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WYPOŻYCZ HULAJNOGĘ
I W DROGĘ
Po ulicach Bytomia mkną już zielone elektryczne hulajnogi Bolt. Dzięki nim bezpiecznie i ekologicznie będzie
można przemieszczać się po Śródmieściu Bytomia,
a także po Rozbarku, Szombierkach i Łagiewnikach.
W mieście uruchomiono 18 punktów, w których można
wypożyczyć pojazdy. Koszt przejazdu to 50 gr za minutę użytkowania (odblokowanie jest bezpłatne). Pojazdy
są lekkie, stabilne, wyposażone w oświetlenie. Mogą
osiągać maksymalną prędkość 25 km/h, jednak w ścisłym centrum nie pojedziemy szybciej niż 18 km/h. By
skorzystać z hulajnóg, wystarczy zainstalować w telefonie aplikację Bolt. Hulajnogę odblokujemy, skanując
kod QR umieszczony na kierownicy urządzenia. Przed
rozpoczęciem pierwszego przejazdu, każdy użytkownik będzie się musiał zapoznać z instrukcją dotyczącą
bezpiecznej jazdy oraz parkowania pojazdu.

Drodzy Czytelnicy!
Bytom jest jednym
z miast, które ma szansę
na pozyskanie środków
z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji. Środki te
mogłyby pomóc miastu
uporać się ze społecznymi,
gospodarczymi i środowiskowymi skutkami transformacji energetycznej.
W obliczu dyskusji o unijnej pomocy dla Bytomia
i innych pogrórniczych
miast, w kwietniowym
numerze Rynku 7 rozmawiamy z Andrzejem
Falkiewiczem, specjalistą
pracy socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie, o problemach,
z jakimi miasto mierzyło
20 lat temu, kiedy zamykane były kopalnie.
Oprócz tego, wiosennie
zapraszamy do spacerów
po miechowickim Parku Ludowym, Rozbarku,
gdzie zegar na budynku
dawnej cechowni KWK
„Rozbark” znów odmierza
czas oraz do odwiedzenia
Miejsca przy ul. Wrocławskiej 94.
Zapraszam do lektury
i odwiedzenia Rynku 7.
Małgorzata Węgiel-Wnuk
Redaktor Naczelna
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ROZMOWA RYNKU

Andrzej Falkiewicz
specjalista pracy socjalnej
od ponad 28 lat związany
z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie.
Zaangażowany jest
w projekt Prawo
ochronnym parasolem
dziecka, pełni także
całodobowy telefoniczny
dyżur interwencyjny, pod
który można zgłaszać
zdarzenia, które wymagają
natychmiastowej reakcji
odpowiednich służb.
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CZŁOWIEK
WA Ż N I E J S Z Y
N I Ż PA R A G R A F
Nie zawsze płacz dziecka, który dobiega zza
ściany, jest znakiem, że u sąsiadów źle się dzieje.
Nie zawsze też senior, którego mijamy na klatce
schodowej, potrzebuje pomocy. Lecz zawsze,
gdy pojawiają się wątpliwości, trzeba reagować.
Przekonuje o tym Andrzej Falkiewicz, specjalista
pracy socjalnej, który w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie prowadzi interwencyjny dyżur
telefoniczny.
Tekst: Anna Krzyszkowska/ Zdjęcia: Grzegorz Goik

Przeczytałam kiedyś, że pracownik socjalny powinien
być skrzyżowaniem wszechwiedzącego z miłosiernym.
To trudny i niedoceniony
zawód. Miał Pan tego świadomość, wybierając taką
ścieżkę zawodową?
Trafiłem tu przez czysty
przypadek. W tamtym czasie
w Miejskim Ośrodku Pomocy
Rodzinie radcą prawnym był
mój ojciec i kiedy pojawiło się
wolne miejsce na stanowisku
pracownika socjalnego, nie
zastanawiając się długo, poszedłem i zostałem do dziś.

