
modernistyczny budynek kopalni 
„Biały Szarlej”, z prawej zaś charak-
terystyczna sylweta szybu „Kraker” 
(„Krakus”). Kopalnia „Biały Szarlej”, 
wówczas kiedy wykonano witraż 
przeżywała okres intensywnego roz-
woju: rozbudowano podszybie, zmo-
dernizowano szyb „Kraker”, wprowa-
dzono tzw. piece nadreńskie oraz 
zbudowano największą w Europie 
płuczkę blendy.  W latach 60. XX wie-
ku górnictwo kruszcowe w tym re-
jonie zaczęło upadać, a w 1981 roku 
zatrzymano ruch w kombinacie gór-
niczo-hutniczym „Orzeł Biały”. W na-
stępnych latach stopniowo demon-
towano zabudowę kombinatu. Tym 
samym z pejzażu Brzezin zniknęły 
charakterystyczne budowle przemy-
słowe, które były główną przyczyną 
postania miejscowości w połowie 
XIX stulecia. Niestety nie zachował 
się również witraż klatki schodowej. 
Został skradziony w 2003 roku.

Jeżeli ktokolwiek wie, gdzie obecnie 
znajduje się witraż prosimy o infor-
mację.

Irena Kontny
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Mimo industrialnego cha-
rakteru regionu górnoślą-
skiego ikonografia przemy-
słu w witrażach występuje 
stosunkowo rzadko. Jeden 
z piękniejszych wizerun-
ków witrażowych, będący 
syntezą uprzemysłowione-
go górnośląskiego miasta 
do niedawna oglądać moż-
na było w dawnym ratuszu 
w Brzezinach Śląskich. 

Brzeziny Śląskie, obecnie 
jedna z dzielnic Piekar Ślą-
skich to stosunkowo młoda 
miejscowość górnośląska, 
powstała w pierwszej poło-
wie XIX wieku.  Do rozwoju 
miejscowości przyczyniło 
się powstanie w 1858 roku 
kopalni "Biały Szarlej" prze-
mianowanej w 1934 na "Orzeł Bia-
ły".  W 1882 roku w Brzeziny stały 
się gminą, a pomiędzy 1911 a 1915 
rokiem wybudowano w miejsco-
wości ratusz gminny. 

W budynku dawnego ratusza gmi-
ny przy ul. Roździeńskiego 38 zało-
żono na klatce schodowej witraże. 
Powstały one zapewne około 1914 
roku. Na dwóch sąsiadujących kwa-
terach znajdował się z lewej strony 

INDUSTRIADA to wyjątkowe wydarzenie. Organizowane od 2010 
roku Święto Szlaku Zabytków Techniki setkami atrakcji przyciąga ty-
siące uczestników. W tym szczególnym dniu każdy znajdzie coś dla 
siebie. W 24 miastach, w 36 obiektach tworzących Szlak Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego organizowane są różnorodne wy-
darzenia: koncerty, wystawy, pokazy, konkursy – nie sposób wymie-
nić wszystkich. Ale Industriada to nie tylko zwiedzanie zabytków, to 
również szeroko pojęta promocja dziedzictwa kulturowego naszego 
regionu. Okolicznościowa gazeta, którą właśnie trzymają Państwo w 
rękach, doskonale wpisuje się w te działania. Pomysł wydania jed-
nodniówki na Industriadę powstał w Śląskim Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego w Katowicach. Do współpracy przy tworzeniu „Wihaj-
stra” zaprosiliśmy młodzież z X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. 
Paderewskiego w Katowicach. Byliśmy ciekawi jak młodzi ludzie wi-
dzą zabytki przemysłu i techniki. Prosiliśmy, żeby nie ograniczali się 
do zabytków znajdujących się na Szlaku, ale żeby rozglądnęli się wo-
kół siebie, może właśnie tuż obok, „za rogiem”, znajdą fascynujący 
temat. Nie zawiedliśmy się. Młodzi redaktorzy i fotoreporterzy pod 
kierunkiem prof. Jacka Durskiego udowodnili, że przemysł i technika 
to nie tylko kopalnie i huty. Czy wiecie Państwo jak ciekawa może 
być historia wapienników? Jaki motocykl zaprojektowano i produ-
kowano w Katowicach? Dlaczego warto wybrać się do tyskiego Bro-
warium? Zapraszamy do lektury artykułów.

Ewa Caban
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Jednodniówka Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach z okazji Industriady 2014
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Krasowy- jedna z wielu dzielnic 
Mysłowic, położona na peryferiach 
miasta. I choć sama dzielnica się-
ga swym istnieniem XIII wieku, na 
pierwszy rzut oka próżno tu szukać 
czegoś poza rozległymi polami, la-
sami oraz rozrastającymi się pręż-
nie nowymi zabudowaniami miesz-
kalnymi. Mogłoby się wydawać, że 
prócz widocznej z jednej strony 
KWK Mysłowice-Wesoła i z drugiej, 
w oddali Elektrowni Jaworzno, 
trudno byłoby wskazać inne ślady 
industrializacji, jednak wystarczy 
krótki spacer oraz nieznaczne od-
kurzenie półki z historią, by odkryć, 
jak bardzo się mylimy. 

Na gęsto porośniętym trawami 
wzgórzu Krasowskim, nieopodal 
przysiółka Furmaniec, który, jak su-
geruje nazwa, był niegdyś traktem 
kupieckim dla furmanek, znajdują 
się dwa okazy dawnej świetności - 

wapienniki. Okolica bogata w skały wapienne, swoistą spuściznę przyrodni-
czą i liczne formy krasowe już w średniowieczu prowokowała miejscowych 
do wykorzystania dobrodziejstw natury. Okazja nadarzyła się wraz z inten-
sywnym rozwojem górnictwa w pierwszej połowie XIX w. na terenie Mysło-
wic i okolic, które napędzało powstawanie szeregu innych zakładów i wyro-
bisk. Węgiel, niekwestionowany lider wydobycia wśród surowców na Śląsku, 
już na przełomie XIX i XX wieku konkurował w Mysłowicach z rudami żelaza, 
gliną, łupkami ilastymi, piaskiem, piaskowcami, wapieniami i dolomitami. 
Popyt na te mniej typowe materiały miał związek z intensywnym rozwojem 
budownictwa murowanego, jak również z rozwojem innych gałęzi przemy-
słu. Do dziś w Mysłowicach można oglądać liczne starsze budynki powstałe 
z materiałów pochodzących z krasowskich wyrobisk.

