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PIKNIK W OŚRODKU
JEŹDZIECKIM
Dla tych, którzy lubią wypoczynek w plenerze,
ośrodek Ponny Hoff przy ulicy Leśnej 7a w Bytomiu-Stroszku na 1 października przygotowuje
pożegnanie lata z przytupem. Główną atrakcją
jak zwykle będzie towarzystwo pięknych zwierząt, część z nich to prawdziwi szczęściarze,
których los odmienił się dzięki opiece ośrodka
i hojności miłośników zwierząt. Oprowadzanki
na koniach dla najmłodszych, przejażdżki dla
starszych i pokazy jazdy konnej w wykonaniu
podopiecznych ośrodka, którzy zdobywają coraz
ważniejsze nagrody w jeździectwie, to tylko niektóre z punktów programu. A jest on wypełniony
od 14.00 do 18.00 po brzegi – muzyka na żywo,
zumba, animacje, warsztaty dla dzieci, sportowe
konkurencje z nagrodami, piana party i wiele innych. Będzie można także zobaczyć występ zespołu The Nut oraz Kabaretu Amelijush. Bilety
w cenie 30 zł.

Drodzy Czytelnicy,
Wrzesień w Bytomiu będzie
obfitował w ekscytujące
wydarzenia. Po Industriadzie
w parowozowni kolei wąskotorowych, pierwszych urodzinach
Pałacu w Miechowicach, czeka
nas Fajer w Bytomiu, czyli
Festiwal Organizacji Pozarządowych w nowej, atrakcyjnej
formie. Znów na lód wyjadą
artyści, którzy 24 września
zmierzą się w charytatywnym
meczu hokejowym z drużyną
TVN24. Na Rozbarku odbędzie
się po raz pierwszy dyskoteka
na rolkach, a do Teatru Rozbark i Opery Śląskiej zawita
Noc Teatrów Metropolii.
Polecamy Państwa lekturze także równie ekscytujący
wrześniowy „Rynek 7”. A w nim:
o tym, jak opowiedzieć Bytom
w 14 wersach rozmawiamy
z Bartłomiejem Brede, bytomianinem, poetą i miłośnikiem
poezji baroku, który współtworzył Akademię Rozrywki
radiowej Trójki oraz współpracował z Piwnicą pod Baranami. Oprócz tego, zapraszamy
do zgłębienia historii Huty
Zygmunt i podpowiadamy, jak
pozbyć się elektrośmieci.
Zapraszam do lektury
Małgorzata Węgiel-Wnuk
redaktor naczelna
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ROZMOWA RYNKU

Bartłomiej Brede poeta, autor tekstów piosenek, artysta kabaretowy. Ukazały się
trzy zbiory jego twórczości: „Koszyk zwykliny” (1996), „Od miłości do rzeczy” (2001)
oraz „V.S.O.P.” (2022). Publikuje na blogach wierszebartkabrede.blogspot.com oraz
piosenkibartkabrede.blogspot.com. Stypendysta roku 2022 Miasta Bytom
w dziedzinie literatury.
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BYTOMSKIE
SONETY
Myślenie krytyczne jest jego dewizą, a ironia bronią.
W życiu i w poezji nie chodzi na skróty. Odkurza
eleganckie formy literackie sprzed stuleci i z dowcipem
daje w nich wyraz swoim opiniom na bardzo aktualne
tematy. Z Bartłomiejem Brede, poetą i artystą
kabaretowym rozmawiamy o jego najnowszym zbiorze
wierszy, o zakrętach na artystycznej drodze oraz o tym,
że poeta powinien zadziwiać.
Tekst: Katarzyna Mołdawa/ Zdjęcia: Grzegorz Goik

Niedawno ukazał się zbiór
wierszy Pana autorstwa „V.S.O.P.”. Od wydania poprzedniego
minęło 20 lat. W tym czasie
napisał Pan setki utworów.
Wybór nie należał chyba do łatwych?
Trochę przesada z tymi setkami.
Między wydaniem „Od miłości
do rzeczy” a wydaniem „V.S.O.P”
miałem 12-letnią przerwę, gdy
nie pisałem nic artystycznego.
Pogniewałem się na kabaret,
literaturę i na siebie jako artystę.
Pojechałem do Warszawy, gdzie
zająłem się reklamą. Gdyby nie
zaproszenie Artura Andrusa
do „Trójki” w 2012 roku, które zakończyło się tym, że przez kilka
ładnych lat byłem nadwornym
felietonistą radiowej Akademii
Rozrywki, to tej książki też by nie
było. Natomiast o tyle wybór
należał do łatwych, że najpierw
pojawił się koncept: zebrać

