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 130
MARZEC 2022

NAKŁAD 500 EGZ.

Marzec w MDK „Ligota”
W marcu przygotowaliśmy dla
Państwa szereg interesujących imprez,
wśród których znajdą się między innymi:
– koncert z cyklu Muzyczne Spotkania „Na
Strychu” noszący tytuł „Miłość z nami
jest”. Koncert odbędzie się 9 marca (rozpoczęcie o godz. 18.00) i jest dedykowany
wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet.
Wystąpią uczestnicy zajęć wokalnych oraz
instruktorzy z MDK „Ligota”.
– Klub Dyskusyjny zaprasza na dwa spotkania – pierwsze z nich pt. „Żyjemy, jak
chcemy” odbędzie się 14 marca (godz.
18.00). Jego bohaterami będą podróżnicy
Maja Lukosz i Robert Binias, którzy opowiedzą o swych wielomiesięcznych samochodowych wyprawach po Europie i części
Azji. Drugie spotkanie pt. „Pszczyński
strój ludowy” zaplanowaliśmy w dniu 21
marca (godz. 18.00). Miłośniczki śląskich
strojów, panie Joanna Decowska i Magdalena Toboła-Feliks przybliżą nam

charakterystyczne cechy stroju pszczyńskiego, dowiemy się, jak zmieniał się on na
przestrzeni dekad i zobaczymy archiwalne
fotografie.
– 19 marca w godz. 10.00–13.00 odbędzie
się Dzień Kobiet na modowo, czyli swapping w wydaniu dla kobiet. Celem imprezy
jest darmowa wymiana nienoszonych ubrań
i dodatków.
– Miłośników kina zapraszamy 25 marca
(godz. 18.00–19.30) na Kinową próba sił.
Quiz filmowy dla dorosłych. Quiz obejmuje wiedzę na temat kina popularnego XX
wieku.
– Od 4 do 31 marca w Galerii pod Łukami
będzie można obejrzeć wystawę malarstwa
i rysunku Beaty Kasprzyk pt. „Delikatność
kolorem opowiedziana”.
Przypominamy, że obowiązuje limit miejsc.
Zapisy na marcowe imprezy w biurze obsługi
(604 988 657; 32 252 32 34).
Redakcja

strona

2

ZIMA W MIEŚCIE

Akcja „Zima w mieście 2022”
W dniach od 14 do 24 lutego przeprowadziliśmy dla dzieci w wieku szkolnym akcję „Zima w mieście 2022”. Tegoroczna akcja nosiła tytuł „Rusz głową.
Zimowe łamigłówki”. Uczestnicy wzięli
udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, rękodzieła artystycznego, w war-
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sztatach animacji poklatkowej, w quizie
filmowym, a także brali udział w rozwiązywaniu różnorodnych zgadywanek,
łamigłówek i kalamburów. To był dla nas
wszystkich dobry czas! Do zobaczenia w
przyszłym roku!
Redakcja
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PLAN IMPREZ

MARZEC
PIĄTEK

0405
WYSTAWA W GALERII POD ŁUKAMI: BEATA KASPRZYK „DELIKATNOŚĆ
KOLOREM OPOWIEDZIANA” – MALARSTWO I RYSUNEK
10:00 OD 4 DO 31 MARCA

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00
w Galerii pod Łukami. Wstęp wolny.

05

SOBOTA

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE: MAKRAMOWE ŁAPACZE SNÓW
Zapraszamy na 3-godzinne warsztaty, na których wykonamy łapacze snów techniką

10:00 makramy! Jeśli nie masz doświadczenia w pleceniu, nie martw się – podczas warsztatów wszystkiego się nauczysz.

W cenie – 45 zł od osoby – wszystkie potrzebne materiały oraz trzy godziny zajęć z instruktorem. Prosimy
o wpłaty do 28 lutego, dopiero wpłata jest równoznaczna z zapisem. Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze
obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

09

ŚRODA

ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjdź i spędź z nami muzyczne popołudnie!