Sam proces wypalania skał 
wapiennych, bo właśnie do 
tego służyły owe konstrukcje, 
nie był zbyt skomplikowa-
ny. Robotnicy wsypywali do 
pieca od góry na przemian 
warstwowo kamień wapien-
ny oraz paliwo, w zależności 
od zasobów mógł być to wę-
giel kamienny, drzewny lub 
torf.  Wsad obsypując się w 
dół pieca był podgrzewany 
spalinami ze strefy wypału. 
Następnie węgiel ulegał za-
paleniu. Piec osiągał nawet 
1200°C, bowiem tylko w ta-
kiej temperaturze kamień 
wapienny ulegał rozkładowi. 
Dwutlenek węgla oraz spali-
ny uchodziły wysokim, zwę-
żanym w góry w celu uzyska-
nia lepszego ciągu, kominem, 
a  schłodzone wapno palone 
było wybierane dolną furtą.

Wapienniki to nie tylko dzieje śląskiego przemysłu, ale również historia wspa-
niałych i zamożnych rodzin. Starszy wapiennik, „Skibowy”, na początku XX 
wieku zajął miejsce wiatraka, który niegdyś służył okolicznym mieszkańcom. 
Przydomek obiektu pochodzi od nazwiska jego budowniczych i właścicieli – 
rodziny Skibów, krewnych Kazimierza Skiby, pierwszego wójta Katowic. Jed-
nak największy rozkwit tego wapiennika datuje się dopiero po I wojnie świa-
towej na czas zarządzania majątkiem Skibów przez jego wnuka – Ignacego, 
sołtysa Krasów. Sama praca przy wypalaniu nie należała to łatwych. Do ob-
sługi pieca potrzeba było około pięciu osób – jednej przy wypalaniu, a reszty 
przy wydobyciu surowca kilofami. Następnie kamień wapienny transporto-
wano wózkami kolejką wąskotorową. Cały proces produkcji surowca trwał 

około pięciu dni. Obiekt 
ten w późniejszym czasie  
bardzo zintensyfikował 
pracę. Skalę przedsięwzię-
cia może obrazować fakt, 
iż funkcjonująca do dziś 
huta Ferrum zaopatrywa-
ła się tam codziennie w 
dwie tony wapna potrzeb-
nego przy produkcji stali. 
Losy biznesu tragicznie i 
nieodłącznie splatały się 
z wojennymi perypetiami 
członków rodzin. Zaraz po 
zakończeniu II wojny świa-
towej właściciel, Emanuel 
Skiba, został wywieziony 
przez Rosjan do Kazachsta-
nu, gdzie dopełnił swojego 
żywota. Później obiekt zo-
stał wydzierżawiony jeszcze na trzy lata. Jednak niedługo potem dzierżawca, 
pan Jojko z Panewnik, również zmarł.  Pierwszy wapiennik po pewnym cza-
sie stał się zbyt mało produktywny i podupadł. Nieopodal na przeciwległym 
krańcu tego samego wzgórza powstał, drugi, większy – wapiennik „Bołdyso-
wy”. Przy nowym piecu pracowało już aż dziesięć osób, a sam kamień był wy-
sadzany dynamitem. Następnie ze wsi Krasowy był transportowany najpierw 
furmankami i traktorami, a później koleją na cały Śląsk oraz poza granice wo-
jewództwa. Majętna rodzina Bołdysów pochodząca z Lędzin, której ten no-
wocześniejszy obiekt zawdzięczał swoje istnienie, mogła sobie pozwolić na 
jeden z największych na ówczesne czasy luksusów, dogodność, a przy tym 
atrakcję dla okolicznych mieszkańców – samochód napędzany tzw. holcga-
zem, czyli gazem drzewnym. Taki „skarb” musiał robić jednak obowiązkowe 
postoje, by kierowca mógł naładować drewnem palenisko. Wapiennik „Boł-
dysowy”, choć po II wojnie światowej dalej czynny, funkcjonował nie bez 
trudności. Po śmierci właściciela, żona próbowała na własną rękę prowadzić 
interes. Jednak zmuszona koniecznością, wydzierżawiła wapiennik ówcze-
snemu dyrektorowi kopalni „Wesoła”, inżynierowi Rudnickiemu. Po powro-
cie z niewoli syn Bołdysa, były żołnierz Wermachtu, przejął na długie lata in-
teres, który prowadził aż do lat 60. XX wieku. Z czasem, podobnie jak „Skibo-
wy”, wapiennik „Bołdysowy” zaprzestał wypalania. Stało się to między innymi 
na skutek naporu tańszej konkurencji. Obecnie ząb czasu i dewastacja spo-
wodowały podupada-
nie tych wspaniałych 
zabytków techniki, 
ale również kultury. Z 
całych kompleksów 
pozostały same piece 
oraz spore doły wyro-
biskowe, odsłaniające 
skałę wapienną, na 
której nierzadko moż-
na spotkać skamieliny 
czy inne odciśnięte w 
kamieniu pozostało-
ści odległych epok. Ze 
wzgórza Krasowskie-
go widoczna jest pięk-
na panorama okolicy, 
a dwa stare uśpione 
wapienniki, niczym  
Krasowskie „Wezuwiu-
sze” czekają i mruczą 
do siebie wapienne hi-
storie Śląska.

 Ewa Mikuła 
X LO w Katowicach

KRASOWSKIE WEZUWIUSZE

Fot. E. Mikuła, X LO

Fot. E. Mikuła, X LO

Fot. E. Mikuła, X LO

Fot. E. Mikuła, X LO
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Dzisiaj faktem oczywistym jest istnienie na Śląsku jednego z najważniejszych 
browarów piwnych w Europie. Jesteśmy jakby przyzwyczajeni do obecności 
„Tyskiego” w naszym województwie. Nie budzi to większych emocji, że świa-
towej sławy marka powstała tuż obok nas, w Tychach. Nikt nie zastanawia 
się jak do tego doszło, nikt nie pyta o genezę, czy historię. Ważne, że „Tyskie” 
jest, że w każdej chwili można po nie sięgnąć i delektować się jego sma-
kiem. Dla Ślązaków jednak zarówno sama marka, jak i potężnie rozwinięta 
infrastruktura tyskich browarów, mogą, a nawet powinny być powodem do 
dumy. Bo na ponad trzystu tysiącach metrów kwadratowych powierzchni 
naszego kraju, „Tyskie” powstało właśnie tutaj, w krainie węgla kamiennego.

