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KRYSTYNA JANKOWIAK-MARKWICA

OTWIERAMY DRZWI
DO KULTURY
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Kobieta na Księżycu
Małgorzata Szandała,
Marta Szulc
kuratorka: Agata Cukierska

Ad maiorem Poloniae gloriam
Łukasz Dziedzic
kurator: Paweł Wątroba
wstęp:
bilet ulgowy – 1 zł
bilet normalny – 2 zł

Rynek 26, 41-902 Bytom
www.kronika.org.pl
www.fb.com/cswkronika

2 | RYNEK 7 | WRZESIEŃ 2021

A D MAIOR EM POLONIAE GLORIAM

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

WSTĘP/ DLA RATOWANIA ELEKTROCIEPŁOWNI
SZOMBIERKI

04 ROZMOWA RYNKU/ OTWIERAMY DRZWI
DO KULTURY
11

ZIELONY BYTOM/ 5 PYTAŃ O ZIELONE TARASY

12

HISTORYCZNY BYTOM/ MIAŁ ZACHWYCAĆ SWOIM
ROZMACHEM. DWORZEC KOLEJOWY W BYTOMIU

14

POZARZĄDOWY BYTOM/ „ŚLĄSKIE OBRAZY”.
OD KOLEKCJI MALARSTWA PO WARSZTATY
MOZAIKI

16

WYJĄTKOWE MIEJSCE/ W STAREJ POCZCIE

18

DZIEJE SIĘ W BYTOMIU/ REPERTUAR

DLA RATOWANIA
ELEKTROCIEPŁOWNI SZOMBIERKI
Samorząd gminny i wojewódzki podejmą wspólnie działania na rzecz przejęcia Elektrociepłowni Szombierki i ratowania zabytku, tak by to świadectwo industrialnej przeszłości mogło cieszyć współczesne i przyszłe pokolenia.
Pod koniec sierpnia radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli projekt uchwały w sprawie poparcia współpracy
Województwa Śląskiego z Miastem Bytom w tej sprawie.
Podobną uchwałę intencyjną przyjęli też bytomscy radni.
– Wraz z marszałkiem Jakubem Chełstowskim będziemy
współdziałać, aby zapobiec dalszej degradacji tego wyjątkowego zabytku i w przyszłości nadać mu nową funkcję – mówi prezydent Mariusz Wołosz. Elektrociepłownia
Szombierki to jeden z najważniejszych zabytków dziedzictwa przemysłowego z niebywałym potencjałem turystycznym, który zasługuje na należne sobie miejsce na Szlaku
Zabytków Techniki. Obiekt pozostaje w rękach prywatnych, a jego stan techniczny stale pogarsza się.

Drodzy Czytelnicy,
na początku XX wieku
był domem rodu TieleWincklerów. To tu swoje dzieci wychowywała
Waleska von Tiele-Winckler, tu urodziła się i spędziła pierwsze lata życia
Ewa von Tiele-Winckler,
znana później jako Matka Ewa. W połowie XX
wieku popadł w ruinę.
Po kilkudziesięciu latach
do Pałacu Tiele-Wincklerów w bytomskich Miechowicach znów powróci życie. We wrześniowym numerze „Rynku 7”
wraz z Krystyną Jankowiak-Markwicą, dyrektorką Bytomskiego Centrum Kultury zapraszamy do odwiedzenia zrewitalizowanego fragmentu budowli i udziału w Dniach Otwartych
Pałacu w Miechowicach.
W programie są m.in.
zwiedzanie obiektu,
spektakle, koncerty, spotkania autorskie, wykłady, wystawa historyczna,
zajęcia dla dzieci.
Zapraszam do lektury „Rynku 7” i odwiedzin
Pałacu w Miechowicach
od 11 do 13 września.
Małgorzata
Węgiel-Wnuk
Redaktor Naczelna
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ROZMOWA RYNKU

Krystyna Jankowiak-Markwica – od przeszło 25 lat działa zawodowo
w dziedzinie kultury w Bytomiu, pracowała m.in. w Operze Śląskiej i Urzędzie
Miejskim w Bytomiu; z Ligą Kobiet Nieobojętnych zrealizowała szereg projektów
popularyzujących dziedzictwo kulturowe, tradycję i historię miejsc oraz lokalnej
społeczności. W 2018 roku objęła stanowisko dyrektorki Bytomskiego Centrum
Kultury, a pod jej kierownictwem budynek instytucji przeszedł gruntowną
rewitalizację. W 2021 roku została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi.
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OTWIERAMY DRZWI
DO KULTURY
Kto ma pociąg do kultury, powinien zerkać w stronę rozkładu
jazdy rozpędzonego Beceku. Niedawno był współorganizatorem
megawidowiska z udziałem 500 artystów, wkrótce otwiera dla
zwiedzających podwoje Pałacu w Miechowicach, a kalendarz
nadchodzącego sezonu wypełnił po brzegi wydarzeniami. O nowej
ofercie i wyzwaniach Beceku rozmawiamy z dyrektorką instytucji
Krystyną Jankowiak-Markwicą.
Tekst: Katarzyna Mołdawa / Zdjęcia: Grzegorz Goik

