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BYTOMSKIE MUZEA
I GALERIE SZTUKI ZNÓW
OTWARTE
Dla tych, którzy cenią sobie bezpośredni kontakt z dziełami sztuki, czas na kulturalną ucztę. W Muzeum Górnośląskim kilka wystaw czasowych i kilka stałych. Od jesieni na zwiedzających czeka wystawa rzeźbiarstwa najwyższej próby autorstwa Stanisława Szukalskiego, którego popularyzacją zajął się nawet Leonardo di Caprio,
czy ekspozycja najcenniejszych zbiorów archeologicznych. W CSW Kronika można już na żywo oglądać wystawę „Życie ludzi”, opowieść o człowieku i jego kulturze
z perspektywy badacza ludzkiej cywilizacji niczym z programów przyrodniczych. W swoje młode progi zaprasza
galeria Art Blaut Academy przy ul. Dworcowej 36, gdzie
czekają obrazy i grafiki Daryi Hancharovej, młodej białoruskiej artystki pokazującej w swoich pracach niekończące się zmiany zachodzące w ludzkiej osobowości. W pracowni Stalowe Anioły zobaczymy prace, które trafiły pod
koniec ubiegłego roku na XXI Festiwal Sztuki Wysokiej.

Drodzy Czytelnicy,
Galerie, muzea, opery, teatry znów otwierają swoje podwoje dla widzów.
Wreszcie na żywo będzie
można zobaczyć ekspozycję „Życie ludzi” w CSW
Kronika, podziwiać rzeźby
Stanisława Szukalskiego
w Muzeum Górnośląskim,
zobaczyć „Łucję z Lamermoor” w Operze Śląskiej
czy premiery Teatru Rozbark. Zanim jednak zanurzymy się w kulturze
off-line, zapraszamy
do prześledzenia znakomitych projektów realizowanych on-line.
W lutowym „Rynku 7” rozmawiamy z Maciejem
Bartkowem, który na łamach portalu TajemniczyBytom.pl odsłania niezbadane sekrety historii miasta. Społeczników ze stowarzyszenia Miasto dla
Mieszkańców pytamy też
o postępy w realizacji projektu rozbudowy Cyfrowej
Biblioteki Bytomskiej Architektury. Zgłębiamy też
historię gmachu Muzeum
Górnośląskiego.
Zapraszam do lektury
i odwiedzenia Rynku 7.
Małgorzata Węgiel-Wnuk
Redaktor Naczelna

Nakład: 3000 szt. |Wydawca: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom |Redakcja: Biuro Promocji
Bytomia, Rynek 7, 41-902 Bytom, promo@um.bytom.pl |Redaktor naczelna: Małgorzata Węgiel-Wnuk
|Redaktor prowadząca: Katarzyna Mołdawa |Skład: Krzysztof Więckowski |Zespół redakcyjny: Tomasz Sanecki,
Hubert Klimek, Grzegorz Goik, Leszek Błażyński |Druk: Mikopol, ul. Nałkowskiej 51, 41-922 Radzionków |
Zdjęcie na okładce: Grzegorz Goik. Numer zamknięto: 5.02.2021 r.
Wydawca nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów oraz zastrzega sobie
prawo do ich redagowania i skracania.

|2
3

ROZMOWA RYNKU

Maciej Bartków
bytomski radny,
pasjonat historii, autor
publikacji historycznych
poświęconych tajemnicom
Bytomia, Śląska oraz
II wojny światowej, twórca
i koordynator projektu
„Tajemniczy Bytom”,
za który w roku 2015
otrzymał Medal Miasta
Bytomia.
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TA JEMNICZY
BYTOM
W Bytomiu nie brakuje miejsc o niezgłębionej historii
– związanych z podziemnymi schronami, szybami
kopalnianymi oraz obiektów, które kryją w sobie niejedną
tajemnicę. O bytomskich sekretach rozmawiamy z radnym
Maciejem Bartkowem, pasjonatem historii, twórcą portalu
„Tajemniczy Bytom” oraz autorem książek historycznych
poświęconych sekretom Bytomia, Śląska oraz II wojny
światowej.
Tekst: Tomasz Sanecki/ Zdjęcia: Grzegorz Goik

