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Wykaz tematów klasa druga szkoły ponadpodstawowej 

 

 

 

Lp. Dział Temat Klasa 

1. 
Muzyka, sztuka, kultura i 

literatura. Kulturotwórcza 
rola młodego człowieka. 

1,  2  i 3.  Dziedzictwo kulturowe – kultura 
mieszczańska, robotnicza i chłopska. 

II 

4 i 5. Muzyka w Katowicach – od chórów 
śpiewaczych do Miuosh’a. II 

6. Przemiany społeczne  
w tekstach Paktofoniki  

( PFK). 
II 

7, 8 i 9. Najwybitniejsi wśród wybitnych – 
współcześni twórcy kultury i sztuki. 

II 

10 i 11. Instytucje i placówki propagujące 
kulturę w Katowicach. 

II 

12 i 13.Wielkie wydarzenia kulturalne  
w Katowicach. 

II 

14 i 15. Górnośląska kobieta dawniej i dziś– 
wzorce, tradycje, stereotypy. 

II 

2. Sport dawniej i dziś 

16. Najstarsze kluby sportowe w Katowicach. II 

17 i 18. Sukcesy katowickich sportowców. II 

19. Współczesne sportowe oblicze Miasta – 
sport rekreacyjny, miejsca aktywności dla 

mieszkańców. 
II 

20. Międzynarodowe imprezy sportowe w 
Katowicach. 

II 

3. Katowice miasto świata. 

21, 22 i 23. Przeszłość daleka i bliska – wpływ 
wydarzeń na bieg historii. 

II 

24. Rewolucja przemysłowa XXI wieku w 
Katowicach – od hut i kopalń do nowych 

technologii i start up’ów. 
II 

25. Przedstawicielstwa dyplomatyczne  
w Katowicach. 

II 

26. Konferencje i szczyty międzynarodowe 
w Katowicach. 

II 

27. Katowickie Alma Mater. II 

28 i 29. Katowice obecne w Europie i na 
świecie. 

II 

30,31 i 32. Katowice sercem Metropolii. II 

33-38. Wybieram Katowice –debata. II 
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Dział I 

 

 

 

 

 

Muzyka, sztuka, kultura i literatura  

Kulturotwórcza rola młodego człowieka 
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F.II.1.1-3. 
 
Dziedzictwo kulturowe – kultura mieszczańska, robotnicza i chłopska 
 
1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 
Współczesne Katowice to miasto wielokulturowe, europejskie, gdzie na ulicach oprócz języka 
polskiego, często słychać również języki obce. Przyjeżdżają tu  innych rejonów Polski  
i z zagranicy turyści, przedsiębiorcy, studenci. To część kulturowego dziedzictwa miasta, które 
zawsze było otwarte na różne nacje, wyznania, tradycje, miasta zamieszkiwanego przez różne 
grupy społeczne. Wiejski rodowód Katowic pozostawił po sobie pewną spuściznę, podobnie 
jak duże piętno odcisnęła na nich industrializacja. To ważne, by uczniowie zdawali sobie 
sprawę z tych przemian i potrafili dostrzec różne odcienie wspomnianego dziedzictwa.  
 
2. Temat.  
Dziedzictwo kulturowe – kultura mieszczańska, robotnicza i chłopska 
 
3. Pytanie kluczowe.  
Jakie elementy dawnej kultury mieszczańskiej, robotniczej i chłopskiej obserwujemy we 
współczesnym życiu?  
 
4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 
 
Cel główny: Zaprezentowanie różnorodności kulturalnej Katowic, która jest efektem 
koegzystencji na tym terenie różnych grup społecznych: mieszczan, robotników i chłopów. 
 
