzić.
Zwłasz cza w gim na zjum.

a cze go nie moż na się po was spo dzie wać?
Te go, że speł ni my wszyst kie ma rze nia. Np. nie
sta nie my się szko łą kła dą cą na cisk na ję zy ki
i sport. Sta ra my się łą czyć w ca łość wszyst kie
wy mia ry, któ re dziec ko ma w so bie. Ta ki ma my
po mysł na edu ka cję od 400 lat. Wie my, że cza -
sem trze ba wy bie rać to, co dla dziec ka jest lep -
sze.

a co jest lep sze?
To, że na pew nym eta pie czło wiek mu si mieć
dzie ciń stwo, mu si mieć ro dzi ca przy so bie.
Bo li mnie, gdy ktoś usi łu je speł nić po przez
dziec ko wła sne am bi cje. Wo zi je z jed ne go

kół ka za in te re so wań na dru gie. To wy peł nia -
nia mu czas, ale też od bie ra szan sę na prze -
ży wa nie dzie cię cej ra do ści z te go, co osią -
gnę ło.

u was jest jed nak mnó stwo kó łek za in te -
re so wań...
Tak, ale trze ba umieć wy bie rać. Młod si chcą
jesz cze uczest ni czyć we wszyst kim, ale star si
mu szą już wy bie rać. Czę sto to przy jaź nie de cy -
du ją o za in te re so wa niach, a my chce my, że by
każ dy od krył  wła sny ta lent.

jak do bie ra cie na uczy cie li?
Wy miar chrze ści jań ski jest waż ny. Ale istot na
jest też pa sja. To praw da, że za wód na uczy ciel -
ski jest dzi siaj nie do ce nia ny. Ale je śli ktoś ma
ta ką pa sję, po tra fi się nią dzie lić, po świę ca
czas, to zna czy, że wie, po co tu jest.

czy ta łem ran kin gi, z któ rych wy ni ka, że
szko ły pi jar skie ma ją wy so ki po ziom na -
ucza nia...

Piotr Płoskoń

Na szej ka to wic kiej szko ły w tych ran kin gach
jesz cze nie ma, je ste śmy za mło dą szko łą.

ale w in nych szko łach pi ja rów tak jest. To
dla te go, że sta wia cie uczniom wy so kie
wy ma ga nia?
Nie. Do bre wy ni ki są po chod ną at mos fe ry pa nu -
ją cej w szko le. U nas eg za min pi sa ny na za koń cze -
nie szko ły ucznio wie trak tu ją jak zwy czaj ną rzecz,
ła twiej szą niż zwy kłe spraw dzia ny. Wy ni ki nie są dla
nas naj waż niej sze. Bo my je ste śmy go to wi przy jąć
każ dy wy nik. Je śli jest wy so ki, to się cie szy my. Ale
cza sa mi do ra sta nie wy ma ga cza su. Mie li śmy
uczniów, któ rzy nie mie ści li się w śred niej sta ty stycz -
nej, trze ba by ło ich „cią gnąć”, ale po tem w ży ciu ra -
dzi li so bie zna ko mi cie. Dla na szych szkół wy nik nie
jest ce lem sa mym w so bie. Waż ne jest po szu ki wa -
nie do bra, wspól nej dro gi, od kry wa nie ta len tów.

Pra ca ze spo ło wa?
Tak. Był kie dyś ta ki kon kurs ma te ma tycz ny:
py ta nia przy cho dzi ły po an giel sku, więc ci naj -

lep si z an giel skie go je tłu ma czy li. Po tem ści -
słow cy je roz wią zy wa li. A by ły też w za da niach
pew ne po le ce nia pla stycz ne, któ re wy ko ny wa -
li jesz cze in ni. To by ło dzia ła nie ze spo łu. I o to
cho dzi. 
Do ty czy to też na uczy cie li. Nie cho dzi o to, że -
by ktoś był gwiaz dą. Nie wszy scy mu szą się lu -
bić. Chrze ści jań stwo do te go nie zmu sza. Ale
wszy scy ma ją się ko chać. I współ dzia łać. Nie
tyl ko zresz tą na uczy cie le, ale i ob słu ga: woź -
ny, pa nie sprzą ta ją ce. O tym się cza sem za po -
mi na, a to też jest od dzia ły wa nie wy cho waw -
cze. Uczy choć by sza cun ku do pra cy. Pa nie
ma ją dbać o czy stość, ale to nie zna czy, że
ma ją sprzą tać wszyst ko. Bo jak ktoś coś rzu ci
na pod ło gę, to kto in ny mu si za nie go pod -
nieść.

Po czym oj ciec po zna je, że wa sze me to dy
się spraw dza ją?
Wi dzę to, gdy tłu ma czę coś ucznio wi, a on się
prze ciw te mu bun tu je, ale po tem sły szę, że on

prze ko nu je ko le gę do te go, do cze go ja go
wcze śniej prze ko ny wa łem. 

wa sza szko ła roz wi ja się ma te rial nie...
W tym ro ku bę dzie my mie li już kom plet: obok
pod sta wów ki stoi no wy bu dy nek dla gim na -
zjum i ba za spor to wa: or lik, sa la gim na stycz -
na. Są sia du je my z bu do wa nym obec nie kom -
plek sem spor to wym, z któ re go też bę dzie my
ko rzy stać.

czym dla oj ca jest to miej sce – Pi jar ska 7?
Dla mnie to ko lej ne miej sce, do któ re go zo sta -
łem po sła ny. A dla na sze go za ko nu przy by cie
tu przed 2 la ty by ło od kry ciem no we go miej -
sca w Pol sce. Ni gdy tu nie by li śmy. Je ste śmy
tu no wi.

jak oj ciec po strze ga śląsk?
Si ła ro dzi ny jest tu wiel ka. Trze ba wie le tro ski,
że by te go nie za prze pa ścić. Na tle ca łe go kra -
ju wy glą da to bar dzo po zy tyw nie.miejsCe:

Pijarska 7
Z DYREKTOREM SZKOŁY PIJARÓW W BAŻANTOWIE, O. WOJCIECHEM WOJDĄ, ROZMAWIA JAROSŁAW DUDAŁA

Zdjęcia: Adrian Larisz 
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Szkoła Języków Obcych Egida

Otworzymy 
Ci usta na świat
Katowice, Bażantowo, ul. Pijarska 5
www.egida.com.pl               tel. 788 997 121

zaPisy na zajęcia sPorTowe dla dzieci i młodzieży w recePcji klubu bażanTowo
fiTness, Pod numerem Tel. 32 350 20 93 i Pod adresem fiTness@bazanTowo.Pl

bażanTowo sPorT
zaprasza dzieci do klubów

gimnastyka
ogólnorozwojowa
gimnastyka
akrobatyczno-taneczna

karate
Piłka nożna
badminton
wspinaczka ściankowa
taniec

Piotr Płoskoń, 
wsPółwłaśCiCiel millenium

SZUKALIŚMY KOGOŚ, KTO POPROWADZI Z NAMI SZKOŁĘ.
JESTEŚMY KATOLIKAMI, TE WARTOŚCI SĄ DLA NAS
WAŻNE I POD TYM KĄTEM POSZUKIWALIŚMY PARTNERA. 
Na początku – regionalnego. Ale żaden z kandydatów nie był w stanie
zapewnić nam poczucia, że oddajemy szkołę w dobre ręce na długo.
Większość szkół to teatry jednego aktora – bardzo dobrego
dyrektora, założyciela. A my chcieliśmy zapewnienia ciągłości.
Zwróciliśmy się do pijarów, bo ich znamy. Znamy ludzi, którzy byli ich
uczniami i na ich przykładzie możemy podziwiać efekt wychowawczy.
Dzieciństwo i młodość mają swoje prawa, ale my rodzice mamy
za zadanie czuwać nad dorastającym człowiekiem i wskazywać mu
właściwą drogę.
Moje dziecko chodzi teraz do tej szkoły. To jest miejsce, w którym
ziarno dobra ma szanse wzrastać. Choć bywa to bardzo trudne,
zwłaszcza w okresie buntu, w wieku gimnazjalnym. Wszelkie
ograniczenia są wtedy odbierane jako działanie „przeciw”. A w szkole
pijarów wszystko jest przeprowadzane miękko.
Czy nie boję się, że to jest chowanie dziecka pod kloszem? Nie. Jest tu
rywalizacja, ale rozsądnie budowana. Nie na zasadzie wyścigu
szczurów. Widzę, że dziecko samo chce się uczyć, walczyć o stopnie.
Czego tu nie ma? Tej współczesnej, chorej tolerancji. Tolerancji dla zła.
Tu przekaz prawdy jest jasny. A prawdy trzeba bronić radykalnie.■
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CZYM BYŁBY ŚWIAT, GDYBYŚMY POZBAWILI GO KOLORU? SZARE NIEBO, SŁOŃCE, DRZEWA, DOMY.
BARWY, KTÓRE NAS OTACZAJĄ, WPŁYWAJĄ NA NASZE SAMOPOCZUCIE I USPOSOBIENIE. WIELU
Z NAS W PIĘKNY, SŁONECZNY DZIEŃ MA O WIELE WIĘCEJ CHĘCI I ENERGII DO ŻYCIA, 
NIŻ W DESZCZOWY, MGLISTY PORANEK. PRZEDSZKOLAKI PRZYPISUJĄ BARWY
RÓŻNYM POJĘCIOM I UCZUCIOM. I TAK, SMUTEK BYWA SZARY LUB CZARNY, 
NATOMIAST RADOŚĆ – CZERWONA I ŻÓŁTA. DZIECI NADAJĄ TEŻ KOLORY ABSTRAKCYJNYM
I NIEMATERIALNYM POJĘCIOM. POTRAFIĄ ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIE, 
JAKIEGO KOLORU JEST ŚPIEW PTAKÓW, 
A JAKI KOLOR MA RYK LWA

małgorzaTa mrozek
dyrektor niePubliCznego Przedszkola
językowego „mundo marino”
w katowiCaCh
brygida śmieja-moszczyńska
Projektant wnętrz 

Już od pierw szych chwil ży cia na sze dzie ci
bacz nie ob ser wu ją ota cza ją cy je świat. Jesz -
cze le żąc, wi dzą to, co w gó rze. W mia rę dal -
sze go roz wo ju ich ho ry zont roz sze rza się.
W wie ku przed szkol nym dziec ko uczy się od -
bie rać świat, kształ tu je swo ją oso bo wość, po -
czu cie es te ty ki oraz sta je się wraż li we na ko -
lo ry, któ re ma ją dla nie go nie tyl ko zna cze nie
wi zu al ne, ale za pew nia ją po czu cie bez pie -
czeń stwa.
Kolory wpływają na nasze nastroje i emocje. 
– Wraż li wość na bar wy jest ce chą wro dzo ną,
ale rów nież od wpły wu śro do wi ska za le ży, jak
bę dzie da lej kształ to wa na i do sko na lo na. Po -
czu cie es te ty ki ro dzi ców, umie jęt ność do bo ru
ko lo ru przed mio tów, któ ry mi się ota cza ją, kom -
po no wa nie ko lo ry sty ki i wzo rów np. za bawek,
ubio rów ma ogrom ny wpływ na roz wój emo cjo -

nal ny dziec ka – twier dzi psy cho log Kry sty -
na Bła żu siak.