W zrewitalizowanym fragmencie Pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach
działalność poprowadzi Bytomskie
Centrum Kultury. Kiedy planowane jest
otwarcie historycznego obiektu i jak
zaaranżowano w nim przestrzeń?
Pałac udostępnimy po raz pierwszy
zwiedzającym we wrześniu w ramach
Dni Otwartych. Już teraz obiekt wzbudza niezwykłe zainteresowanie, zarówno wśród mieszkańców, jak i gości oraz
turystów. To piękne miejsce – w otoczeniu zieleni, w pobliżu pomnika przyrody – platana klonolistnego, daje możliwości realizowania kameralnych form
artystycznych, takich jak: spotkania autorskie, wystawy, niewielkie koncerty
czy warsztaty dla dzieci i dorosłych. Pałac będzie też dobrym miejscem i zapleczem dla organizacji wydarzeń plenerowych. Przestrzeń użytkowa obiektu dla działalności kulturalnej wynosi ponad 300 mkw. Jest uniwersalna, funkcjonalna, nowoczesna w swej estetyce, nieco stonowana, ale urządzona gustownie. Współczesne wyposażenie to lekkie
i mobilne sprzęty, które zostały wprowa-

dzone do wnętrz w taki sposób, aby kolorystycznie nie odciągały uwagi od historycznych elementów architektury pałacu, ozdobnych detali oraz drewnianej stolarki. Zastosowane w wyposażeniu kolory: złoty dąb rustykalny, kość słoniowa, złoto szczotkowane, granat inspirowane były odkryciami archeologicznymi dokonanymi podczas porządkowania
ruin pałacu. Autorką koncepcji wystroju
jest Małgorzata Szeremeta, z którą w Bytomskim Centrum Kultury współpracujemy już od dwóch sezonów. Wysłuchaliśmy wspólnie z panią projektant wielu
propozycji, pomysłów i uwag, a wypracowany projekt jest efektem spotkań
i rozmów osób z różnych dziedzin i środowisk.
Jakie wydarzenia czekają na zwiedzających podczas planowanych Dni
Otwartych Pałacu?
Program został przygotowany w taki
sposób, aby każdy odnalazł coś dla siebie. Chcemy jednocześnie pokazać, jakim projektom i wydarzeniom przestrzeń
będzie służyć w przyszłości. Dni Otwar-
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te Pałacu to zajęcia kreatywne dla dziechowała w Pałacu i jest najbardziej znaci, wystawa o rodzinie Tiele-Wincklerów
ną przedstawicielką rodu Tiele-Wincklei Pałacu, koncerty kameralne na różne
rów. Pracowaliśmy kilka miesięcy nad
instrumenty – kwartet smyczkowy, wikoncepcją programową działalności Pabrafon, duet gitarowy, plenerowe spekłacu. Każdy człowiek, którego zaprosilitakle teatralne dla najmłodszych i dorośmy do współpracy, albo który w sposób
słych, spotkania z ks. Janem Kurko, Arzaskakujący nagle pojawiał się w obrękadiuszem Kuzio-Podrucbie tego niezwykłego miejPODCZAS DNI
kim, Magdaleną Goik, Izasca, to kolejne odkrywanie
OTWARTYCH
bellą Wójcik-Kühnel, Adahistorii. Tym w znaczący
PAŁACU
mem Rabiejem. Będzie
sposób chcemy się zajmoczas na odpoczynek w oto- W MIECHOWICACH,
wać w Miechowicach, poODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA nieważ ludzie, rodziny, ich
czeniu zieleni. PołączyliKREATYWNE DLA
śmy siły z sąsiadami, z Palosy, pamiątki i fotografie
DZIECI,
WYSTAWA
rafią Ewangelicko-Augsrodzą pomysły kolejnych
O RODZINIE TIELEburską, gdzie w ramach
spotkań i przedsięwzięć.
WINCKLERÓW,
Dni Otwartych Pałacu bęSpuścizna, jaką pozostawiKONCERTY
dzie można również zwieli po sobie mieszkańcy MieKAMERALNE,
dzać zespół zabytkowy Pachowic, w tym Tiele-WincPLENEROWE
rafii wraz z Domkiem Matklerowie jest niesamowiSPEKTAKLE
ki Ewy, oraz z Parafią św.
ta. To nie tylko dziedzictwo
TEATRALNE DLA
Krzyża, gdzie będzie możmaterialne, ale też wiaNAJMŁODSZYCH
na zobaczyć krypty Domera, tolerancja, otwartość
I DOROSŁYCH,
sów i Tiele-Wincklerów.
na świat i drugiego człoSPOTKANIA
wieka. To także patriotyzm,
Z KS. JANEM KURKO,
W jaki sposób zwiedzająmiłość do śląskiej ziemi
ARKADIUSZEM
cy będą poznawać dzieje
czy zakorzenienie w przeKUZIO-PODRUCKIM,
Pałacu?
mysłowym otoczeniu – słoMAGDALENĄ
Najważniejszym punkwem: niewyczerpane źróGOIK, IZABELLĄ
tem, od którego wychodło tematów. Pałac nie bęWÓJCIK-KÜHNEL,
dzimy, jest tradycja i histodzie funkcjonował jak muADAMEM RABIEJEM.
ria. Chcemy przedstawić
zeum – nie możemy zbieBĘDZIE CZAS