Średniowieczni mnisi, 
którzy rozpowszechnili 
produkcję piwa w całej 
Europie, trafili także na 
Śląsk, gdzie zakładano 
wiele browarów, działają-
cych dzięki „porządkowi 
piwnemu”. Przywilej ten 
zezwalał na produkcję 
piwa i jego spożycie w 
miejscu wytworzenia. To-
też bardzo szybko napój 
ten stał się ulubionym 
trunkiem górników. Po-

śród wielu powstających browarów, które pojawiały się niczym grzyby po 
deszczu, browar w Tychach okazał się najbardziej stabilny. Jego założenie 
datuje się na rok 1629, kiedy powstała nota, opisująca go jako folwark, w 
którym produkuje się piwo raz w tygodniu. W jego skład wchodził miedzia-
ny kocioł, wszelkie dostępne naczynia warzelne oraz słodownia. Właścicie-
lem browaru był ród Promnitzów, a ich działalność w tym przemyśle jest 
godna pochwały, ponieważ z licznych śląskich browarów, najtrwalszym oka-
zał się ten, położony w Tychach. Przez kolejnych dwieście lat działał prężnie, 
nieustannie się rozwijając. Był znakomicie przystosowany do wysyłkowej 
sprzedaży piwa w beczkach, co było niezmierną rzadkością. Tyskie piwo 
odznaczało się jakością, której dowodem były zamówienia z zamku książąt 
pszczyńskich. Choć posiadali oni własny browar, zachwycali się i delektowali 
piwem z Tychów. Tajemnicą, dzięki której osiągano niepowtarzalny smak, 
były przyzakładowe uprawy chmielu, zapewnia-
jące najwyższą jakość i zgodność z wymogami 
procesu technologicznego. Najbardziej dyna-
micznym okresem rozwoju browaru jest wiek 
XIX, a ściślej mówiąc, jego druga połowa. Wtedy 
zarząd przejęła szlachecka familia z Pszczyny – 
ród książęcy Hochbergów. Nowi właściciele po-
stanowili zdecydowanie zainwestować w prze-
mysł piwny, co dało niesamowite efekty. Zakup 
chłodni i młyna oraz wygospodarowanie suszar-
ni i lodowni, przyczyniły się do zwiększenia wy-
dajności produkcji. Z liczbą 100 000 hektolitrów 
piwa rocznie, browar zajmował czołowe lokaty 
w Europie. Od tej pory ustanowiono nową na-
zwę, funkcjonującą do dziś – Tyskie Browary 

Książęce. Na przełomie wieku XIX i XX w Tychach powstał jeszcze jeden bro-
war, zwany Obywatelskim, który miał rywalizować z Browarami Książęcymi, 
lecz ambicja nie wystarczyła i już po kilkunastu latach istnienia, większość 
akcji Browaru Obywatelskiego, została wykupiona przez Hochbergów. Jesz-
cze przed wybuchem I wojny światowej do tej dwójki dołączył browar w 
Siemianowicach, tworząc spółkę „Książęce Browary”. Dobrą sławą cieszyło 
się już wtedy piwo marki „Książęco Tyskie”. Niestety, po wkroczeniu wojsk 
niemieckich, zarząd nad browarami przejęli komisarze Rzeszy Niemieckiej. 
Produkcję przeznaczono tylko na potrzeby armii naszego wroga, a z powo-
du braku surowców, spadła jakość warzonego w Tychach piwa. W styczniu 
1945 roku, zakład został przejęty przez pracowników, a już pół roku później 
ruszyła pełna produkcja, zaś firmę upaństwowiono. Sukcesywnie zwiększa-
no produkcję, aż w roku 1973 po raz pierwszy w historii osiągnięto rezultat 
miliona hektolitrów piwa rocznie. W następnej dekadzie podjęto intensyw-
ny plan modernizacji: m.in. udoskonalono słodownię, zainstalowano czeską 
warzelnię oraz zakupiono kadzie osadowo-wirowe, które wspomagały pro-
ces fermentacji. Następnie rozpoczęto proces prywatyzacji, zakończony w 
roku 1999, kiedy to Tyskie Browary Książęce połączyły siły z Lechem Browa-
rami Wielkopolskimi i stworzyły Kompanię Piwną S. A., jedną z najnowszych 
i najnowocześniejszych spółek w Polsce.

Dziś Tyskie Browary Książęce znane są z piwa „Tyskie” na całym świecie. Marka 
ta zdobywa wiele nagród i wyróżnień, np. Grand Prix w Monachium w 2005 
roku, czy Piwnego Oskara w międzynarodowym konkursie International Bre-
wing Awards. „Tyskie” to piwo, po które najchętniej sięgają Polacy. Średnio 
co trzeci z nas deklaruje, że to pierwszy wybór, jeśli chodzi o marki piwne. 
Powinno to napawać nas dumą, że produkt ze Śląska jest tak ceniony nie tyl-
ko na terenie naszego kraju, ale całej Europy, a nawet świata. Same browary 
natomiast to także perełka infrastruktury na Śląsku. Oprócz spełniania swej 
pierwotnej funkcji, na ich terenach znajduje się także Muzeum Piwowar-
stwa, które o historii i genezie przemysłu piwowarskiego w Tychach opowie 
bardziej szczegółowo niż ten tekst. Obejrzeć można tam nie tylko Tyskie Bro-
warium, ale także zakład Tyskich Browarów Książęcych. Oferta zwiedzania 
jest niezwykle atrakcyjna, bo oprócz piwnych eksponatów, wszystkich zain-
teresowanych czeka seans 3D, wiele atrakcji multimedialnych i oczywiście 
degustacja piwa „Tyskie”. Muzeum Piwowarstwa przygotowało także różno-
rakie panele zwiedzania, które czynią wycieczkę do Tychów jeszcze bardziej 
fascynującą. Pierwszy z nich, „Tyskie Piwogrzanie, czyli o naszym po naszym” 
to coś dla koneserów śląskiej gwary. Program ten oferuje spacer po obiekcie 
w towarzystwie przewodników, posługujących się tylko i wyłącznie gwarą, 
opowiadających legendy i anegdoty, związane z Tyskimi Browarami. Kolej-
ną opcją jest „Ekowycieczka”, przeznaczona docelowo dla grupy studentów, 
ale nie tylko. Jest to najbardziej pouczający program zwiedzenia, w którym 
technolodzy opowiadają o systemowo osiąganych realnych efektach eko-

logicznych. Istnieje też możliwość interakcyjnej 
zabawy z wieloma niespodziankami, m.in. spotka-
niem duchów przeszłości, a to wszystko… nocą! 
Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości podróży 
do Tychów, może zwiedzić Browary wirtualnie. 
Wystarczy wejść na stronę internetową Muzeum 
Piwowarstwa i siedząc przed monitorem, zoba-
czyć Tyskie Browarium, zabytkową warzelnię, czy 
tankofermentory. Istnieje zatem wiele sposobów, 
w jakie można te wyjątkowe zakłady odwiedzić 
i zgłębić tajniki historii „Tyskiego”, do czego ser-
decznie zachęcamy.