Cele operacyjne: 
- uczeń wymienia grupy etniczne (Polacy, Niemcy, Górnoślązacy, Żydzi), religijne (katolicy, 
protestanci, wyznanie mojżeszowe) oraz społeczne, które zamieszkiwały Katowice w XIX i XX 
wieku; 
- uczeń potrafi wskazać dzielnice Katowic, które stanowią historyczne centrum miasta, dawne 
kolonie robotnicze, dzielnice typowo wiejskie (Dąb), dzielnice dawnego powiatu 
pszczyńskiego, blokowiska budowane w czasach PRL; 
- uczeń potrafi nazwać i scharakteryzować elementy stroju rozbarskiego; 
- uczeń wskazuje na wiejskie początki kultury górniczej oraz rozumie specyfikę życia 
codziennego w zwartych osiedlach robotniczych, skupionego całkowicie wokół zakładu pracy 
– kopalni (przywiązanie do religii, pozdrowienie „Szczęść Boże”, umiłowanie natury i potrzeba 
uprawiania własnego kawałka pola); 
- uczeń omawia zwyczaje towarzyszące pracy w kopalni (wspólna modlitwa w cechowni, silnie 
zhierarchizowana społeczność, kamractwo); 
- uczeń przedstawia ewolucję święta św. Barbary, od religijnego święta, jakim była dawna 
Barbórka, do Dnia Górnika, wprowadzonego w czasach PRL; 
- uczeń charakteryzuje zjawisko, jakim była Grupa Janowska oraz potrafi wymienić 
przynajmniej dwóch jej przedstawicieli; 
 
5. Metody i techniki pracy: 
pogadanka, analiza materiałów i źródeł. 
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6. Środki dydaktyczne: 
materiały źródłowe, kolorowe kredki. 
 
7.Wprowadzenie do lekcji (zagrywka). 
Nauczyciel w formie pogadanki z uczniami, przywołuje rys historyczny Katowic,  
w szczególności przynależność państwową miasta na przestrzeni dziejów oraz wynikające  
z niej zróżnicowanie etniczne, wyznaniowe i społeczne mieszkańców miasta. Uczniowie 
wymieniają nacje (Polacy, Niemcy, Górnoślązacy, Żydzi) oraz wyznania (katolicy, protestanci – 
luteranie, Żydzi), z którymi można było się spotkać w dawnych Katowicach. 
 
8. Rozwinięcie. (Przebieg zajęć krok po kroku). 
 
1. Uczniowie czytają materiał pomocniczy nr 1 i na jego podstawie wykonują zadania: 
 
a) Uczniowie korzystają z materiału pomocniczego nr 2 (mapy Katowic z podziałem na 

dzielnice), by zaznaczyć: 

 czerwoną linią dawną granicę między państwami stanowymi bytomskim  
i pszczyńskim; 

 kolorem fioletowym śródmieście; 

 kolorem brązowym dzielnice robotnicze: Bogucice, Załęże, Wełnowiec, Szopienice, 
Dąbrówka Mała, Nikiszowiec, Giszowiec; 

 kolorem niebieskim wsie i osiedla dawnego powiatu pszczyńskiego: Ochojec, Piotrowice, 
Murcki, Kostuchna, Podlesie, Zarzecze; 

 kolorem zielonym dzielnice wiejskie: Dąb, Ligota. 
b) Uczniowie korzystają z materiału pomocniczego nr 3 (strój rozbarski), by omówić  

i zaznaczyć poszczególne elementy stroju: kiecka, jakla, zopaska, purpurka, kabotek.  
W jakich dzielnicach był on noszony? 

c) Uczniowie korzystają z materiału pomocniczego nr 4 (strój pszczyński), by omówić 
 i zaznaczyć poszczególne elementy stroju: kiecka, jakla, zopaska, czepiec. W jakich 
dzielnicach był on noszony? 

 
3. Uczniowie w grupach czytają materiały pomocnicze nr 5, 6 i 7 (na temat życia codziennego 
w rodzinach mieszczańskich i robotniczych), a następnie odpowiadają na pytania: 
a) Jaka była rola kopalni w życiu robotników na Górnym Śląsku? 
b) Jakie elementy kultury i życia codziennego robotnicy przejęli z kultury chłopskiej? 
c) Jak wyglądał typowy dzień roboczy w rodzinie robotniczej a jak w rodzinie mieszczańskiej? 
d) Jak spędzano czas wolny w rodzinach robotniczych a jak w rodzinach mieszczańskich? 
e) Na czym polegał śląski etos pracy a na czym mieszczańska moralność? 
f) Jak można scharakteryzować więzi społeczne i rodzinne w rodzinach mieszczańskich  

i robotniczych? 
 
