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KONCERTY, FESTIWAL,
MAPPING
Ponad ćwierć miliona złotych dofinansowania na 2021
rok trafi do 29 bytomskich organizacji – gmina rozstrzygnęła konkurs w dziedzinie kultury i turystyki. Dotacje
przeznaczono m.in. na koncerty gwiazd w ramach 16. Festiwalu im. Gorczyckiego (Stowarzyszenie gorczycki.pl);
XII Festiwal „Muzyka w starych kościołach Miechowic”
(Parafia św. Krzyża); mapping „Bytom polskie serce Górnego Śląska pocz. XX wieku” (Górnośląskie Towarzystwo
Historyczne); XXII Festiwal Sztuki Wysokiej (Śląskie Obrazy); Industriadę (Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych); projekt „Zejdź w PodZiemie” (Stowarzyszenie Jarmark Kultury); Paradę Pojazdów Zabytkowych
(Bytomski Klub Pojazdów Zabytkowych), „Bytomski
Kwietnik. Ogród sztuki” (Piękna Strona Miasta), a także
„Wiosnę z kolejami wąskotorowymi” i fabularyzowany
spacerownik Fundacji W To Mi Graj.

Drodzy Czytelnicy,
Bytomianie wybrali,
a radni potwierdzili ten
wybór. Powstająca przy ul.
Pułaskiego hala lodowiska będzie miała nowych
patronów. Łyżwiarze będą
się ślizgać, a hokeiści
rozgrywać swoje mecze
na Lodowisku im. Braci
Nikodemowiczów. Emil
i Tadeusz Nikodemowiczowie to hokeiści i trenerzy,
którzy stworzyli potęgę
hokejowej Polonii Bytom.
O tym, jak wyglądały
treningi pod okiem legendarnych szkoleniowców
oraz jak w latach 80. XX w.
brzmiała radość kibiców
ze zwycięstw hokejowej
Polonii Bytom, opowiada
w marcowym „Rynku 7”
Dariusz Nikodemowicz,
syn Emila i bratanek Tadeusza Nikodemowiczów.
Oprócz tego, w nowym
numerze naszego magazynu przeczytają Państwo
o Bytomskim Kolektywie
Śpiewaczym oraz o stuletniej historii Elektrociepłowni Szombierki. Zaprosimy
też na rower.
Zapraszam do lektury
marcowego „Rynku 7”.
Małgorzata Węgiel-Wnuk
Redaktor Naczelna
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ROZMOWA RYNKU

Dariusz Nikodemowicz, syn Emila, bratanek Tadeusza.
Emil Nikodemowicz to legenda
hokejowej Polonii Bytom. Był bardzo
dobrym zawodnikiem i wybitnym
trenerem. Razem ze swoim bratem
Tadeuszem stworzył potęgę hokejowej
Polonii. Wywalczył z drużyną cztery razy
mistrzostwo Polski (1984, 1986, 1988,
1989), dwa tytuły wicemistrzowskie
(1983, 1987) oraz awansował
do prestiżowego finału Pucharu Europy
(1985). Emil był również trenerem
reprezentacji Polski. Zmarł 3 czerwca
2013 roku w Bytomiu.
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Tadeusz Nikodemowicz, były
zawodnik Polonii, znakomity trener,
współtwórca systemu szkoleniowego.
Przez lata był asystentem Emila,
a później prowadził bytomską drużynę
samodzielnie. Wywalczył z Polonią
dwukrotnie mistrzostwo Polski (1990,
1991). Był jednym z założycieli szkoły
sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 36 w Bytomiu.

