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Ten monumentalny gmach zapro-
jektował w 1913 roku Karl Aronson 
z Królewca w stylu eklektyzmu z ele-
mentami modernizmu, natomiast je-
go budowę nadzorował Friedbert 
Mackenthun, który został w tym celu 
specjalnie oddelegowany aż z Gdań-
ska. Budynek wzniesiono na planie 
zbliżonym do prostokąta, z dwoma 
wewnętrznymi dziedzińcami oraz 
dwoma wysuniętymi na południe 
skrzydłami. Jego centralną część pod-
kreśla ryzalit zwieńczony tympa-
nonem z ozdobną panoplią, poniżej 
którego umieszczono balkon z deko-
racyjnymi wazonami oraz główne wej-
ście do budynku. Gmach oddano do 
użytku w 1915 roku jako sąd cywilny.

Do dziś jest to jedna z najbardziej 
okazałych budowli w Bytomiu. Mało 
które miasto w Polsce może pochwa-
lić się tak imponującą siedzibą swoich 
władz. Zdaje się, że sami urzędnicy nie 
zdają sobie z tego sprawy, gdyż magi-

strat zamierza w tym roku od frontu 
dobudować zewnętrzny szyb windy. 
Przeszklona konstrukcja zostanie do-
stawiona do wschodniego skrzydła. 
Aby możliwe było jej skomunikowa-
nie z wewnętrznym korytarzem ko-
nieczne będzie rozebranie części ścian 
w celu zamontowania rozsuwanych 
drzwi. Intencje jej budowy są słuszne 
― chodzi przecież o to, by zwiększyć 
dostępność ratusza dla osób niepełno-
sprawnych. Kontrowersje budzi jed-
nak kwestia jej lokalizacji i połączenia 
z pięknym, zabytkowym budynkiem.

Z szybem przyklejonym do jednego 
ze skrzydeł zostanie zaburzona syme-
tryczna kompozycja elewacji. Winda 
mogłaby powstać na tyłach ratusza, 
gdzie znajduje się PRL-owska dobu-
dówka mieszcząca salę sesyjną, biu-
ra Rady Miejskiej i restaurację, dzięki 
czemu obca konstrukcja nie rzucała-
by się aż tak bardzo w oczy. Ponadto 
w tej lokalizacji klienci urzędu mieliby 

krótszą drogę z przystanku tramwa-
jowego. Magistrat jednak wykluczył 
możliwość likwidacji jakiegokolwiek 
pokoju na potrzeby windy. W związku 
z tym jedynym miejscem z bezpośred-
nim dostępem do korytarza są właśnie 
skrzydła budynku.

Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków nie wyraził sprzeciwu wobec 
kontrowersyjnych planów przebu-
dowy ratusza. Wręcz przeciwnie, zgo-
dził się na tak poważną ingerencję 
w obiekt. Mając jego błogosławień-
stwo Urząd rozstrzygnął przetarg na 
realizację windy. Wygrała firma ART-
MED z Tomaszowa Mazowieckiego, 
która lada dzień ma przystąpić do 
pracy. Oddanie oszpecającego ratusz 
szybu windy planowane jest na jesień 
tego roku. Inwestycja ma kosztować 
479 tys.ięcy złotych lecz 60% pokry-
je Państwowy Fundusz Rechabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Artykuł został zatytułowany „Kan-
dydaci, gdzie jesteście?”. Pominę dy-
wagacje autora, który nie wysilił się 
zbytnio i przedstawił tylko swoje spoj-
rzenie na temat. Nie chciało mu się 
zatelefonować do kandydatów, nie za-
pytał o zdanie bytomian. Jedna z re-
fleksji brzmi: Bo chyba nie jest tak 
(taką przynajmniej mamy nadzieję), 
że nikomu nie spieszy się do zarządza-
nia naszym miastem ze strachu. Oczy-
wiście, że nie, bo dzięki tygodnikowi 
wiemy, że miasto jest obecnie w świet-
nej kondycji, jest wręcz krainą miodem 
i mlekiem płynącą. Można odnieść 
wrażenie, że prezydent Bartyla ma 
zapewnione środki na realizację pla-
nowanych inwestycji, że gigantyczna 
i niespotykana w historii naszego sa-
morządu dziura budżetowa jest tylko 
chyba tylko naszym złym snem, że bez-
robocie wcale nie wzrosło do blisko 
22%, a obligacje nie zwiększają zadłu-
żenia miasta… Że obligacje w żadnym 
wypadku nie zostaną „przejedzone”, 
tylko zainwestowane, a na co, to wie 
tylko pan prezydent…, który oto nagle 
„pozyskał” dla Bytomia 100 mln eu-
ro dodatkowych środków. Że maleje 
ilość osób czekających na mieszkanie, 
również na lokale socjalne, mimo bra-

ku remontów. Że katastrofy budow-
lane, o których słyszymy w mediach, 
w żadnym stopniu nie są spowodowa-
ne szkodami górniczymi, tylko jakimiś 
prowadzonymi pracami czy… pogo-
dą. Zaś sama kopalnia ma się dobrze 
i mieć będzie jeszcze dziesiątki lat… 
Że miasto mamy czyściutkie, drogi 
równiutkie, opłaty za wodę i ścieki nie 
wzrosną, a ulubiona śpiewka kibiców 
to „nic się nie stało” i „sto lat” dla pre-
zesa-prezydenta… Przepraszam pa-
nów redaktorów za złośliwości, ale to 
nie tylko moje refleksje. Bo, panowie, 
jest się czego bać. Ostatnie dwa lata to 
przykład na to, jak można koncertowo 
niszczyć wysiłek wszystkich bytomian 
podjęty w celu zmiany miasta. Likwi-
dacja dzielnic, rad dzielnic, blokada 
inicjatyw obywatelskich, nawet trans-
misji z obrad rady miejskiej. Na to, jak 
można je finansowo zarżnąć na przy-
kład poprzez budowę kompleksów, na 
które nas nie stać i które nie są na tym 
etapie zmiany Bytomia niezbędne.

Tak więc można się bać, ale nie 
wszyscy się boją. Ja się nie boję, choć 
wiem, że to ogromne wyzwanie. Od-
powiadam na pytanie, którego pa-
nowie… dziennikarze… nie uznali za 
stosowne zadać.

Lokalny tygodnik piórem felieTONisty zajął się zbliża-
jącymi wyborami samorządowymi. 

Ze strachu? Ależ skąd?
Piotr Koj

Chcą oszpecić urząd
Bytomski Urząd Miejski mieści się w przepięknym gmachu dawnego sądu. Niestety już 

wkrótce może on stracić na urodzie, gdyż jego frontową elewację zeszpeci dobudowany szyb windy.

