MAJ 2021 | NR • 05 • (199) |ISSN 1642-9869

JAN ŁOŚ,
FRANCISZEK ZASTAWNIK,
STANISŁAW STROJEK

ROZBARK. MIEJSCE
GÓRNICZYCH WSPOMNIEŃ

2 | RYNEK 7 | MAJ 2021

W TYM N U M ER Z E . . .
03

WSTĘP/ POZNAJ SWOJE PRAWA Z PROJEKTEM
LUDZIE LUDZIOM

04 ROZMOWA RYNKU/ ROZBARK. MIEJSCE
GÓRNICZYCH WSPOMNIEŃ
11

ZIELONY BYTOM/ 5 PYTAŃ O OBECNOŚĆ WILKÓW
W BYTOMIU

12

HISTORYCZNY BYTOM/ POZOSTAŁY TYLKO
ZDJĘCIA I WSPOMNIENIA. HISTORIA RATUSZA
NA BYTOMSKIM RYNKU

14

POZARZĄDOWY BYTOM/ KRAWCOWE DO ZADAŃ
SPECJALNYCH

16

WYJĄTKOWE MIEJSCE/ PUCHATE RANCZO

18

DZIEJE SIĘ W BYTOMIU/ REPERTUAR

POZNAJ SWOJE PRAWA
Z PROJEKTEM LUDZIE LUDZIOM
Im słabiej znamy prawa człowieka, tym szerzej otwieramy
drzwi do ich naruszeń. Kilka licealistek z Bytomia uświadamia, jak ważny to temat i na stronach Facebooka oraz Instagrama realizuje projekt społeczny Ludzie Ludziom, w którym pisze, kręci filmy i tworzy grafikę o podstawowych
prawach człowieka, o organizacjach, które tych praw bronią, czy o tym, jak się aktywizować w tym zakresie. Autorki
przeprowadzają rozmowy ze specjalistami, m.in. o prawach
dziecka z dr. Markiem Michalakiem, byłym Rzecznikiem
Praw Dziecka, o prawie do informacji – z Aliną Czyżewską
i Martyną Bójko z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska czy
o problemie dyskryminacji rasowej – z prawniczką Marleną
Drapalską-Grochowicz. Projekt w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii tworzy grupa humanistek z I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu: Anna Ziętek, Teresa Bisaga, Marta
Chmielińska oraz Martyna Trela. Patronują mu m.in. Amnesty International w Katowicach czy Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA z Katowic.

Drodzy Czytelnicy,
Maj jest miesiącem,
w którym szukamy dobrych pomysłów. Rozpoczyna się kolejna edycja Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego – podobnie, jak
w ubiegłym roku, bytomianie mogą zgłaszać
swoje pomysły na realizację projektów inwestycycjnych i remontowych oraz projektów miękkich. Nabór
projektów potrwa od 4
maja do 25 czerwca. Inspiracją dla stworzenia
nowych projektów, niechaj będzie lektura majowego „Rynku 7”.
W tym numerze zapraszamy wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników
Rozbarku, do podążenia śladem historii KWK
„Rozbark”, do pójścia
tropem wilków w województwie śląskim oraz
do prześledzenia historii bytomskiego ratusza.
W dziesiątą rocznicę
utworzenia Spółdzielni Socjalnej W&Team,
zapraszamy też do odwiedzin u wyjątkowych
krawcowych.
Małgorzata
Węgiel-Wnuk
Redaktor Naczelna
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ROZMOWA RYNKU

Jan Łoś – emerytowany sztygar oddziału wydobywczego, Franciszek Zastawnik
– emerytowany sztygar oddziału elektrycznego oraz Stanisław Strojek
– ostatni dyrektor kopalni kultywują pamięć o KWK „Rozbark”. Współtworzą
Stowarzyszenie Miłośników Rozbarku, którego siedziba znajduje się przy ul.
Kochanowskiego 27. To właśnie tam, dzięki pomocy władz miasta utworzyli
Izbę Pamięci, w której znajdują się zbierane od wielu lat pamiątki po kopalni.
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ROZBARK. MIEJSCE
GÓRNICZYCH
WSPOMNIEŃ
Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbark” to doskonały
przykład, jak miejsce, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu
fedrowano węgiel kamienny, zmieniło swoje oblicze.
Obiekty, które były sercem kopalni, dzisiaj zamieniły
się w scenę Teatru Rozbark i... ściankę wspinaczkową
Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych. O historii
KWK „Rozbark” opowiadają: Jan Łoś – emerytowany
sztygar oddziału wydobywczego, Franciszek Zastawnik
– emerytowany sztygar oddziału elektrycznego oraz
Stanisław Strojek – ostatni dyrektor kopalni.
Tekst: Tomasz Sanecki / Zdjęcia: Grzegorz Goik