Szyb Południowy byłej KWK „Miechowice” to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Bytomiu. Dlaczego to miejsce tak przyciąga
uwagę pasjonatów historii i poszukiwaczy skarbów?
Bytom to najbardziej tajemnicze
miasto na Górnym Śląsku, a sekret
Szybu Południowego możemy wręcz
porównać do tajemnic związanych
z Bursztynową Komnatą czy tajnym
obiektem „Riese” na Dolnym Śląsku. Szyb Południowy wzbudza zainteresowanie w całym kraju, tym bardziej, że do dziś nie wiemy, co zostało w nim ukryte. Według różnych informacji, legend czy relacji świadków
w obiekcie tym ukryto depozyt, którym mogły być akta katowickiego

Gestapo, dzieła sztuki lub zrabowane
przez Niemców złoto i kosztowności.
Jedną z hipotez związanych z Szybem Południowym jest informacja, że mogła tam istnieć tajna podziemna fabryka. Czy kiedykolwiek
poznamy prawdę o tym tajemniczym obiekcie?
Hipotez dotyczących przeznaczenia tego miejsca jest wiele, jednak
ta związana z podziemną fabryką,
w której rzekomo prowadzono tajne
badania nad bombą węglową, jest
najmniej prawdopodobna. Miejsce
to nie było przystosowane do takich
działań. Chodniki, korytarze, a także
konieczność dowozu tam materiałów
wymagałaby ogromnego nakładu
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sił i środków. Przez wiele lat badań i poszukiwań nie natknąłem się na informację w tej sprawie, dlatego zdecydowanie
tę hipotezę bym wykluczył. Tylko eksploracja chodnika na głębokości 370 metrów umożliwi nam dokładne poznanie
i zbadanie jednego z najbardziej tajemniczych miejsc w Bytomiu.
Kilka lat temu pojawiły się informacje,
że udało się przebić jednej z kopalni
do Szybu Południowego?
Tak, to kolejna tajemnica związana z tym miejscem. Prawdopodobnie
już od 2011 roku podejmowano próby przebicia się
do chodnika Szybu Południowego. Akcja ta, jak donosiły lokalne media, zakończyła się kilka lat temu
powodzeniem, jednak kamera, która penetrowała
to miejsce, niczego tam nie
zarejestrowała, a dodatkowo wspominany chodnik miał być zasypany.
Wspólnie z wiceprezydentem Waldemarem Gawronem udało się nam nawiązać kontakt z dyrekcją tego zakładu, która zapewniła nas, że jeśli będą podejmowane kolejne próby przebicia się w tym
rejonie, miejsce to zostanie dokładnie
spenetrowane.
„Tajemniczy Bytom” to portal, w którym odkrywa Pan tajemnice naszego
miasta. Jak dzięki takim projektom Bytom jest postrzegany w Polsce?
Bytom kryje w sobie dziesiątki, jak nie
setki tajemnic. Dzięki temu, że wielu historyków, pasjonatów, a także miłośników miasta odkrywa jego tajemnice, opisuje dzieje Bytomia oraz promuje