W wielu polskich domach do dziś 
korzysta się z wiertarek wyprodu-
kowanych przez Celmę kilkadziesiąt 
lat temu. To długowieczne narzędzia, 
znacznie bardziej niezawodne niż ta-
nie urządzenia sprowadzane z Azji. 
Ten polski producent zdecydował 
się uruchomić działalność w naszym 
mieście, co jest efektem przetargu 
na dzierżawę terenów w drugim eta-
pie Bytomskie Strefy Aktywności Go-
spodarczej. Spółka w ciągu trzech lat 
kosztem 1,1 mln zł wybuduje przy ul. 
Hajdy halę o powierzchni 3,5 tys. m2 
wraz z infrastrukturą techniczno-biu-
rową. Jest szansa, że inwestycja za-
kończy się w 2016 roku. W zakładzie 
ma powstać 40 miejsc pracy, lecz do-
celowo firma chce zatrudniać w By-
tomiu 150 osób. Z racji działalności 
w BSAG CELMA będzie dzierżawić te-
ren leżący przy Obwodnicy Północnej 

i autostradzie A1 na preferencyjnych 
warunkach, a w przyszłości będzie 
mogła go nabyć na własność.

Niestety niepowodzeniem zakoń-
czyły się negocjacje z drugim zwy-
cięzcą przetargu ― Inpol z Piekar 
Śląskich ― który miał wydzierżawić 
sąsiedni teren. Firma kilkakrotnie 
zmianiała swoje decyzje, aż w końcu 
zrezygnowała z inwestycji. W związ-
ku z tym powyższy obszar o po-
wierzchni 1,3 ha zostanie włączony 
do kolejnego przegargu, w ramach 
którego miasto zaoferuje również 
miejsca na terenach po dawnej kopal-
ni Rozbark. Data ogłoszenia postępo-
wania nie jest jeszcze znana.

Prócz Celmy w BSAG przy ul. Hajdy 
dotąd zdecydowały się zainwestować 
jeszcze trzy inne firmy: Quinto, Integra 
i Gas Engineering. Łącznie na otwar-
cie nowych zakładów w Bytomiu prze-

znaczą 6,9 mln zł, a zatrudnią w nich 
minimum 148 pracowników. Lokali-
zacja przy ul. Hajdy jest bardzo atrak-
cyjna ze względu na uzbrojenie terenu 
oraz sąsiedztwo Obwodnicy Północ-
nej Aglomeracji Górnośląskiej i dwóch 
węzłów autostrady A1. Ponadto tuż 
obok znajduje się piekarska Strefa Ak-
tywności Gospodarczej, w której jed-
nak nie ma już wolnych działek.

W kolejnych etapach BSAG mia-
sto zaoferuje inwestorom tereny po 
dawnej kopalni Rozbark leżące przy 
ul. Kilara, pomiędzy dwoma główny-
mi trasami do Katowic: ul. Chorzow-
ską (DK79) i ul. Łagiewnicką, a także 
działki przy ul. Dworskiej, nieopodal 
Obwodnicy Północnej i autostrady A1. 
Oba obszary są zlokalizowane blisko 
centrum miasta, ale w okolicach odda-
lonych od zabudowań mieszkalnych.

Celma zainwestuje w strefie
Znany polski producent elektronarzędzi CELMA zbuduje swój zakład w Bytomskiej 

Strefie Aktywności Gospodarczej.
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Komitet miejski SLD na dzisiejszej 
konferencji prasowej przedstawił swo-
jego kandydata na prezydenta: Krzysz-
tofa Wójcika. Tę decyzję podparto 
potrzebą uporządkowania chaosu, jaki 
zapanował w mieście od kiedy osiem lat 
temu w wyniku przegranych wyborów 
lewica przestała zarządzać miastem. 
Nic więc dziwnego, że głównymi zarzu-
tami kierowanymi przez byłego prezy-

denta wobec swoich następców było 
niepotrzebne zaciąganie kredytów i nie-
wielkie sukcesy w zdobywaniu fundu-
szy zewnętrznych. Przez dwie kadencje 
rządów Wójcika nasze miasto było bo-
wiem jednym z najmniej zadłużonych 
miast w Polsce, a jednocześnie plaso-
wało się wśród liderów pozyskiwania 
środków unijnych. Za sprawą Artura 
Komora, dawnego naczelnika Wydzia-
łu Strategii, Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Urzędu Miejskiego, Bytom 
korzystał już ze środków przedakcesyj-
nych, gdy jeszcze niewiele samorządów 
w ogóle wiedziało jak pisać projekty. Co 
ciekawe ów naczelnik i kandydat SLD 
z 2012 roku jest dziś, za rządów Bytom-
skiej Inicjatywy Społecznej, prezesem 
Zakładu Budynków Miejskich.

Ponadto Wójcik zarzucił Damianowi 
Bartyli sztuczne napompowanie tego-
rocznego budżetu ustalonego na pozio-
mie ok. 750 mln zł. Uważa, że powinien 

być o 100 mln zł niższy. Jego zdaniem 
tę różnicę od miesięcy próbuje się nie-
udolnie załatać i nie wiadomo czy nie 
skończy się zaciągnięciem kolejnego 
kredytu. Były prezydent stwierdził, że 
stracił zaufanie do swojego następcy, 
gdy ten w nie do końca jasnych okolicz-
nościach próbował sprzedać Bytomskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne. Obecnie 
jego wątpliwości budzi projekt budowy 
kompleksu sportowego przy ul. Olim-
pijskiej i sposób jego realizacji.

Pierwszym punktem w jego pro-
gramie jest uporządkowanie finan-
sów miasta. Kolejnymi są: gwarancja 
zaniechania prywatyzacji gminnych 
spółek, przegląd możliwości pozyski-
wania środków zewnętrznych (szcze-
gólnie w kontekście obiecanych przez 
minister Elżbietę Bieńkowską do-
datkowych funduszy dla Bytomia), po-
prawa sytuacji na rynku pracy poprzez 
rekultywację terenów pokopalnianych, 

utworzenie inkubatora przedsiębior-
czości, likwidację barier utrudniających 
założenie działalności gospodarczej 
przez bytomian, przeciwdziałanie wy-
kluczeniu społecznemu oraz wyko-
rzystaniu tzw. miękkich grantów na 
wsparcie bezrobotnych.

Krzysztof Wójcik ubiegał się o re-
elekcję na trzecią kadencję w 2006 roku. 
Wówczas w pierwszej turze wyborów 
zajął trzecie miejsce. Wszedł jednak do 
drugiej tury, gdyż ze startu zrezygnował 
Janusz Paczocha. Ostatecznie przegrał 
z Piotrem Kojem uzyskując zaledwie 

17% głosów, ale udało mu się wejść do 
Rady Miejskiej. W kolejnych wyborach 
w 2010 roku kandydatem SLD na pre-
zydenta był Jan Kazimierz Czubak, na-
tomiast Wójcik spróbował swoich sił 
w walce o miejsce w sejmiku wojewódz-
kim, lecz nie zdobył wystarczającego 
poparcia. Dwa lata później, po miejskim 
referendum, bezskutecznie ubiegał się 
o funkcję radnego. Jedynym rajcą z listy 
SLD został Piotr Bula. Czy tym razem 
Wójcik pomoże partii odzyskać zaufa-
nie bytomskich wyborców? Dowiemy 
się już za trzy miesiące.

SLD stawia na Wójcika
Krzysztof Wójcik rządził Bytomiem przez osiem lat. Teraz wraz z Sojuszem 

Lewicy Demokratycznej spróbuje odzyskać władzę w mieście.