KWK „Rozbark” była jedną z najstarszych kopalni w Bytomiu. Jakie wspomnienia mają Panowie
z czasów, kiedy w niej pracowali?
Franciszek Zastawnik: Z kopalnią
związany byłem prawie całe życie.
Najpierw jako dziecko codziennie
spoglądałem na szyby kopalni, później – podobnie jak wielu moich kolegów – zatrudniłem się tutaj. Było
to dla mnie nie tylko miejsce pracy,
gdzie zarabiałem na chleb, ale również miejsce związane z wypoczynkiem, ponieważ dzięki kopalni istniał klub sportowy, korty tenisowe,
kino oraz dom kultury, gdzie tętniło
życie po szychcie.

Jan Łoś: Moja przygoda na kopalni
zaczęła się w 1962, kiedy rozpocząłem w niej pracę. Pamiętam do dziś
nie tylko klub sportowy Rozbark, ale
również istniejący dzięki kopalni basen zasilany przez wodę pompowaną właśnie z jej podziemi. KWK
„Rozbark” nie tylko dawała miejsca
pracy tysiącom mieszkańcom Bytomia, ale wokół niej skupiało się całe
życie, bo był to najważniejszy zakład
w okolicy.
31 lipca 2004 roku wydobyto ostatnią tonę węgla z kopalni. Co czuliście Panowie, kiedy dowiedzieliście się o likwidacji kopalni?
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Stanisław Strojek: Była to dla nas bolesna decyzja, bowiem o likwidacji kopalni przesądziły tylko względy ekonomiczne. Kiedy wydobyto ostatnią tonę
węgla w lipcu 2004 roku, pokłady KWK
„Rozbark” szacowano jeszcze na około 6 mln ton. Mimo to zapadła decyzja
o wygaszeniu wydobycia w tym miejscu i jego kontynuowaniu z sąsiedniej kopalni „Andaluzja” w Piekarach
Śląskich, skąd pod ziemią przebito się
do rozbarskich złóż.
Franciszek Zastawnik: Likwidacja
KWK „Rozbark” jednocześnie wpłynęła
na sferę sportową i kulturalną tej części miasta, ale również jej infrastrukturę. Obiekty finansowane przez kopalnię nagle straciły źródło utrzymania. Miało to wpływ na sytuację klubu piłkarskiego oraz degradację wielu
obiektów, które uległy bezpowrotnemu
zniszczeniu.
Jan Łoś: Likwidacja kopalni była dla
wielu z nas szokiem. Nie mogliśmy się
początkowo pogodzić z transformacją górniczą prowadzoną od lat 90.
XX wieku. Kiedy zapadła już decyzja
o wygaszeniu kopalni w 2004, naszym
celem było ratowanie zabytkowych
obiektów.
Mimo likwidacji kopalni, część obiektów udało się uratować. Służą one
celom kulturalnym, a już wkrótce
w pozostałych będzie można uprawiać sporty siłowe i wspinaczkowe.
Jakie znaczenie dla Panów ma fakt,
że Wasze dawne miejsce pracy będzie nadal tętnić życiem?
Franciszek Zastawnik: Oczywiście
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ta perspektywa daje olbrzymią radość.
W sercu dawnej kopalni-cechowni
mamy teatr, a teraz powstaje Centrum
Wspinaczkowe, które ma szansę stać
się centrum kulturalno-sportowym naszego miasta.
Jan Łoś: Dla nas, byłych pracowników
kopalni to osobisty sukces, że udało się
uratować część pokopalnianych obiektów. Cieszy nas, że dzisiaj korzystają
z nich młodzi ludzie, a miejsce to staje
się wizytówką Bytomia.
Stanisław Strojek: Bardzo cieszę się,
że udało się zaadaptować byłe obiekty pokopalniane. Wbrew opinii nie jest
to łatwe, zwłaszcza w przypadku budynku byłej kotłowni. Przy budowie
tego typu obiektów najpierw powstawały kotły, a później je obudowywano,
dlatego trzeba oddać szacunek pomysłodawcom, że udało im się zagospodarować ten przemysłowy budynek
na cele sportowe.
Poza zachowaniem części obiektów
pokopalnianych ważne jest również
podtrzymywanie pamięci i tradycji kopalni. Temu ma służyć powołane przez Panów Stowarzyszenie Miłośników Rozbarku. Proszę przybliżyć
nam idee tego przedsięwzięcia.
Jan Łoś: Przez wiele lat prowadziliśmy
starania, aby powołać Stowarzyszenie,
które będzie promować rozbarskie tradycje oraz pamięć po byłej kopalni. Zaangażowało się w tę ideę wiele osób,
które pomagały nam nie tylko szukać
lokalu dla naszego Stowarzyszenia, ale
również zbierało pamiątki, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Przełom