W ciągu 28 lat pracy towarzyszył Pan bytomianom
w czasie przemian gospodarczych związanych z restrukturyzacją górnictwa.
Z jakimi problemami z Pana
punktu widzenia borykał się
Bytom ćwierć wieku temu?
Z jakimi mierzy się dziś?
W chwili pierwszej restrukturyzacji kopalń zgłosiło się
do nas wiele osób, które straciły pracę. Ludzie wytrąceni
ze swojej codzienności, nie potrafili poradzić sobie z nową
rzeczywistością. Wielu górników dostało odprawy, które
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w krótkim czasie wydali na remont
mieszkania czy zakup auta, po czym
przychodzili do ośrodka po pomoc.
Po tylu latach ślady po tych przemianach może nie są już tak wyraźne,
lecz wciąż istnieją. Bytom to miasto,
w którym temat pomocy społecznej
zawsze był żywy i dotyka kolejnych pokoleń.
Wiele rodzin korzysta
z pomocy społecznej
od momentu, kiedy się
zatrudniłem. Teraz korzystają z niej ich dzieci
i wnuki, więc mamy
tu przykład dziedziczenia ubóstwa. Choć
trzeba powiedzieć,
że wiele zmieniło się
na lepsze w podejściu
do pomocy społecznej.
Pracuje Pan w pomocy społecznej już
szmat czasu. Zna Pan
tysiące ludzkich historii. Która z nich najbardziej dodała
Panu skrzydeł?
Niestety częściej w tym zawodzie
spotykamy się z porażkami niż z sukcesami i fajnymi sytuacjami, w których komuś udaje się zmienić swoje
życie. Ale zdarzają się i takie sytuacje,
które wlewają nadzieję w człowieka.
Takim przypadkiem, który nakręcił
mnie na kilka dobrych lat, była historia ojca, który po śmierci żony został
z 7-letnim synem i problemem alkoholowym. Początki były trudne i wszystko
wskazywało na to, że mężczyzna nie
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udźwignie ciężaru odpowiedzialności
wychowania dziecka. Gdy kończyłem
współpracę z tą rodziną, mężczyzna
był w terapii, wrócił do swojej wielkiej
pasji – malarstwa. Podarował mi nawet jeden ze swoich obrazów, mówiąc,
że uratowałem mu życie. Usłyszeć takie słowa w tym zawodzie to niezwykły dar.
Ma Pan kontakt
z tą rodziną?
Nasze drogi już się
rozeszły, ale na święta
i urodziny pamiętamy
o sobie.
Każdy z nas część
swojego życia zawodowego przynosi
do domu. To zawód,
którego często nie
da się zapomnieć
na pstryknięcie palcem. Był Pan jednym
z pierwszych asystentów rodziny w kraju, gdy dopiero
formowały się założenia takiej formy
pomocy rodzinom. Krążą wokół Pana
te historie?
Myślę, ze zarówno w profesji pracownika socjalnego, a tym bardziej
asystenta rodziny, nie da się wyjść
o 15.30 z pracy i nie myśleć o rodzinach,
z którymi się współpracuje. Zawsze
powtarzam, że asystent rodziny oprócz
swojej własnej ma jeszcze 15 kolejnych,
o które musi zadbać. I to jest trudne.
Po wielu latach sprawowania funkcji
asystenta rodziny – zrezygnowałem

z asystentury, by zająć się innymi działaniami pod szyldem MOPR. Historie,
o które Pani pyta, zostały ze mną.
Prowadziłem rodziny, które walczyły
o siebie i wychodziły na prostą, pracowałem z takimi, które nie chciały
pomocy, zdarzały się też dramatyczne
sytuacje.
W jaki sposób organizować realną
pomoc dla osób z problemami społecznymi? W dyskusjach o formach
wsparcia mówi się
o dwóch szkołach:
wędce i rybie.
Gdy przyjmowałem się
do pracy, cała pomoc
opierała się na przyznawaniu zasiłków.
Przez te wszystkie
lata wiele się zmieniło
dzięki realizowanym
w mieście systemowym projektom społecznym, które mają
wyposażyć naszego klienta w kompetencje, które pozwolą mu się uniezależnić od pomocy socjalnej. Mam
tu na myśli wszystkie projekty aktywizacyjne, kursy, spotkania z doradcami
zawodowymi, psychologami. Mój tato
mawiał, że człowiek jest ważniejszy niż
przepisy. Staram się do tego stosować
i czasami można zadziałać w sposób
niestandardowy dla dobra klienta. Jeśli
istnieje rozwiązanie, żeby w sposób
prosty, lecz w granicach obowiązującego prawa pomóc ludziom, to trzeba
to robić.