mieszkańców Pałacu, porać pamiątek, ponieważ
NA ODPOCZYNEK
kazać wartości, jakie retutaj zwyczajnie brakuje
W
OTOCZENIU
prezentowali i po sobie poprzestrzeni wystawienniZIELENI.
zostawili. Stąd opowieść
czej. Możemy zbierać histohistoryczna i wystawa
„Miechowice – Pałac i jego mieszkańcy”, której kuratorem jest Izabella Wójcik-Kühnel, archeolog, autorka publikacji i albumów, zajmująca się z pasją historią i wielokulturowością dziejów Bytomia i regionu, zafascynowana m.in. postacią Matki Ewy, która urodziła się i wy-
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rie i opowieści, a poprzez
działania edukacyjno-kulturalne, różnorodne odkrywanie tożsamości tego
miejsca i regionu dotrzeć do dzieci, młodzieży, dorosłych, łączyć ich w działaniu.
Takie projekty tworzą mądrą społeczność, która buduje świadomie własną
historię i tożsamość, potrafi wyprzedzić
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swoje czasy. Tak, jak dawni mieszkańcy
miechowickiego Pałacu.
Co oprócz wydarzeń związanych
z otwarciem Pałacu, Becek przygotowuje w nowym sezonie artystycznym
dla stęsknionych kultury i rozrywki bytomian?
Początek sezonu artystycznego to zapełniony kalendarz przez najbliższe pół
roku. Są w repertuarze nowe propozycje
imprez kulturalnych, m.in. zaśpiewa Viki
Gabor, Edyta Geppert, Kortez czy Sławek
Uniatowski, ale mamy nadzieję, że doczekamy się też koncertów artystów, których terminy przekładaliśmy kilkakrotnie. Publiczność wiernie, cierpliwie czeka
na Kasię Kowalską, Andrzeja Piasecznego, Szanty w Operze – becekową edycję
czy Another Pink Floyd. Paniom polecamy filmowy Kobiecy Bytom oraz warsztaty odbywające się w ramach Becekowej Autorskiej Świetlicy Kobiecej Aktywności BAŚKA. Zapraszamy również
na występy najlepszych polskich kabaretów, m.in. Kabaretu pod Wyrwigroszem,
Moralnego Niepokoju czy Hrabi, oraz
na spektakle teatralne z humorem m.in.
„Kobietę idealną” Stefana Friedmanna
i Adrianny Biedrzyńskiej. Becek to również studyjne kino, z najlepszym repertuarem europejskim i światowym. Gramy codziennie trzy seanse, w Sali Gloria
i KiNowej. Miłośników klasycznej muzyki zapraszamy na Koncert Inauguracyjny XVI Festiwalu im. Gorczyckiego z muzyką m.in. Bacha, Mozarta, którą zaprezentuje Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej. Stałe miejsce mają u nas
zajęcia malarskie, szkółka gitarowa, robotyka i yoga. Nie sposób wszystkiego
wymienić i na wszystko zaprosić, to zaledwie część najbliższych propozycji.
Dużo zadań realizujemy i współprowa-
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dzimy – zapraszam na stronę internetową www.becek.pl, gdzie można znaleźć
szczegółowy repertuar.
Za nami sezon wakacyjny. W letnim programie Beceku oprócz stałych punktów, takich jak Becekobus,
koncerty i kino w plenerze pojawił się
nowy: Becek stał się AMBASADĄ nieMOŻLIWEGO. Na czym polegał projekt?
To wyjątkowy projekt oparty na zajęciach twórczych, którego staliśmy się
częścią, realizowany przez 4Edu Sp. z o.o.
w partnerstwie z Gminą Bytom i Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica” w ramach
Programu Aktywności Lokalnej. Prowadzony był w okresie wakacji i jesienią będzie kontynuowany. Warsztaty animacyjne prowadzone są z trenerami w wielu blokach tematycznych i mają na celu
poszukiwanie i wyzwalanie talentów
u dzieci i młodzieży, m.in. plastycznych,
tanecznych, wokalnych, fotograficznych,
muzycznych, szycia i projektowania
ubrań, dziennikarskich oraz aktorskich.
Zwieńczeniem projektu będzie Wielki Finał, podczas którego uczestnicy zaprezentują drogę, jaką udało się im przejść,
aby stać się Ambasadorami nieMożliwego. Jesteśmy zaszczyceni, że Ambasadorzy mają siedzibę u nas, jest to projekt,
który pozwala młodym ludziom rozwijać
skrzydła, poznawać swoje mocne i słabe strony, otworzyć się na świat, poznać
swoją wartość i uwierzyć w siebie. Jest
on również dla nas w swej kreatywności
bardzo inspirujący.
Okres pandemii jest trudny dla kultury, szczególnie 2020 rok dał się
we znaki. Co udało się realizować
w tych wyjątkowych okolicznościach?
Dla nas to nie jest czas stagnacji, lecz