LODOWISKO BRACI
NIKODEMOWICZÓW
Nowoczesna hala lodowiska w Bytomiu będzie nosiła imię Braci
Nikodemowiczów. Zadecydowali o tym sami bytomianie, a wybór
ten poparli radni, którzy podczas lutowej sesji Rady Miejskiej
podjęli stosowną uchwałę. Emil i Tadeusz Nikodemowiczowie
stworzyli potęgę hokejowej Polonii Bytom. W latach 80.
drużyna pod wodzą Emila Nikodemowicza zdobywała tytuły
mistrzowskie oraz grała z powodzeniem w Europie. Dariusz, syn
Emila, był świadkiem największych sukcesów drużyny, niektóre
z nich uwiecznił na filmach. O nowych patronach bytomskiego
lodowiska rozmawiamy z Dariuszem Nikodemowiczem, synem
i bratankiem hokejowych legend.
Tekst: Leszek Błażyński/Zdjęcia: Grzegorz Goik , arch. prywatne

Nowe lodowisko będzie nosić imię
Braci Nikodemowiczów. Jak pan zareagował na tę informację?
Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, to duże wyróżnienie dla naszej
rodziny. Bracia zasłużyli na to ciężką
pracą i cieszę się, że ich wysiłki zostały
docenione. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wyboru nowych
patronów.
W latach 80. Polonia Bytom czterokrotnie, pod wodzą pańskiego ojca
Emila, zdobyła mistrzostwo Polski.
Oglądał pan na żywo mnóstwo meczów o stawkę. Które spotkania naj-

bardziej Panu utkwiły w pamięci?
Niezapomniane są dla mnie wydarzenia związane z awansem Polonii
do pierwszej ligi w 1981 roku. Kibice
szaleli wtedy z radości na trybunach
i skandowali imię mojego ojca. Po spotkaniu pojechaliśmy z tatą do domu,
nie minęło nawet dwadzieścia minut,
kibice pojawili się na ówczesnej ulicy
Koniewa, obecnej Kolejowej, śpiewali
głośno między innymi „Pierwsza liga”,
„Emil, Emil”. Fani nie wiedzieli jednak,
z której strony bloku mieszkaliśmy
i skandowali pod oknami sąsiadów. Ojciec usłyszał te okrzyki i szybko wyszedł
do kibiców.
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Hokeiści Polonii podkreślali, że pański ojciec był bardzo wymagający,
surowy, ale potrafił również podejść
do nich po ojcowsku.
Oczekiwał od zawodników profesjonalizmu. Nie zawsze był surowy, czasami
jednak denerwował się. Pamiętam,
jak po jednym z przegranych spotkań
siedziałem obok szatni
razem z działaczami i zza
zamkniętych drzwi słychać było, jak zwracał się
do hokeistów, używając
mocnych słów. Wcześniej
zawodnicy dyskutowali
we własnym gronie, toczyli żywiołową dyskusję.
Później wchodzili trenerzy
i zaczynało się od nowa.
Wtedy jednak Polonia
bardzo często wygrywała,
dlatego hokeiści rzadko
byli karceni. Mój ojciec wymagał też od nich punktualności. To podstawa
w sporcie, bo jeśli autobus
ma wyjechać na mecz,
a zawodnik nie pojawi
się – rujnuje to założenia
trenera.
Hokeiści wspominają
także o katorżniczych treningach,
które jednak procentowały. Czasami
zajęcia były tak wyczerpujące, że niektórzy zawodnicy nie potrafili im
sprostać. Jeździł pan z ojcem na zgrupowania, obozy. Jak pan wspomina
te treningi?
Byłem regularnie na treningach i obo-
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zach Polonii oraz kadry narodowej,
kiedy ojciec był trenerem reprezentacji.
W kadrze zajęcia były trochę inne i nie
tak forsujące, jak w Bytomiu. Kadrowicze, przygotowując się do turnieju mistrzowskiego, potrzebowali też większej
świeżości i dlatego mieli inne treningi.
Bytomscy gracze byli przyzwyczajeni
do bardzo ciężkiej pracy.
Na zgrupowaniach były
biegi sprinterskie, podnoszenie ciężarów, poza
lodowiskiem zawodnicy także ubierali się
w sprzęt hokejowy, bez
łyżew i stojąc na płytach
aluminiowych oddawali potężne strzały.
Gierki wewnętrzne
na lodzie wyglądały jak
mecz o punkty, wszyscy walczyli na całego.
Gdyby ktoś spojrzał
z boku na to, co dzieje
się na tafli, pomyślałby,
że dwie ligowe drużyny
ligowe walczą o ważne
trofeum.
To, co również charakteryzowało pańskiego
ojca oraz jego brata Tadeusza, to amerykańska mentalność.
W sezonie 1987/88 Polonia przegrała
tylko jeden mecz i to po dogrywce.
Zawodnicy mówili, że dla Emila i Tadeusza każdy mecz był jak finał.
Każda wygrana, każdy punkt był ważny,
bo za zwycięstwa hokeiści otrzymywali
premie finansowe. W ten sposób zara-