Dominik Kania
X LO w Katowicach

Widok ogólny Browaru fot. J. Owczarek, ŚCDK

Warzelnia, fot. J. Owczarek, ŚCDK

Widok ogólny Browaru, fot. J. Owczarek, ŚCDK

Warzelnia, fot. J. Owczarek, ŚCDK
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O tym, że przedmioty codziennego użytku tworzą wokół nas 
sztukę chyba nikogo nie trzeba przekonywać, może czasem 
tylko przez grzeczność przypomnieć. W dzisiejszych czasach 
stolik do kawy może przypominać bardziej rzeźbę z muzeum 
sztuki współczesnej, niż  zwykły mebel. Sprawa ma się trochę 
inaczej z okresem PRL-u, który kojarzy się z szarością i swym 
nieodłącznym pragmatyzmem. Jednak na tym ciemno-sza-
rym nieboskłonie nie tak odległych czasów, ciągle w niejed-
nym domu jaśnieją prawdziwe „asteroidy” sztuki użytkowej 
– wyroby Huty Szkła „Ząbkowice”.

Historia hutnictwa szkła w naszym regionie ma swoją długoletnią 
tradycję i sięga już czasów austriackich Habsburgów, czyli 
początków 

XVIII wieku. Górny Śląsk przyciągał do swych ośrodków wielu ar-
tystów z zagranicy oraz stwarzał zapotrzebowanie na rodzimych 
twórców szklanych naczyń. Jednym, ale nie jedynym, miejscem 
zrzeszającym specjalistów i rzemieślników tej dziedziny była za-
łożona w 1883-84 przez Josefa Schreibera huta szkła w Ząbko-
wicach. Początkowo specjalnością tego zakładu była technika 
jego ręcznego formowania, a następnie wyroby z kolorowego i 
bezbarwnego szkła sodowo-wapiennego, topionego w piecach 
donicowych. Od 1960 r. swój kunszt mógł tam prezentować wy-
bitny artysta plastyk, projektant sztuki użytkowej Jan Sylwester 
Drost, a sześć jat później również jego żona, Eryka Trzewik-Drost. 
Małżonkowie ukończyli w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla-
stycznych we Wrocławiu, pracownię Stanisława Dawskiego, wy-
bitnego malarza, grafika i pedagoga, który spod swych skrzydeł 
wypuścił  wielu charyzmatycznych twórców określanych mianem 
„polskiej szkoły szkła artystycznego”. 

W pierwszych latach swojej pracy Jan Drost zajął się przygotowywaniem sprzętu, w postaci nowoczesnej linii pro-
dukcyjnej dla nowych wzorów oraz tekstur szkła. To działanie jak się później miało okazać, na zawsze zrewolucjo-
nizowało myślenie o szkle prasowanym, które w tamtym okresie było powszechnie uważane przez projektantów 
za tani wyrób gorszej jakości. Proces produkcji szkła prasowanego polegał na umieszczaniu masy szklanej w for-
mie, której po prasowaniu surowiec przybierał kształt. Następnie po odprężeniu, czyli stygnięciu szkła w sposób 
kontrolowany, decydującym o jego trwałości i odporności, przedmioty zdobiło się ręcznie. Dzięki małżeństwu ar-
tystów powstała zupełnie inna technologia – otwartych form. Dawniej, aby góra naczynia wyrobu była równa, na 

formę nakładano na obrzeże tzw. pierścień uszczel-
niający. Po wyeliminowaniu tego elementu powsta-
wało w górnej jego części łagodne, nie zawsze rów-
ne, obrzeże, które to nadawało naczyniu swoistego 
artyzmu. Prawdziwą ikoną ząbkowickiego szkła stał 
się zestaw „Asteroid”, który swój prestiż udowodnił 
między innymi na II Międzynarodowym Triennale 
Szkła i Porcelany w czeskim Jabloncu nad Nysą w 
1976 r.  I choć produkcja tego charakterystycznego, 
pokrytego bąbelkami o różnych wymiarach, zesta-
wu już dawno została zakończona, do dziś możemy 
spotkać w domach patery kielichowe na nóżkach, 
okrągłe misy, talerze oraz różnej wielkości salaterki o 
migdałowatym kształcie. Aby „Asteroidy” mogły po-
wstać metalową formę nawiercano wiertłem, dzięki 
czemu na powierzchni szkła powstawały krople. 

Choć po wielu latach współpracy Jan i Eryka Drostowie nieustannie wymieniali się doświadczeniem zawodowym, 
małżonkowie wykształcili swoje odmienne, indywidualne i niepowtarzalne style pracy, tak doskonale widoczne w 
ich dziełach. Dziś z nostalgią wspominają swoje wy-
roby, które coraz częściej osiągają niemałe ceny na li-
cytacjach, stanowiąc gratkę dla kolekcjonerów. Dzię-
ki tym wybitnym osobowościom i wprowadzonemu 
nowatorstwu huta szkła „Ząbkowice” mogła być kon-
kurencyjną pod względem kunsztu wyrobu dla wielu 
innych zagranicznych firm. Najważniejsze jednak jest 
to, że „Asteroidy” lśnią swym niezmiennym blaskiem 
w domach, a zapewne niedługo w wielu muzeach 
sztuki, jako przykładny nieustannej walki artystów o 
trochę kosmicznego piękna w PRL-owskiej, szarej co-
dzienności.