Żyjemy w trudnych czasach, które
zdominowała pandemia. Jak zmieniła się praca MOPR?
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
realizuje rządowy program „Wspieraj
seniora”, który polega na docieraniu
do osób starszych, samotnych, które
nie mogą opuścić swoich czterech
ścian z powodu choroby czy strachu
przed pandemią. Program ten realizujemy wspólnie z Fundacją Petralana, która
pomaga nam dotrzeć
do seniorów. Do ośrodka z prośbą o pomoc
zgłaszają się także
osoby, które ze względu na kwarantannę
nie są w stanie same
zrobić sobie zakupów
czy wykupić leków.
Im także staramy się
pomóc.
W Bytomiu od pewnego czasu działa całodobowy telefon
interwencyjny, pod który można
zgłaszać zdarzenia, które wymagają
natychmiastowej reakcji odpowiednich służb.
Z inicjatywą uruchomienia numeru
interwencyjnego wyszedł dyrektor
MOPR, któremu zależało na tym,
by zapewnić ciągłość pracy ośrodka
w godzinach popołudniowych i dniach
świątecznych. Całodobowa linia działa
pod numerami telefonów: 664 163 967
oraz 792 866 186, a moim zadaniem
jest szybka ocena sytuacji i bezzwłocz-
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ne wsparcie osób czy też rodzin w kryzysie.
Ludzie dzwonią w przeróżnych sprawach.
Są to telefony z pytaniami, jak pomóc bezdomnemu, który leży na klatce schodowej czy
prośby o kontakt z pracownikiem socjalnym.
Od czasu uruchomienia numeru odebrałem
około 40 telefonów, z czego połowa wymagała podjęcia natychmiastowej interwencji.
Od 2011 roku uczestniczy Pan w projekcie
Prawo ochronnym parasolem dziecka, który
koordynuje MOPR wraz z Komendą Miejską
Policji w Bytomiu.
Trzeba zacząć od tego, że pracownicy socjalni
odwiedzają rodziny, z którymi współpracują
w godzinach pracy urzędu. Większość sytuacji problematycznych ma jednak miejsce
w wieczorami i w weekendy. Zamierzeniem
„Parasolki”, bo tak w skrócie nazywany ten
projekt, były nasze wizyty właśnie w tym
czasie. Pracownik socjalny i policjant w cywilu
odwiedzają środowiska, w których może dziać
się coś złego. Informacje takie otrzymujemy
od kuratorów, pracowników socjalnych oraz
od zaniepokojonych sąsiadów, którzy prosili
o interwencję. Każdej sytuacji uważnie się
przyglądamy.
Jaki jest Bytom oczami Andrzeja Falkiewicza?
Bytom jest ładnym miastem, z bogatą historią i jest moim miastem. Tutaj żył mój tato,
żyje moja mama. Jestem z tym miastem
związany emocjonalnie i zawodowo. Przez
profesję, jaką wykonuję poznałem ciemniejszą stronę Bytomia, która jednak nie jest
w stanie przyćmić mi magii Bytomia. Miasta,
które po latach zapaści powoli odzyskuje
swój blask. By tak się stało, zależy to od nas –
mieszkańców Bytomia.
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Posłuchaj podcastu
z Andrzejem Falkiewiczem
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ZIELONY BYTOM

PYTAŃ O
PARK LUDOWY
Przy odbudowanej oficynie
pałacu Tiele-Wincklerów
w Miechowicach rozciąga
się 14 hektarów zieleni
z cennym drzewostanem
z czasów arystokratów węgla.
Rozmawiamy o nim z dr Julią
Górą, botaniczką ze Śląskiego
Ogrodu Botanicznego
w Radzionkowie.
Czy to park czy fragment lasu?
Wchodząc od strony ogrodów działkowych, przez chwilę możemy się poczuć jak
w lesie. Wysoko zawieszone korony buków,
brak podszytu i podrostu robią wrażenie
prawdziwej buczyny. Jednak im bliżej ul.
Frenzla, tym mniej wątpliwości, że to park;
dołączają klony, dęby, jesiony, wiązy,
lipy, robinie akacjowe i krzewy ozdobne.
Od strony ul. Racjonalizatorów rosną nieco
bardziej egzotyczne gatunki, np. glediczja
trójcierniowa czy miłorząb japoński.
Skąd ta egzotyka?
Zieleń ta była urządzana z wielkim rozmachem w II poł. XIX w. przez ogrodników
Tiele-Wincklerów – Stolla i Beckera. Część
roślin sprowadzano zza granicy. Na prawie
30 ha znalazło się 360 gatunków i odmian roślin, także w szklarniach. Od 1995 r.
w uszczuplonym kształcie park wraz z pałacem jest w rejestrze zabytków.
Jaki charakter miał pierwotnie?
To był park romantyczny, nieco dziki i tajemniczy, w stylu angielskim, czyli takim

