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OBIEKT
EC SZOMBIERKI
ul. Kosynierów 30
41-907 Bytom

OPIS
Szombierki, od 1951 roku dzielnica Bytomia, chwalą się korzeniami sięgającymi czasów
średniowiecznych. Mieszkańcy osady trudnili się rolnictwem aż do XIX wieku, kiedy zawitał
tutaj przemysł ciężki. Wówczas to miejscowe dobra nabył słynny, śląski przemysłowiec –
Karol Godula, król cynku i węgla. Spadkobiercą majątku Goduli była jego przybrana córka
Joanna Gryzik, która wniosła rozległe włości i zakłady przemysłowe w posagu swemu
mężowi, Ulrykowi Schaffgotschowi. Po zakończeniu I wojny światowej spółka Schaffgotsch
Bergwerksgesellschaft GmbH postanowiła wznieść w Szombierkach elektrownię węglową,
wykorzystującą węgiel pobliskiej kopalni „Gräfin Johanna” (Bobrek) należącej do koncernu.

EC Szombierki
Wkrótce powstała jedna z największych na Śląsku elektrownia - EC Szombierki.
Projektantami niezwykłych zabudowań byli kuzyni Georg i Emil Zillmannowie, którzy mieli już
na koncie realizację kopalni węgla kamiennego „Giesche” (Wieczorek) i słynnych osiedli
robotniczych Giszowiec i Nikiszowiec. Powstał olbrzymi zespół fabryczny z budynkiem
administracyjnym, maszynownią, pompownią, kotłownią, rozdzielnią główną i wewnętrznym
dziedzińcem; ich budynki wzniesiono z cegły zwykłej, klinkierowej i glazurowanej, a przykryto
dachami mansardowymi z lukarnami. Zakład EC Szombierki otwarto 29 listopada 1920.
Czterostronny zegar marki Siemens und Halske zamontowano na wieży elektrowni w 1925
roku i był on sprzężony z 54 zegarami działającymi w zakładzie. W latach 1939-1944 EC
Szombierki osiągnęła maksymalną moc 100 MW, pracowało w niej wówczas ponad 900 osób.
Można było ją wtedy uznać za jedną z największych elektrowni w Europie.

PROGRAM
08.06.2018
18:15 - 18:45

Historia i teraźniejszość EC Szombierki – projekcja filmu
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18:29 - 19:30
18:30 - 20:00
18:30 - 20:30
19:00 - 21:00
19:30 - 20:30
20:00 - 20:30

Matka Ewa - bytomianka - wiara i życie – wystawa
Bytomskie kobiety - poza strefą cienia – wernisaż wystawy
Projekt "Marzanna" - instalacja artystyczna
Żyłam już tysiąc razy – wystawa
"Kobiety świata" w pracowni Michała Rejnera - spotkanie autorskie
Darkest Birds – pokaz multimedialny

09.06.2018
11:00 - 17:00
11:00 - 18:00
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
12:00 - 18:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
19:30 - 20:00
20:00 - 23:59

HIT! Tajemnica ukryta na wieży - zwiedzanie z przewodnikiem
EC Szombierki jest kobietą - zwiedzanie z przewodnikiem
W starym atelier – warsztaty rodzinne
Mural z Joanną - LadyDynamite sprzed wieku
Eintopf pod EC - piknik
Fortuna za jeden uśmiech, czyli jak stać się Joanną Gryzik - gra terenowa
SZPILKI kontra BRUK! - warsztaty i zawody chodzenia w szpilkach
Wyzwól energię, złap swój rytm – warsztaty tańca
Śląskie siłaczki a literatura - prelekcja popularnonaukowa
Industrialny walc śląskiego Kopciuszka
HIT! Postindustrialna potańcówka w Hali Maszyn - happening