ko lor mo że Po budzić, usPokoić,
sPrzyjać konCentraCji

Przy cho dzi czas, kie dy dziec ko za czy na uczęsz -
czać do przed szko la i szko ły. Spę dza tam nie jed -
no krot nie od pię ciu do dzie się ciu go dzin dzien -
nie. Ota cza ją je róż ne za baw ki, przed mio ty, bar -
dziej lub mniej ko lo ro we wnę trza. 
Ko lo ry od bie ra my su biek tyw nie, dla te go do bie -
ra my je zgod nie z na szy mi upodo ba nia mi, po -
trze ba mi, a naj czę ściej z pa nu ją cą mo dą. Bar wy
ma ją rów nież wła ści wo ści psy cho lo gicz ne
ioptycz ne. Ma jąc to nauwa dze, po win ni śmy uza -
leż niać za sto so wa nie okre ślo ne go ko lo ru w po -
miesz cze niu lub obiek cie od je go prze zna cze nia,
funk cji, wiel ko ści oraz odna tę że nia świa tła. Prze -
cież to wła śnie od po wied ni ko lor ma po bu dzać,
uspo ka jać, sprzy jać kon cen tra cji lub wpły wać
na ape tyt. Ko lor to ży cie, eks pre sja a do brze do -
bra na kom po zy cja ko lo ry stycz na w du żym stop -
niu de cy du je o es te ty ce i har mo nii wnę trza,
zwięk sza przy jem ność z prze by wa nia w nim.
Za po mo cą ko lo ru mo że my wnę trze optycz nie

roz sze rzyć, zwę żać, pod wyż szać lub ob ni żać. 
W po miesz cze niach dla dzie ci na le ży sto so wać
ko lo ry. Ścia ny nie po win ny po zo sta wać bia łe,
gdyż – jak twier dzą na ukow cy – ko lor ak ty wi zu je
umysł i po bu dza wy obraź nię. W oto cze niu barw
na sy co nych, wy raź nych i po god nych, przed szko -
lak ła twiej przy sto so wu je się do ży cia, a ob co wa -
nie zko lo rem bar dzo ko rzyst nie wpły wa nasa mo -
po czu cie dziec ka. Przy kła dem mo gą być od dzia -
ły dzie cię ce wszpi ta lach, któ re de ko ru je się barw -
ny mi ma lun ka mi naścia nach wce lu po pra wie nia
kom for tu psy chicz ne go ma łych pa cjen tów. 
Ja ka więc ko lo ry sty ka by ła by naj od po wied niej -
sza dla dzie ci w wie ku przed szkol nym? Po pro -
stu cie pła! Na tle bie li lub sto no wa nym de li kat -
nych barw do sko na le kom po nu ją się ele men ty
w czy stych ko lo rach pod sta wo wych: czer wo ny,
zie lo ny, nie bie ski i żół ty. Na od biór wnę trza i je go
es te ty kę ma ją wpływ nie tyl ko ścia ny, lecz tak że
od po wied nio do bra napod ło ga, me ble oraz in ne
do dat ki. Wszyst kie te ele men ty po win ny two rzyć
we wnę trzu spój ną ko lo ry stycz ną ca łość. 
Ma my na dzie ję, że wno wym przed szko lu naosie -
dlu Ba żan to wo dzie ci bę dą spo koj ne i szczę śli we,
a do bór barw tyl ko im w tym po mo że.■
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kolory w życiu dziecka
KOLOR CZERWONY
– ma działanie stymulujące. Bez
względu na to, jaki dziecko ma
temperament, należy stosować go
w formie dodatków, które
podkreślają coś istotnego
w otoczeniu dziecka.

KOLOR POMARAŃCZOWY
– kolor ten rozwesela. Jest
delikatny, pobudza do działania.
Łagodzi stres. Chętnie stosowany
jest w szpitalach, także
na oddziałach dziecięcych.

KOLOR ŻÓŁTY
– rozwesela, działa antydepresyjnie.
Pomieszczenia w tym kolorze są
doskonałe dla dzieci nieśmiałych,
które mają problem z nawiązaniem
relacji z rówieśnikami. Kolor żółty
wzmaga poczucie bezpieczeństwa,
jest pogodny.

KOLOR ZIELONY
– kolor natury: zwalcza zmęczenie,
pozwala się uspokoić. Przywołuje
krajobrazy, pejzaże, wspomnienia,
wypoczynek.

KOLOR NIEBIESKI 
– dzia ła ko ją co, wy ci sza ją co. Przy po -
mi na mo rze, je go szum, wspo mnie nia
z wa ka cji, pla ży. Po ma ga się jed no -
cze śnie skon cen tro wać.

KOLOR FIOLETOWY, RÓŻOWY
– usuwają uczucie zmęczenia,
pozwalają się zrelaksować.
Z domieszką koloru niebieskiego,
żółtego, pomarańczowego
przywołują wspomnienia rafy
koralowej, głębin morskich, szum
morza spokój i ukojenie. 

N
ie

pu
bl

ic
zn

e 
Pr

ze
ds

zk
ol

e 
Ję

zy
ko

w
e 

"M
un

do
 M

ar
in

o"
 w

 K
at

ow
ic

ac
h 

pr
zy

 u
l. 

Pi
ja

rs
ki

ej
 5

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mundo Marino” w Katowicach przy ul. Pijarskiej 5
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Posmakować
luang
Prabang
TURYŚCI SFRUWAJĄ SAMOLOTAMI Z VIENTIANE (STOLICY LAOSU), Z BANGKOKU, Z HANOI. ILOŚĆ POŁĄCZEŃ CIĄGLE SIĘ
ZWIĘKSZA, ZWŁASZCZA ZE WZGLĘDU NA ZAINTERESOWANIE MIASTAMI – PERŁAMI DALEKIEGO WSCHODU.
PRZED WYLĄDOWANIEM NA LOTNISKU NAJPIERW POJAWIAJĄ SIĘ, JESZCZE Z WYSOKA, MALOWNICZE I IMPONUJĄCE
MEANDRY MEKONGU, A POTEM GÓRA PUSSI, ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W SAMYM CENTRUM MIASTA. KIEDY LECIMY
NAD MIASTEM, PUSSI POJAWIA SIĘ NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI, WYRASTA TUŻ POD NAMI. 
PATRZĄC ZE WZGÓRZA Z DRUGIEJ STRONY MEKONGU, MA SIĘ WRAŻENIE, ŻE SAMOLOT OCIERA SIĘ 
O ŚWIĄTYNIĘ WAT THAM PHU SI NA SAMYM SZCZYCIE GÓRY

Hen ryk go ik

Tu ry ści po szu ku ją cy pięk niej szych wra żeń, wy -
bie ra ją dro gę lą do wą ze sto li cy. Wte dy po ru sza -
ją się tzw. dro gą szczy tów i w cza sie ca ło dzien -
nej po dró ży, ja dą par tia mi szczy to wy mi gór, ob -
ser wu jąc nie zwy kłe for my pasm gór skich oraz
pięk ne i dzi kie do li ny. 
Moż na spły nąć też stat kiem, rze ką Me kong,
z pro win cji Ho uay xay, czy li ze Zło te go Trój ką ta
lub – dość awan tur ni czo – rze ką Ou z pro win -
cji Phong sa li w trój ką cie chiń sko -wiet nam skim.
Tak zro bi ło to kil ku miesz kań ców Ba żan to wa
w 2010 ro ku. 
Na uli cach mia sta spo ty ka my tak że ro we rzy -
stów z od le głych kra jów, ale ich spo sób po ja -
wie nia się w Lu ang Pra bang w każ dym przy -
pad ku jest in dy wi du al ną przy go dą. Lu dzie przy -
jeż dża ją ze wszyst kich kon ty nen tów, nie któ rzy
zo sta ją na kil ka mie się cy, in ni pró bu ją na sta łe. 
W Lu ang Pra bang czas prze sta je się li czyć. Al -
bo na tych miast, al bo po krót kim re ko ne san sie,
przy jezd ni od czu wa ją, że są u sie bie w do mu.
Po ma ga ją im w tym cu dzo ziem cy z mi na mi bez -
tro skich re zy den tów, sie dzą cy w ka fej kach, re -

stau ra cjach, na mur kach świą tyn nych, ła wecz -
kach. Na wet mło dzi lu dzie przy bie ra ją tu po zy fi -
lo zo fów, al bo ren tie rów. Mia łem wra że nie, że
ple cak moż na tu po zo sta wić w do wol nym miej -
scu ra no i wró cić po nie go wie czo rem. 
Mia sto po ło żo ne jest nad dwie ma rze ka mi,
w gór skim oto cze niu. Głów na rze ka In do -
chin – Me kong sta no wi na tu ral ną gra ni cę mia -
sta od stro ny za chod niej. Na wy so kim brze gu
Me kon gu, pod sta ry mi drze wa mi z wi do kiem
na dru gi brzeg, rze kę i ło dzie, znaj du je się wie -
le re stau ra cy jek na wol nym po wie trzu. Z brze -
gu wy god ne po chyl nie, a w in nych miej scach
stro me scho dy pro wa dzą do przy sta ni dla flo -
tyl li stat ków rzecz nych, ło dzi, łó dek i łó de czek,
któ rych mnó stwo cu mu je wzdłuż rze ki. 
Po uli cach su ną wszę do byl skie trój ko ło we po -
jaz dy zwa ne tuk -tu ka mi. Od pół no cy cen tral ną
część mia sta za my ka do pływ Me kon gu, sze ro -
ka rze ka Nam Khan – ka pry śna i nie bez piecz -
na spraw czy ni wy pad ków śmier tel nych w jej
gór skim bie gu, ale w sa mym mie ście – le ni wa
i spo koj na. Roz bu do wa na sieć krót kich i wą -
skich uli czek, a tak że nie ty po wych przejść po -
mię dzy wą ską dro gą wzdłuż brze gu, a głów ną

Zdjęcia: Henryk Goik

henryk
goik

PRAWNIK, NAUCZYCIEL AKADEMICKI
I PODRÓŻNIK 
Pełnomocnik Rządu do spraw zagospodarowania
mienia przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej,
za kadencji siedmiu Premierów RP Dyrektora
Generalnego Urzędu Rady Ministrów, kierował
Ambasadą RP w Laosie. Wykładał na Uniwersytecie
Śląskim, był rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania
i Nauk Społecznych w Tychach. Obecnie profesor tejże
uczelni oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
w Katowicach. Autor wielu tekstów literackich i wystaw
fotograficznych

hi sto rycz ną uli cą mia sta (Tha non Pho thi sa lat
i Xieng Thong), jest naj waż niej szą czę ścią te go
gro du. Po dru giej stro nie głów nej uli cy stro mo,
pra wie pio no wo pnie się gó ra Pus si. W tej czę -
ści mia sta na wą ziut kich ulicz kach każ de go ran -
ka roz kła da się tar go wi sko, na któ re przy jeż dża -
ją miesz kań cy róż nych ple mion z oko licz nych
wio sek, nie raz z nie ty po wy mi da ra mi zie mi la -
otań skiej, ry ba mi i in ny mi stwo rze nia mi wod ny -
mi, nie zna ny mi pta ka mi i zwie rzę ta mi le śny mi.