jak sam pałac. Główną rolę grały szlachetne drzewa. Co ciekawe, po narodzinach
każdego dziecka Waleski i Huberta Tiele-Wincklerów sadzono dąb – w sumie było
ich 9. Bliskie otoczenie pałacu zdobiły tzw.
partery kwiatowe.
Jak jest dzisiaj?
Odnowa parku przywróciła koncepcję rabat, od ul. Frenzla mamy m.in. tawuły, róże
okrywowe, rododendrony, cisy. Powróciły
alejki i ławki. Warto zauważyć, że po rekultywacji leśnej części parku, pozostawiono
w niej część martwych pni, bo pełnią ważną rolę w ekosystemie.
Jakie okazy zobaczymy?
Cenny jest m.in. prawie 200-letni platan
– pomnik przyrody – o obwodzie niemal
6 m. Godne zainteresowania są glediczje
trójcierniowe o długich, nawet na 40 cm,
owocach przypominających strąki fasoli.
Na stosunkowo niewielkim terenie zgromadzono tu wiele ciekawych gatunków,
większość drzew to okazy ponadstuletnie.
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HISTORYCZNY BYTOM

ZEGAR W TEATRZE ROZBARK
ZNOWU ODMIERZA CZAS
Tekst: Tomasz Sanecki / Zdjęcie: Hubert Klimek

Przez dekady wskazywał czas górnikom z KWK „Rozbark”, którzy
codziennie mijali go przed zjazdem na szychtę. Wiele lat temu zegar
na fasadzie budynku dawnej kopalnianej cechowni przestał jednak
chodzić. Dziś mechanizm i obudowa wróciły do dawnej świetności.
Powrót do dobrej formy kopalniany
czasomierz zawdzięcza umiejętnościom bytomskiego zegarmistrza Ryszarda Mielczarka, zaangażowaniu społeczników, władz miasta, pracowników
Teatru Rozbark oraz uczniów Technikum nr 4. ‒ Uruchomienie nieczynnego
zegara to efekt działań, jakie wspólnie
podjęliśmy ze społeczniczkami z grupy
Landszaft, które postanowiły wesprzeć
bytomskiego zegarmistrza Ryszarda
Mielczarka – mówi prezydent Bytomia
Mariusz Wołosz. ‒ Pan Ryszard zgodził
się wykonać przegląd i naprawę miejskich zegarów w zamian za długoterminową ugodę i odroczenie spłaty
części zaległości czynszowych. Teraz
odnowiony i uruchomiony po wielu latach zegar będzie odmierzał czas artystom i widzom Teatru Rozbark – dodaje prezydent.
Drugie życie rozbarskiego zegara
Wielu mieszkańców darzy bytomskie
zegary szczególnym sentymentem.
Jednym z czasomierzy, o naprawę którego bytomianie często dopytywali, był
właśnie ten z cechowni. – Pomysł na naprawę zegara pojawił się po zakończeniu rewitalizacji cechowni, jednak
ze względu na brak urządzenia steru-
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jącego, a także dokumentacji związanej z podzespołami elektrycznymi, niezbędnej do sterowania mechanizmem
zegara, nie udało się go uruchomić –
mówi Anna Piotrowska, dyrektor Teatru
Rozbark. – Sytuacja zmieniła się, kiedy
zegar trafił w ręce pana Ryszarda, który oczyścił go ze starej farby, dokonał
renowacji, a także odtworzył zużyte
części. Swoją pomoc zaoferowało również Technikum nr 4 w Bytomiu, dzięki
czemu zegar otrzymał drugie życie –
podkreśla Anna Piotrowska.
Czarno-biały
czasomierz
z fasady
Teatru Rozbark to typ zegara, który
bardzo często można było zobaczyć
na dworcach kolejowych. W tego rodzaju urządzeniach istnieje ścisły podział na część mechaniczno-elektryczną (zegar wtórny) oraz układ sterujący
(zegar pierwotny), a szczyt ich produkcji przypadł na okres lat 50. i 60. XX
wieku.
Kluczowy układ sterujący
Demontaż rozbarskiego zegara z fasady cechowni rozpoczął się w październiku 2020 roku. Wówczas nie obyło się
bez pomocy bytomskich strażaków,
którzy dysponują sprzętem umożliwia-