6 | RYNEK 7 | LUTY 2021

jego historię i ciekawostki, nasze miasto
jest w Polsce uznawane za jedno z najciekawszych pod względem występowania tajemniczych obiektów. Doskonałym przykładem jest tutaj historia grupy osób z Wrocławia, która przyjechała
właśnie do Bytomia na jedną z wakacyjnych wycieczek organizowanych przeze
mnie we współpracy z Biurem Promocji
Bytomia. Podczas rozmowy z tymi osobami dowiedziałem się, że promocja tej
wycieczki dotarła aż na Dolny Śląsk, który jest, można powiedzieć,
najważniejszym w Polsce
obszarem pod względem
tajemniczych obiektów.
Projekt „Tajemniczy Bytom”
ma służyć właśnie temu celowi, ale ma również zachęcić mieszkańców naszego miasta oraz turystów
do odwiedzenia i poznania
tajemnic Bytomia.
Już wkrótce rozpocznie
się remont hali dworca
PKP w mieście. Pasjonatów historii rozpala przede wszystkim
temat podziemnych tuneli pod dworcem. Czy również dworzec może kryć
w sobie nieodkryte tajemnice?
Temat podziemnych tuneli pod dworcem jest przedmiotem kolejnego projektu z serii „Tajemniczy Bytom”. Istniała hipoteza, zgodnie z którą dzisiejszy budynek Młodzieżowego Domu Kultury przy
ul. Powstańców Warszawskich miał być
połączony tunelem z dworcem PKP. Tezę
tę również sprawdziliśmy. Dysponując
przedwojenną mapą podziemi oraz dokonując eksploracji podziemnych piwnic pod MDK, próbowaliśmy potwierdzić
tę hipotezę. Okazała się jednak ona fałszywa. Niemniej na mapie znajduje się
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około 6-7 pomieszczeń wewnętrznych
pod dworcem, które wykorzystywano
na cele służbowe lub gospodarcze.
Niemniej interesujący niż dworzec
i Szyb Południowy jest budynek dzisiejszego Urzędu Miejskiego. W nim
również podobno kryją się tajne pomieszczenia.
To miejsce jest również ciekawe i kryje w sobie tajemnicę związaną z zasypanym podziemnym pomieszczeniem w holu głównym budynku. W latach osiemdziesiątych XX wieku odkryto to miejsce, wykuwając otwór w posadzce, dzięki czemu udało się wykonać tam zdjęcia, potwierdzające istnienie podziemi.
Co faktycznie znajduje się
w pomieszczeniu nazywanym na mapach budynku Urzędu Miejskiego „Salą
107”, będzie można stwierdzić tylko po dokładnej eksploracji tego miejsca.
Oprócz tajemnic związanych z Bytomiem podjął Pan również ciekawe tematy związane z Werwolfem na Górnym Śląsku oraz strażnikami IV Rzeszy. Dlaczego właśnie te kwestie Pana
zainteresowały?
Staram się opisywać tematy, których
jeszcze nikt nie podjął, a te dwie ciekawe
sprawy właśnie do takich należały. Przeszukując archiwa, biblioteki, dokumentacje, ale również rozmawiając z ludźmi, udało mi się zebrać niezwykle interesujące, a wręcz sensacyjne informacje,
dzięki czemu udało się zweryfikować
tezy, które od wielu lat były powtarzane,
a okazały się nieprawdziwe.
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Ostatnia wydane przez Pana książka
poświęcona została św. Maksymilianowi Kolbemu. A jakie ma Pan najbliższe plany wydawnicze odnośnie naszego miasta?
Z pewnością chciałbym wrócić do publikacji poświęconej tajemnicy Szybu Południowego. Udało mi się odkryć wiele
dodatkowych materiałów, które chciałbym opisać w kolejnej części poświęconej temu tematowi, tym razem pod tytułem „Zabetonowana tajemnica”. Ciekawostką jest fakt, że tak
brzmiał pierwszy artykuł,
jaki poświęcony był sprawie tajemnicy Szybu Południowego w lokalnej prasie
z początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Obecnie
zbieram także materiały
do książki, której tematem
będzie historia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Bytomiu, jednak w tym
roku chciałbym rozpocząć
wydawanie „Rocznika Bytomskiego”. Będzie to możliwe dzięki zarejestrowanej w styczniu br. Fundacji „Tajemniczy
Bytom”. Ma ona wspierać m.in. właśnie
to czasopismo, które poświęcone będzie
historii i sekretom Bytomia, ale również
promować nasze miasto i pomóc odkrywać wciąż drzemiące w Bytomiu tajemnice.

Posłuchaj więcej
w naszym podcascie
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ZIELONY BYTOM

PYTAŃ O NARTY
W MIEŚCIE
Na nartach po Bytomiu? Czemu nie. Taką aktywność sportową
i turystykę poleca bytomianin Mariusz Kapela ze Śląskiego
Stowarzyszenia Triathlonowego CHOP ZE ŻELAZA.
Narciarstwo biegowe w Bytomiu?
To jest możliwe. Ta dyscyplina kojarzy
się z górami, ale w Bytomiu są tereny
rekreacyjne, gdzie można ją uprawiać,
jeżeli dopisuje pogoda. Bez wątpienia
wchodzi w grę narciarstwo turystyczne,
czyli backcountry, które nie wymaga
przygotowania tras, ale są też odcinki,
gdzie po założeniu śladu mogę pobiegać stylem klasycznym.
Dlaczego ten
sport?
Szukam aktywności, które mogą uzupełnić trening
w różnych porach roku, tym
bardziej, że baseny są teraz
zamknięte.
To świetny sposób na aktywność sportową w pięknej okolicy.
Gdzie „pobiegamy” w Bytomiu?
Narciarzy można spotkać w miechowickim lesie, na Żabich Dołach, w Fazańcu czy Parku Miejskim. Można tam
pochodzić na nartach, czasem uda
się pobiegać. Piesi jednak często zadeptują założony ślad, czyli wgłębienia