Ewa Mikuła
X LO w Katowicach

KOSMICZNE PIĘKNOŚCI

Województwo śląskie w obecnym 
kształcie składa się z ziem, które w 
okresie międzywojennym wchodzi-
ły w obręb nie tylko jednego woje-
wództwa, ale także nie jednego pań-
stwa. Dzięki temu dzisiaj możemy 
podziwiać wielość budynków, form 
i detali powstających w odmiennych 
uwarunkowaniach administracyj-
nych i politycznych, co stwarza nam 
doskonałe pole do badań i porów-
nań. 

„Styl gotycki wyklucza się" - był to 
jedyny zapis w warunkach konkur-
su na projekt gmachu Urzędu wo-
jewódzkiego i Sejmu Śląskiego w 
Katowicach odnoszący się do styli-
styki budynku. Takie kategoryczne 
odcięcie się od budowlanej tradycji 
miejsca w niedalekiej przyszłości za-
owocowało zwróceniem się w stro-
nę nowoczesnego budowania.

Modernistyczna architektura znaj-
dująca się na terenie obecnego wo-
jewództwa śląskiego charakteryzuje 
się: różnorodnością, wielorakością 
stylistyczną i ideową, różnym uży-
ciem materiałów i wykonawstwem. 
Ta mnogość cech oraz budynków 
stała się dla Śląskiego Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego w Katowicach 
inspiracją do wydania przewodnika 
po tej architekturze. Stroną mery-
toryczną zajęła się Anna Syska ze 
Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kul-
turowego w Katowicach, a stroną wi-
zualną fotografik Tomasz Kiełkowski. 

Premiera przewodnika  

„Styl gotycki wyklucza się” 

planowana jest na  

wrzesień 2014 roku. 

STYL GOTYCKI 
WYKLUCZA SIĘ

Fot. J. Durski,  X LO
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samym polska armia uniezależniała 
się od importowanych części i zagra-
nicznych producentów. Na początku 
roku 1939, po kolejnych zmianach i 
innowacjach, MOJ 130 posiadał jed-
nocylindrowy silnik dwusuwowy, 
wykonywał maksymalnie 3500 ob-
rotów na minutę, ważył około 70 ki-
logramów i osiągał prędkość do 65 
km/h. Katowickie modele świetnie 
spisywały się w krajowych zawodach 
sportowych. Na wysokich miejscach 
kończyły m. in. Rajd Śladami Marszał-
ka Piłsudskiego, czy Rajd Tatrzański. 
Pochłonięty sukcesem swej marki, 
Różycki przygotował plan stwo-
rzenia nowego modelu motocykla, 
którego silnik miałby mieć objętość 
250cm3. Niestety, historię katowic-
kiej produkcji motocykli brutalnie 
zakończyła wojna, podczas której 
Niemcy przekształcili fabrykę w za-
kład zbrojeniowy, natomiast po woj-
nie powstała tam Fabryka Sprzętu 
Górniczego. 

W trakcie krótkiej, dwuletniej histo-
rii zdołano wyprodukować 600 mo-
deli MOJ 130. Jaka szkoda, że wej-
ście wojsk niemieckich wymusiło 
zatrzymanie produkcji i porzucenie 
planów, dotyczących rozbudowy 
motocykla. Jego wysokie standardy 
i jakość, pozwoliły na porównania ze 
słynną marką Harley-Davidson. Nie-
którzy twierdzili nawet, że katowic-
ki model góruje nad amerykańskim. 
Nawet jeśli tak było, to pewne jest, że 
firma zza oceanu miała więcej szczę-
ścia niż Różycki, bo kto wie, czy gdy-
by nie wojna, nie mielibyśmy dzisiaj 
dwóch, rywalizujących ze sobą po-
tentatów na rynku motoryzacyjnym? 
Teza trochę abstrakcyjna, ale ponoć 
niemożliwe nie istnieje. I wiedział o 
tym także Różycki.

Dominik Kania
X LO w Katowicach

motocyklami, a stworzenie modelu, 
złożonego tylko z krajowych części 
było największym marzeniem. Dążąc 
konsekwentnie do tego celu, zapro-
sił do współpracy inż. Karola Zubera, 
z którym pracował nad konstrukcją 
motocykla. W 1937 roku wypuszczo-
no prototyp modelu MOJ 130, bardzo 
masywny i solidny, dzięki podwójnej 
ramie. Widoczny był wpływ niemiec-
kich rozwiązań technologicznych, a 
z powodu braku wielu niezbędnych 
części na rynku polskim, inżynie-
rowie musieli sięgnąć po produkty 
zagraniczne, jak na przykład brytyj-
ski silnik Villers 98. Nie do końca za-
dowolony z takiego obrotu spraw 
właściciel, pracował nad produkcją 
własnego silnika, a kiedy tylko ją 
ukończył, w sierpniu 1937 roku do 
sprzedaży trafiły modele, posiada-
jące silnik krajowej produkcji. Nowy 
model miał także długą rurę wyde-
chową, zakończoną tłumikiem oraz 
zmieniony kształt zbiornika paliwa, 
umieszczonego w środku podwójnej 
ramy. Zabieg ten upodobnił moto-
cykl do modeli firmy BMW. Rok póź-
niej podobieństwo do niemieckich 
setek zniknęło, ponieważ zmieniono 
wygląd i układ wspomnianych już 
rur wydechowych. Jedną, długą za-
stąpiono dwiema, prostymi i krótki-
mi, co diametralnie zmieniło wygląd 
motocykla. MOJ 130 kosztował 950 
zł. Była to cena korzystna w porów-
naniu z importowanym towarem, ale 
o wiele przewyższająca średnią cenę 
innych modeli krajowych. Na brak 
klientów Różycki jednak narzekać 
nie mógł, bo jego model zaintereso-
wał polskie wojsko, które po inten-
sywnych testach, postanowiło wyko-
rzystać katowickie pojazdy do służby 
zwiadowczej i kurierskiej. Znaczenie 
miały zarówno siła i moc motocykla, 
jak i fakt, że MOJ 130 składał się tylko 
z części produkowanych w zakładzie 
umiejscowionym w Katowicach. Tym 

MOJ 130
str. 5

Czy wie Pan/Pani, że w Katowicach 
produkowano motocykle, których 
standardy porównywano do modeli 
słynnej firmy Harley-Davidson?

