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Maj w MDK „Ligota”
Serdecznie zapraszamy Państwa na nasze
majowe imprezy!
- Klub dyskusyjny przygotował 9 maja
spotkanie pt. Życie muzyczne w Ligocie i
Panewnikach, w czasie którego dowiemy
się m.in. o tym: jacy muzycy mieszkali, bądź
mieszkają w naszej dzielnicy, jakie koncerty odbywały się w ligockich klubach
studenckich itp.
- Miłośników lokalnej historii zapraszamy
23 maja na Historyczny spacer po dzielnicy. Tym razem trasa obejmie tereny
Klasztoru Ojców Franciszkanów i Kalwarii
w Panewnikach. Spacer rozpocznie się
o godz. 17.00 (zbiórka o godz. 16.45 przed
Bazyliką).
- Sympatyków muzyki zapraszamy na dwa
koncerty: 14 maja o godz. 10.00 w Sali
kameralnej im. prof. K. Szafranka
rozpocznie się popis uczestników zajęć gry
na pianinie, prezentujący efekty cało-

rocznej pracy pt. Po klawiszach do lata.
- 18 maja o 19.15 w Bazylice w Panewnikach (przed ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej) odbędzie się koncert Koła Miłośników Śląskiej Pieśni pt. Dawne i współczesne pieśni Maryjne. Na oba koncert
wstęp jest wolny.
- 21 maja w godz. 15.00-18.00 na terenie
posesji MDK „Ligota” odbędzie się Polskoukraiński piknik integracyjny, na który
zapraszamy wszystkich mieszkańców
Katowic. Wystąpią nasze zespoły oraz
zaproszeni goście z Polski i Ukrainy. Obok
występów muzycznych czekają na Pań-stwa
także warsztaty plastyczne i ręko-dzielnicze
oraz atrakcje dla dzieci.
- Na zakończenie chcemy serdecznie Państwa zaprosić do Galerii pod Łukami na
wystawę malarstwa Jerzego Brandysa.
Będzie ją można oglądać od 13 maja do
3 czerwca, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 10.00 do 18.00.
Redakcja

strona

2

KONCERT

Koncert „Solo i w duecie”
9 kwietnia w Sali kameralnej im.
K. Szafranka odbył się koncert wykonawców z sekcji nauki gry na pianinie,
prowadzonej przez panią Danutę Brandys. W koncercie wzięło udział 20 uczniów oraz dwie dorosłe osoby, które zagrały na cztery ręce ze swoimi pociechami. W repertuarze koncertu znalazły
się różne gatunkowo utwory. Nie za-
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brakło również kompozycji z muzyki klasycznej m.in. Chopina, Beethovena i Moniuszki. Koncert był dla wykonawców,
pani Danuty i publiczności świętem muzyki, tym bardziej radosnym, że dawno – z
przyczyn pandemicznych – nie było takiej
możliwości zaprezentowania uczniowskich, artystycznych umiejętności.
Redakcja
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PLAN IMPREZ

MAJ
09
18:00

PONIEDZIAŁEK

KLUB DYSKUSYJNY
ŻYCIE MUZYCZNE W LIGOCIE I PANEWNIKACH
W majowym Klubie Dyskusyjnym porozmawiamy o muzyce!
Spotkanie poprowadzi Grzegorz Płonka.
Wstęp wolny.

11

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).

12

CZWARTEK

PORA DLA SENIORA

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

13

PIĄTEK

WYSTAWA W GALERII POD ŁUKAMI
JERZY BRANDYS – MALARSTWO

10:00 OD 13 MAJA DO 3 CZERWCA
Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00
do 18.00 w Galerii pod Łukami.
Wstęp wolny.

14

SOBOTA

PO KLAWISZACH DO LATA. POPIS UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ NAUKI GRY
NA PIANINIE

10:00
Podczas tego wyjątkowego koncertu efekty całorocznej pracy zaprezentują uczestnicy
zajęć nauki gry na pianinie.
Wstęp wolny.
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ŚRODA

KONCERT KOŁA MIŁOŚNIKÓW ŚLĄSKIEJ PIEŚNI
PT. „DAWNE I WSPÓŁCZESNE PIEŚNI MARYJNE”

19:15 BAZYLIKA W PANEWNIKACH (PRZED OŁTARZEM MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ)
W repertuarze koncertu znajdą się śląskie pieśni tradycyjne i współczesne pieśni
o tematyce Maryjnej.
Wstęp wolny.

21

SOBOTA

POLSKO-UKRAIŃSKI PIKNIK INTEGRACYJNY

15:00 Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic na integracyjny piknik!
Wystąpią nasze zespoły oraz zaproszeni goście z Polski i Ukrainy. Czekają na
Was także warsztaty plastyczne i rękodzielnicze oraz atrakcje dla dzieci.
Zapowiada się niezwykle miłe popołudnie, nie może Was zabraknąć.
Impreza odbędzie się przy MDK „Ligota”.

23

PONIEDZIAŁEK

HISTORYCZNY SPACER PO DZIELNICY
KLASZTOR OJCÓW FRANCISZKANÓW W PANEWNIKACH

17:00 ZBIÓRKA O GODZ. 16.45 PRZED BAZYLIKĄ
Wracamy do historycznych spacerów po dzielnicy! Tym razem zobaczymy
i opowiemy o Bazylice Ojców Franciszkanów i Kalwarii w Panewnikach.
Do zobaczenia!
Wstęp wolny.