biali na życie, na utrzymanie żon, dzieci.
To nie były krocie, ale motywacja była
bardzo duża.
Jak pański ojciec wspominał swoją
karierę zawodniczą? Wtedy w latach
50. i 60. hokeiści grali w czapkach,
beretach, kaszkietach. Nie używano
jeszcze kasków. Dzisiaj trudno sobie
to wyobrazić.
Wtedy hokej był zupełnie inny, używano
prowizorycznego sprzętu, tempo gry
było wolniejsze, nie było na lodzie takiej
agresji i tak mocnych uderzeń. Zawodnicy częściej doznawali kontuzji, mieli
porozbijane łuki brwiowe, doznawali
innych urazów. Parkany bramkarzy były
cieniutkie i każde uderzenie krążkiem
bolało. Ojciec wspominał, że tamta epoka była nieporównywalna do późniejszych lat, a kiedy wprowadzono kaski,
hokej stał się bezpieczniejszy.
W tym roku przy ul. Pułaskiego zostanie otwarte nowo lodowisko. W tym
miejscu była stara hala, którą kibice
nazywali „Stodołą”. Kiedy fani śpiewali, hałas był ogromny. W środku
często również latały gołębie, było też
czasami przeraźliwie zimno. A jak pan
wspomina ten obiekt?
Zanim opowiem o „Stodole”, chciałem wspomnieć o hali w Katowicach,
bo w młodości wiele czasu przebywałem na treningach i meczach Baildonu
Katowice, kiedy ojciec był trenerem drużyny. Z tym zespołem zdobył kilka razy
wicemistrzostwo Polski. Hokeiści grali
na obiekcie „Satelita”, małej hali w katowickim „Spodku” i była tam kawiarnia,

porządne szatnie, ciepło na trybunach.
Można było oglądać mecz w marynarce. Obiekt nie był jednak przystosowany do gry w hokeja, bo krzesełka,
na których siedzieli widzowie, były
bardzo blisko tafli. To lodowisko idealnie
nadawało się do organizacji zawodów
w łyżwiarstwie figurowym. Niestety,
nasza ukochana „Stodoła” była zaniedbana, bez miejsc siedzących, widzowie
często byli ściśnięci jak śledzie w puszce,
a z powodu niskiej temperatury ciężko
było wytrzymać podczas trzeciej tercji. Na dodatek, kiedy mgła zalegała
na tafli, trzeba było włączyć wentylatory
górnicze. Ale „Stodoła” miała też swoje
atuty, kiedy kibice śpiewali, skandowali,
głośność była ogromna. Atmosfera podczas spotkań była wyjątkowa. Obiekt
jednak to nie wszystko, najważniejsza
jest drużyna.
Jaki był pański ojciec poza lodowiskiem? Czy miał inne zainteresowania, czy w rodzinnym domu zapominał o sporcie?
Hokej to była jego pasja, dokształcał
się też oglądając telewizję. Wiadomo,
że w latach 80. nie było możliwości
zobaczenia na szklanym ekranie meczów NHL. Wtedy mogliśmy oglądać
telewizję czechosłowacką, a nasi sąsiedzi pokazywali między innymi turniej
o Puchar Kanady, w którym grali tacy
wybitni zawodnicy jak Kanadyjczyk
Wayne Gretzky, czy zawodnicy ze Związku Radzieckiego: Siergiej Makarow,
Władimir Krutow, Wiaczesław Fietisow.
W wolnym czasie tata interesował się
szczególnie sportami motorowodny-
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mi. Mieliśmy motorówkę, często
wyjeżdżaliśmy nad zalew Przeczyce, pływaliśmy także na nartach
wodnych.