jącym pracę na wysokościach. Zegar
trafił następnie do pracowni Ryszarda
Mielczarka przy ul. Piekarskiej, gdzie
okazało się, że oprócz brakujących elementów sterujących, cały mechanizm
był pokryty farbą, którą należało dokładnie usunąć.
Kolejnym etapem prac było ustalenie
częstotliwości działania mechanizmu
oraz napięcia elektrycznego dla zregenerowanej cewki, czyli najbardziej istotnej części napędu zegara. Jednak elementem, którego odtworzenie okazało
się najtrudniejsze,
był sterownik. Tutaj
z pomocą Ryszardowi Mielczarkowi przyszedł Dział
Techniczny Teatru
Rozbark, który nawiązał współpracę
z rybnickim elektronikiem
Tomaszem Porembskim
oraz pracownikami Technikum nr 4
w Bytomiu. Udało
się dzięki temu pozyskać pochodzącą
z połowy XX wieku
dokumentację poświęconą budowie
tego typu zegarów. Do budowy nowego
sterownika w bytomskiej pracowni jednak nie doszło, ponieważ na początku
marca Paweł Murlik z Działu Technicznego Teatru Rozbark nawiązał współpracę z inżynierem specjalizującym się
w naprawie zegarów w zabytkowych
dworcach. Jak się okazało, wystarczyło
ustalić parametry związane z wyzwalanymi impulsami dla części mechaniczno-elektrycznej. Specjalista dostosował

odpowiednie parametry w zbudowanym przez siebie sterowniku. Urządzenie zostało dostarczone do Bytomia
w celu przeprowadzenia testów w specjalistycznej pracowni w Technikum
nr 4 oraz dokonania korekt zegarmistrzowskich – po tym etapie prac zegar
znów ruszył.
Rozbark. Miejsce górniczych wspomnień
Naprawiony zegar to nie jedyny odrestaurowany fragment dawnej Kopalni
Węgla Kamiennego „Rozbark”. W la-

tach 2012 – 2014 nowe życie otrzymała
cechownia i budynek administracyjny
kopalni, które zostały zaadaptowane
na potrzeby Teatru Rozbarku. Z kolei
w 2017 roku obok siedziby Teatru Rozbark stanęła odnowiona rzeźba górnika
autorstwa Waltera Tuckermanna, którą
przeniesiono z byłej KWK „Centrum”.
Obecnie trwa rewitalizacja pozostałych
obiektów po byłej KWK „Rozbark. Powstaje w nich Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych.
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POZARZĄDOWY BYTOM

BAŚKA ZAPRASZA
Tekst: Leszek Błażyński / Zdjęcie: BeCeK

Becekowa Autorska Świetlica Kobiecej Aktywności BAŚKA to nowa
kobieca strona Bytomskiego Centrum Kultury. To przestrzeń, w której
bytomianki będą mogły realizować swoje pasje, zdobywać nowe
doświadczenia, a przede wszystkim twórczo i aktywnie spędzać czas.
‒ Od kilku miesięcy intensywnie
pracowaliśmy nad nowym pomysłem.
Do remontu
przeznaczyliśmy jedną
z sal Bytomskiego Centrum Kultury, w której
odbywały się różnego rodzaju spotkania,
warsztaty, ale nie była
do końca wykorzystana.
W 2020 roku pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 25
tys. zł ze środków Kulczyk Foundation. Wartość całego projektu
wyniosła 27 tys. zł. Z dotacji
wyremontowaliśmy pomieszczenie oraz
zakupiliśmy wyposażenie: meble i oświetlenie
‒ mówi Katarzyna Lazar z Beceku, koordynator i pomysłodawczyni
przedsięwzięcia.
Autorką projektu przestrzeni jest Małgorzata
Szeremeta.
Do współpracy zaproszono bytomskie
stowarzyszenia m.in. Amazonki
Bytom, Polski Związek