5. Uczniowie czytają materiał pomocniczy nr 8 (wywiad z Beatą Piechą van Schagen)  
i odpowiadają na pytania: 
a) Jak wyglądały tradycyjne obchody Barbórki na Górnym Śląsku? 
b) Kiedy i dlaczego wprowadzono Dzień Górnika oraz karczmy piwne? 
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6. Uczniowie czytają materiał pomocniczy nr 9 (artykuł o plastykach nieprofesjonalnych)  
i wypełniają tabelę 
 

Imię i nazwisko malarza Cechy charakterystyczne twórczości 

 Symbolika magiczna i okultystyczna, fantastyczne postacie 
 i krajobrazy 

Paweł Wróbel  

Ewald Gawlik  

 Treści moralizatorskie, sceny rodzinne i obrzędowe  
w przestrzeni Nikiszowca, szczególne upodobanie kobiecych 
aktów 

Franciszek Kurzeja  

 
Alternatywnie druga godzina lekcyjna może być przeznaczona na wizytę w Dziale Etnologii 
Miasta – Oddziale Muzeum Historii Katowic na Nikiszowcu oraz zwiedzanie wystaw stałych: 
„U nos w doma na Nikiszu”, „Woda i mydło, najlepsze bielidło”, „Wokół mistrzów Grupy 
Janowskiej” lub w budynku głównym Muzeum Historii Katowic – wystawa wnętrz 
mieszczańskich.  
 
9. Podsumowanie zajęć. 
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni mieć świadomość, że oblicze Katowic zostało 
ukształtowane przez rożne grupy społeczne. Pierwotna ludność miała korzenie wiejskie, z niej 
w XIX wieku powoli wykształciła się warstwa robotnicza, skupiona wokół zakładów 
przemysłowych, a niezależnie od niej w centrum miasta funkcjonowała zamożniejsza warstwa 
mieszczańska. Każda z tych grup miała swój rytm życia, własne obyczaje i sposoby spędzania 
wolnego czasu, czyli to co możemy nazwać kulturą chłopską (ludową), robotniczą  
i mieszczańską.  
 
10. Materiały pomocnicze. 
 
Nr 1: M. Lipok-Bierwiaczonek, Źródła zróżnicowania tradycji kulturowych, [w:] Katowice.  
Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 2, red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz, 
Katowice 2012, s. 395-404 
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Nr 2: By SANtosito - Own workOpenstreetmap, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68316266  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68316266
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Nr 3: By Lestat (Jan Mehlich) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1025400  
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1025400
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Nr 4: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r004/starki40.jpg  
 

 
 
 
 

http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r004/starki40.jpg
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Nr 5: Monika Frysz, Kuchnia średniozamożnej rodziny mieszczańskiej i socjologia życia 
codziennego w Katowicach, za: http://piotrwroblewski.us.edu.pl/elearning/monikafrysz.html  
 
 

 

http://piotrwroblewski.us.edu.pl/elearning/monikafrysz.html
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Nr 6: M. Lipok-Bierwiaczonek, Życie codzienne, [w:] Katowice.  Środowisko, dzieje, kultura, 
język i społeczeństwo, t. 2, red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz, Katowice 2012, s. 416-424 
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Nr 7: H. Gerlich, M.G. Gerlich, Kultura zawodowa i obyczajowość środowisk robotniczych, [w:] 
Katowice.  Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 2, red. A. Barciak, E. Chojecka, 
S. Fertacz, Katowice 2012, s. 436-438 
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Nr 8: Józef Krzyk, Barbórka to nie to samo co Dzień Górnika [wywiad z Beatą Piechą van 
Schagen, „Magazyn Katowice”, 4 grudnia 2015 
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Nr 9: M. Fiderkiewicz, Plastycy nieprofesjonalni, [w:] Katowice.  Środowisko, dzieje, kultura, 
język i społeczeństwo, t. 2, red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz, Katowice 2012, s. 455-464  
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11. Literatura, warte polecenia dodatkowe materiały. 
J. Pośpiech, Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX wieku (do roku 1939), Warszawa 
1977. 
H. Gerlich, Narodziny, zaślubiny, śmierć. Zwyczaje i obrzędy w katowickich rodzinach 
górniczych, Katowice 1984 
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F.II.1.4-5.  
 
Muzyka w Katowicach - od chórów śpiewaczych do Miuosh'a 
 
1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 
Katowice od 2015 roku noszą miano Miasta Muzyki UNESCO i jest to tytuł nadany 
nieprzypadkowo. Wydaje się istotne, by młodzież miała świadomość, że współczesne 
muzyczne oblicze miasta kształtowało się w oparciu o wieloletnią tradycję muzyczną, 
począwszy od chórów śpiewaczych, orkiestr górniczych i domowego muzykowania. Dziś  
w Katowicach odbywa się kilka dużych międzynarodowych festiwali muzycznych i niezliczona 
ilość mniejszych imprez, a z miaste związanych jest wielu twórców, zarówno muzyki klasycznej, 
jak i popularnej.  
 