Każda akcja, zagranie były omawiane. To było bardzo pomocne dla
drużyny. Według mnie wtedy w Polsce nikt nie robił takiej analizy.

Jaka jest najcenniejsza pamiątka,
jaką pan posiada po ojcu?
Mam jego łyżwy
z kariery trenerskiej
oraz na kasecie VHS
mecz Polonii Bytom
z Naprzodem Janów
z 1989 roku, który
sam filmowałem.
Wygraliśmy wtedy 6:1, to był trzeci,
ostatni mecz w finale, który zdecydował o mistrzostwie
dla naszej drużyny.
Rywal był nieobliczalny, dlatego
ojciec obawiał się,
jak zakończy się ten
sezon. Zakończył się
pięknie.

Jak kibice reagowali, kiedy pana
tata był trenerem Zagłębia Sosnowiec i drużyna
rywalizowała z Polonią, na dodatek
prowadzoną przez
jego brata Tadeusza?
Nie pamiętam, aby
ktoś miał pretensje
do ojca, że przeszedł
do klubu z Sosnowca. Tata był pytany przez kibiców,
dlaczego odszedł.
Powodem były
różnice zdań między
nim a ówczesnym
zarządem Polonii.
Wtedy w Sosnowcu
działacze bardziej
dbali o zawodników.
W jednym z sezonów Zagłębie przegrało na wyjeździe, a działacze zorganizowali dla
hokeistów szwedzki stół, by nie wrócili głodni do domów. W tamtym
okresie w Polonii tego nie było.

W tamtych latach
bardzo trudno było kupić kamerę.
Jak klub ją pozyskał?
Ojciec przez lata o to zabiegał,
to był wtedy rarytas. Kamerę udało
się załatwić między innymi dzięki transferowi Czesława Drozda
do fińskiego klubu. W zamian
dostaliśmy dużą, funkcjonalną kamerę Panasonic. Opiekowałem się
nią, nagrywałem mecze, później te
spotkania były analizowane, czasami nawet przez półtorej godziny.
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Posłuchaj podcastu
o braciach Nikodemowiczach
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ZIELONY BYTOM

PYTAŃ O ROWERY
W MIEŚCIE
Współczesne miasta dążą do tego, by rower stał się alternatywą
dla aut i komunikacji miejskiej. O tym, jakie działania podejmuje
Bytom, rozmawiamy z oficerem rowerowym Pawłem Wittichem,
z-cą dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
Akcja #BytomNaKole pokazała,
którędy jeżdżą bytomscy rowerzyści.
Jakie są wnioski?
Widać potrzebę rozwijania szlaków
rekreacyjnych – duży ruch występuje np. na leśnych obszarach między
Miechowicami, Stroszkiem i Stolarzowicami, gdzie ponownie oznaczono trasę
nr 6 i 20 w kierunku obiektów UNESCO.
Potrzebna jest także
budowa szybkich tras
z dzielnic do Śródmieścia. W ramach
projektu centrum
przesiadkowego
zaprojektowano taką
sieć tras. Gmina stara
się o dofinansowanie.
A co z budową tras
w ścisłym centrum?
Tutaj wydzielenie pełnoprawnej struktury rowerowej jest wyzwaniem. Musiałoby się to odbywać kosztem zieleni
lub chodników, a nie wydaje mi się
to konieczne. Szukamy innych rozwiązań, takich jak w Krakowie czy Lublinie,
gdzie na głównych arteriach są wyznaczane liniami pasy rowerowe –
w zeszłym roku oznaczyliśmy taki na ul.
Zabrzańskiej. Szerokie ulice jak: Miarki,
Witczaka czy Powstańców Śląskich
wydają się dawać taką możliwość.