Niewidomych – Koło Bytom, Ligę Kobiet Nieobojętnych i Piękną Stronę
Miasta.
‒ W tym miejscu chcemy organizować między innymi zajęcia artystyczne i twórcze. Jeśli
obostrzenia
zostaną
poluzowane, uczestniczki świetlicy będą mogły
wziąć udział w takich
spotkaniach, jak ekspresja w tańcu dla osób
niedosłyszących,
spotkanie z „żywą książką”
czy warsztaty kulinar-
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ne – przedsięwzięciach
realizowanych
przez
przedstawicielki stowarzyszenia Piękna Strona Miasta. Prowadzone
będą również spotkania
związane z profilaktyką
raka piersi, warsztaty
z samobadania piersi ‒
dodaje Katarzyna Lazar.
Panie, które są zainteresowane
udziałem
w warsztatach lub organizacją zajęć w BAŚCE,
proszone
są o przesłanie informacji na adres
dotacje@becek.pl.

| 15

WYJĄTKOWE MIEJSCE

MIEJSCE Z POMYSŁEM
Tekst: Katarzyna Mołdawa / Zdjęcie: arch. organizatorów

Republika Deski, Strefa Kostki Rubika, Manufaktura Zieleni,
Fabryka Szycia… i wiele innych – a wszystko w jednym Miejscu przy
Wrocławskiej 94. Ledwo co powstało, a już polubiło je setki osób.
Skąd pomysł na taką inicjatywę? –
Myśl o Miejscu, czyli przestrzeni rozwoju i twórczego spędzania czasu
rosła we mnie od wielu lat. Pracując
w szkole i działając w organizacji pozarządowej, obserwowałam potrzebę
powołania takiego miejsca, w którym
dzieci i dorośli będą
mogli obudzić uśpione talenty lub rozwinąć pasje. Istotna była
tu idea oddania prowadzenia warsztatów
bytomskim edukatorom i rękodzielnikom.
Po to, by ich umiejętności oraz kreatywność ponieść dalej
w świat – mówi twórczyni Miejsca Joanna
Kściuczyk.
Uwagę zwraca różnorodność zajęć. Coś dla
siebie znajdą tu zarówno umysły ścisłe, jak i artystyczne dusze.
W logiczne zawiłości najsłynniejszego
na świecie kolorowego sześcianu wtajemniczy Patryk Werajtis, który układa
kostkę Rubika w 17 sekund, a w zasady konstruowania robotów i ich programowania wprowadzą Magdalena
i Leszek Ościkowie, trenerzy Akademii
Lego z Pracowni Robotyki. Do świata
beatboxu natomiast zaprasza muzyk
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Domix, mający na swoim koncie współpracę np. z Kalibrem 44 czy Grzegorzem Turnauem. Zawiedzeni nie będą
na pewno ci, którzy chcą spróbować
szycia, malowania na desce, tworzenia
kompozycji florystycznych czy witraży.
Do współpracy Miejsce zaprosiło lokalnych plastyków i bytomskie
marki, m.in.
Selegove Love, Cuda
& Wianki czy Sówka
JB-M. Nie zabrakło
propozycji dla dzieci uczących się języka angielskiego, które
od wkuwania gramatyki wolą niesztampową edukację. Znalazło
się też coś dla ciała
– w zajęciach Skarby
Jogi mogą uczestniczyć już 3-letnie maluchy.
Wszystkie
zajęcia odbywają się w małych grupach, a zapisy już ruszyły na stronie
www.miejscebytom.pl i fanpage’u Miejsce w portalu Facebook. – Miejsce spotkało się z entuzjastycznym odbiorem
i będzie się rozwijać. W planach Mała
Szkoła Plastyczna, może szachy, a także, poza warsztatami, inicjatywa pod
nazwą: Spotkania w Miejscu ‒ dodaje
pani Joanna.
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DZIEJE SIĘ W BYTOMIU
Centrum Sztuki
Współczesnej
Rynek 26, tel. 32 281 81 33
10.04 – 28.05
Hidden in plain sight – projekt Mateusza Kokota. W jednej z opcjonalnych rzeczywistości Ziemia to płaski dysk
przykryty kopułą, pod którą
krążą Słońce i Księżyc. Jej
wyznawcy odrzucają argumenty i dowody przeczące,
traktując je jako sfabrykowane, najczęściej komputerowo.
Pozbawiony uprzedzeń autor
inicjuje dialog z płaskoziemcą, aby zostać poddanym spiskowej indoktrynacji. Początkowo fascynujące konstrukty
myślowe szybko zamieniają
się w zakłócenia, a różnice
światopoglądowe uniemożliwiają dalszą komunikację.
Mateusz Kokot porusza się
w obszarze kryptonauki, naiwnego futuryzmu i popkultury sci-fi. Kurator wystawy:
Paweł Wątroba. Bilety: 1 – 2 zł