2. Temat. 
Muzyka w Katowicach - od chórów śpiewaczych do Miuosh'a 
 
3. Pytanie kluczowe:  
Czy Katowice wyróżniają się na tle kraju ze swoją muzyczną historią?  
 
4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 
 
Cel główny:  
Pokazanie bogactwa muzycznego dziedzictwa miasta.  
 
Cele operacyjne:  
- uczeń wymienia nazwiska Juliusza Rogera, badacza twórczości ludowej, Oskara Meistera, 
założyciela Towarzystwa Śpiewaczego, Michała Wolskiego, założyciela Związku Śląskich Kół 
Śpiewaczych, Stefana Mariana Stoińskiego, dyrygenta, Bolesława Szabelskiego, kompozytora, 
Witolda Friemmana, kompozytora i pierwszego dyrektora Konserwatorium Muzycznego  
w Katowicach, Bogusława Woytowicza, kompozytora, Henryka Mikołaja Góreckiego, 
kompozytora i rektora Akademii Muzycznej, Juliana Gembalskiego, instrumentalisty  
i teoretyka muzyki organowej, Zbigniewa Kalemby, lidera zespołu „Metrum”, Andrzeja Zubka, 
lidera „Silesian Jazz Quartet”; 
- uczeń potrafi scharakteryzować związki z Katowicami wybitnego kompozytora Wojciecha 
Kilara; 
- uczeń potrafi dostrzec wysoki poziom twórczości muzycznej na Śląsku w okresie przed II 
wojną światową oraz rolę zespołów śpiewaczych, orkiestr górniczych i domowego 
muzykowania; 
- uczeń przedstawia rys historyczny Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia 
im. K. Szymanowskiego (dawniej Liceum Muzyczne) oraz Akademii Muzycznej im.  
K. Szymanowskiego w Katowicach (dawne Konserwatorium Muzyczne) i wymienić co najmniej 
dwóch jej absolwentów, którzy zrobili ogólnokrajową karierę; 
- uczeń wyjaśnia pojęcie sonoryzmu.  
- uczeń wymienia najważniejsze instytucje muzyczne funkcjonujące w Katowicach po II wojnie 
światowej: Filharmonię Śląską, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia, Zespół 
Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”; 
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- uczeń potrafi wymienić trzy cykliczne imprezy muzyczne, odbywające się w Katowicach oraz 
zna nazwiska ich twórców (Ars Cameralis, „Rawa Blues” – Irek Dudek, „Tauron” Nowa Muzyka, 
Off Festiwal – Artur Rojek); 
- uczeń wymienia postaci współczesnych artystów-muzyków, związanych z Katowicami, takich 
jak Piotr Kupicha (lider zespołu Feel), Miłosz Paweł Borycki „Miuosh”, Paktofonika, rodzina 
Skrzeków, zespół Frele. 
 
5. Metody i techniki pracy: 
pogadanka, analiza materiałów i źródeł, praca w grupach. 
 
6. Środki dydaktyczne:  
fragmenty tekstów, materiały internetowe. 
 
7. Wprowadzenie do lekcji (zagrywka). 

 
 
Nauczyciel pyta uczniów, czy znają i czy widzieli takie logo oraz czy znają jego genezę. 
 
11 grudnia 2015 r., pięć miesięcy po złożeniu aplikacji, Katowice zostały przyjęte do sieci Miast 
Kreatywnych UNESCO jako Miasto Muzyki. UNESCO doceniło intensywność i różnorodność 
życia muzycznego, twórczość związanych z miastem artystów i ich wkład w rozwój oraz 
upowszechnianie muzycznego dziedzictwa, a także imponującą infrastrukturę służącą 
zarówno twórcom, jak i mieszkańcom. Projekt Kreatywnego Miasta Muzyki UNESCO jest 
realizowany przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek. 
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8. Rozwinięcie. (Przebieg zajęć krok po kroku). 
 
Lekcja 1 – muzyczna historia Katowic. 
 