Bytomski.pl: Witam Panie wice-
przewodniczący. Tak mam jeszcze 
mówić czy może już pełni Pan jakąś 
nową funkcję?

A.K. Z formalnego punktu widzenia 
wciąż jestem jeszcze wiceprzewodni-
czącym bytomskich struktur SLD, ale 
w najbliższych dniach zawieszę swoje 
członkostwo w Sojuszu z oczywistego 
powodu jakim jest moje zaangażowa-
nie w projekt pod nazwą Bytomianie 
Aktywni Społecznie ( BAS )

Bytomski.pl: Proszę krótko po-
wiedzieć naszym czytelnikom, dla-
czego odchodzi Pan z SLD?

A.K. Nie wiem czy można streścić 
w kilku zdaniach przyczyny dla któ-
rych zdecydowałem się na taki krok, 
zwłaszcza, że w SLD mam mnóstwo 
przyjaciół i znajomych którzy wspie-
rali mnie w mojej politycznej drodze, 
wspierali i wspierają nadal, niemniej 
spróbuję. Nie jest tak, że porzucam So-
jusz, ja po prostu spotkałem na swojej, 
powiedzmy politycznej drodze ludzi 
którzy myślą o Bytomiu podobnie do 
mnie, wiedzą gdzie Bytom powinien 
być za 4, 8, 16 , 20 lat. Jako człowiek 
lubię wyzwania, a jeśli dodam, że są 
to wyzwania które mogą pomóc w re-
alizacji marzeń i planów związanych 
z własnym miastem, grzechem byłoby 
nie próbować tego zrobić.

Bytomski.pl: W tym tygodniu SLD 
ogłosiło swojego kandydata na pre-
zydenta. Pan miał ambicje kandydo-
wania na prezydenta z listy SLD ale 
nie było to Panu dane. Może to jest 
prawdziwa przyczyna? Ambicja?

A.K. Jeśli jest się w partii politycz-
nej to oczywiście, że ma się również 
i ambicje np kandydowania w wybo-
rach prezydenckich, w moim przypad-
ku o tym , że nie będę kandydatem SLD 
w tych wyborach wiedziałem niemal 
od roku 2012. Nie obraziłem się, nie 
wystąpiłem z szeregów SLD, nie jest 
to więc chęć odegrania się na SLD, ale 

na pewno jest to realizacja zamierzeń, 
planów, jeśli jest to przejaw ambicji, to 
tak, ale zdrowych ambicji.

Bytomski.pl: I na prezydenta bę-
dzie Pan startował z listy BAS’u?

A.K. Tak. 
Bytomski.pl:  A członkostwo 

w SLD tylko Pan zawiesza, a dlaczego 
całkowicie nie opuszcza Pan szere-
gów tego ugrupowania?

A.K.; Na dzisiaj podjąłem taką de-
cyzję, jest to co prawda decyzja jed-
nostronna, nie wiem jak potraktuje 
moją współpracę z BAS-em Zarząd 
SLD, niemniej powodów jest wiele, 
ale najważniejszym są moi wszyscy 
przyjaciele w SLD, którzy byli ze mną 
na dobre i na złe, jest to swoisty gest 
skierowany do nich, oddając się bez 
reszty nowemu projektowi nie po-
rzucam swoich przyjaciół, wręcz od-
wrotnie liczę na ich wsparcie na mojej 
nowej politycznej drodze. Ale czas 
pokaże jak potoczą się moje sprawy 
w SLD. Jedno jest pewne, dzisiaj je-
stem członkiem BAS-u i jak pokazuje 
mój przykład nic nie stoi na przeszko-
dzie aby i inni poszli w moje ślady.

Bytomski.pl: Zapewne jakieś 
rozmowy już Pan prowadzi. Ile osób 
z SLD uda się nakłonić do poparcia 
Pana w nowej formacji?

A.K. Rozmawiam wieloma oso-

bami, nie jest to jeszcze odpowiedni 
czas aby przedstawiać ich finał, proszę 
uzbroić się w cierpliwość.

Bytomski.pl: Zatem porozma-
wiajmy o BAS. Proszę opowiedzieć 
nam o tym projekcie. 

A.K.; Stowarzyszenie Bytomianie 
Aktywni Społecznie nie jest nowym 
tworem na bytomskim rynku poli-
tycznym, celowo używam tego okre-
ślenia, bo start w wyborach to czysta 
polityka. BAS oraz jego członkowie da-
li się poznać z wielu działań które by-
ły organizowane własnymi siłami jak 
i z udziałem innych osób, organizacji, 
a zatem nie jest to byt stworzony je-
dynie na potrzeby wyborów, zapew-
niam, że po wyborach bez względu na 
ich wynik, będziemy w takich miej-
scach jak boisko Stalki, co miało miej-
sce w minioną sobotę.

Bytomski.pl: Tak w BAS są byli 
radni i kilka nazwisk, które można 
wymienić – choćby Łukasz Osób-
ka, czy Dawid Grabowski. Pan jako 
kandydat na prezydent popierany 
przez BAS wyklucza jakąkolwiek 
współpracę z Damianem Bartylą?

A.K.; Nie znam pojęcia braku 
współpracy, jak można było zauwa-
żyć chwalę pomysły konkurencji po-
litycznej jeśli są one dobre. Tak więc 
nie wykluczam współpracy ani z Da-
mianem Bartylą, robiliśmy to już pod-
czas przygotowań do Referendum 
kiedy byłem jeszcze Przewodniczą-
cym SLD, jak i z nikim innym. Pozosta-
je jedynie kwestia czego ma dotyczyć 
współpraca, co chcemy osiągnąć i jak 
chcemy to zrobić. 

Bytomski.pl: Wiec niech Pan 
opowie coś o Waszym pomyśle na 
Bytom.

A.K.; W naszym programie, a raczej 
strategii dla Bytomia pokażemy dro-
gi którym powinien podążać Bytom 
aby na trwale przekształcić się z mia-
sta postindustrialnego, z miasta kie-
dyś węgla i stali w miasto otwarte na 
nowe wyzwania w gospodarce, kultu-
rze. Chcemy pokazać, że Bytom może 
być miastem sprzyjającym zakładaniu 
firm, że może się stać miejscem lokowa-
nia placówek badawczych. Pokażemy 
jak zrobić aby Bytom stał się życzliwy 
dla ludzi młodych zakładających ro-
dzinę, aby był po ich stronie a nie rzu-
cał im kłody na samym starcie, myślę 
tutaj o braku żłobków, o powszechnym 
uczestnictwie w edukacji przedszkol-
nej o przyjaznych przestrzeniach pu-
blicznych. Pokażemy jak przyciągnąć 
innych aby zamieszkali w Bytomiu a nie 
z niego jedynie wyjeżdżali. Pokażemy, 
że Bytom może być miastem wspiera-
jącym inicjatywy , które w efekcie swo-
ich działań tworzą nowe produkty. 
To przyszłość, a na dziś, na pewno nie 
sprywatyzujemy ani też w żaden spo-
sób nie skomercjalizujemy BPK, czy też 
innej miejskiej spółki, nie pozostawimy 
samemu sobie Miejskiego Szpitala, by-
tomskich Szkół. Szczegóły naszej stra-
tegii przedstawimy niebawem.