nastąpił dopiero, kiedy rozpoczęliśmy
bezpośrednie rozmowy z prezydentem
Mariuszem Wołoszem. Dzięki przychylności władz miasta udało się nam pozyskać lokal od gminy, w którym prowadzimy działalność oraz gromadzimy pamiątki związane
z kopalnią i Rozbarkiem.
Stowarzyszenie
ma swój fanpage
na Facebooku, gdzie
publikowane są archiwalne zdjęcia kopalni. Jak mieszkańcy reagują na wspomnienia
z czasów świetności
rozbarskiej kopalni?
Franciszek Zastawnik: Bez Facebooka nie
ma mowy, aby dotrzeć
z informacją do mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży. Zebrane przez nas zdjęcia zarówno archiwalne, jak
i współcześnie przedstawiające Rozbark i kopalnię cieszą się
dużą popularnością. To dla nas ważne, bo widzimy, że mieszkańcy darzą
sentymentem Rozbark, a tym samym
utożsamiają się z miejscem, w którym
mieszkają.
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się
w Rozbarku przy ul. Kochanowskiego
27. To miejsce, w którym zachowali
Panowie historię kopalni. Jak udało
się uratować tak wiele wspaniałych
pamiątek?

Jan Łoś: Pamiątki gromadziliśmy
w naszych domach, ale kiedy powołaliśmy Stowarzyszenie, odezwało się wiele osób, które – jak się okazało – posiadały prawdziwe perełki. Mamy w swoich zasobach karty płac z okresu niemieckiego, kilkadziesiąt
zdobionych kufli piwa,
pamiątkowe zdjęcia, dokumenty i książki, ale
również narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy w kopalni.
Pan Franciszek Zastawnik jest autorem
wydanej w 2018 roku
książki „Czarny chleb”,
w której udokumentował najważniejsze wydarzenia z dziejów kopalni. Jak długo trwała praca nad książką,
w której jest tak wiele wspaniałych zdjęć
i materiałów archiwalnych?
Franciszek Zastawnik: Do książki zbierałem dokumenty i zdjęcia przez ponad 20 lat. Sam również wykonywałem zdjęcia na dole kopalni, które możemy w niej zobaczyć. Jej powstanie było możliwe dzięki wsparciu naszego kolegi Piotra Mankiewicza, również byłego pracownika kopalni, który
wsparł nas finansowo, oraz Mieczysława Dejneki. Warto dodać, że takie publikacje są okazją do ukazania zwłaszcza młodym bytomianom historii tego
miejsca, tym bardziej, że są tam prze-
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piękne zdjęcia Maxa Steckla, który udokumentował
ciężką pracę i warunki panujące w kopalni.
Na zakończenie chciałem
zapytać, jak dzisiaj postrzegają Panowie Rozbark i Bytom? Czy bardzo
się zmienił na przestrzeni dwudziestu
– trzydziestu
lat?
Stanisław Strojek: W ostatnich latach Bytom
nam pięknieje. Widać
na każdym
kroku zmiany. To miasto przecież jest starsze od Krakowa i zasługuje na to, aby znowu
być tak piękne jak dawniej. Jako były pracownik
kopalni, który przybył tutaj
na początku lat sześćdziesiątych, darzę wielkim sentymentem to miasto, dlatego cieszę się, że mogę
na własne oczy zobaczyć,
jak Bytom, który jeszcze
dwadzieścia lat temu był
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skazany na zapomnienie,
odradza się.
Franciszek Zastawnik: Zmiany są ogromne,
w większości wymuszone
przez przekształcenia ekonomiczne, wskutek czego wiele zakładów zlikwidowano. Dzisiaj jednak
widzimy,
że Bytom
zaczyna
się zmieniać, a widoczne jest
to w naszej
byłej kopalni, gdzie
uratowano zabytkowe obiekty,
które będą
służyć kolejnym pokoleniom
przez wiele lat.
Jan Łoś:
Mieszkam
na Rozbarku ponad pięćdziesiąt lat, ale w ostatnim
dziesięcioleciu wiele zrobiono dla tej części miasta.
Nowe deptaki, siłownie
plenerowe, miejsca wypoczynku, ale przede wszystkim z miłą chęcią odwiedzam mój były zakład pracy, gdzie znowu tętni życie.
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ZIELONY BYTOM