wzmożonej pracy. Funkcjonujemy impresaryjnie, ale i twórczo, staramy się dostosować, nie dać tzw. niepewności. Wychodzimy na zewnątrz, stworzyliśmy z artystkami z pracowni Stalowe Anioły i mieszkańcami murale – kwiatowe mozaiki.
Na budynku od strony ul. Prusa pojawił
się nasz logotyp i pełna nazwa instytucji,
wyposażyliśmy w czasie pandemii trzy
sale warsztatowe Ambasadę, Antresolę i powstałą dzięki dofinansowaniu Fundacji Kulczyk Bytomską Autorską Świetlicę Kobiecej Aktywności. Przygotowujemy publikacje na temat historii Bractwa Strzeleckiego i budynku Beceku,
a właściwie, jak się okazuje, nie jednego, a dwóch budynków, ponadto publikacje o 30-leciu Festiwalu „Kwiaty na kamieniach” oraz 30-leciu Centrum Sztuki Współczesnej Kronika. Współprowadzimy z Ligą Kobiet Nieobojętnych projekty
w ramach małych grantów
i inicjatyw obywatelskich, np. Her i Hisstory. W ostatnim roku złożyliśmy wraz
z CSW Kronika 35 wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, z czego 11 otrzymało dotacje, m.in. z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu czy
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jesteśmy cały czas w trakcie trwania pandemii, stale więc coś aneksujemy, przekładamy zgodnie z wytycznymi, dostosowujemy do przepisów. To jest wszystko
bardzo absorbujące i czasochłonne. Interesujemy się ponadto rewitalizacją Placu Karin Stanek, która wkrótce się rozpocznie. Pamiętamy o Karin i związanych z nią rocznicach, gdyż patronka naszego adresu zobowiązuje, ma więc swoje miejsce w repertuarze, szukamy ciekawych pomysłów, takich jak współpraca
z Kasią Moś i nowe aranżacje dla piosenek Karin. Becek pracuje i realizuje ofertę
kulturalną. Jednym z osiągnięć była re-

alizacja widowiska „Tryptyk Powstańczy”,
z okazji 100. rocznicy III Powstania Śląskiego. Wydarzenie plenerowe z udziałem ponad 500 artystów, ze sceną posadowioną na 3 platformach, które obejrzało ok. 3 tysięcy osób, a w internecie
oglądalność sięgnęła ponad 20 tysięcy
odsłon.
Wybiegając w przyszłość: czy do kalendarza bytomskich imprez powróci Festiwal Dziwnie Fajne?
To ważne wydarzenie w kalendarzu kulturalnym Bytomia, na realizacji którego bardzo nam zależy. Jednak Festiwal
Dziwnie Fajne i Międzygalaktyczny Zlot
Superbohaterów to społeczna inicjatywa
oddolna Kolektywu BytoMY. Jeżeli znajdą się możliwości na finansowanie festiwalu i przemarszu, a jego pomysłodawcy
zechcą tworzyć dalej program, kontynuować współpracę – Bytomskie Centrum
Kultury oczywiście będzie współorganizatorem kolejnej edycji.
Czy w przyszłym roku odbędą się Dni
Bytomia?
Przygotowujemy się do organizacji Dni
Bytomia. Planowana data to 25 – 26
czerwca 2022 roku. To bardzo korzystny
i oblegany termin, dlatego staramy się
zabukować konkretnych wykonawców
już w tym roku. W pierwszej kolejności
zaproszenie skierowaliśmy do artystów,
którzy mieli wystąpić w Bytomiu w roku
2020, których wybrali bytomianie
w internetowym plebiscycie.
Posłuchaj podcastu
z Krystyną Jankowiak-Markwicą
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ZIELONY BYTOM

PYTAŃ
O ZIELONE TARASY
Betonowe schody prowadzące do Lokalu w Bytomiu i Miejskiej
Biblioteki Publicznej zazielenią się. O społecznej inicjatywie
rozmawiamy z architektem Wojciechem Lesiakiem z Fundacji
Napraw Sobie Miasto, współtworzącej projekt.
Jak ożywić te tony betonu?
To miejsce przegrzewające się latem,
ale mające potencjał, w sąsiedztwie instytucji publicznych, otwarte na plac.
Uczestnikom warsztatów zależało
na tym, by wprowadzona tam zieleń
obniżała temperaturę, ale
i cieszyła kolorem i zapachem. Wykonamy drewniane donice oraz trejaże,
po których będą się pięły
kwitnące klematisy czy zimozielone winobluszcze.
Nie zabraknie traw, bylin
i krzewów.
Jaki jest przepis na „zieloną” inicjatywę?
Warto inspirować się rozwiązaniami, które się już
gdzieś sprawdziły, i je adaptować. Ważne, żeby uczestnicy byli
zaangażowani w działanie od współprojektowania, przez współtworzenie
po użytkowanie, a także byli świadomi
technicznych ograniczeń: lepiej zacząć
od małego elementu, na próbę, i mnożyć to rozwiązanie albo poszerzać o jakieś inne, niż snuć wielkie kosztowne
wizje.
Jak najłatwiej zazielenić podwórko?
Rekomenduję gatunki roślin, które wymagają jak najprostszej pielęgna-

cji, np. gdy marzymy o zielonej ścianie, użyjmy pnączy, które są stworzone
do pięcia się po powierzchniach pionowych. Bluszcz pospolity czy winobluszcz
trójklapowy nie wymaga nawet specjalnych konstrukcji. Pamiętajmy też
o wykorzystaniu gleby rodzimej – czasem wystarczy
tylko ściągnąć pięć płytek
chodnikowych.
Co z nawadnianiem?
Można np. magazynować deszczówkę z rynien
do specjalnych pojemników. Można też wykorzystać wodę spływającą z powierzchni utwardzonych, typu chodniki
czy place – nie zakańczamy ich krawężnikiem, tylko wzdłuż nich, w lekkim obniżeniu, sadzimy rośliny, które lubią wilgoć, ale
i są odporne na czasowe przesuszenie.
Skąd finansowanie?
My skorzystaliśmy z Funduszu Wyszehradzkiego. Warto wnioskować o miejskie środki na inicjatywy lokalne, z budżetu obywatelskiego czy programów
prywatnych firm na działania miękkie.
Niektóre prace można przeprowadzić
bardzo małym kosztem, we własnym
zakresie.
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HISTORYCZNY BYTOM

MIAŁ ZACHWYCAĆ SWOIM ROZMACHEM.
DWORZEC KOLEJOWY W BYTOMIU
Tekst: Tomasz Sanecki /Zdjęcia: ze zbiorów prywatnych Czesława Czerwińskiego.