w śniegu. Najlepsze są okolice z niewielkim ruchem pieszym. Ja znalazłem
takie w Dolinie Bytomki.
Jakie ma atuty?
To zróżnicowany teren, częściowo zalesiony, częściowo otwarty, z niesamowitą panoramą Bytomia. Niektóre podejścia są stosunkowo strome, ale krótkie.
Teren od strony
Kolonii Zgorzelec jest oświetlony, co umożliwia
poruszanie się
na nartach wieczorem.
Z którego miejsca Pan startuje?
Dojazd do Doliny
jest stosunkowo
prosty: od strony Łagiewnik, jak i od strony Szombierek. Zaczynam na parkingu przy zespole boisk piłkarskich, jest tam dużo miejsca na pozostawienie auta. Trasę uzależniam od tego, czy chcę wykonać
konkretny trening, czy aktywnie odpocząć. Można stworzyć trasę ok. 8 km.
Jest opcja zapętlenia jej, co ułatwia trening i powrót do auta.
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HISTORYCZNY BYTOM

POZNAJ HISTORIĘ GMACHU
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO
Tekst: Tomasz Sanecki / Zdjęcie: Grzegorz Goik

Budynek przy placu Jana III Sobieskiego (dawniej Moltkeplatz)
to jeden z najbardziej charakterystycznych gmachów w Bytomiu.
Gmach, który dzisiaj jest siedzibą jednego z najważniejszych w Polsce
obiektów kulturalnych – Muzeum Górnośląskiego – pierwotnie był
siedzibą Miejskiej Kasy Oszczędności, Biblioteki Miejskiej
oraz GórnośląskiegoMuzeum Krajowego.
Historia modernistycznego budynku
przy pl. Jana III Sobieskiego rozpoczęła
się 13 czerwca 1928 roku, kiedy zatwierdzony został projekt budynku, a Rada
Miejska 3 lipca 1928 roku uchwaliła zgodę na jego budowę. Już rok później,
18 czerwca 1929 roku, przy udziale władz
miejskich, wmurowany został kamień
węgielny pod nowy obiekt, który zaprojektował Miejski Radca Budowlany Albert Stütz oraz architekt Herbert Hettler. Budynek, którego kubatura ostatecznie wyniosła prawie 54 tys. mszesc.,
a jego koszty wyniosły ponad 1,4 mln marek, pomieścił nie tylko siedzibę Miejskiej
Kasy Oszczędności (Stadtsparkasse), Biblioteki Miejskiej (Stadtbücherei) z czytelniami dla dorosłych i dzieci oraz biblioteką dla młodzieży, ale również Górnośląskiego Muzeum Krajowego (Oberschlesisches Landesmuseum).
Muzeum w Bytomiu, muzeum w Katowicach
Decyzja o budowie Górnośląskiego Muzeum Krajowego była odpowiedzią
na powstanie Muzeum Śląskiego w Katowicach. Miała więc podłoże nie tylko
kulturalno-społeczne, ale też politycz-
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ne. W gmachu, którego budowa trwała w czasach wielkiego światowego kryzysu, pomieszczenia dla Miejskiej Kasy
Oszczędności oddano 25 sierpnia 1930
roku. Wykorzystywała ona pomieszczenia w piwnicy i przyziemiu, gdzie znalazły
się m.in.: skarbiec, archiwum, biura, siedziba dyrekcji czy sala posiedzeń.
Z kolei w Bibliotece Miejskiej funkcjonowała czytelnia ogólna i czasopism, wypożyczalnia, czytelnia dla dzieci, biblioteka młodzieżowa, zaś poza Biblioteką
Miejską również Państwowa Poradnia Biblioteczna Prowincji Górnośląskiej, Urząd
Oświaty Ludowej oraz Uniwersytet Ludowy.
W 1931 roku rozpoczęło się przenoszenie
zbiorów do nowego muzeum. Oficjalne
otwarcie Górnośląskiego Muzeum Krajowego miało miejsce 24 października 1932
roku. Funkcjonowało w nim wówczas
pięć działów: Dziejów Pierwotnych i Prehistorii, Etnografii i Historii Miasta, Sztuki, Przyrody oraz Etnologii. Ponadto funkcjonowała tutaj również Archeologiczna
Pracownia Konserwatorska, Biblioteka
Muzealna, Referat ds. Ochrony Przyrody