w jednym miejscu formy poetyckie, które pojawiły się w literaturze polskiej bardzo dawno albo
nie pojawiły się nigdy, i pokazać
je w wersji podręcznikowej. Sonety, które są w „V.S.O.P”, w tym
„Sonety bytomskie”, są prawdziwymi sonetami – tak jak pisano je we Francji i we Włoszech
w XVI i XVII w.
Skąd upodobanie do tak
kunsztownych form?
Mój ulubiony barokowy włoski
poeta, od którego wzięło się zjawisko i termin marinizmu, mówił, że poeta jest od tego, żeby
zadziwiać, a jak nie potrafi zadziwiać, to niech idzie pracować
w stajni. A ponieważ wszystko
już było, to zadziwić czymś nowym jest szalenie trudno, natomiast przyswoić jakąś formę,
przypomnieć ją i pokazać, że się
ją opanowało, jest zadaniem
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żeli chodzi o pewną dbałość o formę
w sztuce, którą się uprawia, to kunszt
poetycki to jest coś, co jest bardzo
tajemnicze, dość dyskusyjne albo
arbitralne, i najlepiej go się rozpoznaje
u tych, którzy piszą wiersze rymowane, a jak już barokowe – to w ogóle.
A znalezienie się w Piwnicy pod Baranami było, owszem, ważne dla mnie.
Okazało się, że ja, zakompleksiony,
jąkający się chłopak, z mimo wszystko
prowincjonalnego miasta, pojechałem
gdzieś, gdzie przyjęto mnie jak swojego i gdzie po jakimś czasie to moje
pomysły wszyscy pozostali realizowali.
Do czasu mojego rozstania się z PiwW 1993 roku ukończył Pan IV Linicą miałem tam trzy
ceum Ogólnokształcące
SONETY,
KTÓRE
premiery oparte o swoje
i wyjechał z Bytomia.
SĄ W „V.S.O.P”,
teksty.
Przez osiem lat pisał
W TYM „SONETY
Pan teksty dla krakowBYTOMSKIE”,
Jednym z utworów
skich kabaretów, m.in.
SĄ PRAWDZIWYMI
z tamtego okresu jest
dla legendarnej Piwnicy
SONETAMI, TAK
wiersz „Pędy”, który
pod Baranami. Miał Pan
JAK PISANO
zaczyna się od słów
szczęście poznać sameJE WE FRANCJI
„Zbrodnia to niesłychago Piotra Skrzyneckiego.
I WE WŁOSZECH
na –/ Szymborska pobiła
To chyba jedno z ważW XVI I XVII W.
Dylana”. Zainteresowali
niejszych doświadczeń
się nim nawet nobliści
zawodowych?
i został tego ślad w korespondencji
Piotr był wspaniałym i bardzo lapidarMiłosza do Szymborskiej. To ciekanym rozmówcą, dlatego bardzo wielu
wa historia, a odkryta przypadkiem
ludzi uważa go do dzisiaj za mistrza.
stosunkowo niedawno…
Miał dar celnej riposty, potrafił w krótO tym, że Wisława Szymborska wiekim zdaniu uchwyć prawdę czy to o żydziała, że w krakowskich kabaretach
ciu, czy to o świecie. W swoim zbiorze
jest grana anegdota na temat tego,
„V.S.O.P” dziękuję Piotrowi Skrzyneckiejak to wszyscy obstawiali, że Dylan domu za zdanie o elegancji, które bardzo
stanie Nobla, a ona go pobiła, to wiem
mi się spodobało i które jest niedood bardzo dawna. O tym, że Miłosz
powiedzianym mottem tej książki.
przychodził do Piwnicy, śmiał się z tego
Otóż Piotr mówił, że elegancja to stan
numeru, też wiedzieliśmy wszyscy.
ducha, ale najłatwiej rozpoznaje się
Stosunkowo niedawno, robiąc kweją u tych, którzy się ładnie ubrali. I jeciekawszym. Teraz gdy w poezji dozwolone jest wszystko, gdy wierszem
białym tak naprawdę można nazwać
wszystko – nawet zbiór słów, które
wylosowało się z kapelusza, po tym
jak wrzuciło się tam gazetę pociętą
nożyczkami – uważam za ciekawsze
pokazywanie, że na barokowy sposób
można opowiedzieć współczesność.
Teraz pracuję nad projektem, który
pokaże, że w epicki, homerycki sposób
można opisać swoją historię rodzinną
tak jak Homer opowiadał o swoich
bohaterach.
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wistości mamy po swojej stronie albo
rendę nad wydaniem korespondencji
wręcz przeciwnie.
Miłosza do Szymborskiej i Szymborskiej
do Miłosza, znaleźliśmy dowód na to,
Ci, którzy nie znają Pana tekstów
że nobliści na temat tej anegdoty
ze sceny, znają być może Pana tekze sobą korespondowali. Na swoich
sty z reklam. Na co dzień od 20 lat
wizytówkach od tego czasu zaczązajmuje się Pan tworzeniem kreacji
łem pisać „cytowany przez noblistów”.
dla znanych marek. Czy wśród coOczywiście – przy całym autoironiczpywriterów jest więcej poetów?
nym nawiasie, który tutaj stawiam
Oczywiście, właściwie copywriting
– myślę, że jest to rzecz, którą choćby
to wspaniała wylęgarnia
z tego powodu warto było
UWAŻAM,
literatów. Jeden z moich
kiedyś napisać. Ale ten
ŻE
ZARÓWNO
ulubionych prozaików,
tekst jest jeszcze dość cieLITERACI, POECI,
jeden z najciekawszych
kawy z innego powodu.
JAK
I
ARTYŚCI
współczesnych pisarzy,
Wszyscy dookoła zachwyKABARETOWI
Salman Rushdie, zanim
cali się tym, że SzymborPOWINNI IŚĆ
został słynnym pisarzem,
ska Nobla dostała i nagle
POD
PRĄD.
GDY
zrobił wielką karierę
w tym chórze pochwalWSZYSTKIM SIĘ COŚ
w międzynarodowej
ców i zachwyconych naPODOBA I WSZYSCY
kompanii reklamowej.
gle pojawił się ironiczny
SĄ ZACHWYCENI,
Rozstał się z nią dopiero
wtręt, jakbym był z tego
KTOŚ POWINIEN
po wielkim sukcesie swopowodu niezadowolony
PODNIEŚĆ
jej trzeciej czy czwartej
i usiłował noblistce wbić
PALEC DO GÓRY
książki. Zresztą bardzo
szpilkę. Tego typu podejI POWIEDZIEĆ „ALE,
zabawnie o tym pisze
ście do rzeczywistości
ALE”
w swojej autobiografii.
bardzo cenię. Uważam,
Ale z polskiego podwórka
że zarówno literaci, pocopywritingiem parała się Agnieszka
eci, jak i artyści kabaretowi powinni
Osiecka, autorka słynnego „Coca-coiść pod prąd. Gdy wszystkim się coś
la to jest to” oraz Wojciech Młynarski.
podoba i wszyscy są zachwyceni, ktoś
Wiem, że zajmowali się nim także
powinien podnieść palec do góry
Jeremi Przybora i Janusz Minkiewicz.
i powiedzieć „ale, ale”. I w drugą stroNatomiast jeśli chodzi o czasy współnę: gdy wszyscy narzekają i uważają
czesne, to mój wspaniały poprzednik
coś za ohydne, ktoś powinien podna stołku nadwornego poety Piwnicy
nieść palec i powiedzieć: „doszukajmy
pod Baranami, czyli Michał Zabłocki,
się w tym jakichś pozytywów”. Myślę,
bardzo długo najpierw pisał reklamy,
że ironia, która jest moją ulubioną
a potem je kręcił. Zajmuje się tym rówformą komunikowania się ze światem,
nież Ścibor Szpak, słynny kabareciarz,
między innymi na tym polega. To taka
a jednocześnie znamienity dyrektor
metoda rozpoznania bojem rzeczywikreatywny bardzo dobrej krakowskiej
stości i osób, które potem w tej rzeczy-
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agencji, a także prawie cały Kabaret
Moralnego Niepokoju. To są ludzie, którzy zanim zaczęli na godne życie zarabiać tym, że ich kabaret stał się bardzo
popularny, to mając już doświadczenie
sceniczne i po pierwszych sukcesach
artystycznych, na życie zarabiali, pisząc
reklamy proszku do prania.
To satysfakcjonujące zajęcie? Nie
musi Pan na szczęście odchodzić
daleko od tego tworzywa, jakim jest
język.
To jest o tyle satysfakcjonujące, że jest
w zgodzie z chęcią, żeby coś, co wymyśliłeś, uważasz za zabawne, dowcipne
albo celne – inni powtarzali, albo żeby
usłyszeć to w tak zwanej przestrzeni
publicznej. Z poezją dzisiaj jest o tyle
kłopot, że poezja zniknęła. Jeszcze 10,
20, 30 lat temu każdy tygodnik, miesięcznik miał swoje okienko z wierszem.
Można było to, co sądzi na temat różnych rzeczy współczesnych jakiś tam
poeta, dowiedzieć się z łamów prasy.
Ponieważ dzisiaj to nie ma potencjału
sprzedażowego, wiersz zniknął z przestrzeni publicznej. Poeta albo idzie
do agencji reklamowej albo staje przed
faktem, że nigdy ludzie nie powtórzą
jego pomysłu, jego frazy. Wystarczyło
jedno pokolenie, żeby poeta z kogoś,
kto jest pełnoprawnym pisarzem, literatem, stał się hobbystą – kimś takim,
kto lata z siatką na motyle po polu,
te motyle łapie, potem je gdzieś tam
przypina i od czasu do czasu zaprasza
znajomych, żeby je pooglądali. Taki nieszkodliwy wariat, który nie ma na nic
żadnego wpływu.