SOBOTA

WYSTĘP MAŻORETEK „AKCENT” ORAZ
ZESPOŁÓW „NUTKI” I „GAMA”

10:00 OSIEDLE FRANCISZKAŃSKIE
Podczas rodzinnego festynu na Osiedlu Franciszkańskim wystąpią
nasze zespoły – Mażoretki „Akcent”, „Gama” i „Nutki”. Przygotowaliśmy
też dla Was warsztaty rękodzielnicze. Bądźcie tam z nami!
Wstęp wolny.

Miejski Dom Kultury Ligota

mdkligota

#KATOkultura
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HISTORIA

Historia dzielnicy w
pigułce – odcinek 6.
Ligockie nazwy
Na przestrzeni wieków nazwę Ligoty
zapisywano różnorodnie. Różnorodność
brała się nie tylko z uwarunkowań
językowych, ale i wynikała z pisowni
stosowanej przez poszczególnych pisarzy,
wpisujących dane do dokumentów. Jeżeli
w akcie sprzedaży klucza mysłowickiego z
1360 roku zapisano nazwę Elgoth

(Ellgoth), to w następnych latach można
spotkać się z następującą pisownią:
Lhota: 1550
Elgutt: 1588
Lgota: 1692, 1695, 1700, 1718
Lgotha: 1696, 1705, 1712
Lotta: 1705
Ligota: 1713, 1716, 1743, 1752, 1764 (i
dalej, aż po współczesność)
Elgotha: 1714
Elgott: 1722
Oelgutt: 1733
Ellgutt: 1738
Lygota: 1742
Ellguth: 1750 (nazwa ta występuje
również na arkuszach pierwotnego
zdjęcia stolikowego Pruskiego Sztabu
Generalnego z 1827 roku)
Lgotta: 1760
Elgota: 1761.
W XVIII wieku, mówiąc lub zapisując
nazwę Ligoty, używano również słowa
Ligotka. Natomiast z XIX wieku znane jest
określenie Ligotta. Nazwa ta widnieje na
planie nadań górniczych z lat 1846–1855,
które wykonane zostały na podkładzie
kopii mapy z lat 1802–1803. Pod koniec
XIX i w XX wieku można na mapach
i pocztówkach zetknąć się z nazwami
Ellgoth, Idaweiche, Ligota Pszczyńska.
Grzegorz Płonka
rys. Maciej Paździor
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HISTORIA

Koleje losu ziemi
pszczyńskiej pod
władaniem wolnych
baronów – część 49
Za rządów hrabiego Erdmana II państwem
pszczyńskim, dokonano pewnych zmian
majątkowych ordynacji. W 1729 r.
sprzedano sołectwo w Wyrach, zaś w roku
1736 odkupiono za kwotę 20 tysięcy
talarów od Frankhena Mizerów i Borki,
z trzema folwarkami i browarem. Aby
sfinalizować powyższy zakup, sprzedano
Janowi Krzysztofowi Mieroszewskiemu,
panu na Mysłowicach, wieś Brwinów
(Brynów), Kuźnicę Bogucką i Katowice,
leżące na rubieżach dóbr pszczyńskich.
Sporządzony w roku 1718 nowy urbarz
pszczyńskich włości, wykazał niezbyt
korzystny stan pszczyńskiej gospodarki,
w związku z czym, realizując polecenia
barona, przystąpiono do intensyfikacji
gospodarki mającej za cel zwiększenie
jego dochodów. W pierwszym rzędzie
w pańskich folwarkach zwiększono
hodowlę zwierząt – głównie owiec,
hodowanych dla wełny Liczba owczarni
wzrosła do 13, w największych osiągając
pogłowie tysiąca sztuk. Na początku lat
20 przyjęto z rąk dotychczasowych
dzierżawców wszystkie browary
i gorzelnie, a następnie około roku 1730
założono nowe browary, z gorzelniami,
w Suszcu i Starej Kuźnicy, co zdecydowanie zwiększyło dochody Prom-

nitza, dając aż 1/3 rocznych dochodów z
ordynacji, w czym niebagatelną rolę
odegrała przymusowa konsumpcja
trunków przez hrabiowskich poddanych.
Podobnie jak z browarami, postąpiono z
kuźnicami, odbierając je dotychczasowym
dzierżawcom. Ponadto w Paprocanach
wzniesiono nową, zasilaną w wodę z równocześnie utworzonego zalewu na Gostynce (obecna Jezioro Paprocańskie).
Zorganizowano również nowe poszukiwania złóż rudy żelaza oraz produkcję
węgla drzewnego w dominialnych lasach,
którym wciąż opalano większość kuźnic.
W celu zwiększenia i polepszenia produkcji żelaza sprowadzono z Saksonii
wykwalifikowanych hutników, zaś w Paprocanach i Starej Kuźnicy, w miejsce
dotychczasowych dymarek, wybudowano
wielkie piece typu saskiego, co stanowiło
techniczny przełom w hutnictwie
na Górnym Śląsku. Działania te przyniosły
pożądany skutek, zwiększając dochody
z kuźnic nawet do 15% całości zysków
uzyskiwanych z pszczyńskiego
latyfundium. Około roku 1740 podjęto
także stałe wydobycie węgla kamiennego
z płytkich złóż w Murckach. Przy tym nie
zapomniano o produkcji szkła – nowa huta
szkła w Gostyni (1712 r.) i Łaziskach
Górnych (1722 r.). Zadbano też o rozwój
przemysłu drzewnego – nowe tartaki
w Paprocanach i Jaroszowicach.
Jan Witaszek
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