1. Na podstawie fragmentów książki „Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język  

i społeczeństwo”, zamieszczonych w materiałach pomocniczych nr 1, uczniowie wykonują 
zadania: 

 
a. uzupełnij tabelę.  

Imię i nazwisko Kim był? 

 Lekarz, badacz twórczości ludowej 

Oskar Meister  

Michał Wolski  

Stefan Marian Stoiński  

Bolesław Szabelski  

 kompozytor i pierwszy dyrektor 
Konserwatorium Muzycznego w Katowicach 

Bogusław Woytowicz  

 Kompozytor, rektor Akademii Muzycznej, 
uczeń Bolesława Szabelskiego 

 instrumentalista i teoretyk muzyki 
organowej, założyciel Muzeum Organów 

Zbigniew Kalemba  

 lider „Silesian Jazz Quartet” 

 
b. Uzupełnij luki: 
Pierwsze dwuletnie …………………….…….. powstało w ………… roku. Obecnie to Państwowa 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. K. Szymanowskiego. 
Konserwatorium Muzyczne (obecnie Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego  
w Katowicach) powstało w …………………. roku. Wśród współczesnych absolwentów tej szkoły, 
którzy zrobili ogólnokrajową karierę, można wymienić ……………………………  
i ………………..……………. 

 
c. Wyjaśnij pojęcie sonoryzmu, wskazując na czas powstania, założenia, główne nurty  

i przedstawicieli.  
 
2. Na podstawie artykułu J. Majchrzak, „Muzykowanie regionalne i domowe”, [w:] „Folklor 

Górnego Śląska”, red. Dorota Simonides, Katowice 1989, s. 685-689, uczniowie dyskutują 
na temat tego, jaką rolę odegrały działalność zespołów śpiewaczych  
i orkiestr górniczych oraz tradycja domowego muzykowania w życiu kulturalnym Katowic? 

 
3. Na podstawie artykułu Marcina Mońki pt. „Jak Katowice i Śląsk stały się dla Wojciecha 

Kilara Ameryką” z elektronicznego wydania Gazety Wyborczej (Materiał Pomocniczy  
nr 2), uczniowie charakteryzują związki z Katowicami Wojciecha Kilara.  

Zadania 2 i 3 można przeprowadzić w formie pracy grupowej.    
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Lekcja 2 – muzyczne Katowice współcześnie.  
 
1. Uczniowie z pomocą nauczyciela wymieniają znanych im współczesnych artystów 

związanych z Katowicami oraz najważniejsze instytucje muzyczne na mapie miasta 
(Filharmonię Śląską, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia, Zespół Śpiewaków 
Miasta Katowice „Camerata Silesia”). Zastanawiają się, jaki jest repertuar tych instytucji 
oraz grupa docelowa.  

 
2. Uczniowie dzielą się na grupy i analizują jeden z czterech Materiałów Pomocniczych (nr 4, 

5, 6, 7), a następnie przedstawiają rys historyczny, założycieli oraz profil muzyczny 
festiwalu, o którym mowa w tekście. Uczniowie powinni wziąć pod uwagę kontekst  
i datę ukazania się danego materiału. 

 
9. Podsumowanie zajęć. 
 
Oferta muzyczna Katowic jest bogata i różnorodna. Uczniowie zastanawiają się, czy sami 
znaleźliby wśród niej coś dla siebie. Wspólnie zastanawiają się, co wpłynęło na rozwój kultury 
muzycznej w mieście i jak duże znaczenie miała w tym muzyczna historia miasta. 
 
10. Materiały pomocnicze. 
 
1. „Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo”, t.2., red. A. Barciak, E. 

Chojecka, E. Fertacz, Katowice 2012, s. 162-174. 
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2. J. Majchrzak, „Muzykowanie regionalne i domowe”, [w:] „Folklor Górnego Śląska”, red. 
Dorota Simonides, Katowice 1989, s. 685-689. 
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3. M. Mońka, „Jak Katowice i Śląsk stały się dla Wojciecha Kilara Ameryką”, Gazeta 
Wyborcza (wydanie internetowe) z 29 grudnia 2013 roku, 
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,15198299,Jak_Katowice_i_Slask_staly_si
e_dla_Wojciecha_Kilara.html (dostęp: 22.01.19).  
 