Bytomski.pl: To będzie cieka-
wa konfrontacja w kontekście kon-
frontacji z Krzysztofem Wójcikiem 
(śmiech). Dziękuję za rozmowę.  

A.K.; Ja również serdecznie dziękuję.

Król kandydatem BAS
O tym , że nie będę kandydatem SLD w tych wyborach wiedziałem niemal od roku 2012 - powiedział nam 
Adrian Król - jeszcze wiceprzewodniczący SLD w Bytomiu, który będzie ubiegać się o fotel prezydenta 
Bytomia, ale z listy innego ugrupowania.
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Niebiesko-czerwoni rozegrali dwa 
mecze kontrolne w ciągu jednego tygo-
dnia. Najpierw do Bytomia przyjechała 
Skra Częstochowa. To ligowy rywal Po-
lonii, a jednocześnie jeden z faworytów 
do awansu. Jak na jego tle zaprezento-
wali się bytomianie?

Do przerwy podopieczni Jacka 
Trzeciaka prowadzili 1:0 po trafieniu 
Dawida Krzemienia. Na tym jednak 
skończyło się strzelanie gospodarzy, 
a jedynie Skra zdołała wyrównać i wy-
nikiem 1:1 zakończył się ten pojedynek.

Znacznie lepiej poszło Polonii we 
wtorek, gdy na stadion Rozbarku przyje-
chali Zieloni Żarki. Trzeba jednak od razu 
wziąć poprawkę na to, że rywal występu-
je na co dzień w IV lidze. W dodatku po-
przedni sezon ukończył na 12. miejscu.

Niebiesko-czerwoni dominowa-
li na tle Zielonych. Już do przerwy było 
3:0, a po zmianie stron i wpuszczeniu 
zmienników udało się strzelić jeszcze 
jedną bramkę. Do siatki trafiali: Mariusz 
Malec, Marcin Lachowski, Bartosz Wi-
tas oraz Dawid Cempa.

W tym sparingu testowani byli Mi-
chał Cyganek oraz Łukasz Derbich. 
Pierwszy z nich podpisał już 2-letni kon-
trakt z klubem z Olimpijskiej. To były 
piłkarz Zagłębia Sosnowiec, w którym 
rozegrał 66 spotkań.

Wciąż jednak w Polonii więcej jest 
znaków zapytania. Podobno nadal trwa-
ją rozmowy z Miroslavem Barcikiem na 
temat powrotu do klubu. W Bytomiu nie 
zobaczymy już Mateusza Miki, który do-
gadał się z Kotwicą Kołobrzeg.

To nie koniec ubytków, bo Damian 
Czupryna i Daniel Pietrycha związali się 
umowami ze Skrą Częstochowa.  Marcin 
Kowalski przenosi się do Stali Stalowa 
Wola, a Bartłomiej Setlak i Robert Woj-
syk byli ostatnio widziani na testach ko-
lejno w Nadwiślanie Góra oraz Polonii 
Łaziska Górne.

Nie pozostaje nic innego, jak nadal ob-
serwować sytuację w Polonii. W sobotę 
o godzinie 18 przy Olimpijskiej odbędzie 
się mecz Pucharu Polski z Łysicą Bodzen-
tyn. Z kolei już za tydzień rozpocznie się 
bój w III lidze opolsko-śląskiej.

Szombierki Bytom szykują się do 
kolejnego sezonu w III lidze opolsko-
-śląskiej. Kibicom przede wszystkim 
zależy na tym, aby uniknąć drżenia 
o utrzymanie do samego końca. Czy 
tak będzie? Pierwsze odpowiedzi ma-
ją dać mecze kontrolne.

Zespół prowadzony przez Krzyszto-
fa Górecko ma za sobą już dwa sparingi. 
Pierwszy odbył się w miniony week-

end, a rywalem był Gwarek Ornonto-
wice. Zespół ten w poprzednim sezonie 
zajął 5. miejsce w IV lidze śląskiej.

Pojedynek z Gwarkiem zakończył się 
remisem "Zielonych" 1:1. Jedyną bram-
kę dla bytomian strzelił Daniel Ryś.

Następny test miał miejsce w śro-
dę, a przeciwnikiem znowu był IV-ligo-
wiec. Tym razem padło na Jedność 32 
Przyszowice, która sezon zakończyła 

na czwartej pozycji. Rywal zatem mi-
nimalnie lepszy od poprzedniego, a to 
wystarczyło, aby zwyciężyć. Szombier-
ki na własnym stadionie przegrały 0:1.

Wyniki zatem nie zachwycają, ale pó-
ki co nie ma powodów, by wpadać w pa-
nikę. Na ile sparingi odzwierciedlają siłę 
"Zielonych" przekonamy się 26 lipca, gdy 
rozpoczną oni rozgrywki ligowe me-
czem z Pniówkiem Pawłowice Śląskie.

W deblowym turnieju ATP w Stut-
tgarcie wystartował Mateusz Kowal-
czyk. Jego partnerem był australijski 
tenisista Artem Sitak. Jak się okaza-
ło, nie mieli oni sobie równych na nie-
mieckich kortach.

Finałowy pojedynek bytomianin ro-
zegrał z hiszpańsko-austriackim du-
etem, na który składali się Guillermo 
Garcia-Lopez i Phillipp Oswald. Po-
czątek nie zapowiadał sukcesu, bo de-
bel Kowalczyk ― Sitak gładko przegrał 
pierwszego seta 2:6.

Potknięcie wyzwoliło dodatkową 
motywację, dzięki czemu udało się od-

robić straty w jeszcze bardziej efektow-
ny sposób. "Kowal" z Australijczykiem 
zwyciężyli 6:1, co oznaczało, że zwy-
cięzcę wskaże super tie-break.

Po zaciętym boju zawodnikowi 
Górnika Bytom udało się zwyciężyć 
10:7, a to dało mu zwycięstwo w Ham-
burgu. Zarówno dla Kowalczyka, jak 
i Sitaka jest to pierwszy w karierze wy-
grany turniej rangi ATP.

Na tym nie koniec deblowych popi-
sów naszych reprezentantów. Świet-
nie w Stambule radzi sobie Paula 
Kania. Niedawna uczestniczka Wim-
bledonu w tureckim turnieju gra w pa-

rze z Oksaną Kałasznikową. Polka 
z Gruzinką idą jak burza.

W środę bytomianka z partnerką 
odprawiły z kwitkiem dwie Ukrainki 
― Julię Bejgelzimer i Olgę Sawczuk. To 
był wręcz pogrom, bo Kania z Kałasz-
nikową wygrały najpierw 6:0, a następ-
nie 6:2. Efektowny sukces zapewnił im 
miejsce w półfinale.

Zawodniczka Górnika wraz z kole-
żanką czekają teraz na nazwiska rywa-
lek. Ta kwestia rozwiąże się w meczu 
Walerija Sołowjowa/Anna Tatiszwili ― 
Karolina Pliskowa/Kristina Pliskowa.