Po podziale Górnego Śląska w 1922 r. Bytom stał się jednym
z największych niemieckich miast przygranicznych. Usytuowanie
miasta niewątpliwie wpłynęło na wzrost znaczenia bytomskiego
węzła i dworca kolejowego. Dowodem na to była budowa nowego
dworca oraz hali peronowej, a także uruchomienie w latach
30. XX w. superszybkiego pociągu „Latający Ślązak” łączącego
Bytom z Berlinem.
Powstawanie nowego dworca
Nowy dworzec kolejowy w Bytomiu według projektu Wilhelma Grossarta, architekta budynku dyrekcji kolei w Opolu, a także projektanta dworca w pobliskich Gliwicach, powstał w latach 1927
– 1929, a jego otwarcie nastąpiło w grudniu 1929 r. O tym, że dworzec powstawał pod koniec lat
20. XX w., świadczą
nie tylko dostępne, choć wybrakowane akta poświęcone jego budowie znajdujące
się w Archiwum
Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ale
również ówczesna
prasa, m.in. wydawany w Bytomiu
„Katolik”. Na planach dworca z marca
1927 r. zachowanych w Archiwum Miejskim możemy zobaczyć między innymi
rzut poziomy parteru budynku dworca
z widocznymi na nim pomieszczeniami dla polskich i niemieckich celników,
sali kasowej, hali celnej, banku, toalet,
aresztu, a także klatki schodowej, kory-
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tarzy czy pomieszczeń przeznaczonych
do odprawy celnej.
W przedświątecznym numerze „Katolika Codziennego” z 19 grudnia 1929 r. autorzy czasopisma przytaczają nie lada
ciekawostkę, pisząc, że: „Zegar na wysokiej wieży nowego dworca kolejowego jest trzecim
co do wielkości
w całych Niemczech, a średnica zegara wynosi 3,5 m. Zegar poruszany jest przez
specjalny motor.
Jedna ze wskazówek waży centnar” (tj. ok 50 kg
– przypis autora).
Warto przytoczyć
tutaj również publikację Przemysława Nadolskiego „Bytom przełomu wieków XIX/XX. Opowieść o życiu miasta”,
w której znany bytomski historyk podaje 17 grudnia 1929 r. jako datę uroczystego przekazania dworca do użytku pasażerom, zaś ostateczną datę zakończenia budowy wskazuje na 1931 r. Informa-

cję o otwarciu nowego dworca w Bytomiu, 17 grudnia 1929 roku można również znaleźć w niemieckim czasopiśmie
społeczno-kulturalnym „Oberschlesien
im Bild”, który temu wydarzeniu poświęcił w jednym z noworocznych numerów z 1930 aż dwie strony.

ra na trasie wynosiła średnio 128 km/h.
Ciekawostką związaną z bytomskim
dworcem jest usytuowanie pierwszego
peronu, który znajduje się poza halą peronową, a z którego w okresie międzywojennym odchodziły wyłącznie pociągi kierowane w stronę Polski.

Hala peronowa i superszybki „Latający
Ślązak”
Budynkowi dworca w stylu modernizmu, z czerwonej cegły, z wieżą zegarową, towarzyszyła budowa stalowej, wolnostojącej hali peronowej (o wymiarach
39,5 m na 140 m) z ram w formie trójprzegubowych łuków ze szklanym dachem nad peronami. Hala obsługiwała
w okresie międzywojennym
pociągi do Niemiec.
To właśnie z tej hali
peronowej w latach 1936 – 1939 odjeżdżał jeden z najszybszych pociągów świata „Latający Ślązak” łączący Bytom z takimi miastami, jak:
Opole,
Wrocław
oraz Berlin. Warto dodać, że „Latający Ślązak” był wyjątkowo traktowany
przez niemieckie władze. Specjalnie dla
niego wybudowano w Bytomiu hangar, gdzie pociąg oczekiwał na poranny
kurs do Berlina. Trasę 510 km pociąg pokonywał w zaledwie 4,5 godziny, dzięki czemu między innymi śląscy przedsiębiorcy mogli w stolicy Rzeszy załatwić urzędowe sprawy i jeszcze tego samego dnia wrócić do domu. Tak szybkie połączenie było możliwe dzięki osiąganej przez „Pierona” prędkości, któ-

Dworzec po II wojnie światowej
Warto podkreślić, że zarówno budynek
dworca PKP, jak i hali peronowej zostały po II wojnie światowej przebudowane. Elewację dworca pokryto tynkiem,
zaś szklenie hali zastąpiono blachą, zacierając tym samym pierwotny wygląd
obiektów. Widoczne jest to na załączonych widokówkach Czesława Czerwińskiego, na których widzimy budynek
dworca
z lat 1930-1932 r.
oraz już po przebudowie w latach
1970-1974 r. Kolejnej
modernizacji dworzec doczekał się dopiero w 2014 r. Wówczas odnowiono
wnętrze
budynku poczekalni dworca PKP oraz podziemne dojścia do peronów. W ramach
prac przeprowadzono remont posadzki,
okładziny na ścianach, wymianę drzwi
oraz wyposażenie poczekalni na dworcu. Obecnie PKP PLK przygotowuje się
do modernizacji hali peronowej, peronów oraz infrastruktury kolejowej, które realizowane będą w ramach przebudowy infrastruktury kolejowej linii nr 131
na odcinku Chorzów Batory – Bytom –
Nakło Śląskie.
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POZARZĄDOWY BYTOM

