BIULETYN INFORMACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY „LIGOTA”

COOLTURNIAK
MIEJSKI DOM KULTURY „LIGOTA” W KATOWICACH, UL. FRANCISZKAŃSKA 33,
32 252 32 34, 604 988 657, MDK@MDKLIGOTA.PL, WWW.MDKLIGOTA.PL

NR 129
LUTY 2022

NAKŁAD 500 EGZ.

14–24 luty
Zima w mieście 2022
Z początkiem ferii zimowych ruszamy z akcją „Zima w mieście 2022"
przeznaczoną dla dzieci w wieku szkoły
podstawowej. Tegoroczna akcja nosi
tytuł „Rusz głową. Zimowe łamigłówki”.
Zajęcia, prowadzone przez instruktorów Miejskiego Domu Kultury
„Ligota”, odbywać się będą w poniedziałki, środyi czwartki w godzinach od
10.00 do 14.00. Przygotowaliśmy dla
uczestników zajęcia – plastyczne,
rękodzieła, muzyczne oraz warsztaty
animacji poklatkowej, quiz filmowy,
zgadywanki, łamigłówki i kalambury.
Akcja „Zima w mieście 2022” zakończy
się 24 lutego.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze
obsługi (tel. 32 252 32 34; 604 988 657).
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa

znajdują się na naszej stronie internetowej www.mdkligota.pl we wpisie dotyczącym akcji. Warunkiem uczestnictwa
jest dostarczenie karty zgłoszeniowej
przed rozpoczęciem zajęć.
Redakcja
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CO U NAS SŁYCHAĆ

Koncert „Kolęduj razem z
nami”
15 stycznia odbył się u nas konc e r t p t . „ K o l ę d u j r a z e m z n a m i ”.
W świąteczny nastrój wprowadzili nas
występujący artyści: Koło Miłośników
Śląskiej Pieśni, któremu akompaniował
na akordeonie niezawodny Zygmunt
Pinkawa, zespół Gama, soliści z lekcji
śpiewu i zajęć „Śpiewaj razem z nami”
– Agata Warkocz, Elżbieta Falkus,
Ryszard Falkus, Aldona Parylak oraz
zaproszeni goście – Kapela Ślónsko
Ferajna z Mysłowic. Koncert rozpoczął
Grzegorz Płonka, który zaśpiewał
kancjonał z Biblioteki Czartoryskich
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(1551 r.) pt. „Tak Bóg człowieka miłował”.
W dalszej części koncertu zabrzmiały
stare, śląskie kolędy życzeniowe, pastorałki oraz znane kolędy. Wzruszającym
momentem imprezy było wręczenie
bukietu kwiatów oraz upominku państwu
Elżbiecie i Ryszardowi Falkusom z okazji
przypadającej w tym dniu 50. rocznicy ich
ślubu.
Ten wyjątkowy koncert zakończył
się wiązanką popularnych kolęd, które
zostały zaśpiewane przez wszystkich
wykonawców wraz z publicznością. Serdecznie dziękujemy wszystkim za stworzenie niezapomnianej atmosfery!

Grzegorz Płonka
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PLAN IMPREZ

LUTY
05

SOBOTA

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
MAKRAMOWE LIŚCIE

14:00
Zapraszamy na warsztaty zaplatania techniką makramy dla
początkujących. Stworzymy piękne makramowe liście.
Cena – 10 zł od osoby – zawiera wszystkie potrzebne materiały. Prosimy o wpłaty
do 31 stycznia. Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi
(604 988 657; 32 252 32 34).

07
18:00

PONIEDZIAŁEK

KLUB DYSKUSYJNY
KARNAWAŁ NA ŚLĄSKU
Obrzędy związane z karnawałem przybliży dr Robert Garstka –
pracownik Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach, kulturoznawca, etnograf, fotograf.
Wstęp wolny. Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi
(604 988 657; 32 252 32 34).

09

ŚRODA

ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI

13:00 Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjdź i spędź z nami muzyczne
popołudnie!
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

10

CZWARTEK

PORA DLA SENIORA

11:00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego i plastyczne – serdecznie
zapraszamy wszystkich seniorów na twórczą pierwszą połowę dnia
w MDK!
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).
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ferie zimowe
14 – 25

PONIEDZIAŁEKI, ŚRODY I CZWARTKI

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE 2022”
OD 10:00 DO 14:00

RUSZ GŁOWĄ! ZIMOWE ŁAMIGŁOWKI
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych. W programie: warsztaty rękodzielnicze,
plastyczne, muzyczne, animacja poklatkowa, quiz filmowy... i świetna, twórcza zabawa!
Zajęcia bezpłatne. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne na www.mdkligota.pl. Warunkiem
uczestnictwa jest dostarczenie karty do biura obsługi przed rozpoczęciem zajęć. Szczegóły i zapisy
w biurze obsługi (604 988 657, 32 252 32 34).

14 – 25

ZIMOWA
OFERTA KULTURALNA

Choć w ferie mamy przerwę od zajęć stałych, przygotowaliśmy dla Was zimową ofertę
warsztatów artystycznych w specjalnych cenach. Może to okazja do odnalezienie
nowej pasji? Do wyboru: rekodzięło, plastyka i nauka gry na pianinie.
Szczegóły ikarta zgłoszeniowa na www.mdkligota.pl. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657,
32 252 32 34).