na śniadanie o świCie:
mnisi błogosławią nadChodząCy dzień

O świ cie w ca łym Lu ang Pra bang, jak i w ca łym
La osie, mni si bud dyj scy zbie ra ją ofia rę do swo -
ich sakw i na czyń, ryż i in ne pro duk ty na ca ło -
dzien ne utrzy ma nie. W Lu ang Pra bang jest ich
zde cy do wa nie naj wię cej, wszak mia sto to uzna -
wa ne jest za du cho wą sto li cę bud dy zmu przy -
ję te go w La osie w po sta ci od ga łę zie nia Te re va -
dy. Sze re gi mni chów opusz cza ją jesz cze
przed wscho dem słoń ca te re ny świą tyń i we -
dług usta lo nej tra sy ma sze ru ją gę sie go, bo so
uli ca mi, ob cho dząc swój re wir, a wier ni ocze ku -

Henryk Goik

Henryk Goik
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ją ich na chod ni ku lub na skra ju dro gi w po zy -
cji peł nej sza cun ku, klę cząc, sie dząc lub sto -
jąc i ob da ro wu ją każ de go po tro chu. Ryż go to -
wa ny jest przed ich przy by ciem, pra wie w no -
cy. Ma sze ru ją ce gę sie go za stę py mni chów
wzbu dza ją emo cje u tu ry stów, któ rzy wsta ją
wcze śnie, aby zo ba czyć wy da rze nie o wy mia -
rze re li gij nym i pod dać się je go na stro jo wi lub
uczest ni czyć je dy nie w oglą da niu eg zo tycz nej,
ma low ni czej atrak cji. Nie któ rzy tu ry ści ku pu ją
ko szycz ki peł ne ugo to wa ne go ry żu, aby sta -
nąć na chod ni ku i uczest ni czyć w skła da niu
ofiar.
Nie wąt pli wie po za koń cze niu zbiór ki i tu ry ście
na le ży się śnia da nie. Szu ka ją cym spe cy ficz nych
do znań, pro po nu ję ja dło daj nię, w któ rej po da ją
zu pę. Ist nie je w La osie tra dy cja je dze nia zup
na śnia da nie, a zu py te są bar dzo smacz ne. By -
łem na wet w ta kiej ja dło daj ni, gdzie wy star czy ło
usiąść przy dłu gim fa mi lij nym sto le, usta wio nym
na ubi tej zie mi, a per so nel bez py ta nia po da wał
po żyw ną zu pę ry żo wą. Przy pra wy oraz róż ne go
ro dza ju wa rzy wa – co ozna cza ga łąz ki z li ść mi
i ro śli ny, któ re my na zwa li by śmy chwa sta -
mi – znaj du ją się na sto le. Jest tak że mięk kie,
pie czo ne cia sto w kształ cie pa lu chów, któ re tnie
się le żą cy mi na sto le no życz ka mi i za gęsz cza zu -
pę. To jest ja dło daj nia dla wszyst kich. La otań czy -
cy przy cho dzą w stro jach ro bo czych, przy cho -
dzą tak że w gar ni tu rach. Urzęd ni cy śpie szą cy
się ra no, pod jeż dża ją na mo ment na swo ich mo -
to rach, a ob słu ga ser wu je z te go sa me go ol brzy -
mie go ko tła tak że do wo recz ków i po jem ni ków. 

Po zwie dzaj my tro chę od ra na. Z pierw szo -
rzęd nych „dań do zwie dza nia” wy mie nić na le -
ży pięk ne świą ty nie. Nikt nie mo że nie zwie -
dzić Wat Xieng Thong. Ale nie tyl ko ar chi tek -
tu ra sa kral na wzbu dza po dziw. Za chwyt
w oczach cu dzo ziem ców wy wo łu je swo isty
ma riaż sta re go bu dow nic twa la otań skie go,
po mie sza ne go z ko lo nial ny mi bu dyn ka mi
fran cu ski mi. Mo że i dla te go tu ry ści tak do brze
się tu czu ją, wy po czy wa ją i wca le nie rzad ko
za wie ra ją wie lo let nie umo wy naj mu sta rych
do mów, po łą czo ne z obo wiąz kiem od re stau -
ro wa nia ich w pier wot nej, hi sto rycz nej po sta -
ci. Wszak Lu ang Pra bang od 1995 r. wpi sa ny
jest na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa UNE -
SCO. 

na obiad Po Południu: 
Pora na wodosPad kuang si

Po skrom nym śnia da niu La otań czyk z do wol ne -
go re gio nu o go dzi nie trzy na stej roz po czy na po -
si łek. Ta po ra jest pra wie świę ta, tuż przed tą go -
dzi ną nie spo sób z La otań czy kiem roz ma wiać,
chy ba że idąc z nim na lunch. Je dzą więc i tu ry -
ści. Ci za sob niej si, mo gą so bie po zwo lić
na lunch na wy god nym stat ku pły wa ją cym
po Me kon gu. Mo gą przy tej oka zji udać się
w gó rę rze ki Me kong, do Gro ty Pak Ou, u uj ścia
rze ki Nam Ou, peł nej wie ko wych po są gów Bud -
dy, a w dro dze zo ba czyć wy spę, któ ra by ła miej -
scem let nich wy po czyn ków kró lów Lu ang Pra -
bang. 

Po po łu dnie moż na po świę cić na wy jazd
nad ma low ni czy wo do spad Ku ang Si, pięk ny
przez ca ły rok. Tu taj moż na ką pać się w rze ce,
w na tu ral nych ba se ni kach szma rag do we go ko -
lo ru wo dy, a w ho te li ku pod wo do spa dem spę -
dzić ro man tycz ną noc. W mie sią cach po ry
desz czo wej, lub tuż po jej za koń cze niu, moż -
na po je chać i do pły nąć na te ren za dzi wia ją ce -
go wo do spa du Ta at Sae.

na kolaCję o zaChodzie słońCa: 
wat Pha baat

Wie czo rem, przed ko la cją, war to pod je chać lub
pójść nad Me kong i z ty łu świą ty ni Wat Pha Ba -
at Tai ob ser wo wać upły wa ją cy dzień, ad mi ro -
wać pięk ne oświe tle nie Me kon gu z ła cha mi
pia sku i szla ka mi od bi te go świa tła na wo dzie,
ciem nie ją ce zbo cza gór z ostro oświe tlo ny mi
gra nia mi, wszyst ko w świe tle za cho dzą ce go
słoń ca. To nad zwy czaj ny ape ri tif przed ko la cją. 
Miej sce na ko la cję trze ba wy brać spo śród uro -
kli wych re stau ra cji lub pro stych gar kuch ni. Ra -
czej nie ra dzę, by na pierw szą ko la cję wy bie rać
in ne po tra wy, ani że li bar dzo do bre da nia kuch -
ni la otań skiej. War to po pro sić przy oka zji o cha -
rak te ry stycz ną, obec ną tyl ko w re stau ra cjach
Lu ang Pra bang, sa łat kę zie lo ną z glo nów
rzecz nych. Przy wy bo rze po traw trze ba pa mię -
tać, że La os jest też kró le stwem czy stych wód
i spo ży wa się tu zna ko mi te, rzecz ne ry by słod -
ko wod ne, któ re moż na by ło ra no zo ba czyć
na tar gu. Je śli szczę ście odro bi nę do pi sze,

moż na ko la cję jeść ra zem z księż nicz ką Taj lan -
dii, któ ra bar dzo ko cha Lu ang Pra bang i czę sto
je od wie dza. 

na de ser: wy śCi gi ło dzi i świę to Pi mai 

Są ta kie dni, wktó rych doLu ang Pra bang wy bie -
ra się kto tyl ko mo że z miast ca łe go La osu,
zwłasz cza ze sto li cy, z gór skich wio sek, oko licz -

nych pro win cji. To dni świą tecz ne. Do nich na le -
żą na pierw szym miej scu Pi mai (No wy Rok La -
otań ski) oraz wy ści gi ło dzi. Wy ści gi ło dzi roz po -
czy na ją się po za koń cze niu po ry desz czo wej,
wcze sną je sie nią, naj pierw na pół no cy, a więc
w Lu ang Pra bang, w pięk nej sce ne rii do li ny rze -
ki Nam Khan, tuż przy uj ściu rze ki do Me kon gu.
Świę to Pi mai w Lu ang Pra bang oko ło po ło wy
kwiet nia, to uro czy sto ści onie zwy kle roz bu do wa -

nym ce re mo nia le, pro ce sji iwie lu sym bo licz nych
od two rze niach, któ re ma ją miej sce je dy nie w tym
mie ście, choć No wy Rok La otań ski (Pi mai) hucz -
nie ob cho dzi się w ca łym La osie. Ta kie „da nie”
trze ba sma ko wać wy jąt ko wo i od dziel nie. ■

Do Luang Prabang można się wybrać z biurem

podróży Olivier’s Travels Katowice.

www.olivierstravels.pl

O świcie mnisi zbierają ofiarę na całodzienne utrzymanie.
Mieszkańcy i turyści wypełniają ich sakwy i naczynia ryżem oraz
innymi produktami

Na targowisku i w tradycyjnych jadłodajniach można poczuć
egzotyczny smak Laosu

kurCzak z ananasem
i nerkowCami

Czas przygotowania: 35 min.

Czas gotowania: 20 min.

Porcje: 4

Składniki:
½ kubka orzechów nerkowca, 2 łyżki oleju, 1 duża cebula, 4 ząbki
czosnku, 2 łyżeczki czerwonego chili,  350 g filetów z udek z kurczaka, ½
papryki czerwonej,  ½ zielonej papryki, 2 łyżki sosu ostrygowego, 1 łyżka
sosu rybnego, 1 łyżeczka cukru, 3 cebulki dymki, 2 kubki świeżego
ananasa

Przygotowanie:
1. Rozgrzać olej w woku lub dużej, głębokiej patelni; dodać

posiekaną cebulę, czosnek i chili; mieszając, smażyć na średnim
ogniu przez 2 minuty. Potem zdjąć z patelni. 

2. Na dużym ogniu smażyć kurczaka i paprykę aż do momentu,
kiedy kurczak będzie miał jasnobrązowy kolor. Następnie do woka
dodać ponownie cebulę z dodatkami. Dodać sos ostrygowy,
rybny, cukier, ananasa. Mieszać przez 2 minuty. Dodać wcześniej
uprażone orzechy nerkowca.

3. Ułożyć kurczaka z dodatkami na półmisku, posypać cebulką.
4. Podawać ze świeżo ugotowanym ryżem jaśminowym. www.thai-pan.pl

Andrzej Strzempek Piotr PłoskońPiotr Płoskoń
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WYŚCIG PRZEZ
KATOWICE CHOĆ WYGLĄDA JAK RASOWY SPORTOWIEC, TO

PORÓWNYWANIE TOYOTY GT86 Z NAPRAWDĘ NAROWISTYMI
PORSCHE CARRERĄ CZY FERRARI 458 NIE MA
NAJMNIEJSZEGO SENSU. DLATEGO, O ZMIERZENIE SIĘ
Z NAJCIEKAWSZYM OBECNIE MODELEM TOYOTY
POPROSILIŚMY… ROWERZYSTKĘ!