„Pomiędzy magią a religią”
– wystawa porusza zagadnienie dualizmu wierzeniowego. Z jednej strony ukazuje
człowieka jako osobę wierzącą w Boga, która poprzez
modlitwy, wstawiennictwo
świętych, używanie dewocjonaliów itp. pragnie polepszyć
swój los, z drugiej zaś człowieka, który wierzy w przesądy
i zabobony oraz stosuje różne
praktyki magiczne, by uchronić się od złego. Kurator wystawy: Anna Jurczyk. Miejsce:
ul. W. Korfantego 34. Bilety
w cenie wystaw czasowych
Do 30.06
„Najcenniejsze” – wystawa
prezentująca najcenniejsze zabytki zgromadzone
przez ponad wiek przez Dział
Archeologii, który może
poszczycić się najbogatszą,
liczącą ponad 350 tysięcy eksponatów kolekcją, mówiącą
o przeszłości ziemi śląskiej
na obszarze Górnego Śląska
i Zagłębia. Obejmuje okres
od epoki kamienia po nowożytność Kurator wystawy: Dorota Podyma. Miejsce: pl. J. III
Sobieskiego 2. Bilety w cenie
wystawy czasowej

„Szeherezada/Medea” – balet
N. Rimskiego-Korsakowa/S.
Barbera
SqArt Gallery
ul. Wrocławska 32/34
tel. 662 649 668
Do 4.05
„Przybliżenie” – wystawa
malarstwa Anny Żyły. Twórczość artystki inspirowana
jest naturą. Autorkę interesują różne, na pozór banalne
motywy i elementy natury,
które zmienia czas i działalność człowieka w kontekście
rozwoju cywilizacyjnego.
Zaobserwowane zjawiska
interpretuje na płótnie oraz
w malarstwie naściennym
jako kompozycje oparte
na własnych emocjach,
bogatych gamach kolorystycznych i własnej logice
kreacji formy, by doszukiwać
się skrywanych przez naturę
tajemnic. Galeria umożliwia
zwiedzanie z marszandem
i historykiem sztuki. Wstęp
wolny

Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 2
Miejska Biblioteka
ul. W. Korfantego 34
Publiczna
tel. 32 281 82 94
pl. Sobieskiego 3,
Do 18.04
tel. 32 787 06
„Górnośląskie kroszonki 2012
01 Do 23.04
Opera Śląska
- 2021” – na wystawie prezen„Moja ulubiona pora roku” –
ul. Moniuszki 21-23
towanych jest 400 kroszonek
wystawa pokonkursowa XX
72 twórców. Nagrodzone
tel. 32 396 68 00
Wojewódzkiego Konkursu
przez ostatnie 8 edycji kon10, 11.04, g. 18.00
Twórczości Plastycznej Dzieci
kursu arcydzieła wykonane
„Requiem d-moll” – speki Młodzieży organizowanego
są w czterech kategoriach:
przez Młodzieżowy Dom Kultakl baletowy W. A. Mozarta.
rytowniczej, batikowej, innyMiejsce:
tury nr 2 w Bytomiu. Prace
mi tradycyjnymi technikami,
zostały wykonane w technice
a także nowatorskimi zdobie- 17, 18.04, g. 18.00
plastycznej dowolnej w 6
kategoriach wiekowych. Miejniami. Kurator wystawy: Anna „Łucja z Lammermoor” –
Grabińska-Szczęśniak. Miejopera. G. Donizettiego.
sce: Galeria Rotunda. Wstęp
sce: pl. Sobieskiego 2. Bilety
wolny
w cenie wystawy czasowej
Do 27.06
24, 26, 29.04, g. 18.00
* Repertuar może ulec zmianom ze względu na rozwój sytuacji epidemicznej.
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