5 PYTAŃ O OBECNOŚĆ
WILKÓW W BYTOMIU
Dzięki objęciu wilka ścisłą ochroną
populacja tych zwierząt w Polsce
odbudowuje się. Jest entuzjazm, ale
pojawił się też niepokój. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach przekonuje, że życie
w zgodzie z wilkiem jest możliwe.
O tym, co warto wiedzieć o wilku,
a co włożyć między bajki referuje Dariusz
Sklorz – główny specjalista Wydziału
Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego
w Bytomiu.
Czy w bytomskich lasach pojawią się
wilki?
To mało prawdopodobne, bo wilki zasiedlają głównie duże kompleksy leśne
bogate w zwierzynę płową. Są to jednak zwierzęta pokonujące duże odległości w poszukiwaniu nowych siedlisk,
więc widok migrującego wilka w okolicach Bytomia nie może już dziwić.
W całym województwie śląskim żyje
łącznie kilkadziesiąt sztuk.
Jak się zachować w razie spotkania?
Dorosły wilk stroni od człowieka i schodzi mu z drogi. My także powinniśmy
się spokojnie oddalić. Bardziej ciekawskie mogą być młode – nie należy podchodzić, przyzwyczajać do kontaktu.
Dokarmianie młodych czy dorosłych
osobników powoduje konflikty i kończy
się wyrokiem śmierci dla tych zwierząt.
Jakie szkody może wyrządzić wilk?
Wbrew powszechnej opinii wilk nie szu-

ka zdobyczy w siedzibach ludzkich, ale
zwierzęta gospodarskie w źle zabezpieczonych zagrodach czy pozostawione
na noc bez dozoru w sąsiedztwie lasów
zasiedlonych przez wilki mogą być zagrożone. Wypracowane są procedury
i pomoc w takich sytuacjach.
Co z leśnymi spacerami z psem?
We wszystkich lasach, zwłaszcza
w tych, w których stwierdza się występowanie wilka, psy powinny być wyprowadzane na smyczy, co regulują przepisy. Pies może być potraktowany jako
rywal na terytorium łowieckim wilka.
Gdzie szukać szczegółowych informacji?
Znajdziemy je na stronie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w zakładce Ochrona przyrody/
Wilk nie taki straszny oraz na stronie
Stowarzyszenia dla Natury Wilk
– www.polskiwilk.org.pl.
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HISTORYCZNY BYTOM

POZOSTAŁY TYLKO ZDJĘCIA I WSPOMNIENIA.
HISTORIA RATUSZA NA BYTOMSKIM RYNKU
Tekst: Tomasz Sanecki, Zdjęcia: Archiwum UM / Grzegorz Goik