Raport z Polonii: 
czas na pucharowy test

W sobotę Puchar Polski, a już za niewiele ponad tydzień 
pierwszy mecz ligowy. Jak wygląda obecnie sytuacja w Polonii Bytom?

Szombierki już trenują i grają
Drugi z naszych III-ligowców także pracuje już pełną parą. Trener Krzysztof Górecko póki co 

powodów do wielkiego optymizmu jednak nie ma.

Deblowe sukcesy tenisistów
Mateusz Kowalczyk i Paula Kania, to dwójka tenisistów, którzy dali powody do dumy 

Górnikowi Bytom. Druga z nich wciąż może wygrać turniej w Stambule.

Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail.

Masz pytania, zadzwoń! 
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom 
Tel.: (32) 39-67-145

Znajdź nas na Facebooku!
www.facebook.com/BPKBytom

Zgłoś stan licznika przez Internet!

Wystarczy tylko:
• wejść na naszą stronę internetową: www.bpk.pl, 
• kliknąć w znajdujący się po lewej stronie link  

„Prześlij stan licznika”,
• wypisać formularz  i gotowe! Zamieść ogłoszenie  

za darmo w internecie
a na stronie 6 naszej gazety tylko za 6,99 zł

Szukasz mieszkania?
Chcesz kupić samochód?
Potrzebujesz pracownika?
Masz niepotrzebną kanapę?
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Złodziej łańcuszków w rękach 
policjantów

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
24-latka, który napadał na kobiety i zry-
wał im z szyi łańcuszki. 

Do pierwszego zdarzenia doszło we 
wtorek około 13.00 na ul Tarnogórskiej 
w Bytomiu. Jak ustali śledczy, mężczy-
zna podbiegł do 54-latki i zerwał z jej 
szyi złoty łańcuszek, po czym uciekł. 
Kilkanaście minut później dyżurny by-
tomskiej komendy został powiado-
miony o podobnej kradzieży, do której 
doszło przy ul. Siemianowickiej. Tym 
razem mężczyzna zaatakował 70-latkę. 
Uderzył ja i zerwał z jej szyi złoty łańcu-
szek, a następnie uciekł. Powiadomieni 
o zdarzeniach policjanci wkroczyli do 
akcji i rozpoczęli poszukiwania bandy-
ty. Kilka godzin później kryminalni za-
trzymali złodzieja. Okazał się nim być 

24-letni mieszkaniec Bytomia. Mężczy-
zna został zatrzymany i trafił do policyj-
nego aresztu. Zebrany przez śledczych 
materiał dowodowy pozwolił na przed-
stawienie mężczyźnie zarzutów. Jak 
ustalili policjanci, bytomianin mo-
że mieć również związek z podobny-
mi przestępstwami, do których doszło 
w ostatnim czasie na terenie Bytomia. 
O jego dalszym losie zdecyduje proku-
rator. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Zatrzymany za włamania do 
pięciu piwnic

Stróże prawa z komisariatu przy ul. 
Chrzanowskiego zatrzymali włamywa-
cza. 18-latek w czerwcu br. włamywał 
się do piwnic przy ul. Fałata. 

W czerwcu tego roku stróże pra-
wa z komisariatu przy ul. Chrzanow-

skiego zostali powiadomieni o kilku 
włamaniach do piwnic przy ul Fałata. 
Sprawca kradł z nich elektronarzędzia, 
rowery oraz stalowe przedmioty. Śled-
czy z komisariatu analizując zebrany 
materiał dowodowy ustalili a następ-
nie zatrzymali 18-latka. W jego miesz-
kaniu policjanci odzyskali część jego 
łupu. Bytomianin usłyszał 5 zarzutów. 
Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Rozbojarze w rękach 
policjantów

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
trzech mężczyzn, którzy w parku miej-
skim napadli na 23-latka. 

Do zdarzenia doszło w ubiegłym 
tygodniu w parku miejskim w Byto-
miu. Trzech napastników zaatakowało 
23-latka. Pobili go, a następnie skradli 

plecak i telefon komórkowy, po czym 
uciekli. Bytomscy policjanci wkroczy-
li do akcji i rozpoczęli poszukiwania 
sprawców. Kilka dni później kryminalni 
zatrzymali rozbojarzy. Okazali się nimi 
trzej mieszkańcy Bytomia w wieku 20, 
19 i 16 lat. Dwaj starsi usłyszeli już za-
rzuty. Prokurator objął ich policyjnym 
dozorem. 16-latek odpowie natomiast  
przed sądem rodzinnym. Podejrzanym 
grozi do 12 lat więzienia.

Chciał przekupić policjantów

Policjanci z bytomskiej drogów-
ki zatrzymali 60-latka, który chciał 
wręczyć im łapówkę w zamian za od-
stąpienie od ukarania go mandatem 
karnym za przekroczenie prędkości. 

We wtorek nad ranem patrol by-
tomskiej drogówki zatrzymał do 

kontroli drogowej opla, którego kie-
rowca przekroczył prędkość o blisko 
50 km/h. Policjanci za popełnione 
wykroczenie postanowili ukarać 60 ― 
latka mandatem karnym w wysokości 
400 zł i 8 punktami karnymi. Gdy kie-
rujący uświadomił sobie co mu grozi, 
zaproponował mundurowym odstą-
pienie od czynności usiłując wręczyć 
im 100 złotych. Kierowca został za-
trzymany i usłyszał już zarzut. Te-
raz o jego losie zdecyduje prokurator 
i sąd. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

ShortNews| bytomski.pl

Informuje młodszy 
aspirant Tomasz Bobrek, 
rzecznik prasowy 
Komendy miejskiej Policji 
w Bytomiu

Drużyna A – Agory, czyni dobro 
na mieście

Agora zorganizowała nietypową 
akcję marketingową. W ramach pro-
mocji galerii handlowej w Bytomiu 
działalność rozpoczęła „Drużyna A” 
składająca się z czwórki superbo-
haterów. Mają oni zmieniać miasto i 
umilać codzienne życie jego miesz-
kańcom. Akcja nietypowa i efektow-
na - do złudzenia przypominająca 
inicjatywę bytomskiego Zlotu Super-
bohaterów. W ramach akcji czwórka 
superbohaterów: Atrakcyjny Anto-

nio, Awangardowa Andżelika, Am-
bitny Amadeusz i Aktywna Alicja 
pojawiają się na ulicach Bytomia i za-
skakują mieszkańców. Cel ich dzia-
łań? Więcej radości w mieście.

Chcą odwołać straż miejską

Tomasz Grula z Twojego Ruchu 
w Bytomiu poinformował nas, że 
wspólnie ze swoimi kolegami z ugru-
powania zamierza zbierać podpisy 
pod inicjatywą uchwałodawczą w 
sprawie likwidacji straży miejskiej 
w Bytomiu. Akcję rozpoczęli od ulicy 

Dworcowej, gdzie poprosili bytomian o 
poparcie ich pomysłu. W kolejnym nu-
merze szerzej przedstawimy ten temat.