i filia Urzędu Ochrony Zabytków Archeologicznych.
Warto dodać, że nad obiektem, który zarządzany i utrzymywany był przez miasto,
pieczę od kwietnia 1937 roku przejęła prowincja górnośląska, jednak gmach pozostał nadal własnością miasta.
Muzeum po II wojnie światowej
Istotne zmiany zaszły w Muzeum po II
wojnie światowej, kiedy Bytom znalazł się
w granicach Polski. Wówczas dzięki pracom zabezpieczającym i rewindykacyjnym, udało się nie tylko uratować, ale także odzyskać część kolekcji bytomskich
i katowickich
– po zlikwidowanym w 1939
roku
przez
Niemców Muzeum Śląskim
– co umożliwiło
reaktywowanie placówki muzealnej w Bytomiu.
To
właśnie
w
Muzeum
Ś l ą s k i m
w Bytomiu już
10 maja 1946
roku zorganizowano wystawę poświęconą historii powstań śląskich, a w kolejnych latach rozszerzano zakres działalności muzeum, które w 1950 roku przyjęło
– istniejącą do dziś nazwę – Muzeum Górnośląskie.
Muzeum Górnośląskie dziś
Dzisiaj w tej placówce muzealnej funkcjonuje pięć działów: Archeologii, Etnografii, Historii, Przyrody i Sztuki oraz działy

pomocnicze, a olbrzymie zbiory oraz specjalistyczna biblioteka, w której znajduje
się około 61 tys. woluminów, podkreślają
rangę Muzeum Górnośląskiego, jako jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych w regionie i kraju.
Ciekawostką jest fakt, że w 2020 roku
z okazji 110. rocznicy działalności Muzeum
w Bytomiu, wydobyto na światło dzienne kamień węgielny, wmurowany w 1929
roku. Po wydobyciu granitowego kamienia z datą „1929”, okazało się, że umieszczona w nim jest metalowa tuba, tzw.
kapsuła czasu, wmurowana 18 czerwca
1929 roku przy udziale władz miejskich.

W kapsule czasu oprócz aktu erekcyjnego podpisanego przez uczestników uroczystości pracownicy Muzeum Górnośląskiego znaleźli aktualne wydania gazet,
dokumenty dotyczące działalności Miejskiej Kasy Oszczędności, zestaw obiegowych monet, plan Bytomia, wykaz członków Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Bytomia, a także wykazy aktualnych cen
materiałów budowlanych i produktów
spożywczych.
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POZARZĄDOWY BYTOM

CYFROWA BIBLIOTEKA W ROZBUDOWIE
Tekst: Katarzyna Mołdawa / Zdjęcie: arch. UM Bytom

Jest taki adres w internecie, gdzie zabytkowe kamienice Bytomia
mają swoją kartotekę. Można z niej wyczytać nie tylko budowlane
rysopisy, ale i między wierszami – pasjonujące losy konkretnych
ludzi i całych społeczności, które żyły w Bytomiu przed wojną.
Zanim w 2013 roku zaczęła działać Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury, o tym, że w budynku dzisiejszego
Sanepidu już przeszło sto lat temu był
Królewski Instytut Higieny, albo o tym,
że w kamienicy mieszczącej prokuraturę przy ulicy Sądowej były przed wojną
kolejno: hurtownia piwa, restauracja,
kino, bank i salon fryzjerski, mogli wiedzieć tylko
co bardziej
dociekliwi
tropiciele
bytomskiej
historii. Dziś
każdy
internauta,
przeszukując z łatwością zawartość cyfrowej biblioteki, może odkrywać ilustrowane zdjęciami i planami dzieje budowlane 135 zabytkowych obiektów.
W ciągu najbliższych dwóch lat zaś
dzięki wiedzy i zapałowi Jacka Manieckiego, Marka Wojcika i Piotra Jakoweńki ze Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców, a także dotacji z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasoby biblioteki powiększą się dwukrotnie. Z unikalnego w skali regionu Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu
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na ekrany monitorów trafi zdigitalizowana zawartość 200 budowlanych teczek adresowych, a także opracowane językowo i historycznie dzieje ciekawych budynków, nieznane fakty, niepublikowane plany, nazwiska osób, które
budowały Bytom w czasach jego największej prosperity. Oprócz rozbudowy
portalu www.architekturabytomia.org,
gdzie popularyzujemy wiedzę
o
bytomskiej tkance
miejskiej, ważną częścią
projektu
będzie program edukacyjnokulturalny, w ramach którego planujemy wiele wydarzeń, m.in. warsztaty dla młodzieży, wycieczki dla mieszkańców, spotkania historyczne czy publikacje broszur – mówi Jacek Maniecki, współautor projektu, który zajmuje się kwerendą archiwalną niemieckojęzycznych dokumentów. Twórcy projektu mają nadzieję, że bibliotekę będą
także współtworzyć sami bytomianie,
dzieląc się informacjami i archiwaliami.