Zachowane do dziś zdjęcia ratusza, zarówno z 1877 roku, jak
również 1890 roku, ukazują piękno budynków, które zdobiły
bytomski Rynek i były wizytówką władz miasta.
Dzisiaj po ratuszu pozostały już tylko zdjęcia i archiwalne
dokumenty, dzięki którym wiemy, co mieściło się w jego
wnętrzu, a także jaką rolę odgrywał w mieście.
Początki bytomskiego ratusza i jego
rola w historii miasta
Pierwsze wzmianki o istnieniu bytomskiego ratusza pochodzą już z drugiej
połowy XIV wieku, o czym wspominał
nasz najważniejszy kronikarz Jan Długosz. Ciekawostką jest fakt, że kiedy
Bytom został w 1369 roku podzielony
na dwie części, ratusz znalazł się po południowej stronie, którą rządził wówczas książę cieszyński Przemysław I.
Budynek pełnił rolę siedziby rady i ławy
miejskiej aż do ponownego połączenia
miasta w jedną całość, co miało miejsce dopiero w 1479 roku. Ratusz, jako
jedno z najważniejszych miejsc w mieście, był również świadkiem ważnych
wydarzeń historycznych w dziejach
państwa polskiego, a także Cesarstwa.
Otóż podczas polsko-habsburskich rokowań w bytomskim ratuszu zatrzymał
się kardynał Ippolito Aldobrandini (późniejszy papież Klemens VIII), który pełnił rolę mediatora pomiędzy dwoma
stronami. Efektem rokowań było zawarcie 9 marca 1589 roku tzw. traktatu bę-
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dzińsko-bytomskiego, na mocy którego
Zygmunt III Waza uznany został królem
Polski, zaś jego rywal – arcyksiążę Maksymilian III Habsburg zrzekł się pretensji do korony polskiej. Ratusz w głównej
roli wystąpił ponownie w 1722 roku, kiedy hrabia Karol Józef Erdmann Henckel von Donnersmarck zajął budynek
na swoje potrzeby, lokując w nim nie
tylko swoje mieszkanie, ale również…
pomieszczenia dla dzikich zwierząt, jak
wilki czy niedźwiedzie. Spór o ratusz toczył się aż do 1814 roku, kiedy na mocy
wyroku sądowego, powrócił do społeczności miejskiej.
Przebudowa i powstanie nowego ratusza
Wiek XIX w historii miejskiego ratusza
był okresem nieustannych zmian związanych z jego przebudową. Rozpoczęła
się ona w 1818 roku. Wówczas powiększono skrzydło od strony Gliwickiej poprzez nadbudowę jednego piętra. Kolejne zmiany zaszły w latach 1845 – 1847,
kiedy to powstała nowa wieża z zega-

rem. Z kolei po 1850 roku od strony ulicy Gliwickiej dobudowano stajnie, jednak dość szybko zostały one przekształcone na pomieszczenia sklepowe. Zaprezentowane zdjęcie starego ratusza,
które odnaleziono w podziemnym archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu, pochodzi z 1877 roku i przedstawia
obiekt z widoczną już nową wieżą i krótkim odcinkiem ulicy Gliwickiej. To historyczna fotografia, bowiem w tym samym roku zapadła decyzja o budowie
nowego ratusza, według projektu radcy
miejskiego i mistrza budowlanego Paula Jackischa. Nowo powstały trzykondygnacyjny budynek ratusza z wieżą zegarową pomieścił nie tylko salę rajców
miejskich, posiedzeń magistratu i pokój
nadburmistrza i drugiego burmistrza,
ale również pomieszczenia m.in.: dla policji, urzędu meldunkowego, miejskiej
kasy oszczędności, rejestru podatkowego oraz biura urzędników, w tym sekre-

tarza, Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu
Skarbowego czy radcy budowlanego.
Nowy Ratusz nigdy nie powstał
Rozwój miasta i zmiany granic, miały
wpływ na sytuację ratusza. Konieczna
była jego kolejna rozbudowa, bowiem
administracja miejska rosła w bardzo
szybkim tempie. W 1936 roku powstał
nawet projekt nowego ratusza w zachodniej pierzei Rynku, jednak pozostał
on tylko na planach. Dziewięć lat później, w styczniu 1945 roku, wojska Armii
Czerwonej zajęły Bytom, a ratusz będący ozdobą miasta i Rynku został spalony przez czerwonoarmistów. Po budynku pozostało rumowisko, które uprzątnięto i wyrównano, tym samym powiększając obszar placu. Po ciekawej architekturze autorstwa wybitnego Paula Jackischa pozostały już tylko zdjęcia
i wspomnienia.
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POZARZĄDOWY BYTOM

KRAWCOWE DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Tekst: Katarzyna Mołdawa / Zdjęcie: Hubert Klimek