„ŚLĄSKIE OBRAZY”. OD KOLEKCJI
MALARSTWA PO WARSZTATY MOZAIKI
Tekst: Aleksandra Prajs / Zdjęcie: Magdalena Wichrowska

Artystyczny projekt Fundacji „Śląskie Obrazy” zyskuje nowy
wymiar. Mieszkańcy w każdym wieku będą mogli nawiązać
kontakt ze sztuką, przyczyniając się jednocześnie do poprawienia
estetyki przestrzeni wokół Beceku.
„Śląskie obrazy” to projekt grupy entuzjastów współczesnego śląskiego malarstwa, którym na przestrzeni kilkunastu lat udało się zgromadzić kolekcję
dzieł wybitnych artystów, reprezentujących ten region, a uprawiających niszową dziedzinę sztuki, jaką jest malarstwo sztalugowe. Głównym założeniem projektu jest popularyzowanie
sztuki poprzez tworzenie
w szkołach średnich na terenie Śląska stałych ekspozycji z wysokiej jakości reprodukcji dzieł malarskich
ze zbiorów własnych, wykonanych w skali 1 : 1 i zachowujących walory oryginału.
W ostatnim czasie działanie uczestników projektu poszerzyło swoje spektrum o upowszechnianie, równolegle
z malarstwem, sztuki rzemiosła artystycznego. Mozaika, bo o niej mowa,
to domena bytomskiej pracowni Stalowe Anioły, zaangażowanej mocno zarówno w działania Fundacji „Śląskie Obrazy”, jak i życie lokalnej społeczności. Z
tej współpracy zrodziło się kilka pomysłów, których realizacja będzie możliwa
dzięki dofinansowaniu pozyskanemu
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w miejskim konkursie Lokalne działania. Pierwszym z nich jest stworzenie
niebanalnych koszy na psie odchody,
które staną na placu Karin Stanek. Pokryte mozaiką nawiązującą do motywu
czworonogów pojemniki będą nie tylko przypominać o konieczności sprzątania po swoich pupilach,
ale również stanowić unikalną ozdobę w otoczeniu
Beceku.
Druga inicjatywa „Śląskich
Obrazów” w kooperacji
z pracownią Stalowe Anioły, która zdobyła dofinansowanie ze środków miejskich, to projekt zatytułowany „Mozaikowy antysplin”, polegający na przeprowadzeniu
warsztatów tworzenia mozaiki dla
uczniów bytomskich szkół
podstawowych. W wyniku pandemii
dzieci utraciły kontakt z grupą rówieśniczą i tęsknią za kontaktami społecznymi i uczestnictwem w życiu kulturalnym. Inicjatywa ta ma przyczynić się
do rozwoju umiejętności interpersonalnych i umiejętności współpracy z innymi ludźmi poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką i lokalnymi artystami.

KUP BILET NA WWW.OPERA-SLASKA.PL
INFORMACJE I BILETY
KASA BILETOWA: 32 396 68 15, 32 396 68 77
BIURO OBSŁUGI WIDZA: 32 396 68 53

Mecenat

Partner
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WYJĄTKOWE MIEJSCE

W STAREJ POCZCIE
Tekst: Anna Krzyszkowska / Zdjęcie: Grzegorz Goik

Gmach starej poczty głównej to jeden z najbardziej rozpoznawalnych
obiektów ulicy Piekarskiej. Liczący 113 lat budynek w stylu
północnego manieryzmu z bogato zdobioną elewacją nie pozwala
przejść obok obojętnie. Zrewitalizowany gmach zaczyna znowu
tętnić życiem, a w jego wnętrzu swoje biura ma coraz więcej firm.
Wykonana z kamienia i cegły klinkierowej elewacja została wyczyszczona, naprawy doczekały się też fragmenty dachu. Po renowacji swój urok odzyskały
ozdobne szczyty, masywne portale, eleganckie wykusze i loggie. Pomieszczenia wewnątrz budynku są dostosowywane do funkcji biurowych i mieszkalnych. Renowacji obiektu podjął się nowy
właściciel budynku,
którym w 2014 roku
stała się firma KBP
BWI Polska (współwłaścicielem jest firma Invest Dom Wiesława Wiśniewskiego) zajmująca się
obsługą rynku nieruchomości. Właścicielowi od początku zależało na ocaleniu budynku przed zniszczeniem i wykorzystaniu jego potencjału. Z pomocą inwestorowi przyszła bytomska pracownia architektoniczna Medusa Group, która zaprojektowała pierwsze piętro zabytkowego obiektu. Znajdą
się nim pomieszczenia biurowe. Drugie
piętro jest przeznaczone na cele mieszkaniowe.
Historia starej poczty sięga początku ubiegłego stulecia. Zaprojektowa-
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ny przez Ewalda von Rechenberga stylowy budynek został wzniesiony z cegły oraz piaskowca. Uwagę przyciągają wielkie półkoliście zakończone okna
parteru, bogato zdobiony wykusz tuż
nad wejściem głównym oraz wysunięte nieco przed lico kamienicy elewacje
klatek schodowych, na których znajdują
się płaskorzeźby przedstawiające dawną
pocztę konną. Uważny obserwator dostrzeże na fasadzie
liczne detale architektoniczne: motywy
roślinne i zwierzęce,
ornamenty z główkami puttów, maszkarony.
Budynek zastąpił zlikwidowaną pocztę na rogu ulicy Dworcowej i Bulwaru. W latach 50. XX wieku
został przebudowany, zniszczono wówczas w dużej mierze oryginalny wystrój
gmachu, pozostawiono elementy klatki schodowej oraz masywne drzwi. Wielu mieszkańców pamięta jeszcze czasy,
kiedy budynek należał do Telekomunikacji Polskiej, a na parterze obiektu działała centrala telefoniczna, skąd można
było wykonać międzymiastowe lub międzynarodowe połączenie.