 

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,15198299,Jak_Katowice_i_Slask_staly_sie_dla_Wojciecha_Kilara.html
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,15198299,Jak_Katowice_i_Slask_staly_sie_dla_Wojciecha_Kilara.html
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4. Przemysław Bollin, „Marek Zieliński (Ars Cameralis): Olimp bez Bogów [Wywiad]”, 
Magazyn O! Kultura nr 9 (wydanie internetowe) z 27 października 2016 r, 
https://kultura.onet.pl/wywiady-i-artykuly/marek-zielinski-ars-cameralis-olimp-bez-
bogow/q9zs985 (dostęp: 22.01.19). 
 

 

https://kultura.onet.pl/wywiady-i-artykuly/marek-zielinski-ars-cameralis-olimp-bez-bogow/q9zs985
https://kultura.onet.pl/wywiady-i-artykuly/marek-zielinski-ars-cameralis-olimp-bez-bogow/q9zs985
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5. Kaśka Paluch, „Wariactwa solidnego Ślązaka: historia Rawa Blues”, kultura.onet.pl 
(wydanie internetowe) z 18 września 2015, 
https://kultura.onet.pl/muzyka/gatunki/rock/wariactwa-solidnego-slazaka-historia-rawa-
blues/ce4sygl (dostęp: 22.01.19). 
 

 

https://kultura.onet.pl/muzyka/gatunki/rock/wariactwa-solidnego-slazaka-historia-rawa-blues/ce4sygl
https://kultura.onet.pl/muzyka/gatunki/rock/wariactwa-solidnego-slazaka-historia-rawa-blues/ce4sygl
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6. Paweł Korzeniowski, „Byłam na wszystkich edycjach OFF Festivalu. Wspominamy historię 
imprezy i pokazujemy stare zdjęcia”, Noizz.pl (wydanie internetowe)  
z 6 sierpnia 2018, https://noizz.pl/muzyka/off-festival-bylam-na-wszystkich-edycjach-
wywiad/nkmtbjw (dostęp: 22.01.19). 
 

 

https://noizz.pl/muzyka/off-festival-bylam-na-wszystkich-edycjach-wywiad/nkmtbjw
https://noizz.pl/muzyka/off-festival-bylam-na-wszystkich-edycjach-wywiad/nkmtbjw
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7. Bartosz Sadulski, „Jak w wielkim domowym salonie - wywiad z organizatorem festiwalu 
Tauron Nowa Muzyka”, kultura.onet.pl (wydanie internetowe) z 11 stycznia 2013, 
https://kultura.onet.pl/muzyka/gatunki/klubowa/jak-w-wielkim-domowym-salonie-
wywiad-z-organizatorem-festiwalu-tauron-nowa-muzyka/k624lgm (dostęp: 22.01.19), 
Historia Festiwalu Tauron Nowa Muzyka, za http://festiwalnowamuzyka.pl/historia/ 
(dostęp: 22.01.19). 

 

 

https://kultura.onet.pl/muzyka/gatunki/klubowa/jak-w-wielkim-domowym-salonie-wywiad-z-organizatorem-festiwalu-tauron-nowa-muzyka/k624lgm
https://kultura.onet.pl/muzyka/gatunki/klubowa/jak-w-wielkim-domowym-salonie-wywiad-z-organizatorem-festiwalu-tauron-nowa-muzyka/k624lgm
http://festiwalnowamuzyka.pl/historia/
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11. Literatura, warte polecenia dodatkowe materiały. 
 
http://katowicemusic.com – Oficjalna Strona Miasta Muzyki UNESCO 
 
„Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje”, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2013, Seria naukowa: 
„Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich”, t. 2. (12)147. 
 
„Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo”, t.2., red. A. Barciak, E. 
Chojecka, E. Fertacz, Katowice 2012. 
 

http://katowicemusic.com/
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F.II.1.6.  
Przemiany społeczne w tekstach Paktofoniki 
 