13:00

Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

09

ŚRODA

MUZYCZNE SPOTKANIA „NA STRYCHU”: PROGRAM ARTYSTYCZNY
Z OKAZJI DNIA KOBIET „MIŁOŚĆ Z NAMI JEST”
18:00 PRZENIESIONE Z 16 LUTEGO
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).

10

CZWARTEK

PORA DLA SENIORA
Zajęcia z rękodzieła artystycznego – serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów

11:00 na twórczą pierwszą połowę dnia w MDK!

Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

Podczas wszystkich marcowych 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.
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PONIEDZIAŁEK

KLUB DYSKUSYJNY: ŻYJEMY, JAK CHCEMY. SPOTKANIE
Z PODRÓŻNIKAMI MAJĄ LUKOSZ I ROBERTEM BINIASEM

18:00 Goście opowiedzą o wielomiesięcznych wyprawach samochodem osobowym po
Europie i części Azji – zobaczymy zdjęcia oraz fragmenty filmów. Spotkanie poprowadzi
Grzegorz Płonka.
Wstęp wolny. Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

19

SOBOTA

DZIEŃ KOBIET NA MODOWO, CZYLI SWAPPING W WYDANIU
DLA KOBIET

10:00 Chcesz odświeżyć szafę i pozbyć się nienoszonych ubrań i dodatków, a w zamian zyskać
nowe modowe perełki? Przyjdź do MDK „Ligota”! Zasada jest prosta: każda uczestniczka
przynosi ubrania i dodatki, z którymi chce się pożegnać – te muszą być w dobrym stanie,
czyste, wyprasowane – i wymienia się z innymi. To znacznie lepsze niż wyrzucanie!
Wymiana potrwa do 13.00.
Wstęp wolny. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

19

SOBOTA

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE: MAKRAMOWE LIŚCIE PO RAZ DRUGI
Kolejny raz wraz z grupą „Szydełko i Druty” zapleciemy piękne liście techniką makramy.

10:00 Warsztaty dla początkujących. Warsztaty potrwają godzinę.
W cenie – 15 zł od osoby – zajęcia z instruktorem oraz materiały potrzebne do wykonania jednego liścia.
Prosimy o wpłaty do 14 marca, dopiero wpłata jest równoznaczna z zapisem. Obowiązuje limit miejsc.
Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

21

PONIEDZIAŁEK

KLUB DYSKUSYJNY:PSZCZYŃSKI STRÓJ LUDOWY. SPOTKANIE
Z JOANNĄ DECOWSKĄ I MAGDALENĄ TOBOŁĄ-FELIKS

18:00 W Klubie Dyskusyjnym gościć będą pasjonatki strojów ludowych – panie Joanna

Wstęp wolny. Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

25

PIĄTEK

KINOWA PRÓBA SIŁ. QUIZ FILMOWY DLA DOROSŁYCH
Przed nami prawdziwa próba sił dla kinomanów – quiz ze znajomości kina

18:00 popularnego XX wieku. Sprawdź swoją wiedzę na temat dziesiątej muzy
w multimedialnym quizie! W quizie można brać udział parami lub
w pojedynkę. Przewidujemy upominki dla uczestników oraz nagrody
dla najlepszych!

#KATOkultura

Decowska oraz etnolożka mgr Magdalena Toboła-Feliks. Poznamy charakterystyczne
cechy stroju pszczyńskiego, dowiemy się, jak zmieniał się na przestrzeni dekad
i zobaczymy archiwalne fotografie.Spotkanie poprowadzi Grzegorz Płonka.

