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NAKŁAD 200 EGZ.

Czerwiec w MDK „Ligota”
Z czerwcowego programu imprez
polecamy Państwu:
- Spektakl grupy teatralnej pt.
Poszukiwanie salamandry, który
odbędzie się 3 czerwca o godz. 18.00.
Obok spektaklu zaplanowany jest pokaz
tańca współczesnego.
- 4 i 18 czerwca zapraszamy na godz. 9.00
do amfiteatru Park Zadole na cykl
wakacyjnych warsztatów tanecznych
Roztańczona dzielnica. Tematem
pierwszej edycji będzie hip-hop/break
dance i jazz contemporary, a drugiej - salsa
i bachata solo.
- Kolejną imprezą organizowaną przez nas
w Amfiteatrze Zadole będzie impreza pt.
Ligota znaczy wolność. Koncert z okazji
100-lecia przyłączenia Śląska do Polski.
Koncert rozpocznie się 5 czerwca o godz.
15.00. Wystąpią zespoły Mały Śląsk,
Camerata Silesia oraz Mażoretki Akcent.
Zobaczymy również rekonstrukcję walk

podczas III powstania w okolicach
Katowic i ekspozycję szpitala polowego
oraz wystawy Instytutu Pamięci
Narodowej i Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach.
- 9 czerwca w Galerii pod Łukami o godz.
19.00 rozpocznie się wernisaż
Małgorzata Płonka. Malarstwo i rysunek.
Wystawę będzie można oglądać w Galerii
pod Łukami od 10 czerwca do 1 lipca.
- 10 czerwca zapraszamy o godz. 19.00 na
posesję MDK „Ligota” na Liryczny
wieczór z MDK „Ligota”. Wystąpi zespół
Cztery Piąte, który wykona utwory poezji
śpiewanej i piosenki turystycznej.
- Dzień później – 11 czerwca - zapraszamy
wszystkich mieszkańców Katowic na
edukacyjno-praktyczne warsztaty Jeż
w Kato to nasz zwierz, podczas których
dowiemy się nieco o jeżu. Zbudujemy dla
niego domek i poznamy zwyczaje tego
sympatycznego i pożytecznego zwierza.
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Piknik integracyjny”
21 maja na posesji MDK „Ligota” odbył
się polsko-ukraiński piknik integracyjny,
w którym wzięli udział mieszkańcy naszej
dzielnicy oraz Ukraińcy, mieszkający
w Punkcie Recepcyjnym przy ul.
Franciszkańskiej. Na uczestników
czekało wiele atrakcji między innymi –
występy artystyczne, warsztaty
kulinarne z udziałem śląskich kucharzy
przygotowane przez Fundację In
Corpore, warsztaty plastyczne i
rękodzielnicze, współzawodnictwo
sportowe, malowanie twarzy, animacje
balonowe, wystawa prac Grupy
„Szydełko i Druty”. Najmłodsi mogli
skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni.
Był również poczęstunek – potrawy
ukraińskie przygotowane przez gości
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z Ukrainy oraz steki przygotowane przez
wolontariuszy fundacji Kodomo Egao
ShienKai. Przy stoisku MOPS ukraińskie
dzieci mogły otrzymać książeczkikolorowanki. Program artystyczny
obejmował występy Mażoretek „Akcent”,
gości z Ukrainy, Koła Miłośników Śląskiej
Pieśni, zespołów „Nutki” i „Gama”,
Marcina Placka z dziećmi, uczestników
zajęć „Śpiewaj razem z nami”, Justyny
Pachli, Agaty Warkocz, Michała Skuzy
i zespołu Pink Dandelion.
Organizatorami tej udanej imprezy były:
Miejski Dom Kultury „Ligota”, Punkt
Recepcyjny dla Ukraińców przy
Franciszkańskiej 8-10, Rada Dzielnicy
nr 6: Ligota - Panewniki, Bank PKO BP,
Fundacja In Corpore, Fundacja Kodomo
Egao ShienKai.
Redakcja

strona

3

COOLTURNIAK | 6/2022

strona

4

CZERWIEC

03

PIĄTEK

SPEKTAKL GRUPY TEATRALNEJ I POKAZ ZESPOŁU TANECZNEGO
POSZUKIWANIE (SALAMANDRY)

18:00 Na początek pokaz tańca współczesnego w wykonaniu Julii Gosiewskiej i Julii Jaromin. Zaraz potem
spektakl, którego postaci wymyślili sami aktorzy. Wystąpią: Amelia Koch, Jan Skrzypecki, Wojciech
Smoliński, Emilia Stolarczyk.
Wstęp wolny.