Jak wyglądają połączenia z innymi
miastami?
W tej chwili ważne jest dla nas utrzymanie przejezdności dla rowerzystów
przez wiadukt w Łagiewnikach, na linii
nieczynnej poprzemysłowej kolei piaskowej, która łączy Świętochłowice,
Chorzów, Bytom i Piekary Śląskie. Jest
to ciekawa trasa krajobrazowa. Jednocześnie walczymy o to,
żeby velostrada, powstająca z inicjatywy
Metropolii GZM, przebiegała przez Bytom.
Którędy dokładnie?
Prawdopodobnie przez
wschodnią część miasta, od strony Żabich
Dołów przez Rozbark
do Piekar Śląskich, dlatego tak zależy nam, żeby wspomniany
wiadukt utrzymać, bo pozwoli to stworzyć skrzyżowanie dwóch dużych tras
metropolitalnych.
Jakie korzyści przyniesie udział
w projekcie Rower Metropolitalny?
Dzięki dużej liczbie stacji rower metropolitalny może stać się dla mieszkańców alternatywą dla auta w dojazdach
do pracy, na zakupy czy na spotkanie
na rynku, a turystom ułatwi poznawanie atrakcji miasta.
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HISTORYCZNY BYTOM

PLAC KOŚCIUSZKI: MIEJSCE DOBRE
DLA HANDLU
Tekst: Tomasz Sanecki, Zdjęcia: Archiwum UM / Grzegorz Goik

Boulevard, Kasier Franz-Jozef Platz, Adolf Hitler Platz, Plac Stalina
i wreszcie Plac Tadeusza Kościuszki. Jedna z najbardziej znanych
lokalizacji w Śródmieściu Bytomia, już na przełomie XIX i XX
wieku pełniła funkcję centrum skupiającego okazałe kawiarnie
oraz ekskluzywne sklepy. Dziś jako Centrum Handlowe
Agora wciąż pełni funkcje handlowe.
Jak wyglądała zabudowa Placu Kościuszki jeszcze w latach 70. XX wieku? Możemy zobaczyć na niedawno odnalezionych w podziemiach Archiwum Urzędu
Miejskiego w Bytomiu zdjęciach. Na jednym z nich widać nie tylko kamienice
przy ul. Piekarskiej, ale również budynek
PSS „Społem”, w którym znajdowała się
ekskluzywna „Cafe Hindenburg”. Ożywienie tej części Śródmieścia rozpoczęło się wraz z rozwojem kolei w Bytomiu.
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Boulevard, czyli dzisiejszy Plac Kościuszki
był zwieńczeniem Bahnhofstrasse, obecnej ulicy Dworcowej, a każdy handlowiec,
kupiec czy biznesmen robiący interesy
w mieście i odwiedzający Rynek, musiał
tędy przechodzić, aby dostać się na dworzec kolejowy. Tym samym miejsce to już
na przełomie XIX i XX wieku stało się reprezentacyjnym obszarem miasta, gdzie
nie tylko powstały okazałe, bogato zdobione kamienice, ale również istniał przy-

stanek dorożek konnych oraz przebiegały tory tramwajowe, które znajdują się
tutaj do dziś.
Tu stanie Dom Towarowy
Historia dzisiejszego Placu Kościuszki
diametralnie zmieniła się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Wówczas 26
października 1972 roku na sesji Miejskiej
Rady Narodowej zapadła decyzja o rozpisaniu konkursu, którego celem miało być
nowe zagospodarowanie tego miejsca,
a w planach pojawiły się koncepcje budowy Domu Towarowego o powierzchni około 10 tys. mkw, a także tzw. „Salonu Eldomu”, w którym na powierzchni
25 tys. mkw miały mieć swoją siedzibę
ważne instytucje finansowe, restauracje
czy kawiarnie. Siedem lat po podjęciu decyzji o rozpisaniu konkursu, w 1979 roku
przystąpiono do rozbiórki kamienic, jednak z wielkich planów władz, z powodu
braku funduszy, nie udało się zrealizować
żadnego z przedsięwzięć. Po wyburzeniu
okazałych budynków w kwartale między
ulicami: Piekarską, Jainty i Dzieci Lwow-