Niedawno po 27 latach przerwy
powrócił Pan do Bytomia? Jest Pan
tu zakorzeniony?
Jestem. Cała moja rodzina przyjechała
tutaj zaraz po wojnie z różnych części
Polski. Tutaj urodzili się moi rodzice,
tutaj urodziłem się ja i moja najmłodsza córka Barbara. Jestem mocno
związany z tym miastem. Bardzo wiele
lat temu, gdy widziałem z pewnego oddalenia, bo mieszkałem wtedy w Warszawie, zmiany, które w tym mieście
się dzieją, byłem z tych zmian niezbyt
zadowolony. Poświęciłem temu część
swojej własnej twórczości, zasadniczą
i integralną część wspomnianej już
książki „V.S.O.P.”. To są „Sonety bytomskie”, w których konfrontuję swoje marzenie i swoje wspomnienia o różnych
konkretnych miejscach, z tym, jak te
miejsca wyglądają dzisiaj.
Czuję się związany z Bytomiem. Wróciłem tutaj co prawda nie z własnej woli,
tylko wskutek kaprysu losu. Śmierć
mamy zmusiła mnie do zaopiekowania się dość już zaawansowanym
wiekowo tatą i ich wspólnym domem.
Razem z żoną doszliśmy do wniosku,
że być może to dla nas też jakaś szansa
na nowe otwarcie, nowe doświadczenie.
Posłuchaj podcastu
z Bartłomiejem Brede
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ZIELONY BYTOM