04

SOBOTA

ROZTAŃCZONA DZIELNICA
HIP-HOP/BREAK DANCE I JAZZ CONTEMPORARY

09:00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KATOWICE
AMFITEATR PARK ZADOLE
9.00–10.30 – warsztaty hip-hop/break dance z Rafałem „TITO” Krylą;
11.00–12.30 – warsztaty jazz contemporary z Mirelą Kościańską.
Imprezie będą towarzyszyły animacje dla dzieci (od 4. roku życia) – zapraszamy z pociechami!
Wstęp wolny.

05
15:00

NIEDZIELA

LIGOTA ZNACZY WOLNOŚĆ. KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA PRZYŁĄCZENIA
ŚLĄSKA DO POLSKI
W RAMACH FUNDUSZU PATRIOTYCZNEGO – EDYCJA NIEPODLEGŁOŚĆ PO POLSKU

AMFITEATR PARK ZADOLE
Na scenie Mały Śląsk, Camerata Silesia oraz Mażoretki „Akcent”. Rekonstrukcja walk
podczas III powstania w okolicach Katowic i ekspozycja szpitala polowego w wykonaniu Grupy
Rekonstrukcji Historycznych „Piechota Heer”; wystawy Instytutu Pamięci Narodowej i
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Będzie grochówka z kuchni polowej i animacje
dla dzieci. Imprezę poprowadzi Nina Nocoń.
Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.

Wstęp wolny.

09

CZWARTEK

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

11:00 pierwszą połowę dnia w MDK!
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

09

CZWARTEK

WERNISAŻ WYSTAWY W GALERII POD ŁUKAMI – MAŁGORZATA PŁONKA.
MALARSTWO I RYSUNEK
19:00 Wystawę można oglądać do 1 lipca (pon. – pt. 10.00–18.00). Wernisaż uświetni występ
Grzegorz Płonki (gitara, śpiew).
Wstęp wolny.
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LIRYCZNY WIECZÓR Z MDK „LIGOTA”

19:00

WYDARZENIE W RAMACH AKCJI KATOWICKA NOC MDK-ÓW REALIZOWANEJ WSPÓLNIE PRZEZ
KATOWICKIE DOMY KULTURY

Wystąpi zespół Cztery Piąte, który wprowadzi słuchaczy w liryczny nastrój utworami
poezji śpiewanej i piosenki turystycznej.
Wstęp wolny.

11

SOBOTA

WARSZTATY EDUKACYJNE
JEŻ W KATO TO NASZ ZWIERZ

09:00 W RAMACH ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KATOWICE
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic na edukacyjno-praktyczne
warsztaty, podczas których dowiemy się nieco o jeżu. Zbudujemy dla niego domek
i poznamy zwyczaje tego sympatycznego i pożytecznego zwierza!
Wstęp wolny. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

18

SOBOTA

ROZTAŃCZONA DZIELNICA
SALSA I BACHATA SOLO

09:00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KATOWICE
AMFITEATR PARK ZADOLE
9.00–10.30 – salsa; 11.00–12.30 – bachata solo. Warsztaty poprowadzi Marta
Klimonda. Imprezie będą towarzyszyły animacje dla dzieci (od 4. roku życia)
– zapraszamy z pociechami!
Wstęp wolny.

20

PONIEDZIAŁEK

HISTORYCZNY SPACER PO DZIELNICY. KALWARIA W PANEWNIKACH
ZBIÓRKA O GODZ. 16.45 PRZED BAZYLIKĄ W PANEWNIKACH

17:00 Wraz z ciepłą aurą wracają nasze historyczne spacery! Tym razem zabierzemy Was
do Kalwariiw Panewnikach.
Wstęp wolny. Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

22

ŚRODA

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

13:00

27

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

PONIEDZIAŁEK

WAKACYJNY ŚPIEWNIK. SPOTKANIE MUZYCZNE
U progu wakacji otwórzmy wakacyjny śpiewnik i pośpiewajmy wspólnie turystyczne