 Kino pod chmurką

Od początku lipca w każdy pią-
tek w Szombierkach odbywa się ki-
no plenerowe. Filmy można oglądać 
zarówno z własnego koca lub leża-
ka, ale także z własnego samochodu. 
18 lipca Becek wyświetli kolejny se-
ans „pod chmurką”. Tym razem u stóp 
wieży Szybu Krystyna zobaczymy 
wręcz kultowy komediodramat Emi-

ra Kusturicy „Czarny kot, biały kot”. 
Początek seansu o 21.15.

Zmysły - wystawa 
interaktywna

Muzeum Górnośląskie w Byto-
miu po raz trzeci zaprasza na interak-
tywną wystawę zorganizowaną przez 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Tym razem tematem przewodnim 
eksperymentów muzealnych będą 
Zmysły. W potocznej mowie często 
używamy określeń: słyszę, widzę, do-
tykam, czuję. Przyjdź i sprawdź, jak 

działają zmysły – wystawa czynna od 
30 lipca do 16 listopada. Towarzyszą 
jej lekcje muzealne realizowane na 
wystawie i w specjalnie przygotowa-
nym pokoiku edukacyjnym. Szczegó-
ły: Dział Edukacji MGB, tel. 32 281 82 
94 w. 127.

Wystrzygli stadion

Mieszkańcy Bobrka w ramach 
Programu Aktywności Lokalnej upo-
rządkowali stadion Stalka. Obiekt 
wreszcie wygląda jak na arenę spor-
tową przystało.

W klasyfikacji generalnej straża-
ków PSP najlepsze wyniki uzyskał Pa-
weł Holopa z Bytomia. Wywalczył on 
trzy medale indywidualne – w tym 
dwa złote. To jednak nie koniec na-
szych sukcesów – bytomska sztafeta 
pobiła rekord Mistrzostw. Strażacy 
uzyskali wynik 3:02:62.

Prócz reprezentantów Bytomia, 
świetnie spisali się strażacy OSP Su-
cha Góra. Udało im się wywalczyć aż 
siedem medali, a w klasyfikacji gene-
ralnej strażaków OSP znalazło się aż 
dwóch reprezentantów Suchej Góry: 
Maciej Olejnik i Konrad Pakuła.

Medale uzyskali także reprezen-

tanci Cieszyna, Tych, Świętochłowic, 
Zabrza, Pszczyny. Mistrzostwa Śląska 
Strażaków PSP i OSP odbyły się na ba-
senie odkrytym przy ulicy Wrocław-
skiej. Spotkaniu towarzyszył pokaz 
sprzętu ratownictwa wodnego oraz 
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 
Wodno-Nurkowego z Bytomia.

Nasi strażacy znów  
pokazali na co ich stać

Bytomscy strażacy na Mistrzostwach Śląska Strażaków PSP wywalczyli aż pięć medali, w tym trzy złote. 
To już kolejny raz, kiedy nasi strażacy pokazują swoje umiejętności.

  



 ― LECZENIE LASEROWE ZMIAN 
CUKRZYCOWYCH,

 ― LECZENIE LASEROWE ZAĆMY 
WTÓRNEJ,

 ― LECZENIE LASEROWE JASKRY,
 ― DROBNE ZABIEGI 

OKULISTYCZNE,

 ― POLE WIDZENIA,
 ― USG OKA,
 ― OCT,
 ― ANGIOGRAFIA,
 ― PACHYMETRIA,
 ― TONOMETRIA,
 ― TOREFRAKTOMETRIA,

 ― USŁUGI KOMERCYJNE,
 ― USŁUGI ABONAMENTOWE,
 ― PAKIETY DIAGNOSTYCZNE,
 ― DOBÓR KOREKCJI 
OKULAROWEJ,
 ― DOBÓR KOREKCJI 

SOCZEWKOWEJ,
 ― NA MIEJSCU SALON OPTYCZNY

PORADNIA 
OKULISTYCZNA 

DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ PONADTO:

Bytom, Powstańców Warszawskich 64
tel. 32 745 42 37 | tel. kom. 603 20 46 46
www.okulistyka.zbmzdrowie.pl | e-mail: okulistyka@zbmzdrowie.pl

Kupię przedwojenne pocztówki
Kupię pocztówki z przedwojennego
Bytomia (Beuthen) oraz dzielnic.
tel. 668 733 733

Schody z drewna
Oferujemy wykonanie oraz montaż 
schodów z drewna oraz na konstruk-
cjach betonowych .  Więcej o nas na: 
www.admar-schody.pl 
 +48530194419

Strony internetowe www
Strony budujemy już od 699 zł.
tel. 505 081 061

Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe poleca usługi w za-
kresie prowadzenia księgowości Twojej 
działalności gospodarczej. 32-3870354 
www.elmarkserwis.bytom.pl

Praca dla Opiekunek osób 
starszych w Niemczech 
Legalne zatrudnienie, wysokie zarob-
ki. Wymagana znajomość j. niemieckie-
go i doświadczenie. ATERIMA (nr cert. 
7085) tel.: 32 506 55 88

Dodatkowy zarobek 
Praca przy ankietach, czytanie e-ma-
ili, udział w kampaniach reklamowych. 
Praca dla wszystkich bez wychodzenia z 
domu. Więcej szczegółów na:  
www.szybkiedolary.cba.pl

Fotograf ślubny
Ślub to jedna z najważniejszych chwil 
w życiu. Warto mieć z niej pamiątkę, do 
której będziecie chętnie powracać na-
wet po wielu latach. Zrobimy dla Was 
piękne zdjęcia, które z dumą będziecie 
pokazywać rodzinie i znajomym.  
tel. 510 605 344

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

5MODUŁÓW

Reklama na tej stronie już od 25 zł! Dzięki niej dotrzesz do tysięcy klientów! zadzwoń: 32 720 28 60

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie
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Koncert Te! Skapsie!, ul. 
Rycerska, g.20:00

Kino Plenerowe, Szyb 
Krystyna, ul. Zabrzańska, 
g.21:15

Fraj Daj Party, Klub Bra-
ma, ul. Chrobrego 1, 
g.23:00

Zawody motocyklowe 
trial, Dolomity Sportowa 
Dolina, ul. Blachówka 94, 
g.11:00

Pchli targ, ul. Rycerska, 
g.10:00-14:00

Liga Printimus Pin-
ball Elite & Classic, Klub 
Printimus Pinball, ul. Ber-
nardyńska 1, g.11:00

Festiwal animacji, komik-
su i gier Animachina, Be-
cek, pl. Karin Stanek 1, 
g.11:00, Państwowe Szkoły 
Budownictwa, ul. Powst. 
Śląskich 10, g.9:00

Old’s Cool Party, Klub 
Brama, ul. Chrobrego 1, 
g.21:00

Wąsik Party, Klub Pin-Up, 
pl. Kościuszki 1, g.21:00

Warsztaty „Spotkanie z 
malarstwem nieprofesjo-
nalnym”, Muzeum Górno-
śląskie, ul. Korfantego 34, 
g.11:30

Eko-Jarmark, pl. Sobie-
skiego, g.12:00-18:00

Karaoke, Klub Pin-Up, pl. 
Kościuszki 1, g.19:00

Jam Session Blues i okoli-
ce, Klub Brama, ul. Chro-
brebgo 1, g.21:00

Gang wiewióra 2D 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Jak wytresowac smoka 2  2D 13:15, 17:45

Jak wytresowac smoka 2  3D 11:00, 15:30

Rio 2 2D 10:45

Noc oczyszczenia:Anarchia 2D 14:30; 18:00; 20:15; 22:30! 