PYTAŃ
O EKOZWROTY
Podążanie za nowinkami technologicznymi czy modowymi powoduje,
że niechcianych, choć całkiem sprawnych jeszcze rzeczy, wciąż
przybywa. Stara klawiatura, niemodna lampka czy mikser po drugie
życie ruszą dzięki akcji EKOzwroty. Rozmawiamy o niej z Krzysztofem
Kieszkowskim z Fundacji Odzyskaj Środowisko.
Skąd pomysł na EKOzwroty?
Odpadami elektrycznymi zajmujemy
się od lat. W tym czasie pojawiało się
dużo uwag: „A co z niepotrzebnym
elektrosprzętem, który jeszcze działa? Szkoda go wyrzucić”. Chcieliśmy
dać wszystkim możliwość wydłużenia
takim rzeczom życia. Dzięki współpracy z firmą In Post do ponad
18 tys. paczkomatów w całej
Polsce od ubiegłego listopada można oddawać sprawny
elektrosprzęt, a teraz rozszerzyliśmy akcję także na inny
asortyment.
Jaki?
To już nie tylko elektrosprzęt,
ale także tekstylia, zabawki, książki,
a dzięki współpracy z firmą CCC również
obuwie.
Co się z nimi stanie?
Po pierwszej segregacji trafią na bardziej zawansowane testy. Tym, które rokują, dajemy drugie życie i staramy się
sprowadzić je na rynek. A te, których nie
da się jednak przywrócić do użytku, staramy się ekologicznie zagospodarować,
tak by nie trafiły na śmietnik, np. część
tekstyliów może posłużyć jako czyściwo,
inne przydadzą się w schroniskach dla