16

ŚRODA

Ekipa MDK „Ligota” łączy swoje twórcze siły (całkiem imponujące),
aby wystąpić dla Was w wyjątkowym programie artystycznym
– nie zabraknie wzruszeń. Zobaczcie nas z innej strony i spotkajmy
się „Na Strychu”.
Wstęp wolny. Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi
(604 988 657; 32 252 32 34).
Podczas wszystkich lutowych wydarzeń obowiązują aktualne obostrzenia epidemiczne. Będą
obowiązywały limity miejsc dla osób niezaszczepionych zgodnie z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi. Uprzejmie prosimy wszystkich zaszczepionych widzów i gości o posiadanie przy sobie
certyfikatu szczepienia przeciw COVID.

#KATOkultura

MUZYCZNE SPOTKANIA „NA STRYCHU”
WALENTYNKOWY PROGRAM ARTYSTYCZNY
17:30 „MIŁOŚĆ Z NAMI JEST”

COOLTURNIAK | 2/2022

strona

6

HISTORIA

Historia dzielnicy w
pigułce – odcinek 3.
Ligocki las (Elgott waldt)
O tym, że nazwa Ligota przetrwała
w ludzkiej pamięci świadczą archiwalne
dokumenty z XVI wieku:
W 1550 roku wspomniano o kopcu
lgockim, który pełnił funkcję kopca granicznego i znajdował się na pograniczu
lasów pszczyńskich oraz dwóch wsi – Brynowa i Załęża. Kopiec był w miejscu, w którym dziś jest dworzec PKP Katowice –
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Brynów.
W 1588 roku zapisano, że wolny
sołtys z Piotrowic otrzymuje ein stuck
waldes auf der Elgutt, co w polskim tłumaczeniu znaczy kawał lasu na Ligocie.
Archiwalia z XVII wieku również odnotowują nazwę Ligota. Na mapie gospodarczej dóbr pszczyńskich z 1636 roku,
autorstwa inż. Andreasa Hindenberga,
widać napis ELGOTT WALDT oraz namalowane sylwetki dzików. Z prawej strony
nazwy zaznaczona jest wijąca się rzeka
Kłodnica.
Grzegorz Płonka
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HISTORIA

Koleje losu ziemi
pszczyńskiej pod
władaniem wolnych
baronów – część 46.
Długotrwałe deszcze w latach
1713 i 1714, sprowadził klęskę głodu
i epidemię, które za sobą pociągnęły
śmiertelne żniwo, czemu nie było w stanie
zapobiec rozdawanie głodującym owsa.
Zdesperowani chłopi, w roku 1714
wzniecili bunt, stłumiony przez wybrańców i sprowadzone wojsko. Sprawa
stała się na tyle głośna, że spowodowała interwencję cesarza, który wezwał
Erdmana II do umiaru w przeprowadzanych egzekucjach. Tego samego roku
sprzedano Józefowi Komrausowi młyn
leżący na przeciw zamku, zasilany wodą z
zamkowej fosy.
Stałym dążeniem Erdmana II było
przywrócenie na ziemi pszczyńskiej jawności życia religijnego protestantów. Już
w 1705 roku poczynił u cesarza Józefa I
starania mające na celu reaktywowanie
protestanckich zborów, ale akcja ta nie
została zwieńczona sukcesem. Dopiero
błyskotliwe zwycięstwo króla szwedzkiego, Karola XII, w drugiej wojnie północnej wymusiło na cesarzu ustępstwo
w tej sprawie. Zawarta w 1705 roku konwencja pomiędzy Austrią i Szwecją
w Altranstädt przywróciła postanowienia pokoju westfalskiego z 1648 r., kończącego wojnę trzydziestoletnią, gwa-

rantujące protestantom w cesarstwie
swobodę wyznania. Jednak formalna zgoda cesarza na wolność sumienia poddanych na Śląsku nie załatwiła ponownego otwarcia zborów dla publicznego kultu. Wprawdzie Erdman II, powołując się na tę konwencję, usiłował
przywrócić protestantom tę część
kościołów, którymi zawiadywali w 1648
roku, oraz powołując się na fakt, iż większość mieszkańców Pszczyny stanowią
ewangelicy, wszakże bez powodzenia.
Cesarz nawet nie zezwolił na ponowne
otwarcie protestanckiej kaplicy na
pszczyńskim zamku. Również podobnie
sprawa ta przedstawiała się w innych
księstwach Śląska. Dopiero ponowna
interwencja Karola XII sprawiła wydanie
(8 lutego 1709 r.) „recesu egzekucyjnego”
do konwencji altransztackiej, efektem
czego była zgoda na budowę na Śląsku
sześciu kościołów protestanckich, zwanych „kościołami łaski”. Pomimo zabiegów Erdmana II, aby jeden z nich stanął
w Pszczynie, kościół taki, pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego, wzniesiono w Cieszynie, zaś pszczyński pan wsparł jego
budowę kwotą trzech tysięcy talarów,
w zamian uzyskując prawo korzystania
z kilku ławek przez jego dwór, jak również prawo utrzymywania przy tym
kościele pastora, który miał mieć w staraniu chorych i umierających z państwa
pszczyńskiego, na co przysługiwała mu
darmowa furmanka.
Jan Witaszek
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