skich pozostał plac, który w kolejnych lat
zamieniono na skwer.
Centrum Handlowe w miejscu skweru
Kolejna zmiana w dziejach Placu Kościuszki zaszła w 2006 roku. Wówczas
teren o powierzchni około 10 tys. mkw
zakupiła skandynawska firma Braaten
+ Pedersen Plus Partners, która wybudowała w tym miejscu Centrum Handlowe „Agora”. Jego budowa rozpoczęła się
w 2009 roku, a ukończona została w 2010
roku. Otwarcie jednej z najnowocześniejszych wówczas na Śląsku galerii handlowych miało miejsce 15 listopada 2010
roku. Ciekawostką jest fakt, że ten pięciokondygnacyjny budynek /2 kondygnacje podziemne i 3 nadziemne/, ma powierzchnię całkowitą ponad 54 tys. mkw,
z czego powierzchnia handlowo-usługowa to około 25 tys. mkw., zaś biurowa 1 tys.
mkw, a znajduje się w niej nie tylko około
130 sklepów, ale również restauracje, kawiarnie, sala zabaw, galeria sztuki, klub
muzyczny, sala konferencyjna, kino oraz
placówki usługowe i banki.
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POZARZĄDOWY BYTOM

ŚPIEWOKRZYKIEM PO BYTOMSKU
Tekst: Katarzyna Mołdawa / Zdjęcie: arch. prywatne

Podobno biały śpiew drzemie w każdym z nas, wystarczy trochę
odwagi i otwartości, by go z siebie wydobyć. Sprawdząją to uczestniczki
nowo powstałego Bytomskiego Kolektywu Śpiewaczego, który
rozbrzmiewa pod okiem Marleny Hermanowicz, kulturoznawczyni,
producentki kreatywnej, śpiewaczki, mieszkanki Bytomia.
W ostatnich latach zainteresowanie
tradycyjnym śpiewem wzrosło. Inspiracje folklorem w muzyce mainstreamowej czy popularność takich programów
kulturalnych jak „Szlakiem Kolberga”
z pewnością mają tu znaczenie. Liczba
zgłoszeń do udziału w bytomskich warsztatach wokalnych przerosła oczekiwania
ich organizatorki Marleny Hermanowicz,
stypendystki prezydenta Bytomia z zakresu twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury. Zgłosiło się
ponad 50 osób.
Zamiast
jednej,
powstały
dwie
14-osobowe grupy kobiet, które
będą poznawać
tajniki
białego
śpiewu – śpiewokrzyku.
– Folklor, podobnie jak i inne niszowe zajęcia (np. kowalstwo!), przeżywają swój
renesans. Ludzie szukają oryginalnych
hobby, by się wyróżnić, ale też by stać się
częścią wspólnoty. I właśnie ta wspólnotowość jest tu kluczowa. Śpiew tradycyjny, którym zajmiemy się w ramach
projektu, bazuje na polifonii oraz współ-
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brzmieniu. To poszukiwanie harmonii
i pełni w zespołowości. Dziś jak nigdy
dotąd potrzeba nam kontaktu z drugim
człowiekiem, z jego wrażliwością ‒ mówi
Marlena Hermanowicz.
Uczestniczki będą zgłębiać nieprzebrane bogactwo pieśni Polesia, krainy leżącej na pograniczu Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski. Projekt nawiązuje do tradycji
bytomskich chórów i towarzystw
śpiewaczych, ale
jest też ukłonem
w stronę przesiedleńców i Kresowian, którzy swoje
losy związali z naszym
miastem.
Zajęcia będą pretekstem do spotkania z wielokulturowością towarzyszącą historii Bytomia
oraz okazją do zrozumienia kontekstów
i powiązań z tradycjami dzisiejszych obszarów Ukrainy czy Białorusi.
W grudniu w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark wraz z zespołem teatru pod kierunkiem Anny Piotrowskiej
uczestniczki wystawią finałowy spektakl-koncert.
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WYJĄTKOWE MIEJSCE

ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOMBIERKI
Tekst: Katarzyna Mołdawa / Zdjęcie: Arkadiusz Janocha