One nie boją się wyzwań. Uszyć pokrowiec na kilkupiętrową
kamienicę? – nie ma sprawy. Misternie zdobiony kostium baleriny?
– będzie na czas. Dlatego pukają do nich klienci z całej Polski
z niełatwymi zleceniami. Pięć krawcowych ze Spółdzielni Socjalnej
W&Team z Bytomia właśnie świętuje 10 lat pracowni.
Zaczęło się od tego, że grupa krawcowych została zwolniona z pracy. Pięć
z nich postanowiło działać na własny
rachunek i z pomocą Fundacji Gaudette powołały do życia spółdzielnię socjalną.
Początki były trudne, ale jakość rzeczy, które wychodziły spod igieł W & Teamu z czasem została doceniona, a grupa odbiorców rozrosła się. W historii spółdzielni nie bez znaczenia były dotacje z pieniędzy unijnych, m.in.
z Europejskiego Funduszu Społecznego czy
z programów wsparcia
zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy.
‒ Większość zleceń, jakie wykonujemy od lat, to stroje dla zespołów tanecznych, baletowych i mażoretek z całej Polski. W tej chwili zaczynamy pracę nad większym zamówieniem dla opery w Szczecinie – mówi
Bożena Wojtyła, prezes spółdzielni, która większość dnia spędza przy maszynie.
Choć większość klientów jest spoza Bytomia, spółdzielnia szyje stale między
innymi dla Teatru Rozbark i od niedaw-
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na dla bytomskiej szkoły baletowej. ‒
Zdarzają się i inne, nietypowe zlecenia.
Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych
– dodaje Mariola Popiak, wiceprezes,
na co dzień zajmująca się wykrojami.
– Chyba najdziwniejszym zadaniem
było wykonanie pokrowca na kamienicę w centrum Katowic do projektu
Matyldy Sałajewskiej
i Jana Körbesa „Oddychający
budynek”.
Maszyny do szycia zabierałyśmy ze sobą
na miejsce i przez tydzień szyłyśmy na ulicy – wspomina. To wymagające krawiectwo,
tu każdy strój ma inne
wymiary i jest dedykowany konkretnej osobie. Stroje dla artystów scenicznych muszą być też wygodne i trwałe. Do tego trzeba pamiętać, że czasem nie ma przymiarek, liczy się więc krawieckie wyczucie. Lokal
przy Jagiellońskiej 6, do którego panie
wprowadziły się w 2011 roku, wyremontowały własnoręcznie i są z nim związane. Dwa lata temu pracownia powiększyła się o reprezentacyjne pomieszczenie od strony ulicy, które stało się
oknem wystawowym pracowni.
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WYJĄTKOWE MIEJSCE

PUCHATE RANCZO
Tekst: Katarzyna Mołdawa / Zdjęcie: archiwum organizatora

Alpaki zdobywają serca bytomian. Te milutkie zwierzęta rodem
z Andów wiodą spokojne życie w zagrodzie Anny Kużdżał, tuż
przy Suchogórskim Labiryncie Skalnym w Bytomiu
. Od trzech lat radość z przytulania i wytchnienie dzięki terapii
znajdują tam dzieci i dorośli.
Pomysł na egzotyczną hodowlę nie
był przypadkowy. – Całe życie interesowałam się rękodziełem, a wełna alpacza to wyjątkowe włókno. Dlatego siedem lat temu sprowadziliśmy kilka alpak. Szybko okazało się, że to przesympatyczne zwierzęta, wspaniale oddziałujące na ludzi. Jestem pedagogiem,
więc z czasem zrodziła się we mnie
myśl, by zorganizować u nas edukację
dla dzieci w terenie.
Trzy lata temu otworzyliśmy się dla gości – mówi Anna Kużdżał.
W puchatym, liczącym 7 sztuk stadku,
rządzi najstarsza – Klara. Każda alpaka
ma nieco inny charakter, ładnie reagują
na imiona. Pani Anna ma też sporą pasiekę. – Nawet na terenach miejskich
można stworzyć przy odrobinie chęci klimaty country, wystarczy zagospodarować teren wokół i o niego dbać. Po
prawej jest łąka strażacka, której dzięki alpakom nie trzeba często kosić, a
po lewej dzierżawimy od miasta sporej wielkości dolinkę, przylegająca stromym zboczem do cmentarza. Wysprzą-
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taliśmy ją, a alpaki ładnie ujarzmiają jej
zieleń i mają przy tym gimnastykę.
To, co naturalne, jest oczkiem w głowie pani Anny. Pozostaje nim wciąż także rękodzieło. Różnorodność jest spora. – Na spotkaniach dla małych
dzieci skracamy część wykładową,
tu liczą się emocje,
bliskość ze zwierzęciem i przede wszystkim bezpieczeństwo.
Na co dzień pracuję z dziećmi w szkole, więc wiem, jakie
to ważne. Inaczej organizujemy
zajęcia
warsztatowe i terapeutyczne. Odwiedzają nas różne pokaleczone dusze i właśnie tutaj znajdują
ukojenie – dodaje.
W ciągu roku alpakarnię można odwiedzać głównie w weekendy, w wakacje
częściej. Zawsze po rezerwacji telefonicznej. – Nie jesteśmy miejscem, które
przyjmuje tłumy, proponujemy naszym
gościom kameralne wizyty, w małych
grupach lub indywidualnie. Szczegółowe informacje na stronie
www.puchateranczo.pl.