świat! !
18:00 i biesiadne piosenki. A potem zabierzmy je wCOOLTURNIAK
Wstęp wolny.
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Historia dzielnicy w
pigułce – odcinek 7
„Karczma”
Ten przybytek ludzkich uciech (i utrapień)
powstał prawdopodobnie równocześnie z
nową osadą Ligota. W urbarzu z 1715 roku
zanotowano, że karczmarzem był
wówczas Jonek Bołd. Obsługiwał on nie
tylko ligockich chałupników, których było
w tym czasie ledwie 12, ale i przede
wszystkim przejeżdżających przez Ligotę
furmanów. W karczmie tej „lano” piwo z
tyskiego browaru, którego właścicielem
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była rodzina Promnitz. Wiadomo,
że następcą Jonka Bołda był Michał
Bałdys, który zarządzał karczmą w latach
1743–1760. Karczma istniała przez ponad
dwieście lat. Na mapach z początku XX
wieku jest jeszcze zaznaczona. Po jej
wyburzeniu postawiono w pobliżu dom,
w którym ulokowała się restauracja
Jacobsena.
Dzisiaj i tego budynku już nie ma. Stał on w
miejscu, gdzie obecnie znajduje się
rozwidlenie ulic – Ligockiej i Załęskiej
(przy rondzie).
Grzegorz Płonka
rys. Maciej
Paździor
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Koleje losu ziemi
pszczyńskiej pod
władaniem wolnych
baronów – część 50
W Lędzinach urządzono wielką
blichownię płótna, gdzie dokonywano
jego bielenia. Przemysłowe inwestycje
Erdmana II w państwie pszczyńskim
można uznać za początek rewolucji
przemysłowej na tym terenie. Powstały
również nowe folwarki pańszczyźniane w
Piotrowicach i Wyrach (1730 r.),
zazwyczaj na gruntach uprzednio
uprawianych przez chłopów. W roku 1734
osuszono wielki staw bieruński, instalując
na tym miejscu folwark ze stodołami.
Stałym poparciem dominium cieszyły się
przepędy bydła z Polski na trasie: Bieruń,
Mikołów i dalej przez Gliwice, które
przede wszystkim bogaciły mieszczan
tych miast. Około roku 1735 podjęto
próbę zastąpienia dotychczasowego
systemu trójpolowego uprawy gleby na jej
wersję zmodyfikowaną, jak również
wprowadzenia uprawy ziemniaków.
Jednakże unowocześniona trójpolówka
jakoś się nie przyjęła, w odróżnieniu od
ziemniaków, które cieszyły się coraz
większym powodzeniem, by w
późniejszych czasach stać się dla ludności
ratunkiem w okresach głodu, te zaś ziemi
pszczyńskiej nie omijały - np. po ulewnych
deszczach i powodziach w latach 1732 i
1737, powodując śmierć około 1200

poddanych barona, który dla ratowania
ludności przeznaczył 15 tysięcy florenów
na zakup zboża. Podczas powodzi roku
1732, Wisła skróciła swój bieg przez teren
Zarzecza, tworząc nowe koryto po
cięciwie przecinającą wielkie zakole przy
tzw. „Świńskim Kole”. (Od tego czasu ten
odcinek koryta rzeki nie stanowił już
granicy - wpierw z księstwem cieszyńskim,
z później państwowej, pomiędzy Prusami i
Austrią, która pozostała na częściowo już
suchym starorzeczu). Natomiast powódź
roku 1737, oprócz licznych szkód w
rolnictwie, dotknęła także gospodarkę
stawową, gdy to zostały poprzerywane
groble licznych stawów – m.in. dużego
stawu łąckiego i jaroszowickiego.
Co wydaje się dziwne, Erdman II
nie kontynuował polityki swych
poprzedników względem rzemieślniczych
cechów i nie nadał im żadnych
przywilejów. Ale i też polityka cesarzy,
szczególnie Karola VI, dążyła do
narzucenia cechom ograniczeń.
Rozwój gospodarczy dóbr pszczyńskich
pociągnął za sobą rozbudowę dominialnej
administracji (Kamery Rentowej)
i zwiększenie liczby urzędników, do czego
przyczyniły się także coraz częstsze bunty
chłopskie i stosowany przez chłopów
bierny opór, co z kolei ze strony dominium
powodowało zwiększenie kontroli
i represje.
Jan Witaszek
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