zwierząt. Część trafi natomiast do recyklingu.
Co trzeba zrobić, żeby nadać rzeczy
paczkomatem?
Zapakować – w jednej paczce mogą
być przedmioty różniące się asortymentem – wygenerować kod na stronie
inpost.pl/ekozwroty, oznaczyć
nim paczkę i nadać paczkomatem w swojej najbliższej
okolicy. Usługa jest całkowicie bezpłatna.
Proszę jeszcze przypomnieć, jak pozbyć się z kolei
niesprawnego już elektrosprzętu?
W przypadku zepsutego sprzętu elektronicznego zachęcamy do korzystania
z czerwonych pojemników na elektryczne śmieci znajdujących się w kilkunastu miejscach w Bytomiu. Jeśli ktoś
chciałby wyrzucić większy sprzęt, może
zadzwonić do nas pod numer 572 102
102, a my bezpłatnie go odbierzemy. Dla
najbardziej aktywnych w zbieraniu elektrycznych śmieci szkół i gmin biorących
udział w naszym projekcie przygotowaliśmy konkurs „Polska Stolica Recyklingu”. Szczegóły znajdują się na naszej
stronie www.polskastolicarecyklingu.pl.
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HISTORYCZNY BYTOM

HUTA ZYGMUNT WROSŁA W KRAJOBRAZ
ŁAGIEWNIK
Tekst: Tomasz Sanecki/ Zdjęcie: Śląska Biblioteka Cyfrowa

Powstanie huty Zygmunt to kolejny przykład tego, jak właściciele
dawnych ziem w Bytomiu potrafili zrobić użytek z bliskiego
sąsiedztwa bogatych złóż rudy żelaza oraz węgla kamiennego.
Hubert von Tiele-Winckler, wykorzystując złoża rudy żelaza
w rejonie Łagiewnik i Tarnowskich Gór, rozpoczął w 1857 r.
budowę huty żelaza, nazwanej od jego imienia Hubertushütte.
Po uruchomieniu w 1859 r. dwóch wielkich pieców nastąpił w nowym zakładzie
pierwszy spust surówki. Rok później rozpoczęła się budowa czternastu kotłów
parowych, które ukończono w 1878 r.
Hutę w latach 60. nadal unowocześniano, montując żuraw obrotowy, piec kupolowy – żeliwiak, formiernię oraz odlewnię żelaza. Dwa kolejne piece pojawiły się
w Hubertushütte w 1867 r., a od 1869 r.
do opalania kotłów parowych używano
gazu czadnicowego. Oprócz produkcji
części do maszyn, żeliwa i surówki od początku lat 70. XIX w. w hucie powstawały
kotły, konstrukcje mostowe oraz urządzenia i konstrukcje przemysłowe.
Ważna zmiana w dziejach zakładu zaszła w 1889 r. Wówczas Hubert von Tiele-Winckler sprzedał ją Katowickiej Spółce
Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa Żelaza (Kattowitzer AG für Bergbau und
Eisenhüttebetrie). Przejęcie huty przez
nową spółkę zapoczątkowało kolejny
etap rozbudowy zakładu. W 1899 r. uruchomiono pierwszy piec martenowski,
rok później – odlewnię staliwa, a w 1901 r.
drugi piec martenowski. Istotny w historii zakładu był także 1904 rok, kiedy to powstała nie tylko stalownia z trzema pie-
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cami, ale przejęto z pobliskiej kopalni
Florentyna koksownię, rozbudowując
ją o kolejne dwie baterie koksownicze.
Rozwój huty nie wyhamował nawet
po wybuchu I wojny światowej – wówczas rozpoczęto wytwarzanie części walcowniczych dla kolejnictwa.
Okres prosperity w dziejach huty
Kolejną cezurą w historii Hubertushütte
był rok 1922 r., kiedy to zakład w wyniku
podziału Górnego Śląska został przyłączony do odrodzonej II RP. W pierwszych
latach działalności udało się uruchomić
produkcję odlewów stopowych, jednak
pogłębiający się kryzys gospodarczy
na przełomie lat 20. i 30. XX w. spowodował najpierw zatrzymanie działalności stalowni, a następnie odlewni żeliwa. Od 1929 r. huta była już własnością
Wspólnoty Interesów dla Górnictwa
i Hutnictwa, a w 1937 r. zmieniono jej
nazwę na Zygmunt. Nazwa przetrwała
jedynie dwa lata, bowiem po zajęciu polskiego Śląska przez Niemców w 1939 r.
powrócono do dawnej Hubertushütte.
Podczas II wojny światowej produkowano w niej m.in. odlewy do łodzi podwodnych oraz korpusy czołgów.