Pytanie takie, zadawane wielu oso-
bom, wywoływało różnorakie reak-
cje. Jedni zaprzeczali ze zdziwieniem, 
chcąc dowiedzieć się czegoś więcej, 
inni uśmiechali się ironicznie, spo-
glądając na mnie z politowaniem, 
ale byli też tacy, którzy doskonale 
znali historię motocykla MOJ 130. 
Choć sięga ona okresu przed II wojną 
światową i wielu z nich nie może jej 
pamiętać, to z dumą opowiadają o 
mechanicznym fenomenie, powsta-
łym właśnie w Katowicach. Bo to nie-
wątpliwie ciekawostka, którą każdy 
mieszkaniec stolicy Śląska powinien 
znać, niezależnie od tego, czy jest 
pasjonatem motoryzacji, czy tematy 
te są mu zupełnie obce. 

Człowiekiem, którego śmiało można 
nazwać ojcem sukcesu jest Gustaw 

Różycki. Kupił on w 1933 roku pod-
upadającą fabrykę maszyn górni-
czych w Katowicach-Załężu, nadając 
jej nową nazwę: Fabryka Maszyn, 
Odlewnia Żeliwa i Metali Koloro-
wych „MOJ”. 

„MOJ” to pseudonim Różyckiego, 
którym posługiwał się, studiując w 
Austrii. Od zawsze pasjonował się on 

Fot. J. Durski,  X LO
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czasach wielodzietne rodziny były regułą, a nie wyjątkiem, jak to teraz bywa. 
Obecnie rodzina z trojgiem dzieci, to już szok, a przecież w 1905 roku n o r m 
a l n a rodzina liczyła 6 osób, natomiast w 1910 – coś niewiarygodnego – 8! 

W Murckach, obok budynków mieszkalnych, powstawały także budynki 
usługowe oraz szpital, który został założony w 1918 roku. Pierwsza szkoła dla 
dzieci górników powstała w 1858 i mieściła się przy dzisiejszej ulicy Bielskiej. 
Jej funkcję pełnił lokal, w którym znajdowała się jedna sala lekcyjna i miesz-
kanie dla nauczyciela. W 1903 wybudowano pierwszy budynek szkoły, a rok 
później do użytku oddano drugi. W latach 30-tych XX wieku szkoła została 
przebudowana do stanu obecnego. Na szczycie budynku z 1904 wciąż jest 
antena. Za czasów polskich na poddaszu znajdowała się radiostacja. Dostar-
czała ona do Warszawy informacji o stanie pogody na Górnym Śląsku. To 
właśnie z Murcek, a nie z Katowic podawano pogodę!

Architektura z okresu pierwszego dziesięciolecia XX wieku wzbudza wciąż 
wielki zachwyt. Budynki przy obecnych ulicach Wolności, Baczyńskiego, 
północnej części Samsonowicza, a także przy samym rynku, budowane były 
w nowatorski sposób. W odróżnieniu od „czerwonego” Nikiszowca, w ele-
wacjach murckowskich budynków zastosowano tynk oraz cegłę do deko-
racji. Wyeksponowano piaskowiec i elementy drewniane. To budownictwo 
zaliczamy do wczesnego modernizmu. Obecnie spotykamy się z fascynacją 
architekturą leżących nieopodal Giszowca i Nikiszowca. Trzeba jednak za-
znaczyć, iż dzielnice te nie są wyjątkiem, a jedynie wynikiem różnorodności.

Murckowioki zawsze czuli dumę ze swojej dzielnicy (i to się akurat nie zmie-
niło i do dziś prężnie działa Klub Miłośników Murcek). Zawsze mówiono tu 
po polsku. Polski obowiązywał w kopalni – nawet niemieckich sztygarów – 
oraz w szkole. Dopiero w 1871 nastał długoletni okres germanizacji w Murc-
kach. Rozpoczęła go wojna francusko-pruska. Do dzielnicy sprowadzono 
wtedy niemieckich osadników, którzy pochodzili z Dolnego Śląska (który w 
tych latach należał do Niemiec) oraz z Wałbrzycha. W latach 1907-1910 przy-
było dwadzieścia sześć rodzin z tamtych terenów.

Do 1954 roku w skład gminy Murcki wchodziły wieś Wesoła (Mysłowice) 
oraz osiedle robotnicze Szklarnia. W 1967 Murcki otrzymały prawa miejskie, 
jednak już osiem lat później zostały włączone jako dzielnica do Katowic.  
W latach 80. w Dolinie Murckowskiej powstał kompleks rekreacyjny, które-
go inwestorem była Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki”. Jednak obecnie 
kompleks ten jest zdewastowany. Zaś w 2004 roku zlikwidowano ostatni 
szyb na terenie Murcek, po którym została do dziś tylko nazwa przystanku 
autobusowego „Murcki Szyb Stanisław”.

Mimo pozornego zapomnienia, Murcki 
jednak wciąż żyją swoim życiem. Murc-
kowioki zawsze mogą liczyć na swoją 
pomoc. Wśród zielonych, wysokich la-
sów, ta dzielnica pozostaje wysepką 
spokoju dla swoich mieszkańców, tak 
różną od sąsiednich dzielnic. Przekra-
czając jej granice, wchodzimy w inny 
świat. W świat spokoju i ciszy, która po-
zwala nam usłyszeć nie tylko przyrodę, 
ale przede wszystkim siebie.

Grzegorz Margalski
X LO w Katowicach

ZWYKŁA NIEZWYKŁA DZIELNICA
str. 6

Murcki ze swoją historią sięgają aż przełomu IX i X wieku. Według najstarszej 
legendy dotyczącej tej dzielnicy, pewna czarownica z góry Erdmanna usiłowa-
ła zabić misjonarza Klemensa, późniejszego biskupa Ochrydy i świętego, któ-
ry w latach 874-885 z polecenia św. Metodego miał chrystianizować te tereny. 
Ta niezwykle tajemnicza miejscowość jest bogata nie tylko w zbiór fascynują-
cych legend, ale także w ciekawą historię, w której pierwsze skrzypce gra czarny 
skarb. Węgiel, którego pokłady odkryto już w połowie XVII w. 

Wykorzystanie murckowskiego węgla poświadczają słowa właściciela dóbr 
pszczyńskich, Erdmanna Leopolda von Promnitz z 1657 roku: [...]aby węgiel 
kamienny używany był w kuźnicy w Jaroszewicach i tam, gdzie się go da wpro-
wadzić, do oczyszczania i ogrzewania żelaza. Mowa tu niewątpliwie o węglu z 
Murcek, ponieważ Jaroszewice są dzielnicą miasta Tychy położoną nieopo-
dal murckowskiego Wzgórza Wandy, natomiast murckowska kopalnia była 
przez długie lata jedyną kopalnią w okolicy.