Ze wszech miar nietuzinkowa. W zeszłym roku obchodziła
100 urodziny. Jej rozległa sylwetka góruje nad Szombierkami,
a z wieży zegarowej widać Beskidy. Od marmurowych poręczy
po halę maszynowni o kolebkowym sklepieniu, z witrażami
i balkonikami, widać tu kunszt architektów – Emila i Georga
Zillmannów, którzy mistrzowsko łączyli estetykę z użytecznością.
Jednym z licznych skarbów Elektrociepłowni Szombierki jest czterostronny
zegar wieżowy wraz z mechanizmem.
Na każdej tarczy o średnicy, bagatela,
5 metrów co minutę przesuwały się dwie
stukilogramowe wskazówki, a w ruch
– dzięki systemowi przekładni – wprawiał je niewielki silniczek mieszczący
się w dłoni. – To zegar o niespotykanej
konstrukcji jak na tamte czasy. Konstrukcja z 1925 roku posiadała elektronikę, zegar działał
na zasadzie: cewka – magnez. To zegar-matka, który
dawał impulsy do 50 zegarów na całym terenie elektrowni. Już przy wejściu były
dwa z nich, na których pracownicy rejestrowali się przy
pomocy kart osobowych,
z godziną wejścia i wyjścia z pracy –
mówi przyjaciel i znawca EC Szombierki
Edward Nowak.
Hala maszynowni, zwana modrzewiową, mniejsza hala z zachowaną jeszcze
turbiną, nastawnia, wieże: zegarowa
i wodna, kotłownia, taśmociągi, kominy:
jeden o wysokości 120 m (czterokrotność
10-piętrowego bloku), tunele podziemne to część tego kompleksu. Odkrywanie funkcji i przemyślanej konstrukcji
tych pomieszczeń, a także pozostałości
maszyn i sznytu z lat 20. to dla miłośni-
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ków postindustrialnej turystyki wielka
przygoda w wielopoziomowym świecie.
Historia elektrowni ma wiele rozdziałów. Nie każdy wie, że była czynna podczas II wojny światowej ‒ pracownicy
nie odchodzili od pulpitów ze wskaźnikami dzięki jednoosobowym bunkrom.
Dobrze zniosła też „wyzwalanie” wojska
radzieckiego, które zdemontowało tylko
jedną turbinę. Od 1998 roku z EC Szombierki nie wypłynęła ani jedna megawatogodzina, ale
obiekt dalej ma wielką moc.
Kompleks budynków EC
Szombierki został wpisany
do rejestru zabytków w 2013 r.
W 2020 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał
decyzję o wpisaniu do rejestru także otoczenie obiektu.
Obiekt w tej chwili jest obiektem prywatnym. Niestety, jak dowodzą kontrole
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, stan techniczny elektrociepłowni stale się pogarsza.

Posłuchaj podcastu
o historii EC Szombierki
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DZIEJE SIĘ W BYTOMIU
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.
Narracja wystawy skupia
się na wybranych aspektach ludzkiej egzystencji
i koresponduje z trylogią
Maeterlincka, 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
Miejska Biblioteka
Publiczna
pl. Sobieskiego 3,
tel. 32 787 06 01
Do 31.03
Wystawa „Kopalnia Węgla Kamiennego „Hohenzollern” (Szombierki)
w fotografii Maxa Steckela.
Przedstawia dokonania
niemieckiego fotografa,
który w 1891 roku przyjechał na Górny Śląsk i tutaj
założył z bratem swoje
atelier. Na zdjęciach po raz
pierwszy zostali przedstawieni górnicy pracujący
przy różnych etapach
wydobycia węgla. Miejsce:
Galeria Rotunda. Wstęp
wolny

Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 2
– gmach główny
ul. W. Korfantego 34
tel. 32 281 82 94
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 Bartków.
Miejsce: pl. Sobieskiego
2. Bilety w cenie wystaw
czasowych
Do 30.06
„Najcenniejsze” – wystawa
archeologiczna. 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
13.03, g. 18.00
„Rzekoma ogrodniczka