To masz wan dzik, bar Tło miej wnuk

z jed nej sTro ny ona – gT86, naj cie kaw -
szy od laT mo del w ga mie To yo Ty.
Pod ma ską 2-li Tro wy sil nik Ty Pu bok -
ser skon sTru owa ny Przez in ży nie -
rów sub a ru. Moc: 200 KM, tyl ny na pęd,
pręd kość mak sy mal na: 226 km/h, przy spie -
sze nie od 0 do 100 km/h: 7,6 s. Ce na: pra -
wie 140 tys. zł. Z dru giej Ania. Ania Ho ra i jej ro -
wer. Miej ski, trzy bie go wy, za kil ka set zło tych.
Przed ni mi wspól ny cel – po mnik Woj cie cha
Kor fan te go na pl. Sej mu Ślą skie go. Pod ko ła mi

li nia star tu – nie opo dal ka to wic kiej Su per jed -
nost ki, tuż obok wy po ży czal ni ro we rów miej -
skich – jed ne go z pro jek tów Mia sta Ogro dów. 
Start, ru szy li! Jest go dzi na 13.17, czy li ja kieś 70
mi nut przed po cząt kiem szczy tu ko mu ni ka cyj -
ne go. Przed uczest ni ka mi wy ści gu, do po ko na -
nia dwie róż ne, moż li wie naj krót sze tra sy. Ro -
we rzyst ka po je dzie skró tem, omi ja jąc pie szych
i po ko nu jąc kra węż ni ki. Al. Kor fan te go – Ry -
nek – ul. Wo je wódz ka. 
Dy stans do po ko na nia przez GT86 jest więk -
szy. Mu si się prze bić przez ul. Mic kie wi cza, pl.
Wol no ści, Mi ko łow ską, pl. Miar ki i Ja giel loń ską.
Do dat ko wo, w kość da je upał. Po nad 30 stop -

ni Cel sju sza do ku cza przede wszyst kim Ani,
kie row ca i pi lot To yo ty ma ją do dys po zy cji dwu -
stre fo wą kli ma ty za cję, ale już na świa tłach
przy al. Kor fan te go tra cą pierw sze cen ne se -
kun dy, dzie siąt ki se kund. Sy tu acja po wta rza się
kil ka krot nie.
Na miej sce do cie ra ją po 11 mi nu tach i 37 se -
kun dach, do kład nie o godz. 13:28:37. W tym
cza sie, Ania, już od po nad dwóch mi nut od po -
czy wa w cie niu Kor fan te go. Za ło ga, teo re tycz -
nie szyb szej To yo ty, jest wście kła.■

Ar ty kuł po wstał dzię ki po mo cy In sty tu cji Kul tu ry

Mia sto Ogro dów oraz salonu To yo ta Ka to wi ce
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ania Ho ra

... i jej ro wer:
Miej ski
Trzy bie go wy
Ce na: Kil ka set złotych

ToyoTa gT86

Moc: 200 KM
Pręd kość mak sy mal na: 226 km/h
Przy spie sze nie od 0 do100 km/h: 7,6 s.
Ce na: pra wie 140 tys. zł
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SPORTOWIEC DLA KAŻDEGO
Choć w centrum miasta przegrała z rowerem,
to poza nim daje prawdziwą frajdę z jazdy
(przy średnim spalaniu wynoszącym
zaledwie 7,8 l!). Co ciekawe, gokartowe
możliwości nie zostały okupione walorami
użytkowymi. Jak na auto sportowe, GT86 ma
spory bagażnik (243l) i prześwit pozwalający
na spokojne pokonywanie przeciętnych
miejskich krawężników. Choć w teorii, to
samochód 2+2, to praktycznie,
na siedzeniach za kierowcą i pasażerem
zmieszczą się jedynie podręczne torby.
Podróżujący z przodu mogą się za to zatopić
w sportowych fotelach i cieszyć się widokiem
sportowego, surowego kokpitu, na którym
próżno szukać znaku Toyoty.

SPORTOWE
DZIEDZICTWO TOYOTY

GT86 odnosi się
do sportowego dziedzictwa
Toyoty. Nazwa modelu
nawiązuje do Corolli Levin
AE86 – lekkiego,
tylnonapędowego auta
budowanego
w latach 80. XX wieku.
Liczbę 86 znajdziemy nie
tylko w nazwie nowej Toyoty.
Średnica końcówki układu
wydechowego ma 86 mm.
Tyle samo mają średnica
i skok tłoka silnika.

✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸

ROWEREM PRZEZ MIASTO

Pod Superjednostką oraz w Dolinie Trzech Stawów
funkcjonują dwie stałe wypożyczalnie rowerów. Pozostałe
dwie znajdują się w punktach partnerskich – klubie
Gugalander i barze KATO. Miasto Ogrodów wypożycza
także rowery w punktach mobilnych, które w wakacje
ulokowano m. in. przed dwoma największymi imprezami
plenerowymi w regionie – Off Festivalem i Tauronem Nową
Muzyką. Dodatkowo, w ramach projektu „City by bike”
organizuje wycieczki rowerowe po najciekawszych
miejscach na Górnym Śląsku. Cena wypożyczenia roweru
jest symboliczna: 2 zł za godzinę, 5 zł za trzy godziny
lub 10 zł za cały dzień. Aktualnie, do dyspozycji katowiczan
i turystów jest ponad 40 bicykli, które można wypożyczyć
w jednym miejscu i oddać w innym.

NASZA OCENA szybcy
i wściekli
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komforTowy
świaT
DZISIEJSI OKULARNICY MAJĄ NIEWIELE WSPÓLNEGO Z TYMI Z UTWORU AGNIESZKI OSIECKIEJ. JEDNI KORYGUJĄ
WADĘ WZROKU, UBIERAJĄC OCZY W NAJNOWOCZEŚNIEJSZE KREACJE CHANEL LUB DIORA, INNI WYBIERAJĄ
NIEWIDOCZNE SOCZEWKI KONTAKTOWE, KTÓRE DAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORYGOWANIA WADY WZROKU, NAWET
WTEDY, GDY WYNOSI ONA 20 DIOPTRII

STARAM SIĘ NIE SŁUCHAĆ SIEBIE, KIEDY MÓWIĘ. W MOICH USTACH „S” I „Z” BRZMIĄ JAKOŚ DZIWNIE. TO MNIE
DENERWUJE. MAMA NIE SŁYSZY MOJEGO PROBLEMU. ALE PRZYSZŁA TU ZE MNĄ, ŻEBY MI POMÓC – TAK PRZYWITAŁA
SIĘ Z LOGOPEDĄ CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE GIMNAZJALISTKA Z KATOWIC. ŻEBY PORADZIĆ SOBIE
Z TYM, Z CZYM DZIECKO SOBIE NIE RADZI, CZĘSTO POTRZEBA WSPARCIA. WARTO O TYM POMYŚLEĆ I PRZYJRZEĆ SIĘ 
SWOIM PODOPIECZNYM SZCZEGÓLNIE W PIERWSZYCH MIESIĄCACH NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

naj zna ko miT si kre aTo rzy mo dy Po Tra fią
ubrać nas dziś od sTóP, aż Po sam czu bek
no sa. za bra li się na weT za Pro jek To wa nie
oPra wek oku la ro wycH. ga blo Ty sa lo nów
oPTycz nycH ozda bia ją więc dzie ła ar ma nie -
go, dio ra, guc cie go, To ma for da czy cHa nel.
Miej sca nie ustę pu ją im pro du cen ci szkieł oku la ro -
wych, któ rzy po tra fią dziś stwo rzyć cien kie szkła in -
dek so we, za pew nia ją ce es te tycz ny wy gląd oku la rów
na wet przy du żej licz bie diop trii, po wło ki za po bie ga -
ją ce pa ro wa niu, czy no wo cze sne fo to chro my ściem -
nia ją ce się na wet w sa mo cho dzie, czy ko rek cyj ne
szkła prze ciw sło necz ne. 
Wy da wać by się mo gło, że tak roz le gły wa chlarz moż -
li wo ści sko rzy sta nia zprze róż nych wa rian tów oku la ro -
wych za spo koi po trze by naj bar dziej wy bred ne go oku -
lar ni ka. Cóż jed nak zro bić, je śli ten że nie lu bi oku la rów
lub tryb ży cia wy klu cza lub utrud nia ich no sze nie? 
Otóż przed ta ki mi oso ba mi otwie ra się świat so cze -
wek kon tak to wych: nie wy obra żal ny kom fort stwo rzo -
ny przez nie wiel ką si li ko no wo -hy dro że lo wą for mę,
któ ra da je moż li wość sko ry go wa nia wa dy wzro ku,
na wet wte dy, gdy wy no si ona 20 diop trii! Przy go dę
z so czew ka mi mu si my za cząć od wi zy ty u oku li sty
lub opto me try sty, któ rzy do bio rą moc i roz miar so cze -
wek oraz na uczą je za kła dać. Sta je my przed moż li -
wo ścią wy bo ru ro dza ju so cze wek i try bu ich no sze -
nia. Ist nie ją so czew ki jed no dnio we z wy jąt ko wym sys -
te mem na wil ża nia, któ re po jed no krot nym uży ciu wy -
rzu ca my. W tym przy pad ku nie trze ba sto so wać środ -
ków czysz czą cych i pły nów pie lę gna cyj nych. Ko -
niecz ność ich uży wa nia wy stę pu je, gdy de cy du je my
się na no sze nie so cze wek dwu ty go dnio wych lub
mie sięcz nych. Te po ca ło dnio wym no sze niu wkła da
się na noc do po jem ni ka z pły nem. Ten tryb funk cjo -
no wa nia nie wy stę pu je, gdy wy bie rze my so czew ki
do cią głe go no sze nia przez 30 dni i no cy. Za pew nia -
ją one naj wyż szą prze pusz czal ność tle nu ze wszyst -
kich do stęp nych mięk kich so cze wek kon tak to wych.
Ozdo bą mo gą być so czew ki ko lo ro we, zmie nia ją ce
bar wę oczu lub pod no szą ce jej głę bię. ■

www.signumnzoz.pl

małgorzaTa węgiel-wnuk

– Je śli dziec ko nie chęt nie cho dzi do szko ły, ma
kło po ty w na uce lub cią gnie ogo ny z ma te ma -
ty ki, wca le nie mu si zna czyć, że jest le ni we. Cza -
sem mo że oka zać się, że zma ga się z po waż -
niej szym pro ble mem – tłu ma czy dr Iwo na So -
snow ska -Wie czo rek, dy rek tor Cen trum Dia gno -
sty ki i Te ra pii In Cor po re, lo go pe da i te ra peu ta
ro dzin ny. – Pod sta wą w roz po zna niu pro ble mu
u dziec ka jest za wsze in tu icja ro dzi ciel ska i ob -
ser wa cje opie ku nów. Je śli dziec ko za cho wu je
się dziw nie, ma pro ble my emo cjo nal ne, nie da -
je so bie ra dy w szko le lub – jak w przy pad ku na -
szej gim na zja list ki – sa mo za uwa ża u sie bie ja -
kieś bra ki, po win ni śmy sko rzy stać z kon sul ta cji
fa chow ca – mó wi dr So snow ska -Wie czo rek.
Ja kie ob ja wy po win ny za nie po ko ić ro dzi ców? Te -
ra peu ci wy li cza ją: sy gna ła mi do nie po ko ju są
wszel kie za bu rze nia kon cen tra cji, pro ble my zar ty -
ku la cją po szcze gól nych gło sek, li te ro wa niem, czy -
ta niem na głos, ro zu mie niem i in ter pre ta cją po -
szcze gól nych dźwię ków, słów a na wet wie lo czło -