Najstarszą kopalnią węgla kamiennego 
na Górnym Śląsku jest właśnie kopalnia 
„Murcki”, która formalnie zaczęła działać 
w 1769 roku, jednak w Murckach węgiel 
towarzyszył miejscowym na długo jesz-
cze przed powstaniem kopalni. Od co 
najmniej stu lat metodą odkrywkową 
był wydobywany przez mieszkańców. 
Szyby przypominały drewnianą studnię, 
do których schodziło się po drabinie, zaś 
urobek był wyciągany ręcznym kołowro-
tem. Szyby te nazywane są pospolicie 
biedaszybami.

Rozwój Murcek wiąże się jednak z inten-
sywnym rozwojem tej kopalni. Powsta-
ły kolonie przykopalniane, w których 
mieszkania znajdowali górnicy. W kolo-
niach najliczniejsze były domy sześcio-
rodzinne, ale powstawały także budynki 

przeznaczone dla trzynastu rodzin. Czynsz za mieszkanie był niski. Wynosił 
około 1-3 marek miesięcznie. Część górników mogła dzierżawić ziemię orną 
w małych kawałkach. Koszt wynosił 15 marek na rok. Niektórzy górnicy po-
siadali ziemię na własność. Kopalnia pomagała swoim pracownikom w bu-
dowie domów udzielając im pożyczek. W ten sposób powstały zabudowania 
na przy obecnej ulicy Bielskiej i Pawła 
Kołodzieja, w latach 1890-1900. 

Najintensywniejszy rozrost budowlany 
dla Murcek datuje się lata 1906-1908. 
Zabudowane zostały obecny Plac Ka-
sprowicza (rynek) oraz dzisiejsze ulice 
Samsonowicza i Wolności. Nastąpił 
prawdziwy boom przyrostu ludności. 
W 1900 liczba mieszkańców wynosiła 
1772 osoby, a w ciągu 5 lat liczba ta 
wzrosła do 2038. W 1910 było 2957 
mieszkańców w Murckach. W tamtych 

ul. Bielska, fot. I. Kontny, ŚCDK

ul. Wolności 4, fot. I. Kontny, ŚCDK

Wnętrze kościoła pw. NSPJ w Murckach, 
fot. E. Caban, ŚCDK

Dawny konsum, pl. Kasprowicza, fot. I. Kontny, ŚCDK
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w trakcie okupacji niemieckiej po-
wrócono do dawnej nazwy- „Ferdi-
nand”. Zatrudniano tam wtedy wiele 
kobiet i jeńców wojennych. W trak-
cie I wojny światowej oddziały nie-
mieckie próbowały nawet wysadzić 
kopalnię, jednak dzięki działaniom 
konspiracyjnym Komitetu Ochrony 
Kopalni, którego przewodniczącym 
był Zygmunt Żurawski, udało się ją 
ocalić. Po wojnie kopalnia została 
znacjonalizowana, a jej imię znów 
mogło kojarzyć się z miastem, w któ-

rym się znajdowała. W czasach stali-
nizmu (1953-1956) zamieniono ją na 
„Stalinogród”, tak jak i samo miasto. 
Ostatecznie jednak pozostała kopal-
nią „Katowice” aż do czasu likwidacji, 
mającej miejsce w 1999 roku.

Mimo że kopalnia już nie funkcjonu-
je, część jej zabudowy nadal można 
podziwiać. W 2011 roku na tym te-
renie rozpoczęła się budowa nowej 
siedziby Muzeum Śląskiego i innych 
ośrodków kulturalnych:  Międzyna-
rodowego Centrum Kongresowe-
go oraz nowej siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia. Dzięki tym inwestycjom ko-
palnia zacznie swoje nowe życie, a 
niektóre jej części np. stolarnia czy 
kuźnia będą stanowiły ciekawą prze-
strzeń wystawienniczą.

Klaudia Bady
X LO w Katowicach

str. 7

Historia kopalni „Katowice” przy ul. 
Kopalnianej sięga początku XIX wie-
ku, a jej losy są bezpośrednio zwią-
zane ze znaną nam obecną dzielnicą 
Katowic „Bogucicami”, a także sa-
mym miastem powszechnie uważa-
nym za stolicę Górnego Śląska. Przez 
wiele lat zmieniali się nie tylko wła-
ściciele kopalni, ale także sama jej 
nazwa. 

Obiekt powstał z inicjatywy Ignace-
go Ferdinanda von Beymna, którego 
imię przybrała kopalnia. Wydobycie 
węgla kamienne-
go rozpoczęło się 
w 1823r. W ko-
palni zatrudniano 
wielu specjalistów 
z innych regio-
nów w tym Wie-
liczki czy Zagłębia 
Wałbrzyskiego. W 
1839 sprzedano ją 
wraz z ówczesną 
wsią Bogucice Ma-
rii Wincklerowej. 
Następnie w po-
siadanie obiektu 
weszła Katowicka 
Spółka Akcyjna dla 
Górnictwa i Hutnictwa pod przewod-
nictwem Thielego Wincklera. Wraz z 
początkiem 1936 roku nazwę kopal-
ni zmieniono na „Katowice”, jednak 

„KATOWICKIE” 630 METRÓW  
POD ZIEMIĄ

„Kamień, który toczy się, nie pleśnieje”. Mając na uwadze to zawsze aktual-
ne greckie przysłowie, działamy, tworzymy, pełni energii odkrywamy świat.  
W Dziesiątce nie dajemy młodym ludziom gotowych rozwiązań, pokazuje-
my ścieżki, którymi mogą podążać, by realizować swoje pasje.

Aby szeroko otwierać umysły, humaniści, przynajmniej raz w miesiącu 
uczestniczą w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez wykładow-
ców UE, GWSH oraz zawodowych dziennikarzy. Natomiast efektem cyklicz-
nych warsztatów teatralnych, prowadzonych między innymi przez aktorów 
Teatru Śląskiego, są przedstawienia wystawiane na wielu scenach, także 
wspomnianego teatru. W ramach lekcji, uczniowie klas humanistyczno- 
artystycznej oraz humanistyczno-medialnej (w zależności od profilu), bio-
rą udział w zajęciach artystycznych, zajęciach z podstaw historii sztuki, grafi-
ki komputerowej oraz montażu filmu. 