Pozadanie 2D 12:30; 16:30; 18:30; 20:30; 
22:30!

Samoloty 2 2D 13:00; 17:00

Samoloty 2 3D 11:00; 15:00; 19:00

Step Up: All in 3D 10:20; 12:40; 15:00; 17:20; 19:40; 
22:00

Czarownica 2D dubbing 11:45

Ewolucja planety małp 2D 15:40; 21:00

Ewolucja planety małp 3D 13:00; 18:20

Rodzinne rewolucje 2D 10:00, 20:00

Transformers: Wiek zaglady 3D dubbing 10:30, 17:00

Transformers: Wiek zaglady 3D napisy 21:30 

Transformers: Wiek zaglady 2D dubbing 13:45

Transformers: Wiek zaglady 2D napisy 20:15

Zacznijmy od nowa 2D 14:15

Zbaw nas ode zlego 2D  16:45, 19:15,21:45

Cinema City

Filia Muzeum Górnośląskiego przy ul. Korfantego 
była pierwotnie siedzibą bytomskiego startostwa 
powiatowego. Budynek został wybudowany poza 
granicami Bytomia, na terenie Rozbarku, który 
wówczas był osobną gminą wiejską.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

! tylko pt, sob

KINO FAMILJINE

Ósmego dnia Pan Bóg rozdał wszystkim narodom Ziemi języki .
Tylko dla Slązaków zabrakło.
Wysłali więc Slązacy delegację do Pana Boga z prośba , aby naprawił 
swój bład.
Pan Bóg wysłuchał delegacji i rzekł :

 ― Jerona kandego ! Wyboczcie chłopy ! W takim razie bydziecie godać 
tak jak jo...

Statek płynący do Argentyny zatonął na oceanie. Masztalski ledwie 
żywy wylądował na bezludnej wyspie. Siedzi tam rok, drugi, trzeci... 
siódmy. Nagle widzi statek! Macha, krzyczy, wreszcie dostrzega pły-
nącą w jego kierunkti łódź. Łódź dobija do brzegu i wysiada z niej nie-
zwykle seksowna dziewczyna w stroju bikini.

 ― Toś ty jest Masztalski? ― pyta.
 ― Ja, to jo!
 ― I wiela lot już tu siedzisz?
 ― Siedem.
 ― To musisz być pieronem spragniony? ― mówi zalotnie dziewczyna.
Masztalski ożywia się nagle:

 ― Nie godej, mosz piwo?! 

Plenerowe BCKino
"Czarny kot, biały kot"

18 lipca, g. 21:15
Szyb Krystyna, ul. Zabrzańska
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niedziela

+26C
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+32C

+20C +27C
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Becekino

W marcu przeprowadzaliśmy wy-
wiad z Kasią Moś, finalistką 3. edycji 
Must Be The Music. Artystka rozmawia-
ła z nami o swoim singlu i teledysku „Za-
tracam się”, którego premiera miała 
miejsce w styczniu. Kilka dni temu Kasia 
Moś opublikowała teledysk do kolejne-
go utworu – „Break”.

„Break” to już drugi utwór z debiu-
tanckiej płyty artystki, który ukazać ma 
się jeszcze w tym roku. Kasia Moś jest 
absolwentką szkoły muzycznej im. Fry-
deryka Chopina w Bytomiu. Ukończyła 
także Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywko-
wej w klasie wokalu katowickiej Akade-
mii Muzycznej. Szczególnie znana stała 

się po udziale w 3. edycji popularnego ta-
lent show „Must Be The Music”, gdzie do-
tarła aż do finału.

Dziś wokalistka ma na swoim koncie 
już spory dorobek artystyczny. W tym 
roku nagrała wokalizę do kompozy-
cji Wojciecha Kilara, którą wykorzy-
stano w filmie „Obce Ciało” Krzysztofa 
Zanussiego. Prócz tego artystka wyko-
nała jedną z głównych partii w świato-
wej prapremierze „Króla Lear” Pawła 
Mykietyna, zaśpiewała także w ścież-
ce dźwiękowej do animowanego fil-
mu „Disco Robaczki”. Obecnie pracuje 
nad płytą, której premiera ma odbyć się 
jeszcze w tym roku.

Kolejny teledysk Kasi Moś
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Głośnym echem odbiła się na ca-
łym świecie sprawa kolekcji dzieł 
sztuki, jaką przypadkowo ujawniono 
w Monachium, w mieszkaniu niejakie-
go Corneliusa Gurlitta. Jak ocenili eks-
perci, odnaleziony zbiór ponad 1200 
obrazów w swojej zdecydowanej więk-
szości składać się miał z eksponatów 
zrabowanych podczas II wojny świa-
towej. Cornelius Gurlitt odziedziczył 
go po swoim ojcu, który na polecenie 
władz III Rzeszy zajmował się han-
dlem obrazami uznanymi przez Niem-
ców za tzw. „sztukę zdegenerowaną” 
i zarekwirowanymi z muzeów lub ode-
branymi prawowitym właścicielom, 
w znacznej części osobom pochodze-
nia żydowskiego. Pośród ujawnionej 
kolekcji znajdują się obrazy tak znamie-
nitych twórców jak Pablo Picasso, Marc 
Chagall, Henry Matisse, Otton Dix  czy 
Max Lebermann. 

Jak twierdzi dr Robert Kudelski, je-
den z największych znawców tema-
tu zaginionych podczas wojny dzieł 
sztuki, do kolekcji Gurlitta mogły trafić 
także obrazy znajdujące się wówczas 
w Górnośląskim Muzeum Krajowym 
– dzisiejszym Muzeum Górnośląskim 
– w Bytomiu. Nie jest to jak się zda-
je twierdzenie pozbawione podstaw. 
W roku 1937, kierowane przez Jose-
pha Goebbelsa Ministerstwo Oświe-
cenia Publicznego i Propagandy 
Rzeszy utworzyło specjalną komisję, 