| 16
17

DZIEJE SIĘ W BYTOMIU
Bytomskie Centrum Kultury
pl. Karin Stanek 1,
tel. 32 389 31 09
11 – 13.09
Dni Otwarte Pałacu TieleWincklerów. Miejsce: Park Ludowy w Miechowicach
11.09
11.00 – 14.30 Zajęcia kreatywne
dla dzieci
11.00 – 14.00 Opowieść historyczna Izabelli Kühnel oraz
zwiedzanie wystawy „Miechowice – Pałac i jego mieszkańcy” (o każdej pełnej godzinie:
11.00, 12.00, 13.00, obowiązują zapisy)
14.00 – 15.00 „Notatki z placu
budowy” – spotkanie z Adamem Rabiejem, prowadzenie
Magdalena Mikrut-Majeranek
15.00 – 20.30 Indywidualne
zwiedzanie wystawy
15.00 – 18.00 Zwiedzanie zespołu zabytkowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
wraz z Domkiem Matki Ewy
15.00 – 16.00 „Moje Miechowice – dziedzictwo z pozytywną
przyszłością” – spotkanie z ks.
Janem Kurko, prowadzenie
Magdalena Mikrut-Majeranek
16.00 – 16.30 Część oficjalna
z udziałem Prezydenta Bytomia, wręczenie Medalu Miasta
Bytomia ks. Janowi Kurko
17.00 – 18.00 Pałacowe spotkania z muzyką – „Cztery pory
roku” w wykonaniu kwartetu
smyczkowego Kaprys, prowadzenie Jacek Woleński
19:00 – 20:30 Spektakl plenerowy „Sauna evening”, reż.
Paulina Prokopiuk
12.09
11.00 – 12.00 Opowieść historyczna Izabelli Kühnel oraz
zwiedzanie wystawy „Miechowice – Pałac i jego mieszkańcy” (obowiązują zapisy)
12.00 – 17.00 Indywidualne
zwiedzanie wystawy

12.00 – 13.00 Plenerowy spektakl familijny „Noe”, Walny
– Teatr
13.00 – 15.00 Chillout pod pałacem
14.00 – 18.00 Zwiedzanie zespołu zabytkowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
wraz z Domkiem Matki Ewy
15.00 – 16.00 Wykład o rodach
magnackich – Arkadiusz Kuzio-Podrucki
16.00 – 17.00 Spotkanie autorskie z Izabellą Kühnel i Magdaleną Goik, autorkami publikacji „Anioł Miłosierdzia wśród
dymów i mgły: o życiu Matki Ewy”, prowadzenie Aneta
Sokół
17.00 – 18.00 „Muzyczna mozaika” – koncert Tomasza Herisza
13.09
18.00 – 19.00 Pałacowe spotkania z muzyką „Z gitarą
w świat” Kupiński Guitar Duo,
prowadzenie Jacek Woleński
19.30 – 20.30 Możliwość zwiedzenia rodzinnych krypt Domesów i Tiele-Wincklerów
w kościele pw. Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach
18.00 – 20.30 Indywidualne
zwiedzanie wystawy
*Zapisy na: palacmiechowice@um.bytom.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
pl. Sobieskiego 3,
tel. 32 787 06 01
30.09, g. 9.00
Spotkanie autorskie z Joanną
Jagiełło. Wstęp wolny
Do 30.09
„Industrialne inspiracje” – wystawa prac słuchaczy BUTW
pod kierunkiem Marty Hawlickiej. Wstęp wolny
„Losujemy, malujemy, budujemy” – wystawa prac dzieci
i młodzieży. Wstęp wolny
Teatr Rozbark
ul. W. Kilara 29
tel. 32 428 13 00
11.09
Noc Teatrów Metropolii
g. 15.00 warsztaty taneczne
dla dzieci 7 – 10 lat, zapisy, bilety: 20 zł
g. 16.30 warsztaty taneczne
dla dzieci 11 – 15 lat, zapisy, zapisy, bilety: 20 zł
g. 18.00 joga, zapisy, bilety:
20 zł
g. 20:00 „Gemini tryptyk” –
spektakl w reż. i chor. Anny
Piotrowskiej. Bilety: 20 zł.