La gente joven najlepiej odnajduje swoje miejsce w klasie lingwistyczno-
-hiszpańskiej. Nie tylko ucząc się tego wyjątkowego języka, ale także 
uczestnicząc w zajęciach z kultury i literatury hiszpańskiej oraz warsztatach 
językowych prowadzonych przez wykładowców akademickich.

W pracowni biologii wita White Dragon, nasz przesympatyczny szkolny ge-
kon. Podczas lekcji obserwuje poczynania klasy przyrodniczej i żałuje, że nie 
może brać udziału w licznych warsztatach-projektach (także wyjazdowych). 
Za to uczestniczy w zajęciach z łaciny oraz zastosowań fizyki w medycynie. 

Ci, którzy widzą świat zero-jedynkowo mają swoją „dolinę krzemową” 
na drugim piętrze. Nasi ścisłowcy realizują się w klasie informatyczno- 
matematycznej, gdzie prócz obowiązkowej rozszerzonej informatyki, infor-
matyki w doświadczeniach oraz matematyki realistycznej uczą się progra-
mować roboty (w ramach współpracy z WSTI). 

Doskonale wiemy, że kulturę i obyczaje innych narodów najlepiej poznaje się 
przez podróże. Biorąc udział w kilkunastu projektach międzynarodowych 
systematycznie odwiedzamy: Danię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, 
Rumunię, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię oraz Włochy. 

Wyrażamy swoje emocje na wiele sposobów: grając na deskach sceny, śpie-
wając, publikując w szkolnej gazecie, fotografując, filmując. Cieszymy się 
życiem! To, że przy okazji zdobywamy wysokie noty maturalne jest dla nas 
oczywiste. Bo tak powinna wyglądać szkoła z pasją.

Jacek Durski, 
nauczyciel X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

SZKOŁA Z PASJĄ
Budowa Muzeum 2012, fot. J. Durski, X LO

Fot. J. Durski, X LO

Fot. J. Durski, X LO

Fot. Magdalena Kopciuch, X LO
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Rozwiązania quizu prosimy nadsyłać na adres: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, ul. Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice lub pocztą 
elektroniczną na adres: konkurs@scdk.pl w terminie do 14 lipca 2014 roku. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi zostaną wylosowani 3 zwycięzcy, którzy 
otrzymają nagrody – wydawnictwa Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.  Informacja o zwycięzcach oraz rozwiązanie quizu ukażą się na 
stronie internetowej www.scdk.pl w terminie do 31 lipca 2014 roku. 

str. 8

1. Dwa historyczne browary zachowane w Tychach do dnia dzisiejszego to:

a. Browar Książęcy i Browar Miejski
b.  Browar Miejski i Browar Obywatelski
c.  Browar Książęcy i Browar Obywatelski
d.  Browar Staromiejski i Browar Miejski

2. „Asteroidy” produkowane przez hutę szkła w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach 
posiadały na powierzchni charakterystyczne krople. Aby uzyskać taką fakturę:

a. formę nawiercano wiertłem
b. dmuchano przez rurki na powierzchnię gorącego szkła 
c. do płynnego szkła dodawano gazu
d. stosowano specjalne szkło witrażowe

3. Pierwsza nazwa kopalni „Katowice” brzmiała:

a. Kopalnia „Marcel”
b. Kopalnia „Ferdynand”
c. Kopalnia „ Feliks”
d. Kopalnia „Anna”

4. „Krasowskie Wezuwiusze” opisane w jednym z artykułów to:

a. kominy dawnych cegielni
b. rzadko spotykane formy geologiczne
c. chłodnie kominowe
d. dawne piece do wypalania skał wapiennych

5. Seryjną produkcję motocykli MOJ 130 rozpoczęto w roku:

a. 1936
b. 1937
c. 1938
d. 1945

6. Centralnym elementem układu urbanistycznego Murcek jest:

a. Plac Tuwima
b. Plac Kasprowicza
c. Plac Norwida
d. Plac Baczyńskiego

Adres redakcji: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, 40-036 Katowice ul. Juliusza Ligonia 7, tel. 32 25-17-104  Nakład: 2.000 egz.
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jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, zajmującą się szeroko 
pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego - materialnego i niematerialnego 
- na terenie województwa śląskiego. Wśród wielu działań podejmowanych 
przez Centrum wymienić należy wspieranie inicjatyw związanych z ochroną 
zabytków, wydawanie książek, przygotowywanie wystaw oraz wykonywa-
nie dokumentacji konserwatorskich dla obiektów zabytkowych (przykła-
dem mogą być wnioski o uznanie zabytku za pomnik historii dla osiedla 
robotniczego „Nikiszowiec” oraz dla radiostacji w Gliwicach przygotowane 
wraz z wymaganą dokumentacją), a także prowadzenie szerokich działań o 
charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego czynnie współpracuje z wielo-
ma urzędami i organizacjami. Wśród nich wymienić należy Śląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Wynikiem tej współ-
pracy są między innymi kolejne tomy „Wiadomości konserwatorskich woje-
wództwa śląskiego” zawierające szereg ciekawych artykułów dotyczących 
zabytków regionu i ich konserwacji. Książka wydawana jest corocznie, a jej 
temat wiodący jest związany z sesją konserwatorską organizowaną przez 

Centrum każdego roku w listopadzie. Na uwagę zasługuje również współ-
praca ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Od 2011 roku Śląskie Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach jest oficjalnym partnerem stowa-
rzyszenia w organizacji polskiej edycji konkursu „Wiki lubi zabytki”, który 
ma na celu sfotografowanie wszystkich zabytków wpisanych do rejestru  
i umieszczenie tych zdjęć w zasobach najbardziej popularnej internetowej 
encyklopedii – Wikipedii. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego jest 
również organizatorem w Polsce krajowej edycji międzynarodowego kon-
kursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży EXPERIENCE, który ma na celu 
inspirowanie młodych ludzi do odkrywania i poznawania regionu. 

Nie sposób wymienić w krótkiej notatce wszystkich działań podejmowa-
nych przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz 
wszystkich instytucji, urzędów, stowarzyszeń i organizacji, z którymi współ-
pracujemy. Zapraszamy więc do śledzenia naszej strony internetowej  
(www.scdk.pl) oraz strony Centrum na facebook’u, a także do udziału w na-
szych comiesięcznych konkursach z nagrodami.

Śląskie Centrum DzieDziCtwa kulturowego w katowiCaCh

Quiz z nagrodami www.scdk.pl
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