no wych po le ceń. Je śli dziec ko ma trud no ści z pi -
sa niem, czy ta niem, li cze niem, je śli jest draż li we
i nad po bu dli we lub oso wia łe i wy co fa ne, je śli ma
pro ble my zko or dy na cją ru cho wą – to znak, że po -
trze bu je po ra dy spe cja li sty. Opie ku nów po win ny
za sta no wić czę ste pró by wy mi gi wa nia się od pój -
ścia doszko ły, pro ble my naspraw dzia nach zprze -
le wa niem wie dzy dziec ka na pa pier, wol ne tem -
poucze nia się i kło po ty zpo dziel no ścią uwa gi. 
Dr So snow ska -Wie czo rek uspo ka ja: – Wszy scy
ma my ja kieś za le ty i po ten cjał, ale każ dy z nas
ma też słab sze stro ny i mu si się zma gać z nie -
pra wi dło wo ścia mi. Nie na le ży się za ła my wać, tyl -
ko po pro stu roz po cząć pra cę nad pro ble mem
i do te go sa me go za chę cać dziec ko – tłu ma czy.
Nie za wsze dla ro dzi ca wi zy ta w po rad ni mu si
wią zać się ze zmar twie nia mi. Cza sem dia gno -
za po tra fi po zy tyw nie za sko czyć.
– Nie jed no krot nie tra fia ły donas dzie ci, uktó rych
na uczy cie le po dej rze wa li za bu rze nia kon cen tra -
cji uwa gi czy nad ru chli wość, dzie ci któ re wy łą cza -
ły się na lek cjach i za miast słu chać wy cho waw -
ców, bła zno wa ły lub po pro stu zaj mo wa ły się in -

ny mi rze cza mi. Poprze pro wa dze niu ba dań, oka -
zy wa ło się, że ma my do czy nie nia z wy bit nie
uzdol nio nym dziec kiem, któ re przy swo iło już ma -
te riał z pod sta wy pro gra mo wej i po pro stu nu dzi -
ło się na lek cjach, więc by ło nie grzecz ne – mó wi
dr So snow ska -Wie czo rek. Tak że ta kim, szcze gól -
nie uzdol nio nym dzie ciom trze ba po ma gać, two -
rząc grunt dla roz kwi tu ich ta len tów. – To waż ne,
by dzie ci mo gły roz wi jać swo je za in te re so wa nia
a tak że, by mo gły wy ka zać się w szko le. Dla te go
pra cu je my z na uczy cie la mi, do sto so wu jąc wy -
ma ga nia do moż li wo ści i po trzeb uzdol nio nych
dzie ci. Pro po nu je my też róż ne me to dy i tech ni ki
po zwa la ją ce za pa no wać dzie ciom nad swo imi
moż li wo ścia mi, po bu dza ją ce ośrod ko wy układ
ner wo wy do efek tyw niej sze go dzia ła nia np. Bio -
fe ed back, te ra pię To ma ti sa czy Jo han se na. Waż -
na jest też pra ca dziec ka z psy cho lo giem – przy -
zna je dy rek tor cen trum. W ten spo sób, ro dzi ce
wraz z te ra peu ta mi i psy cho lo ga mi po ma ga ją
ukie run ko wać i wy ko rzy stać dar, któ ry ich dzie ci
otrzy ma ły.■

www.centrumincorpore.pl

CENTRUM TERAPII
I DIAGNOSTYKI IN
CORPORE, które mieści się
w Bażantowie, to
jedna z najbardziej
innowacyjnych placówek
w Polsce oferujących
kompleksową pomoc
diagnostyczno-terapeutyczną.
Opiekuje się ponad 500 dziećmi
z regionu, kraju, a nawet
z zagranicy. Specjaliści
z różnych dziedzin nie tylko
diagnozują dzieci, ale też
wyznaczają kierunki ich terapii,
wykraczając poza przychodnię
do ich domów oraz przedszkoli
i szkół

Ma te ria ły Cen trum Te ra pii i Dia gno sty ki In Cor po re 
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WSPÓŁCZESNEGO
OKULARNIKA

BEATA HANDWERKER-KUSTRZĘPA, 
OPTOMETRYSTA, PREZES CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

Ge nial nym roz wią za niem dla oku lar ni ków,
zwłasz cza tych po 40 ro ku ży cia są oku la -
ry pro gre syw ne. Ce nio ne prze ze mnie bar -
dzo, być mo że dla te go, że sa ma we szłam
już w okres tzw. pres bio pii, zna nej rów nież
pod ma ło przy jem ną na zwą – star czow -
zrocz ność. Pres bio pia po le ga na stop nio -
wej, fi zycz nej zmia nie ela stycz no ści so -
czew ki w oku, któ ra wpły wa na zdol ność
oka do usta wia nia ostrości przy pa trze niu
z bli ska. Jest to na tu ral ny pro ces, któ ry po -
ja wia się wraz z wie kiem. Ani in ten syw ne
ćwi cze nia oczu, ani mo dy fi ka cja die ty nie
cof ną zmian, któ rym pod le ga so czew ka.
Je śli, czy ta jąc ga ze tę lub pa trząc na ekran
kom pu te ra, od czu wa my dys kom fort, a na
do da tek wy ma ga my ko rek cji do da li, po -
win ni śmy po my śleć o oku la rach pro gre -
syw nych.  Bo ja ka to wy go da, gdy np. oglą -
da jąc pro gram te le wi zyj ny, w mo men cie
emi sji re klam, mo że my za cząć czy tać
książ kę bez ko niecz no ści zmia ny oku la -
rów! Presbio pia to nie ko niec świa -

ta – obec nie po ło wa Eu ro py zma ga się z tą
przy pa dło ścią! 
Oku la ry pro gre syw ne nie ma ją wi docz nej
wtop ki z mo cą do bli ży (jak oku la ry dwu -
ogni sko we) zdra dza ją cej wiek użyt kow ni -
ka – cze go wo le li by śmy cza sem unik nąć.
Do dat ko wo, oprócz wi dze nia da li i bli ży, za -
pew nia ją moż li wość wi dze nia po śred nie -
go. Po wsta ły na wet spe cja li stycz ne szkła
po zwa la ją ce na mak sy mal ny kom fort pra -
cy przy kom pu te rze, a tak że opty ma li zu ją -
ce ja kość wi dze nia pod czas pro wa dze nia
sa mo cho du. Rów nież pro du cen ci so cze -
wek kon tak to wych za dba li o oso by bę dą -
ce w okre sie pres bio pii. Po wsta ły so czew -
ki wie lo ogni sko we, mul ti fo kal ne, któ re za -
pew nia ją wi dze nie w peł nym za kre sie. So -
czew ki te ma ją bu do wę kon cen trycz ną:
ich część pe ry fe ryj na prze zna czo na jest
do wi dze nia da le kie go, a środ ko wa po sia -
da zmie nia ją cą się płyn nie moc, za pew nia -
ją cą wi dze nie po śred nie i bli skie. Ta kie
moż li wo ści, w tak nie wiel kiej for mie!

Progres Po czTerdziesTce
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mał go rza Ta wę giel -wnuk

Od20 lat co dzien ność Ro ma naMroz ka wy peł nia
czas spę dzo ny na blo ku ope ra cyj nym. Ja ko kar -
dio chi rurg, Ro man Mro zek mu si so bie ra dzić ze
spo ry mi daw ka mi stre su. W ży ciu i w spo rcie krę -
ci go jed no – prze kra cza nie gra nic. Je śli po pra -
cy nie ma go w do mu, to zna czy, że być mo że tre -
nu je, pod wyż sza wy trzy ma łość.

iron man to nie dy stans, to Cha rak ter

– Dzień za czy na się o 4 ra no. Jest jesz cze
ciem no, mi mo że jest śro dek la ta. W Bar ce lo -
nie słoń ce do pie ro wsta je. Jem ob fi te śnia da -

nie. Naj le piej ja jecz ni cę, wę dli ny, pie czy wo.
Przed star tem jesz cze ba na na. Dy stans pły wac -
ki w mo rzu za czy nam o godz. 7 ra no. Już wte -
dy mam świa do mość, że bieg ukoń czę do pie -
ro po zmro ku – opo wia da Ro man Mro zek. 
Kar dio chi rurg z Ka to wic od 10 lat wspi na się
na szczy ty swo ich moż li wo ści, star tu jąc w tria -
th lo nie na naj dłuż szym dy stan sie – iron man.
Już pię cio krot nie uda ło mu się prze pły nąć
w cią gu jed ne go wy ści gu 3,8 km, prze je chać
na ro we rze 180 km i prze biec 42,2 km. W ubie -
głym ro ku star to wał w Bar ce lo nie, wcze -
śniej – w nie miec kim Roth i au striac kim Kla -
gen fur cie. Je go naj lep szy wy nik to 12,5 godz.
Dla cze go to ro bi? 

– Lu bię prze kra czać gra ni ce. Nie ry wa li zo wać
z in ny mi, ale po pra wiać wła sne wy ni ki – przy -
zna je le karz i spor to wiec w jed nej oso -
bie. – Po za tym, lu bię dys cy pli ny spor to we,
w któ rych suk ces za le ży tyl ko ode mnie. Tria -
th lon, to zma ga nie się z sa mym so bą. Tak na -
praw dę na tę dys cy pli nę skła da się pięć dys -
cy plin. Oprócz pły wa nia, ko lar stwa i bie gu
na dy stan sie ma ra toń skim, do bry wy ścig to
jesz cze sztu ka od ży wia nia się i tre ning men tal -
ny. W trak cie za wo dów za wsze po ja wia się
myśl: wy co fam się, to już ostat ni raz, wię cej nie
wy star tu ję. Ale za rok znów sta ję na star cie.
Iron man tria th lon to w du żej mie rze kwe stia
cha rak te ru – do da je.