– La Finta Giardiniera” –
opera W.A. Mozarta. Koprodukcja Opery Śląskiej
i Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego
w Katowicach. Miejsce:
Duża Scena
14.03, g. 18.00
„Callas. Master Class” –
spektakl teatralno-muzyczny T. McNally’ego.
Miejsce: Duża Scena
20, 21, 27, 28.03, g. 18.00
„Requiem d-moll” – spektakl baletowy W. A. Mozarta. Miejsce: Duża Scena
SqArt Gallery
ul. Wrocławska 32/34
tel. 662 649 668
Do 4.05
„Przybliżenie” – wystawa
malarstwa Anny Żyły.
Twórczość artystki inspirowana jest naturą. Autorkę
interesują różne, na pozór
banalne motywy i elementy natury, które zmienia
czas i działalność człowieka w kontekście rozwoju
cywilizacyjnego. Zaobserwowane zjawiska interpretuje na płótnie oraz
w malarstwie naściennym
jako kompozycje oparte
na własnych emocjach,
bogatych gamach kolorystycznych i własnej logice
kreacji formy, by doszukiwać się skrywanych przez
naturę tajemnic. Galeria
umożliwia zwiedzanie
z marszandem i historykiem sztuki. Wstęp wolny

* Repertuar może ulec zmianom ze względu na rozwój sytuacji epidemicznej.
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ZOSTAW 1% PODATKU W BYTOMIU
Wykaz bytomskich organizacji
pożytku publicznego uprawnionych
do otrzymania 1%

BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ - KRS: 0000019510
BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN
ABSTYNENCKICH „ODRODZENIE”
- KRS: 0000111854
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE
DZIECI I MŁODZIEŻY NOWE POKOLENIE
- KRS: 0000320274
FUNDACJA „777” - KRS: 0000295330
FUNDACJA „DOM NADZIEI” - KRS: 0000038254
FUNDACJA KLUB KONTRA - KRS: 0000402990
FUNDACJA PETRALANA - KRS: 0000543620
FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM
CHATUL - KRS: 0000312325
FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM
MIAUKOT - KRS: 0000353933
FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I SPEKTRUM
AUTYZMU „TERAZ MY” - KRS: 0000691228
LIGA KOBIET NIEOBOJĘTNYCH KRS: 0000220163
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO W BYTOMIU
- KRS: 0000015314
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNOKRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ
W BYTOMIU IM. STEFANA LACHOWICZA
- KRS:0000058277
SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 13
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA
OŚWIATOWEGO - KRS: 0000247740
STOWARZYSZENIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY
WOJSKA POLSKIEGO - KRS: 0000351583
STOWARZYSZENIE BYTOMSKIE MAKI
- KRS: 0000557523
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
FIZYCZNIE, INTELEKTUALNIE, OSÓB
CHORYCH PSYCHICZNIE ORAZ OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
„POMOCNA DŁOŃ” - KRS: 0000234338

TOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE
IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W BYTOMIU
- KRS: 0000040695
STOWARZYSZENIE POMOCY PORZUCONYM
I DRĘCZONYM ZWIERZĘTOM
- KRS: 0000189925
STOWARZYSZENIE „PRO-ARTE”
- KRS: 0000246636
STOWARZYSZENIE SPORTU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SSON”
- KRS: 0000001106
STOWARZYSZENIE ŻEGLARZY
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KRS: 0000260631
TECHNIKA MILITARNA I GÓRSKA
SZAROTKA - KRS 0000675411
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W BYTOMIU
- KRS: 0000324716

Dodatkowo można wskazać
stowarzyszenia, które nie mają
siedziby w Bytomiu, ale działają na
terenie naszego miasta, mając koła terenowe lub przedstawicielstwa:

CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ
- KRS: 0000247809
CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(ZE WSKAZANIEM: GRUPA PEDAGOGÓW
ULICY „UNO” W BYTOMIU) - KRS: 0000225011
FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA
IM. BOGDANA JAŃSKIEGO
- KRS: 0000128687
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG
ŚLĄSKI (ZE WSKAZANIEM: KOŁO
W BYTOMIU) - KRS: 0000012847
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
W POLSCE (ZE WSKAZANIEM: ODDZIAŁ
W BYTOMIU) - KRS: 0000154454
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW ŚLĄSKA (ZE WSKAZANIEM:
HUFIEC BYTOM) - KRS: 0000273051
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
(ZE WSKAZANIEM: BYTOMSKI
ZWIĄZEK DRUŻYN HARCERZY GSL-051)
- KRS: 0000057720

| 19