która przeprowadziła przegląd zbio-
rów publicznych i dokonała wyboru 
dzieł reprezentujących ówczesną sztu-
kę nowoczesną, uznaną przez nazistów 
za „sztukę zdegenerowaną”. Efektem jej 
pracy był zbiór ponad 16 tysięcy dzieł, 
które  miały stać się podstawą wysta-
wy „Entartete Kunst” ośmieszającej 
i deprecjonującej nowoczesne prądy 
w sztuce. W zamyśle jej organizatorów 
miała ona ukazać w całej pełni pogardy 
produkty kulturalnego rozkładu, cho-
roby drążącej od lat duszę niemiecką, 
z którą teraz zamierzano się ostatecz-
nie rozprawić. Część tego zbioru wy-
stawiono później na aukcjach, część 
przekazano różnym instytucjom, a nie-
mal 5 000 eksponatów w marcu 1939 
roku w ramach ćwiczeń praktycz-
nych spalono na dziedzińcu głównej 
siedziby berlińskiej straży pożarnej. 
W propagandowej nagonce na twór-
ców awangardowych wzięło wówczas 
udział także i Oberschlesisches Lan-
desmuseum w niemieckim Bytomiu. 
W lutym 1934 roku w bytomskim mu-
zeum zaprezentowano zwiedzającym, 
przybyłą z Wrocławia  wystawę „Sztu-
ka śląska w czerni i bieli” („Schlesische 
Kunst in Schwarz – Weiß”), w ramach 
której przedstawiono – dla pokazania 
kontrastu – także wystawę „Entarte-
te Graphik” (grafika zdegenerowana). 
Z początkiem 1941 roku, w swojej już 
szczątkowej formie do Bytomia trafi-
ła również wystawa „Entartete Kunst” 
(„Sztuka zdegenerowana”). Tę, można 

by powiedzieć najsłynniejszą wystawę 
propagandową XX wieku, powstałą na 
bazie zarekwirowanych muzeom i pry-
watnym kolekcjonerom dzieł sztuki 
otwarto w monachijskim Muzeum Ar-
cheologicznym w roku 1937. Po swo-
jej premierowej ekspozycji wystawa 
pokazywana była do wiosny 1941 ro-
ku w wielu miastach Niemiec i Austrii. 
Na obecnie polskich terenach wystawę, 
obok Bytomia, pokazano także w Szcze-
cinie, Wałbrzychu, Zgorzelcu, Legnicy 
i Opolu. W naszym mieście „Entartete 
Kunst” pokazywana była w dniach od 
2 do 16 marca. Samo Muzeum Gór-
nośląskie w swojej kolekcji posiada-
ło również pewną ilość dzieł artystów 
uznanych przez nazistów za zdegene-
rowanych.  Spośród nich warto wy-
mienić chociażby Brunona Schmialka. 
Postać ta jest o tyle ciekawa, iż także je-
go prace zostały pokazane w 1937 roku 
właśnie na wielkiej wystawie „sztuki 
zdegenerowanej”. Jak w opracowa-
niu poświęconym temu artyście napi-
sał Przemysław Nadolski: „Schmialek 
wczuwał się w psychikę swoich boha-
terów, jego dzieła miały swą własną 
dramaturgię. Sceny, które przedsta-
wiał nawiązywały do aktualnych te-
matów, którymi interesowali się ludzie, 
jednak z odcieniem ironii traktowały 
pasje sportowe, czy filmowe. Przeciw-
stawiał prostego i zdrowego człowieka 
słowiańskiego Wschodu z jego niewy-
szukanym sposobem życia wszelkim 
przerostom cywilizacji zachodniej. Do 

ulubionych jego bohaterów należe-
li ludzie uciskani, opuszczeni przez in-
nych, czy upośledzeni”. Z bytomskiego 
Muzeum naziści wywieźli 2 obrazy, 4 
rzeźby i 2 grafiki czterech lokalnych 
twórców. Oprócz prac Schmialka by-
ły to dzieła Aloisa Kowola, Thomasa 
Myrtka i (najprawdopodobniej Fran-
za) Hoffmanna. Niestety ówczesne 
wydarzenia były niemal w ogóle nie-
udokumentowane. Stąd do dzisiaj nie 

jest znana ani dokładna data przeję-
cia eksponatów, ani też nie udało się 
jednoznacznie zidentyfikować tych 
dzieł.  Tropem między innymi zaginio-
nych bytomskich prac Schmialka i po-
zostałych  artystów podąża właśnie 
Departament Dziedzictwa Kulturowe-
go działający w ramach Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Wedle słów Rzeczni-
ka Prasowego MKiDN:  „W 1937 roku 
z muzeów Wrocławia, Bytomia i Szcze-
cina zostały wysłane do Monachium 
dzieła „sztuki zwyrodniałej” na wysta-
wę „Entartete Kunst”. Zarekwirowane 
przez nazistów jeszcze w tym samym 
roku obiekty, zostały przeznaczone do 
sprzedaży. Wśród upoważnionych do 
sprzedaży detalicznej antykwariuszy 
znajdował się ojciec Corneliusa ― Hil-
debrand Gurlitt”.

Jak się jednak okazuje wśród po-
szukiwanych przez Ministerstwo Kul-
tury zaginionych podczas II wojny 
światowej dzieł sztuki znajduje się 
także kilkadziesiąt innych prac będą-
cych własnością bytomskiej placówki. 
W prowadzonej przez Departament 
Dziedzictwa Kulturowego specjal-
nej bazie strat wojennych, będącej 
jedynym w Polsce ogólnopolskim re-
jestrem ruchomych dóbr kultury 
utraconych w wyniku działań wojen-
nych odnajdujemy dzisiaj 23 obiekty 
pochodzące właśnie z Muzeum Gór-
nośląskiego w Bytomiu. W tym ro-
ku udało mi się dotrzeć do tej niemal 
w ogóle nieznanej listy.

Utracona kolekcja sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Część I.

W latach trzydziestych XX wieku na terenie III Rzeszy naziści przeprowadzili wielką akcję usuwania ze sfery publicznej dzieł sztuki awangardowej nazwanej 
przez nich „sztuką zdegenerowaną”. Pośród wielu placówek kulturalnych Niemiec, także i Muzeum w Bytomiu padło ofiarą tej zbrodni na sztuce.

Grafika Franza Hoffmanna 
"Bildnisstudie" będąca wła-
snością Oberschlesisches 
Landesmuseum. Czy prace tego 
własnie twórcy znajdują się 
w kolekcji Gurlitta?

Właściciele lokali gastronomicz-
nych przy Rycerskiej nie zwalniają 
tempa. Od kiedy kawałek ulicy został 
zamknięty dla samochodów, co rusz 
odbywają się tam różne ciekawe wy-
darzenia. W piątek między starymi 
kamienicami rozbrzmieje radosna 
muzyka reggae i ska w wykonaniu 
piekarskiego zespołu Te Skapsie. Ka-
pela zagra na Rycerskiej o 20:00.

Następnego dnia w godzinach od 
10:00 do 14:00 Rycerska zamieni się 

w Pchli targ. Każdy, kto posiada ja-
kieś ciekawe przedmioty, które nie 
są mu potrzebne, będzie mógł je tam 
sprzedać, natomiast wszyscy, któ-
rzy wówczas tam przyjdą, będą mieć 
możliwość kupna niepowtarzalnych 
rzeczy w okazyjnych cenach. W prze-
ciwieństwie do innych targów, na Ry-
cerskiej nie będzie opłat placowych  
― każdy będzie mógł wystawić swój 
towar w ogródkach Pubu, Wagonu, PP 
Sklepu i Herbaty za darmo.

Koncert i Pchli targ 
na Rycerskiej

W najbliższy weekend na Rycerskiej odbędzie się kon-
cert i pchli targ.

www.facebook.com/rycerska.bytom