na gra ni Cy wy trzy ma ło śCi

Zda rza ły się że la zne dy stan se, któ rych na wet
Ro ma no wi Mroz ko wi nie uda ło się po ko nać.
Prze szko dy po ja wia ły się za rów no w ży ciu za -
wo do wym, jak i pry wat nym. Na tra sie Roman
Mrozek za trzy mał się tyl ko dwa ra zy. Z wo lą wal -
ki, zwy cię ży ły wa run ki at mos fe rycz ne.
Pierw szy raz mu sia łem wy co fać się z za wo dów
w ubie głym ro ku, w trak cie Si le sia Ma ra to -
nu – wspo mi na Ro man Mro zek. – By ło bardzo
zimno, pa dał deszcz. W po ło wie dy stan su
stwier dzi łem, że ten start nie jest do bry dla mo -
je go zdro wia. A ja nie mo gę so bie po zwo lić
na to, że by od cho ro wy wać ma ra ton przez dwa
ty go dnie – wspo mi na.
Do po dob nej sy tu acji do szło la tem, kie dy kar -
dio chi rurg wy star to wał w To ur de Fran ce dla
ama to rów. Tam też do gra ni cy wy trzy ma ło ści
do pro wa dzi ła go po go da. 
– Pierw szy etap wy ści gu w Wy so kich Al pach,
na Dol du Galibier i Alpe d’Huez ukoń czy łem.
By ło cie pło, sło necz nie – przez prze łęcz uda ło
mi się prze je chać z nie złym cza sem. Ty dzień

póź niej przy szło mi sta nąć na star cie dru gie go
eta pu, w ma sy wie cen tral nym Alp. Choć był
śro dek la ta, tem pe ra tu ra nie prze kra cza ła 7
stop ni Cel sju sza. W do dat ku pa dał prze ni kli wy
deszcz. Etap miał bli sko 200 km, a ja nie by łem
wsta nie po ko nać na wet po ło wy. Po80km wy co -
fa łem się, do świad cza jąc hi po ter mii. By łem tak
wy zię bio ny, że nie po tra fi łem wy stu kać nakla wia -
tu rze te le fo nu nu me ru. Jak się po tem oka za ło,
nie tyl ko mnie po go da da ła wkość – na tra sie od -
pa dło wów czas 5 tys. ko la rzy -ama to rów – wspo -
mi na z ża lem Mro zek.

le ka rza sPoj rze nie na sPort

Iron man to mor der czy wy si łek. Ja ko le karz i za -
wod nik w jed nej oso bie, Ro man Mro zek wie
o tym naj le piej. Za py ta ny o wpływ ta kie go wy -
sił ku na or ga nizm czło wie ka, od po wia da bez
za jąk nię cia. 
– Na ta kim dy stan sie spa la się mię dzy 6 a 10 tys.
kcal. Po wy ści gu czło wiek przez ty dzień do cho -
dzi do sie bie, wszyst ko go bo li. Po dob no u nie -
któ rych za wod ni ków wsu ro wi cy wy kry wal na jest
tro po ni na, sub stan cja obec naprzy za wa le ser ca.
Zda rza się uszko dze nie ko mó rek mię śnia ser co -
we go. Są wy le wy krwi do mię śni, po roz ry wa ne
włó kien ka mię śnio we – wy li cza pre cy zyj nie dok -
tor Mro zek i bez wa ha nia do da je: – Ale sport to
nie ja kaś gry pa, czy in na cho ro ba, któ ra ma ne -
ga tyw ny wpływ na or ga nizm. Na wet ta ki wy si łek
jest lep szy niż brak ru chu i cią głe opy cha nie się.
Po za tym, w ży ciu trze ba mieć coś, co spra wia
fraj dę. Ja swo ją pa sję już zna la złem – mó wi. 
I pa sją, jak gry pą, za ra ził swo ją ro dzi nę. Wraz
z żo ną wziął udział w To ur de Po lo gne dla ama -
to rów. Dzie ci też po je cha ły na krót szych dy stan -
sach. – Cza sa mi to wa rzy szy mi ca ła ro dzi -
na na ro we rach. Ja bie gnę a żo na z dzieć mi ja -
dą obok. Mam to wa rzy stwo i mo bil ny bu -
fet – śmie je się. ■

TAFLA WODY BURZY SIĘ. ZAWODNICY GOTUJĄ SIĘ DO WALKI. SYGNAŁ, RUSZYLI! WODA
BULGOCZE, KIPI, WRZE. DWA TYSIĄCE PŁYWAKÓW, A WŚRÓD NICH KATOWICZANIN – ROMAN
MROZEK, RZUCA SIĘ DO WODY, BY W JAK NAJKRÓTSZYM CZASIE POKONAĆ 3,8 KM. POTEM
CZEKA ICH JESZCZE PRZESIADKA NA ROWER I 180 KM MORDERCZEGO WYSIŁKU.
NA KONIEC – MARATON. NIE KAŻDY DOBIEGNIE DO METY. NIEKTÓRZY TĘ LINIĘ PRZEKROCZĄ
W SAMOCHODACH SŁUŻB MEDYCZNYCH. TO IRONMAN TRIATHLON – WYŚCIG TYLKO DLA TYCH,
KTÓRZY ORGANIZM I NERWY MAJĄ Z ŻELAZA

cHarakTer
z żelaza

roman
mrozek

KARDIOCHIRURG I TRIATHLONISTA. PIERWSZY
RAZ STANĄŁ NA STARCIE TRIATLONU
W WIEKU 37 LAT. 
Od tego czasu udało mu się pięciokrotnie zdobyć szczyt
własnych możliwości i pokonać dystans ironman. 3,8 km
w wodzie, 180 km na rowerze i 42,2 km biegiem potrafi
pokonać w 12,5 godziny. Pracuje w Górnośląskim
Centrum Medycznym i mieszka w Katowicach-
Kostuchnie. W każdy wtorek można go spotkać
w Bażantowie podczas zajęć z indoor cyclingu
w centrum fitness. 

OPRÓCZ PŁYWANIA, KOLARSTWA
I BIEGU NA DYSTANSIE
MARATOŃSKIM, TRIATHLON, TO
JESZCZE SZTUKA DOBREGO
ODŻYWIANIA SIĘ I TRENING
MENTALNY. W TRAKCIE
ZAWODÓW ZAWSZE POJAWIA SIĘ
MYŚL: WYCOFAM SIĘ, TO JUŻ
OSTATNI RAZ, WIĘCEJ NIE
WYSTARTUJĘ. ALE ZA ROK ZNÓW
STAJĘ NA STARCIE. IRONMAN
TRIATHLON, TO W DUŻEJ MIERZE
KWESTIA CHARAKTERU 

ROMAN MROZEK POLECA TRASY
ROWEROWE I BIEGOWE 

W Bażantowie mamy wspaniałe tereny
do biegania. 300 metrów od osiedla
znajduje się las a w tym lesie niejeden
biegacz znajdzie trasy dla siebie. Ja
zwykle biegam do Rybaczówki – trasa
tam i z powrotem to 15 km, czyli dobry
dystans na godzinę biegu. Bardziej
wytrzymałym polecam bieg do Doliny
Trzech Stawów – z Bażantowa to
dystans 21 km, czyli półmaraton. Żeby
wziąć udział w zawodach triathlonowych
w przyszłym sezonie na krótszych
dystansach – dystansie sprinterskim lub
olimpijskim – treningi trzeba zacząć już.
Zima to dobry czas na indoor cycling.
Biegać można w zasadzie bez względu
na pogodę i porę roku. Trzeba się tylko
dobrze ubrać. Żeby być gotowym na start
w czerwcu, od lutego, marca trzeba
zwiększać ilość czasu na treningi. 

Adrian Larisz

Roman Mrozek
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w Hołdzie
PalanTowi

„W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
18 KWIETNIA 1949 ROKU O GODZINIE
SZÓSTEJ RANO WYRUSZYLIŚMY
Z HALI GĄSIENICOWEJ Z MICHAŁEM
GAJEWSKIM. JUŻ W GODZINĘ
BYLIŚMY POD ŚCIANĄ
I ROZPOCZĘLIŚMY WSPINACZKĘ.
PO WEJŚCIU NA ŚCIANĘ, IDĄC
STROMYMI PŁASZCZYZNAMI
ŚNIEŻNYMI, KIEROWALIŚMY SIĘ
NA FILAR. NA WYSOKOŚCI
SZEŚĆDZIESIĘCIU
DO SIEDEMDZIESIĘCIU METRÓW
POJAWIAJĄ SIĘ PIERWSZE
TRUDNOŚCI. W TEJ CZĘŚCI FILAR
BYŁ NA OGÓŁ SŁABO OŚNIEŻONY,
CHOĆ SILNIE OBLODZONY, TAK, ŻE
TRZEBA BYŁO IŚĆ BARDZO
OSTROŻNIE. KAŻDE POŚLIŹNIĘCIE
GROZIŁO KATASTROFĄ…”

krzysz Tof ku kliń ski

Tak roz po czy na się re la cja li te ra ta Ja na Dłu go -
sza, któ ry w śro do wi sku ta ter ni ków no sił przy -
do mek „Pa lant”. Był jed nym z naj wy bit niej szych
wspi na czy w hi sto rii pol skie go ta ter nic twa oraz
al pi ni zmu, któ ry swo ją ta trzań ską do mi na cję
roz po czął od spek ta ku lar ne go, pierw sze go zi -
mo we go przej ścia Pół noc ne go Fi la ra Świ ni cy.
My ślę, że wie lu chcia ło by mieć na swo im kon -
cie przej ście w ra kach i z cze ka nem ko lej nych
skal nych pro gów fi la ru. Moż na oczy wi ście naj -
trud niej sze miej sca pró bo wać obejść śnież ny -
mi po la mi, ale… czy wte dy po ko nu je się tak na -
praw dę Pół noc ny Fi lar Świ ni cy?
Cóż mo gą ro bić prze wod ni cy gór scy zi mą, kie -
dy ruch wy ciecz ko wy za mie ra a po trze ba kon -
tak tu ze strze li sty mi tur nia mi co raz bar dziej do -
skwie ra?

Wte dy przy cho dzi czas na re ali za cję gór skich
ma rzeń.
Na sza wy pra wa za czy na się stan dar do wo
od wi zy ty w „Be tle jem ce” na Ha li Gą sie ni co wej,
skąd 9 mar ca 2011 ro ku nad ra nem wy ru sza -
my w kie run ku Świ nic kiej Prze łę czy. Ra zem
z mo im do świad czo nym part ne rem wspi nacz -
ko wym – Kry stia nem, tak jak pierw si zdo byw -
cy, kie ru je my się na Fi lar. Z tą jed nak róż ni cą,
że od ra zu wcho dzi my w pierw szy próg skal ny,
któ ry jak pra wi dło usta wia nas „do pio nu” i po -
ka zu je przed smak trud no ści, ja kie szy ku je nam
zi mo wa Świ ni ca. Na szczę ście po go da jest wy -
śmie ni ta – nie wiel ki mróz, bez chmur ne nie bo
i nie zbyt moc ny wiatr.
Po czą tek ko lej nej dłu go ści li ny wie dzie stro -
mym śnież nym po lem, a po ok. 20 me trach
wcho dzi ob lo dzo ną ska łą na ko lej ny próg skal -
ny. Stam tąd moc no na chy lo ne śnież ne zbo cze

do pro wa dza nas pod prze wie szo ną ścia nę,
na któ rą trze ba się do stać, tra wer su jąc dość
trud ne miej sce. I zno wu mo ja ko lej na pro wa -
dze nie. Wspi nam się po gra ni to wych blo kach,
stal ra ków wy da je nie przy jem ne zgrzy ty, cze -
kan za miast po ma gać we wspi nacz ce, ewi -
dent nie prze szka dza. Sta ran nie ba lan su ję cia -
łem, z roz wa gą sta wiam ko lej ne kro ki, ką tem
oka ob ser wu ję ase ku ru ją ce go mnie part ne ra,
któ ry jest sześć me trów po de mną. Jesz cze
bar dziej sku piam uwa gę na ko lej nych ru chach,
aż wresz cie je stem na ma łej grzę dzie skal nej
i za kła dam punkt ase ku ra cyj ny. Nie ste ty mo je
szczę ście oka zu je się być ilu zo rycz ne. Przede
mną ko lej ny próg skal ny, któ ry z te go miej sca
wy da je się nie zwy kle trud ny do po ko na nia.
Two rzę w gło wie wi zu ali za cje ru chów, któ re po -
zwo lił by mi przejść to miej sce. Krzy czę w dół
do part ne ra, że bę dzie bar dzo trud no i że mu si