Po zakończeniu wojny zakład ponownie
przejęli Polacy. Podobnie jak w okresie
międzywojennym wytwarzano w nim
wyroby walcowane dla kolejnictwa, armaturę wysokociśnieniową, ale również
produkty dla innych hut. W kolejnej dekadzie nastąpił rozwój zakładu: w 1952 r.
uruchomiono halę odlewniczą oraz walcownię obręczy kół wagonowych, w 1953 r.
halę obróbki ciężkiej, w 1958 r. pierwszy
elektryczny piec łukowy o pojemności 3
ton, a w 1960 roku acetylenownię. Produkowane w zakładzie wyroby eksportowano do Czechosłowacji, Holandii, Francji,
Hiszpanii, Jugosławii, Włoch, Szwajcarii,
a nawet Egiptu, Indii, Japonii, Brazylii, Argentyny oraz Meksyku.
Lata 60., 70. oraz początek 80. XX wieku
to okres prosperity w hucie. W 1962 roku
oddano do użytku nową halę montażową
z suwnicami, a w 1965 roku zlikwidowano
piece martenowskie i dokonano jednocześnie pierwszego spustu stali z pieca
łukowo-elektrycznego. W 1967 r. przy hucie rozpoczęło pracę Biuro Konstrukcyjne Huty Zygmunt, a także – w 1971 r. – Zakład Doświadczalny Maszyn i Urządzeń
Hutniczych. Dzięki tym inwestycjom zakład mógł produkować maszyny i urządzenia dla polskich i zagranicznych hut,
w tym zespoły i części zamienne dla tak

znanych firm, jak: Skoda w Pradze, Sket
w Berlinie, Nikex w Budapeszcie, Stankoimport oraz Metalurgimport w Moskwie
czy Lindemann Mansemann Demag
Sack w Niemczech.
Trudne lata 90. i upadek huty
Sytuacja huty diametralnie zaczęła się
zmieniać w latach 90. XX w. W 1995 roku
huta została sprywatyzowana, zaś zgodnie z przyjętym w czerwcu 1998 r. Programem Restrukturyzacji Przemysłu
Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce, już jako
Huta Zygmunt SA, miała produkować
maszyny i urządzenia dla hutnictwa żelaza i stali, w tym urządzenia linii do ciągłego odlewania stali, linii walcowniczych
oraz młotów i pras. Niestety wysokie
koszty produkcji, ujemny wynik finansowy spowodowały, że od 1999 r. proces
restrukturyzacji wstrzymano, zaś w 2000
roku spółkę postawiono w stan upadłości, a następnie zlikwidowano.
Na jej bazie powstały nowe zakłady pracy,
bowiem część terenów przejęły w 2004 r.
firmy Zamet Budowa Maszyn Sp. z o.o.
oraz ArcelorMittal Distribution Solutions
Poland, gdzie powstało Stalowe Centrum Serwisowe zajmujące się przetwórstwem wyrobów płaskich z blachy.
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POZARZĄDOWY BYTOM
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WYJĄTKOWE MIEJSCE