Wstęp wolny. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).
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HISTORIA

Historia dzielnicy w
pigułce – odcinek 4.
„Ligocki młyn”
Dzięki pszczyńskim księgom
urbarialnym wiemy, że na terenie Ligoty,
zanim osadzono chłopów, działał młyn.
Znajdował się on w miejscu, gdzie dzisiaj
jest most nad Kłodnicą, przez który
biegnie ulica Piotrowicka. Koło młyńskie
napędzane było wodą ze stawu, który
powstał w wyniku spiętrzenia Kłodnicy.
Pierwszy znany ligocki młynarz nazywał
się Kaspar Wycisło. Jego żona miała na
imię Jadwiga. Ich imiona i nazwisko
odnotowano w urbarzach w latach

1692–1700. Kolejnym znanym nam
młynarzem był Sebastian Wycisło –
wspomniany w 1699 roku. Był to
najprawdopodobniej syn Kaspara i Jadwigi. Później młynarzami byli: Klemens
Żemła (monitor de Ligota, odnotowany w
1712 i 1716 roku) oraz jego żona Agnieszka Żemlina (1705); Józef Przybyła
(monitor ex Ligota, 1772 rok); Tomasz
Gruszka (1736 i 1789 rok). Rodzina
Gruszków była starym, szanowanym
rodem młynarzy, którzy zawiadywali
młynami w niektórych pszczyńskich
wsiach. Ligocki młyn funkcjonował jeszcze na początku XIX wieku. Później
przerobiony został na tartak.
Grzegorz Płonka

Ulica Piotrowicka. W tym miejscu działał ligocki młyn. Fot. Grzegorz Płonka
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HISTORIA

Koleje losu ziemi
pszczyńskiej pod
władaniem wolnych
baronów – część 47
Jako jeden z głównych patronów,
pszczyński baron wchodził też w skład
kolegium patronów cieszyńskiego kościoła. Należy stwierdzić, że istnienie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego przyczyniło
się do odrodzenia luteranizmu na ziemi
pszczyńskiej. Promnitz zaś ze swym
dworem bywał tu na nabożeństwach,
dając pszczynianom dobry przykład,
którzy również z własnej woli zdążali do
Cieszyna, wędrując tam dwa dni, by prócz
dostąpienia niewymiernych łask duchowych, otrzymać jak najbardziej wymierne
korzyści materialne w postaci darowania
dwu dni pańszczyzny za każdorazowe
uczestnictwo w nabożeństwie.
Po otwarciu zaś w Cieszynie, w roku 1709, szkoły ewangelickiej, wysyłano
do niej z ziemi pszczyńskiej najzdolniejszych chłopców – synów protestanckich poddanych barona, który
pokrywał wszelkie koszty związane z ich
nauką i zakwaterowaniem, jak również
specjalnie dla nich powołanego opiekuna.
Całość dóbr Erdmana II była
administrowana przez specjalny zarząd
umiejscowiony w Żarach. Baron bywał
w Pszczynie to w lecie, to znów przy okazji
zimowych łowów. Wtedy też przyjmował
tu odwiedziny znamienitych gości. I tak np.

w czerwcu 1711 roku podejmował na
pszczyńskim zamku króla Polski,
a zarazem elektora saskiego, Augusta II
Mocnego i jego syna Fryderyka Augusta,
wracających ze spotkania z carem.
Generalnie dobrami pszczyńskimi zarządzał urzędujący w Pszczynie kanclerz –
regent, reprezentujący tu Erdmana II.
Wpierw był to Godfryd Dworzański, następnie Jan Wilhelm Frankhen (najdłużej,
gdyż od 1709 do 1734 r.) i na koniec Karol
von Holly. Występowali oni także w zastępstwie barona w Sejmie Śląskim. W roku 1720, Stany Śląskie, a wraz z nimi i Erdman II z pszczyńskimi stanami, przyjęli
cesarską sankcję pragmatyczną zapew-

Maria Teresa Habsburg

niającą córce Karola VI – Marii Teresie –
sukcesję tronu cesarskiego, jako że Karol
VI nie posiadał męskiego potomka.
Jan Witaszek
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