Giacomo Puccini

La
Rondine
Premiera 29.05.2021
30.05.2021
5.06, 6.06, 12.06, 13.06.2021
15.06.2021
Teatr Śląski Katowice

kierownictwo muzyczne
Yaroslav Shemet
reżyseria
Bruno Berger-Gorski

Koprodukcja
z Meininger Staatstheater

Partner
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DZIEJE SIĘ W BYTOMIU
Centrum Sztuki
Współczesnej
Rynek 26,
tel. 32 281 81 33
10.04 – 28.05
Lena Achtelik. Czy teraz jest tyle samo motyli, co wtedy, gdy byliśmy
dziećmi? ‒ wystawa. Kuratorka: Agata Cukierska,
współpraca: Katarzyna
Kalina. Bilety: 1 – 2 zł

blioteki Publicznej i Lokalu w Bytomiu
Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego
2 – gmach główny
ul. W. Korfantego 34
tel. 32 281 82 94

10.04 – 28.05
Mateusz Kokot. Hidden
in plain sight – wystawa.
Kurator: Paweł Wątroba.
Bilety: 1 – 2 zł

Do 27.06
Stanisław Szukalski.
Szczep Szukalszczyków
herbu „Rogate serce” –
wystawa. Kurator wystawy: Agnieszka Bartków.
Miejsce: J. III Sobieskiego
2. Bilety w cenie wystaw
czasowych

10.04 – 28.05
Uladzimir Pazniak.
My po prostu zdechniemy, a oni pójdą do nieba – wystawa. Kurator:
Katarzyna Kalina. Bilety:
1 – 2 zł

Do 30.06
„Najcenniejsze” – wystawa. Kurator wystawy:
Dorota Podyma. Miejsce:
pl. J. III Sobieskiego 2. Bilety w cenie wystaw czasowych

Miejska Biblioteka
Publiczna
pl. Sobieskiego 3,
tel. 32 787 06 01
12, 13, 14.05, g. 12 – 17
Kiermasz „Podziel się
książką” – w ramach Tygodnia Bibliotek. Miejsce: taras przed wejściem do Miejskiej Bi-

Do 27.09
„Pomiędzy magią a religią” – wystawa porusza
zagadnienie dualizmu
wierzeniowego. Z jednej strony ukazuje człowieka jako osobę wierzącą w Boga, z drugiej
jako wierzącego w przesądy i zabobony. Kurator
wystawy: Anna Jurczyk.

Miejsce: ul. W. Korfantego 34. Bilety w cenie wystaw czasowych
Do 14.11
„Bojownikom Niepodległości” – wystawa w 100.
rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Kuratorzy wystawy: Wojciech
Moś i Maciej Droń. Miejsce: ul. W. Korfantego 34.
Bilety w cenie wystaw
czasowych

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21-23
tel. 32 396 68 00
29.05 (premiera), g. 18.00
„La rondine” ‒ spektakl Giacomo Pucciniego. Koprodukcja: Meininger Staats Theater /
Kulturstiftung Meiningen-Eisenach. Miejsce:
Duża Scena.
30.05, g. 17.00
„La rondine” ‒ spektakl Giacomo Pucciniego. Koprodukcja: Meininger Staats Theater /
Kulturstiftung Meiningen-Eisenach. Miejsce:
Duża Scena.

* Repertuar może ulec zmianom ze względu na rozwój sytuacji epidemicznej.
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