BYTOMSKIE EGZOTARIUM
Tekst: Anna Krzyszkowska-Kuc/ Zdjęcie:Hubert Klimek

W Bytomiu powstał pierwszy w naszym regionie azyl dla
egzotycznych zwierząt. Na terenie Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Miechowicach tymczasowy dom znajdą ptaki,
gady i płazy pochodzące z przemytu, porzucone przez
dotychczasowych właścicieli lub odłowieni „uciekinierzy”.
– Obserwujemy rosnące zainteresowanie hodowlą węży, jaszczurek czy egzotycznych gatunków ptaków. Niestety
zdarza się, że często pod wpływem impulsu trafiają one do opiekunów, których przerosła opieka nad egzotycznym pupilem. U nas zwierzęta znajdą
profesjonalną pomoc – mówi Anna
Kornas,
kierowniczka Schroniska
dla
Bezdomnych
Zwierząt w Miechowicach. Do tej pory
brakowało
systemowego rozwiązania w takich sytuacjach.
Na
prowadzenie
egzotarium niezbędne było uzyskanie
zezwolenia Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. Dokument szczegółowo określa gatunki zwierząt mogące znaleźć tam schronienie – wyróżniono ich 27 – oraz warunki, które muszą
być spełnione, by móc prowadzić azyl.
– Wśród wymienionych gatunków,
na które otrzymaliśmy zezwolenie,
są m.in. papugi, pytony, węże boa, żółwie, legwany, gekony, kameleony oraz
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różne gatunki drzewołazów – wymienia Anna Kornas.
W budynku na terenie schroniska zainstalowano liczne terraria, akwaria oraz
woliery dla ptaków wraz ze sprzętem pozwalającym na regulację temperatury
i odpowiednie naświetlenie. To miejsce
dobrze oddzielone
od
znajdujących
się w sąsiedztwie
psów i kotów. Ponadto pomieszczenia, w których znajdą się zwierzęta,
są zabezpieczone
przed ewentualną
ucieczką.
– W naszym egzotarium
zapewnimy zwierzętom opiekę weterynaryjną
oraz warunki odpowiadające ich potrzebom biologicznym i fizjologicznym,
zapewniając swobodę ruchu i wypoczynek w czasie zgodnym z ich aktywnością życiową do czasu wyjaśnienia
ich sytuacji prawnej, np. sądowego
orzeczenia o ich przypadku – tłumaczy
Anna Kornas.
Bytomskie egzotarium nie będzie spełniało funkcji hotelu dla zwierząt.
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DZIEJE SIĘ W BYTOMIU
Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu
pl. Sobieskiego 2,
ul. W. Korfantego 34
tel. 32 281 82 94
14.09, g. 12.00
Tę pszczółkę, którą tu widzicie – warsztaty dla
rodzin i dzieci z Ukrainy
prowadzi: Dział Edukacji
MGB, zbiórka: przed kasą
główną Muzeum, pl. Sobieskiego 2. Obowiązują
zapisy
17.09, g.12.30
Robótki na paluszkach
– warsztaty dla dzieci
(kontynuacja) prowadzi:
Barbara Palewicz-Ryży
17.09, g. 14.00
Haft współczesny. Monika
Drożyńska – pokaz w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa
prowadzi: Urszula Mikoś,
Centrum Edukacji, pl. Sobieskiego 2. Wstęp 1 zł
18.09, g. 12.30
Śladami żydowskich
mieszkańców Bytomia
– spacer po Bytomiu
prowadzi: Magdalena Pospieszałowska, zbiórka: pl.
Sobieskiego 2. Wstęp 2 zł
18.09, g. 12.30
Kościół Świętego Ducha oczami archeologa
– oprowadzanie kuratorskie: dr Teresa Adamczyk-Bomersbach i Jarosław

Święcicki, pl. Sobieskiego
2. Wstęp w cenie biletu
na wystawę czasową
21.09, g. 12.00
Zgadnij, kim jestem –
warsztaty dla rodzin
i dzieci z Ukrainy prowadzi: Dział Edukacji MGB,
zbiórka przed kasą główną Muzeum, pl. Jana III
Sobieskiego 2. Obowiązują zapisy
23.09, g. 10.00
Skarby śląskiej szafy –
otwarcie wystawy, pl. Sobieskiego 2. Wstęp wolny
23.09, g. 17.00
Tradycyjna galanda –
premiera filmu w mediach społecznościowych
Muzeum
24.09, g. 12.30
Odkrywcy codzienności – warsztaty dla dzieci
prowadzi: Dział Edukacji
MGB, zbiórka przed kasą
główną Muzeum, pl. Sobieskiego 2. Obowiązują
zapisy, wstęp: 12 zł
25.09, g. 14.30
Od Darwina do banku
DNA. Przyroda w Muzeum – oprowadzanie
kuratorskie: dr Roland
Dobosz, ul. W. Korfantego
34. Wstęp w cenie biletu
na wystawę czasową
28.09, g. 12.00
Zwierzęce origami –
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warsztaty dla rodzin
i dzieci z Ukrainy prowadzi: Dział Edukacji MGB,
zbiórka przed kasą główną Muzeum, pl. Sobieskiego 2. Obowiązują
zapisy
28.09, g. 17.00
Sławomir Mrożek bez
maski. Część druga –
wykład prowadzi: Jolanta
Zaczkowska,
Centrum Edukacji, pl. Sobieskiego 2. Wstęp 2 zł
29.09, g. 17.00
W sakiewce i portfelu…,
czyli o dawnych i współczesnych zbiorach numizmatycznych MGB – wykład prowadzi: dr Agata
Bryłka-Jesionek, Centrum
Edukacji, pl. Sobieskiego 2.
Wstęp 2 zł
Bytomskie Centrum
Kultury
pl. Karin Stanek 1
tel. 32 389 31 09
17.09, g. 10.30
„Akademia małego aptekarza, zajęcia chemiczno-zielarskie” – w cyklu
Becek Junior spotkanie
z doktorem farmacji
Justyną Zalewską-Rejdak.
Bilet: 15 zł
24.09, g. 14.00-20.00
Becekowy Pokój Gier
Zabawa w świecie planszówek. Bilet: 5 zł