uwa żać z ase ku ra cją. Pod cho dzę bli żej
pod ska łę, usta wiam ra ki na nie wiel kich wy pu -
stach skal nych, cze ka nem się gam bar dzo wy -
so ko do je dy ne go miej sca, któ re po zwa la
choć by w mi ni mal ny spo sób pod cią gnąć się
ku gó rze. Przez gło wę prze la tu je mi myśl, że
gdy by to by ło la to, to już był bym na gó rze… ale
jest zi ma a na bu tach ra ki, któ re w po łą cze niu
z gra ni to wą ska łą sta no wią mar ne po łą cze nie. 
I zno wu to pa skud ne zgrzy ta nie me ta lu o ska -
łę. Po ko lej nych sześć dzie się ciu me trach do -
cho dzę do wy god ne go miej sca, gdzie Świ nic -
ka Ław ka prze cho dzi przez Sio deł ko. Za kła -
dam sta no wi sko ase ku ra cyj ne i ścią gam
do sie bie part ne ra. Na resz cie chwi la od po czyn -
ku, moż na coś zjeść i na pić się go rą cej her ba -
ty. Za uwa żam pierw sze ozna ki zmę cze nia,
a przed na mi naj trud niej szy od ci nek. Wspi nam
się da lej, ide al nie grzbie tem fi la ra, aż przede

mną wy ra sta spo ry okap skal ny. I tu po ja wia się
pro blem, czy pró bo wać go po ko nać z le wej czy
też z pra wej stro ny? In tu icja ka że mi iść w pra -
wo, ale mój part ner krzy czy… Idź w le wo! Ru -
szam, więc w le wo. 
Ase ku ra cja sła ba, a po de mną 100-me tro wa ot -
chłań. Po chwi li za uwa żam, że nie mam moż li -
wo ści przej ścia tym wa rian tem i mu szę wró cić
się ok. 10 me trów po nie zwy kle nie przy jem nej,
gład kiej pły cie. Da lej idę więc w pra wo do pio -
no we go za cię cia, któ re oka zu je się naj trud niej -
szym miej scem na ca łej dro dze. Usta wiam ra ki
na mi nia tu ro wych kra wę dziach i z mo zo łem po -
ko nu ję ko lej ne me try. Wresz cie uda je mi się
wyjść z tej mat ni na nie wiel ką 20-cen ty me tro wą
pół kę skal ną. Za kła dam sta no wi sko i po wta -
rzam ry tu ał ze ścią ga niem do sie bie part ne ra.
Te raz te ren nad na mi wy da je się ła twiej szy, to
zna czy trze ba przejść moc no na chy lo ne 70-

me tro we po le śnież ne. Kry stian bie rze to za da -
nie na sie bie. 
Ostat nie dwa wy cią gi to so lid na zi mo wa wspi -
nacz ka, któ ra wy sy sa z nas reszt ki ener gii.
Wresz cie po 8 go dzi nach od mo men tu wej ścia
w dro gę, po po ko na niu 450 me trów ścia ny sta -
je my na szczy cie Świ ni cy. Za czy na za pa dać
zmierzch. Gdzieś w środ ku roz sa dza nas nie -
wy obra żal na ra dość, po czu cie speł nie nia oraz
pew ność, że ży cie ma wy jąt ko wy smak. 
Pa ku je my w eks pre so wym tem pie sprzęt
do ple ca ków i za czy na my scho dzić. Na Świ nic -
ką Prze łęcz scho dzi my już „na świa tłach”.
Do Be tle jem ki do cie ra my szczę śli wie o 20:30.
Te raz do pie ro, jak wy traw ni ki pe rzy, mo że my
de lek to wać się na szym suk ce sem. 
Pół noc ny Fi lar Świ ni cy – zro bio ny! Zro bio ny
whoł dzie Pa lan to wi – czło wie ko wi, któ ry50 lat te -
mu ja ko pierw szy prze szedł tę dro gę zi mą.■

krzysztof kukliński 

GÓRY POKOCHAŁ JUŻ JAKO KILKULATEK, GDY PODCZAS
OBERWANIA CHMURY WSPINAŁ SIĘ NA CYL HALI
ŚMIETANOWEJ. 
Później były wędrówki po Beskidach, Tatrach i Sudetach. Już jako
dorosły człowiek zyskał uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego
i Przodownika Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie, Tatry i Sudety,
licencję na Babiogórski Park Narodowy i Ojcowski Park Narodowy oraz
uprawnienia Instruktora Wspinaczki Skałkowej. Równolegle rozwijała się
pasja wspinaczkowa. Początkowo na sztucznej ścianie wspinaczkowej,
potem na skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ścianach Tatr oraz
Alp. Wspina się latem i zimą; w jurajskim wapieniu, tatrzańskim granicie
i w każdym innym rodzaju skały. Nie rezygnuje ze wspinania się w lodzie
oraz z drytoolingu. Zdobył m. in. Mont Blanc, Monte
Rosa, Grossglockner, Gerlach, a zimą – Rysy, Świnicę, Mnicha
i Kazalnicę Mięguszowiecką... Można go spotkać na ściance
wspinaczkowej w Bażantowie 

Archiwum Krzysztofa Kuklińskiego
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Trzymaj
formę
w dobrym
miejsCu

CENTRUM SPORTOWE BAŻANTOWO
TO PONAD 10 TYS. METRÓW
KWADRATOWYCH PRZESTRZENI DLA
CIAŁA I DUCHA. JUŻ
NA POCZĄTKU 2013 ROKU BĘDZIEMY
MOGLI ZRELAKSOWAĆ SIĘ
W SAUNIE, ZAŻYĆ KĄPIELI
W BASENIE I SKORZYSTAĆ
Z KORTÓW DO TENISA I SQUASHA.
JUŻ TERAZ MIŁOŚNICY AKTYWNEGO
TRYBU ŻYCIA MOGĄ GRAĆ
W KOSZYKÓWKĘ I PIŁKĘ NOŻNĄ
W NOWOCZESNEJ HALI SPORTOWEJ

basen – czterotorowy basen
o wymiarach 17 x 8m, połączony
z salonem wypoczynkowym i wannami
jacuzzi to przestrzeń prawdziwego
relaksu. Salon wypoczynkowy stworzy
cichą i nastrojową atmosferę dla osób
korzystających z basenu i saun. Dla
wypoczywających panoramiczny widok
na ogród 

saunarium – strefa SPA
obejmie kompleks dziewięciu

saun o zróżnicowanym klimacie,
w tym: sześć saun fińskich, dwie łaźnie

parowe oraz saunę infrared, w której
promienie podczerwone podgrzewają ciało

fiTness – przestrzeń bogato
wyposażona w wysokiej klasy urządzenia

aerobowe i siłowe, podzielona na strefy
dedykowane ćwiczącym o różnym stopniu

zaawansowania w dążeniu
do doskonałości. Znajdzie się tu m. in.
Sala Zen, ćwiczyć można jogę i pilates

w atmosferze wyciszenia i medytacji. Sala
dance & fitness – z dobrze nagłośnionym
i przestronnym wnętrzem przeznaczonym
do zajęć z aerobiku, Sala giro – dla tych,

którzy przemierzają kilometry podczas
zajęć z indoor cyclingu 

Materiały Osiedla Bażantowo

Hala Tenisowa
–Trzy korty o nawierzchni

dywanowej z gumowym
granulatem. Atutem hali

będzie komfort
temperaturowy i akustyczny
niezmiennie przez cały rok,
jako alternatywa w upalne,

wietrzne i wilgotne dni

WIELOFUNKCYJNE CENTRUM SPORTOWE
TO UZUPEŁNIENIE OFERTY BAŻANTOWA,
KTÓRE JEST MIASTEM W MIEŚCIE. 
Zaplecze sportowo-rekreacyjne winno być
standardem nowoczesnego i komfortowego miejsca
zamieszkania. To odpowiedź na zmianę stylu życia
wielu ludzi, dla których aktywność fizyczna i zdrowie
są nie tylko ważne, ale dają też wiele satysfakcji
i rozrywki. O zaletach ruchu i jego zbawiennym
wpływie na nasze zdrowie i samopoczucie pisze się
dzisiaj bardzo dużo, niestety gorzej jest
z dostępnością bazy sportowej. Właśnie ten deficyt
chcemy uzupełnić, oferując unikalny pod względem
jakości, wyposażenia oraz oferty dla dzieci, młodzieży

i dorosłych obiekt sportowy. Już dzisiaj z hali sportowej
i wielofunkcyjnych boisk korzystają uczniowie Szkoły
Pijarskiej oraz dzieci i młodzież sekcji sportowej klubu
Bażantowo. To co wyróżnia Centrum to właśnie bogata
oferta skierowana do młodych ludzi ich rodzin. Naszym
celem jest promocja zdrowia poprzez różne formy
aktywności ruchowej wsparte zapleczem
fizjoterapeutycznym i odnową biologiczną. Miłym
uzupełnieniem będzie relaks w strefie saun i basenu
a także rozrywka przy grze w kręgle i bilarda. Całości
dopełni przytulna restauracja z barem, gdzie klient
ugasi pragnienie i zdrowo się posili. Będzie nam
bardzo miło gościć Państwa w kompleksie sportowym
z na początku przyszłego roku. 

jaCek Piwkowski
Prezes zarządu millenium sPort
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INAUGURACJA SEZONU NARODOWEJ
ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
POLSKIEGO RADIA

12 Paź dzier ni ka, godz. 19.30
Cen trum Kul tu ry Ka to wi ce
Bi le ty w ce nach 35 i 40 zł
Na roz po czę cie se zo nu 2012/2013, NO SPR
za ser wu je nam kon cert z oka zji 130. rocz ni cy
uro dzin Ka ro la Szy ma now skie go. Or kie strze,
któ ra za pre zen tu je Kon cert skrzyp co wy Ka ro -
la Szy ma now skie go i III Sym fo nię Krzysz to fa
Pen de rec kie go (któ ry po pro wa dzi or kie strę!)
to wa rzy szyć bę dzie so list ka Soy oung
Yoon – lau re at ka I na gro dy w ubie gło rocz nym
Kon kur sie im. H. Wie niaw skie go.