Centrum Sztuki
Współczesnej
Rynek 26,
tel. 32 281 81 33

18.09, g. 19.00
„Trans_Miss(i)on” – spektakl
w chor. Iwony Olszowskej i Ferenca Fehér. Krakowskie Centrum Choreograficzne. Bilety:
20 i 30 zł

Do 15.10
„Kobieta na Księżycu” – wystawa Małgorzaty Szandały
i Marty Szulc. Kuratorka: Agata Cukierska. Bilety: 1 – 2 zł

20 – 22.09
„Flying fish” – spektakl dyplomowy studentów Wydziału
Teatru Tańca AST, w chor. Ferenca Fehér. Bilety: 20 i 30 zł

Do 15.10
„Ad maiorem Poloniae gloriam” – wystawa Łukasza
Dziedzica. Kurator: Paweł Wątroba. Bilety: 1 – 2 zł

25 – 26.09, g. 19.00
„Policzlani”, spektakl w chor.
Anny Piotrowskiej. Współprodukcja: Teatr Zawirowania i Teatr Rozbark. Bilety: 30 i 40 zł
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24.09, g. 17.00
„Rozbarczanie na starej fotografii” – wernisaż wystawy. Kuratorzy: Leon Wostal, Łukasz
Wójtowicz. Wstęp wolny
Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 2
– gmach główny
ul. W. Korfantego 34
tel. 32 281 82 94
11.09, g. 11.00
„Kuchnia czterech kultur” –
wykład Prowadzi: Jolanta Zaczkowska
11.09, g. 12.00
„Etnodizajn” – warsztaty dla
dzieci. Prowadzi: Magdalena Pospieszałowska. Centrum
Edukacji. Zapisy. Bilety: 10 zł
12.09, g. 12.30
„Przy kuchennym stole. Śląsk
od kuchni” – wykład Prowadzi:
Anna Grabińska-Szczęśniak.
Gmach główny. Wstęp wolny
16.09, g. 17.00
„Na co dzień i od święta – strój
rozbarski” – wykład dla dorosłych i młodzieży. Prowadzi:
Anna Grabińska-Szczęśniak.
Centrum Edukacji. Wstęp
wolny
18.09, g. 11.00
„Historia pierniczka” – warsztaty. Prowadzi: Magdalena Pospieszałowska
18.09, g. 12.00
„Historia starej wozowni” –
warsztaty dla dzieci. Prowadzi:
Marek Ryś. Centrum Edukacji.
Zapisy. Bilety: 10 zł
19.09, g. 12.30
„Anna Fiszer” – spotkanie z cyklu „Z głębi magazynu”. Prowadzi: Urszula Mikoś. Gmach
główny. Wstęp wolny

19.09, 12.30
„Ziemniak po polsku” – wykład. Prowadzi: Agnieszka
Górska, gmach przy ul. Korfantego. Bilety: 1 zł
22.09, g. 17.00
„Mówię do ciebie tak cicho
jakbym świecił” – biografia Rafała Wojaczka. Wykład. Prowadzi: Jolanta Zaczkowska.
Gmach przy ul. Korfantego. Bilety: 1 zł
23.09, g. 12.30
„Najcenniejsze. Zabytki archeologiczne ze zbiorów MGB –
nowe spojrzenie” – konferencja naukowa. Gmach przy ul.
Korfantego.
25.09, g. 12.00
„Liściaste opowieści” – warsztaty dla dzieci. Prowadzi: Zuzanna Orzeł. Centrum Edukacji. Zapisy. Bilety: 10 zł
29.09, g. 17.00
„Inskrypcje na cmentarzu
żydowskim w Pszczynie” .
Gmach przy ul. Korfantego /
wstęp wolny
30.09, g. 15.30
„Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin na ogródkach działkowych” – wykład dla dorosłych. Prowadzi: Agnieszka Górska. Gmach
przy ul. Korfantego 34. Bilety: 1 zł
Wystawy stałe:
„Przyroda Górnego Śląska.
Lasy. Wody i mokradła”, „Z życia ludu śląskiego XIX–XX wieku”, „Galeria Malarstwa Polskiego”.
Wystawy czasowe:
„Pomiędzy magią a religią”
do 27.09
„Najcenniejsze. Wystawa archeologiczna” do 31.10

„Rośliny z paszportem”
do 31.10
„Bojownikom Niepodległości”
do 14.11
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21-23
tel. 32 396 68 00
11.09, g. 18.00
„Napój miłosny” – spektakl
G. Donizettiego.
12.09, g. 18.00
„Sól ziemi czarnej” – spektakl baletowy na kanwie filmu Kazimierza Kutza o tym
samym tytule, w reżyserii
i choreografii Artura Żymełki. Miejsce: Duża Scena.
17.09, g. 18.00
„Muzyczna awantura z happy endem, czyli Adam Snopek Stand-up przy fortepianie kontra Kameraliści Opery Śląskiej” – koncert z towarzyszeniem tancerzy baletu
Opery Śląskiej. Miejsce: Duża
Scena.
18 i 19.09, g. 18.00
„La rondine” – spektakl G.
Pucciniego. Miejsce: Duża
Scena.
25.09, g.18.00
„Callas. Master Class” – spektakl teatralno-muzyczny T.
McNally’ego. Miejsce: Duża
Scena.
26.09, g. 18.00
„Nabucco” – opera G. Verdiego. Miejsce: Duża Scena.
12. PKO BYTOMSKI PÓŁMARATON
Start: 18.09, g. 11.00, CH Plejada
XVII Parada Pojazdów Zabytkowych
Start: 11.09, g. 10.00, Rynek

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

| 18
19