25.09, g. 17.00
„Za mundurem panny
sznurem” – V edycja
Festiwalu Piosenki Wojskowej i Powstańczej.
Koncert laureatów Festiwalu z udziałem zespołu Marynarki Wojennej
Reling Klubu 3.FO Gdynia
oraz zespołu Wilaw Lotniczej Akademii Wojskowej
z Dęblina. Wejściówki
do pobrania w kasie Beceku
30.09, g. 17.00
BAŚKA – „Piwowarka” –
pokazowe warzenie piwa.
Bilet: 10 zł
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21-23
tel. 32 396 68 00
17.09
12. NOC TEATRÓW METROPOLII
Taniec dobry na wszystko
– otwarte zajęcia baletowe
g. 17.00 (maluchy)
g. 18.30 (grupa średnia)
g. 20.00 (dorośli)
Zaprojektuj operowy
świat – pokazowe zajęcia
plastyczne
g. 17.30 (wiek 7-9)
g. 19.00 (wiek 10-12)
Zaśpiewaj z nami – pokazowe zajęcia Chóru Dziecięcego Opery Śląskiej
g. 18.00 grupa młodsza
g. 19.00 grupa starsza
Poszukiwanie upiora
w remontowanej operze

– oprowadzanie po wnętrzu teatru
godz. 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00
Dotknij opery – wystawa
kostiumów oraz instrumentów
Zapisy pod nr 32 396 68
16, 733 916 101 oraz e-mail:
edukacja@opera-slaska.pl
Miejska Biblioteka
Publiczna
pl. Sobieskiego 3
tel. 32 787 06 01
16.09, g. 16.30
Spotkanie autorskie
z Agatą Listoś-Kostrzewą,
autorką książki „Ballada
o śpiącym lwie”. Wstęp
wolny
Teatr Rozbark
ul. W. Kilara 29
tel. 32 428 13 11
17.09.
12. NOC TEATRÓW METROPOLII
g. 17.15-18.15 zajęcia z tańca współczesnego (7-11 lat)
g. 18.30-19.30 zajęcia
z tańca współczesnego
(12-16 lat)
Bilet na wybrane zajęcia:
10 zł
g. 18.00
Instalacja dźwiękowa
Aleksandry Piotrowskiej
g. 20.00
GEMINI tryptyk | Tribute

to – spektakl w choreografii Anny Piotrowskiej.
Bilet: 20 zł
18.09, g. 19.00
„Do łez” – spektakl B’cause Dance Company w reżyserii Bartka Woszczyńskiego, Polska Sieć Tańca.
Bilet: 20 – 30 zł
26.09 i 27.09, g. 19.00
„Mokosz” – spektakl
w choreografii Eryka Makahona. Bilet: 20 – 30 zł
27.09, g. 11.00
„Mokosz” – spektakl
w choreografii Eryka Makahona, spektakl szkolny,
bilety w cenie: 20 zł, 1 zł
opiekun, obowiązują zapisy pod adresem: k.staneczek@teatrrozbark.pl
CSW „Kronika”
Rynek 26,
tel. 32 281 81 33
Do 31.12
„Musiałam sama stać
się słońcem” – wystawa
Małgorzaty Goliszewskiej,
Doroty Hadrian i Patrycji
Orzechowskiej. Kuratorki:
Agata Cukierska, Katarzyna Kalina. Oprowadzania: każdy piątek o 17.00.
Wstęp: 1 – 2 zł
Do 21.11
„Matkość” – wystawa
Aguli Swobody. Oprowadzania: każdy piątek
o 17.00. Wstęp: 1 – 2 zł
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#BO_Bytom
czas start!
23.09-7.10
GŁOSOWANIE

BO warto, BO mamy prawie 6 milionów złotych!