WSZYSTKO O KOBIETACH…
I MĘŻCZYZNACH

13, 14 Paź dzier ni ka, g. 18.30
Cen trum Kul tu ry Ka to wi ce
Bi le ty w ce nach 40 zł i 35 zł (je den spek takl)
Wszyst ko o ko bie tach oraz Wszyst ko o męż -
czy znach to in te li gent ne ko me die ro dem
z kra kow skie go Te atru Lu do we go, któ re rów -
no cze śnie roz śmie sza ją i wzru sza ją do łez.
Bę dzie je moż na zo ba czyć w Ka to wi cach,
ko lej no, 13 i 14 paź dzier ni ka (co cie ka we, ta -

niej niż w Kra ko wie!). Wszyst ko o ko bie tach
to opo wieść, w któ rej ilość za baw nych dia lo -
gów i ri post, wy mie nia nych mię dzy bo ha ter -
ka mi, po wo du je ta ki en tu zjazm pu blicz no ści,
że trze ba prze ry wać przed sta wie nie. Idea
jest bar dzo pro sta. Ob ser wu je my na prze -
mia n15 prze róż nych ko biet – od dziew czy -
nek w pia skow ni cy po pen sjo na riusz ki do mu
spo koj nej sta ro ści – w cza sie co dzien nych
i nie co dzien nych sy tu acji i spo rów. Z ko lei
Wszyst ko o męż czy znach, to spek takl wy kre -
owa ny ze strzę pów roz mów pod słu cha nych
w si łow ni, de kla ra cji wy gła sza nych przy kie -
lisz ku, nie do koń ca groź nych gróźb przed -
sta wi cie li pół świat ka, ale i bez rad nych roz -
mów w sy tu acji, kie dy utra ci my ko goś bli -
skie go.

ZU PEŁ NIE NO WA TO SCA

20 Paź dzier ni ka, g. 18 (pre mie ra)
Ope ra Ślą ska w By to miu
Bi le ty w ce nach 50, 70, 90 zł
Pra pre mie ra „To sci” od by ła się 14 stycz -
nia 1900 ro ku w Te atro Con stan zi w Rzy mie,
i choć po cząt ko wo nie zo sta ła przy ję ta z en tu -
zja zmem przez kry ty ków i pu blicz ność, dziś
uzna je się ją za jed ną z naj po pu lar niej szych
oper świa ta, a jej ty tu ło wą bo ha ter kę za li cza

do ka no nu naj więk szych he ro in ope ro wych.
Pierw sza „To sca” Ope ry Ślą skiej zo sta ła wy -
sta wio na 15 wrze śnia 1945 r. pod kie row nic -
twem ar ty stycz nym Ada ma Di du ra (by ła to dru -
ga pre mie ra w hi sto rii te go ro dzą ce go się w po -
wo jen nej Pol sce te atru). Te go rocz na in sce ni za -
cja to dzie ło by tom skich Ta de uszów – Se ra fi -
na i Bra dec kie go, a więc po zy cja obo wiąz ko -
wa w ka len da rzach wszyst kich en tu zja stów
ope ry.

OUR HOUSE – NOWY MUSICAL
ROZRYWKI

27 (polska prapremiera),
28, 30, 31 Października
Te atr Roz ryw ki w Cho rzo wie
Bi le ty w ce nach 29 – 85 zł
Mu si cal Our Ho use po wstał na West En -
dzie 28 paź dzier ni ka 2002 ro ku. Po kil ku in -
sce ni za cjach w róż nych czę ściach świa ta,
od koń ca paź dzier ni ka bę dzie go moż -
na tak że oglą dać w cho rzow skim Te atrze
Roz ryw ki. Dy na micz ny i prze peł nio ny mło -
dzień czą ener gią mu si cal, to obo wiąz ko wa
po zy cja szcze gól nie dla mi ło śni ków gru py
Mad ness, któ rej prze bo je prze wi ja ją się
przez opo wieść o na sto let nim Mak sie i je go
pe ry pe tiach. ■

iX międzynarodowy
konkurs dyrygentów 
im. g. fitelberga 

16 – 25 li sTo Pa da
Sa la kon cer to wa Aka de mii Mu zycz nej 
Bi le ty w ce nach: 28 i 40 zł (kon cer ty otwar cia i lau re atów, wstęp na prze słu cha nia jest bez płat ny)
Mię dzy na ro do wy Kon kurs Dy ry gen tów im. Grze go rza Fi tel ber ga w Ka to wi cach jest jed nym
z trzech naj waż niej szych pol skich mię dzy na ro do wych kon kur sów wy ko naw czych – obok Kon -
kur su Pia ni stycz ne go im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie oraz Kon kur su Skrzyp co we go im. Hen -
ry ka Wie niaw skie go w Po zna niu. Ini cja to rem i or ga ni za to rem pierw szej edy cji (1979) w set ną rocz -
ni cę uro dzin Grze go rza Fi tel ber ga (kom po zy to ra i wy bit ne go dy ry gen ta) był je go uczeń, Ka rol
Stry ja, któ ry pro wa dził też na stęp ne edy cje kon kur su (aż do śmier ci w 1998 ro ku). Kon kurs, któ ry
od by wa się w cy klu czte ro let nim, to dzie ło jest prze zna czo ny dla dy ry gen tów, któ rzy w dniu in au -
gu ra cji im pre zy nie prze kro czy li 35. ro ku ży cia. Je go re per tu ar obej mu je utwo ry kla sy cy zmu wie -
deń skie go, ro man ty zmu i mu zy ki XX wie ku, w tym utwo ry kom po zy to rów pol skich. Or ga ni za to ra -
mi wy da rze nia są Fil har mo nia Ślą ska w Ka to wi cach i Fun da cja Mu zycz na Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Dy ry gen tów im. Grze go rza Fi tel ber ga. BW

Krzysztof Lisiak

 sPort PLaCE 
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powierzchni na czterech poziomach 

dla zdrowia i dobrej zabawy 

cenTrum
sPorTowe
bażanTowo
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CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 / ALTUS Katowice ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice ul. Mickiewicza 15/ BIURO
CENTRUM Katowice ul. Mickiewicza 29 / UNIWERSYTET EKONOMICZNY KATOWICE ul. Adamskiego 7 / UNIWERSYTET ŚLĄSKI REKTORAT Katowice ul. Bankowa 12 /
WSZMOIJO Gallus Katowice ul. Gallusa 12 / HOTEL ARSENAL PALACE Chorzów ul. Padarewskiego 35 / QUALITY HOTEL KATOWICE ul. Szybowcowa 1A /  HOTEL VACANZA
Siemianowice Śl. ul. Olimpijska 4/ MG CENTRUM Katowice ul. Kolejowa 54 / BAWARIA MOTORS Katowice ul. Roździeńskiego 204 /  LEXUS KATOWICE ul. Roździeńskiego 208 /
AUTOKOPEX Katowice Ul. Roździeńskiego 208 / JKK MOTO Katowice ul. Rzepakowa 6 / RENAULT PIETRZAK Katowice ul. Bocheńskiego 125/ LELLEK PORSCHE Katowice ul.
Kochłowicka 103/ PRO-MOTO Katowice ul. Rzepakowa 6/ AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51/ PEUGEOT LUBOS Bytom Strzelców Bytomskich 82C / RENAULT BAMARKO Bytom
Strzelców Bytomskich 51/ ŚRODULA Sosnowiec ul. Zuzanny 24 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice ul. Sokolska 2/ OPERA ŚLĄSKA Bytom ul. Moniuszki 21/ TEATR ŚLĄSKI Katowice
Rynek 10/ GALERIA SZYB WILSON Katowice ul. Oswobodzenia 1/ MUZEUM ŚLĄSKIE Katowice ul. Korfantego 3/ CENTRUM SZTUKI FILMOWEJ Katowice ul. Sokolska 66 /
KOPALNIA GUIDO Zabrze ul. 3 Maja 93 / BIBLIOTEKA ŚLĄSKA Katowice Plac Rady Europy 1 / TYSKIE BROWARIUM Tychy ul. Mikołowska 5 / TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA Będzin
ul. Teatralna 4 / ZAMEK STARE TARNOWICE Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka 39 /  BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY Bytom ul. S. Żeromskiego 27 / DOM MUZYKI I TAŃCA
Zabrze ul. Gen. De Gaulle'a 17  / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice Plac Sejmu Śląskiego / PIZZA HUT Katowice ul. Korfantego 9a / DOBRA KARMA Katowice ul. Św. Jacka 1 / PURE
FITNESS, AGORA Bytom pl. Kościuszki 1 / MARRAKECH Czeladź ul. Wojkowicka 13 / DENTIM CLINIC Katowice ul. Opolska 7 / DENTIM CLINIC, Dębowe Tarasy Katowice ul. Baildona
12 / CENTRUM KULTURY KATOWICE pl. Sejmu Śląskiego 2 / KATOWICE – MIASTO OGRODÓW pl. Sejmu Śląskiego 2 / PURE FITNESS, Silesia City Center Katowice ul.
Chorzowska 107 / B.FIT Katowice ul. Dąbrówki 10 / REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA Katowice ul. Opolska 15 / PURE FITNESS FORUM Gliwice ul. Lipowa 1 / MUZEUM
GÓRNICTWA WĘGLOWEGO Zabrze ul. 3 Maja 19

josHua bell
skrzypek ze stacji metra
waszyngTon. jesT 12 sTycznia 2007 roku, godziny
Porannego szczyTu. na jednej ze sTacji meTra
mężczyzna w wyTarTycH dżinsacH wyjmuje
skrzyPce i zaczyna grać jeden z uTworów bacHa

Wokół pędzą ludzie – przez godzinę skrzypka mija około
tysiąca osób. Zaledwie sześcioro z nich przystaje
na chwilę, by posłuchać muzyki. Mężczyzna kończy grać,
zabiera zarobione w tym czasie 32 dolary, chowa
instrument do futerału i odchodzi w kierunku peronu.
Tym mężczyzną jest Joshua Bell – jeden
z najwybitniejszych współczesnych wirtuozów skrzypiec.
Przed chwilą na skrzypcach Stradivariusa wartych
około 3,5 miliona dolarów, zagrał najpiękniejsze melodie,
jakie kiedykolwiek napisano, a kilka dni przed swoim
występem w waszyngtońskim metrze dał koncert
w Bostonie, na który bilety kosztowały po 100 dolarów
i rozeszły się w ciągu kilku godzin.
Występ Bella w waszyngtońskim metrze sprzed ponad
pięciu lat był eksperymentem zorganizowanym przez
dziennik „Washington Post”. Jego dziennikarze chcieli się
dowiedzieć, czy w zwykłych, banalnych okolicznościach
jesteśmy w stanie dostrzec piękno, czy zatrzymamy się
na chwilę, by je kontemplować. 
Jak się dowiedzieliśmy, w ramach europejskiego
tournée obejmującego najlepsze sceny Wiednia, Paryża
i Londynu, 5 grudnia Joshua Bell zagra w Centrum Kultury
Katowice. Choć to nie jego pierwsza wizyta w naszym kraju,
to o bilety na koncert nie będzie łatwo, a na występ
w katowickim metrze nie ma co liczyć. Koneserom piękna
polecamy więc pośpiech i życzymy niezapomnianych
wrażeń.

Bill Phelps www.joshuabell.com

Place Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących lokalizacjach:
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konkurs dla najmłodszycH!
Przysyłajcie do nas Wasze propozycje scenariuszy na następne odcinki komiksów. Najlepszy nagrodzimy mangowym portretem. 
Na zgłoszenia pod adresem: a.janik@panoramasilesia.pl, czekamy do 1 listopada  2012 r.
Sponsorem nagrody jest Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mundo Marino” w Katowicach przy ul. Pijarskiej 5.
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Twoje MIEJSCE 
w Katowicach

• Mieszkania i apartamenty  • Prestiżowe nieruchomości 
• Centrum handlowe • Centrum sportowe • Basen
• Wypoczynek i Spa • Przedszkola i szkoły

www.bazantowo.pl

moderna

www. bazantowo.pl