14.02
godz. 18:00

vod.opera-slaska.pl
KUP BILET ONLINE WWW.OPERA-SLASKA.PL

Mecenas:

Partner:
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WYJĄTKOWE MIEJSCE

MALINOVA ATELIER
Tekst: Katarzyna Mołdawa / Zdjęcie: arch. Malinova Atelier

Miała być projektantką mebli, ale przypadek sprawił, że zajęła
się stworzeniem studia krawieckiego. I w nim przepadła. Spod
igły wychodzą tu dziś kolekcje dla topowych butików z autorską
odzieżą, a na kursy krawiectwa i warsztaty rękodzieła zjeżdżają
kursanci daleko spoza Bytomia.
„Żyję tym, co robię. Robię to, co kocham”
– to motto Wioletty Januszewskiej, która od 7 lat zaraża pasją do szycia. Prowadzę kursy zarówno dla początkujących,
jak i zaawansowanych, wśród nich kurs
kaletniczy, jedyny stacjonarny na Śląsku, prowadzony na maszynach dedykowanych przemysłowi ciężkiemu. Każdy kurs kończy się certyfikatem, który jest
respektowany
przy staraniu się
o dofinansowanie z Urzędu Pracy na otwarcie
własnej działalności gospodarczej. Pomagamy
też pisać wnioski.
Wiele byłych kursantek pani Wioletty prowadzi dziś własne
interesy, choć nie zawsze robią dokładnie to, co na kursie, bo sztuką jest też znaleźć swoją niszę. Nie wszyscy powinni szyć
ubranka dla dzieci, co jest dziś tak modne. Są dziewczyny, które świetnie prosperują, szyjąc rolety zewnętrzne, inne otworzyły sklep z tkaninami i także prowadzą
kursy, są i takie, które skupiły się na kaletnictwie: szyciu toreb ze skór lub materiałów alternatywnych – mówi pani Wioletta. Coraz więcej osób chce mieć rzeczy, których nikt inny nie ma, a jak wiado-
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mo najlepiej zrobić je samemu. Dla tych,
którzy nie czują maszyny do szycia, atelier przygotowało zajęcia z makramy, czyli zaplatania ze sznurka, które w ubiegłym,
pandemicznym roku były hitem, albo haftowania, robótek na drutach i szydełku,
a nawet tworzenia abażurów z mas plastycznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z renowacji mebli, na których gościliśmy
osoby z Niemiec
czy
Szwajcarii.
Z zajęć wyjeżdżają z odnowionymi
fotelami, stolikami, kompletami
krzeseł.
Pani Wioletcie zajęć nie brakuje, ale wystarcza jeszcze czasu na udział w akcjach charytatywnych.
To tutaj powstawały wyprawki dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka czy onkochusty i turbany dla Fundacji Antyrak, a akcja zbiórki i tworzenia mikołajkowych paczek dla dzieci ze świetlic
środowiskowych są na stałe w kalendarzu. A wszystko to w kamienicy przy ulicy Moniuszki 6. Jak przyznaje właścicielka,
na rok przeniosła się do sąsiedniego miasta, ale wróciła – lokalizacja w Bytomiu
najbardziej jej odpowiada.
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DZIEJE SIĘ W BYTOMIU
Bytomskie Centrum
Kultury
pl. Karin Stanek 1,
tel. 32 389 31 09
28.02, g. 17.00
„Wyśpiewać siebie” ‒ koncert online Sylwii Pogwizd,
niezwykłej wokalistki, obdarzonej głosem nieprzypadkowo porównywanym do głosu Anny German. Piosenkarka z muzyką związana jest
od najmłodszych lat. Z zawodu jest stroicielem pianin.
Występowała przed takimi
gwiazdami, jak: Edyta Geppert, Zbigniew Wodecki, Michał Bajor, Andrzej Rybiński,
Łucja Prus, Grażyna Świtała,
Halina Frąckowiak, Violetta
Villas. Kocha muzykę, mówi,
że ją widzi. To ona daje jej
siłę do życia. Każdą piosenkę przeżywa osobiście, każdy
utwór to inna historia. Każdemu wykonaniu towarzyszą
prawdziwe emocje, które zawsze poruszają publiczność.
Koncert będzie transmitowany na żywo, dostępny na Facebooku oraz na YouTubie
Bytomskiego Centrum Kultury. Dobrowolna „cegiełka
na kulturę” – 10 zł do kupienia na www.becek.pl
Centrum Sztuki
Współczesnej
Rynek 26,
tel. 32 281 81 33
Do 19.03
„Życie ludzi” ‒ wystawa. Opowieść o człowieku i jego kulturze z perspektywy badacza ludzkiej cywilizacji, niczym z programów przyrodniczych czy publikacji naukowych. Narracja wystawy skupia się na wybranych aspek-

tach ludzkiej egzystencji i koresponduje z trylogią Maeterlincka: „Życie pszczół”, „Życie
termitów” i „Życie mrówek”,
w której belgijski noblista,
pod pozorem wywodu entomologicznego, przyjmuje
strategię paraboliczną, traktując świat owadów jako metaforę świata ludzkiego. Kuratorki: Agata Cukierska, Katarzyna Kalina. Bilety: 1 – 2 zł
Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 2 –
gmach główny
ul. W. Korfantego 34
tel. 32 281 82 94
Do 14.02
„Pod betlejemską gwiazdą.
Betlejki i szopki krakowskie”
– wystawa. Kurator wystawy:
Anna Grabińska-Szczęśniak.
Miejsce: pl. Sobieskiego 2. Bilety w cenie wystaw czasowych
Do 14.03
„Historia plakatem pisana.
W 110-lecie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. Kuratorzy: dr Agata Bryłka-Jesionek i Maciej Droń. Miejsce: ul.
Korfantego 34. Bilety w cenie
wystaw czasowych
Do 30.03
„Pomiędzy magią a religią”
– wystawa. Kurator wystawy:
Anna Jurczyk. Miejsce: ul. W.
Korfantego 34. Bilety w cenie
wystaw czasowych
Do 11.04
»Stanisław Szukalski. Szczep
Szukalszczyków herbu „Rogate serce”« – wystawa. Kurator wystawy: Agnieszka Bart-

ków. Miejsce: pl. Sobieskiego
2. Bilety w cenie wystaw czasowych
Do 30.06
„Najcenniejsze” – wystawa archeologiczna. Prezentacja
najcenniejszych zabytków
zgromadzonych 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 ona okres od epoki kamienia po nowożytność.
Kurator wystawy: Dorota Podyma. Miejsce: pl. J. III Sobieskiego 2. Bilety w cenie wystawy czasowej
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21-23
tel. 32 396 68 00
14.02, g. 18.00
„Napój miłosny” – opera Gaetana Donizettiego pod kierownictwem muzycznym
Francka Chastrusse’a Colombiera. Historia miłości
Adiny i Nemorino – w wersji reżyserskiej Karoliny Sofulak toczy się w hotelu i… nie
jest to przypadek. Reżyserka przyznała, iż inspirowała
się kinem Wesa Andersona,
a szczególnie filmem „Grand
Budapest Hotel”. Adina jest
szefową placówki, a zakochany Nemorino to skromny
boy hotelowy. Chcąc zdobyć
jej serce, Nemorino daje się
zwieść obietnicom Doktora
Dulcamary, który sprzedaje
mu tajemniczy eliksir. Transmisja online na żywo ze sceny Opery Śląskiej. Bilety: 20 zł

* Repertuar może ulec zmianom ze względu na rozwój sytuacji epidemicznej.
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ZMIEŃ OGRZEWANIE
NA LEPSZE Z PONE!

Uzyskaj doﬁnansowanie z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji:
- do 7 200 zł na wymianę starego pieca węglowego na kocioł
gazowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na biomasę, podłączenie
do miejskiej nitki ciepłowniczej
- do 9 000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej
Więcej informacji na www.bytom.pl
Projekt doﬁnansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