1.Wprowadzenie 

Powołana do życia w 1998 na Śląsku hiphopowa grupa Paktofonika w błyskawicznym 
czasie stała się jedną z najważniejszych formacji na rodzimej scenie muzycznej. W skład grupy 
weszło trzech producentów i raperów - Magik (Piotr Łuszcz), Fokus (Wojciech Alszer) oraz 
Rahim (Sebastian Salbert). Początki działalności zespołu  wiążą się z konfliktami wewnątrz 
dwóch najpopularniejszych pod koniec lat 90. śląskich zespołów hiphopowych - Kalibru 44, z 
którego odszedł wówczas Magik oraz 3xKlanu, w którym nagrywał Rahim. Obie grupy 
nagrywały muzykę w klimacie psycho - rapu, silnie inspirowaną twórczością Cypress Hill. Na 
pomysł utworzenia Paktofoniki wpadł Rahim, który od początku namawiał do tego Magika. 
Ten z kolei wciągnął do zespołu kolegę ze szkoły Fokusa. Mimo że różniło ich podejście do 
życia, wspólny punkt widzenia na hip-hop zaowocował powstaniem jeszcze w 1998 roku kilku 
pierwszych nagrań Paktofoniki. Wokół grupy uformował się też skład koleżeński PFK, 
zrzeszający przyjaciół i znajomych, sprawdzających się w innych dziedzinach kultury 
hiphopowej. DJ Bambus został oficjalnym DJ-em grupy, a zajmujący się beatboksem Sot 
uczestniczył w nagraniach jako juror.  

W 2000 roku grupa podpisała kontrakt płytowy z częstochowską wytwórnią Gigant 
Records. Tam też w tym samym roku ukazał się najpierw singel „Ja to ja”, a 18 grudnia 2000 
roku cały album „Kinematografia”. Płyta została doskonale przyjęta na rynku hiphopowym, 
zbierając świetne recenzje. W magazynie „Machina” Igor Pudło z duetu Skalpel napisał o 
„Kinematografii”: „Płyta jest lekko ironiczną, osobistą refleksją spostrzegawczych i wrażliwych 
ludzi nad światem widzianym w szerszej perspektywie niż optyka podwórkowej ławki. To, co 
szczególnie wyróżnia ją spośród innych polskich produkcji hiphopowych, to porcja rytmów 
regge”. Płyta spodobała się również fanom, sprzedając w doskonałym nakładzie od pierwszego 
dnia po premierze. Wielkim ciosem dla zespołu i fanów Paktofoniki była samobójcza śmierć 
Magika, który skoczył z 9 piętra bloku w Katowicach 26 grudnia 2000 roku. W wywiadzie 
udzielonym portalowi Onet.pl Rahim powiedział, że nikt nie przypuszczał, iż taka sytuacja 
może mieć miejsce: „Nie przewidział tego nikt - wspominał. Cztery dni wcześniej zrobiliśmy 
imprezkę. Ja byłem, przyszedł Focus, stawili się znajomi nasi i Magika. Jednak on nie dojechał. 
Zadzwonił tylko, że spóźnił się na autobus, lecz nie wie, gdzie się bawimy i dlatego nie 
przyjedzie”. Widocznie już wtedy coś go gnębiło i nie miał ochoty na zabawę. Nikt o tym nie 
wiedział do feralnej środy, 26 grudnia. W pierwszej chwili koledzy Magika z zespołu wydali 
oświadczenie, w którym stwierdzili, że nie widzą możliwości dalszego nagrywania i rozwiązują 
grupę. Po upływie kilku dni zmienili jednak tę decyzję. Od tego czasu zespół kontynuował 
działalność koncertową, puszczając fragmenty wykonywane przez Magika. Honorarium za 
występy Paktofonika dzieliła na trzy części, z których jedna trafiała do żony Magika i jego 
osieroconego dziecka.  

W 2001 roku jeden z utworów formacji – „Ja to ja"”- został bez zgody Fokusa i Rahima 
wykorzystany w reklamie lodów. Wściekli muzycy chcieli w pierwszym odruchu zaskarżyć 
swojego wydawcę do sądu. Ostatecznie strony doszły do porozumienia i wytwórnia Gigant 
Records zobowiązała się do wydania winylowej EP-ki „Jestem bogiem”. Tytułowe nagranie 
stało się jednym z największych przebojów 2001 roku, a popularność zarówno utworu, jak 
 i całej płyty „Kinematografia” pozwoliła Paktofonice odebrać w 2001 roku Fryderyka. Jesień 
2002 roku przyniosła drugi, a zarazem ostatni, longplay sygnowany przez Paktofonikę. Na 
wydawnictwo „Archiwum kinematografii” trafiły nagrania archiwalne z sesji, które odbyły się 
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w latach 1998-2000, a także dwa nowe utwory, przygotowane specjalnie na potrzeby tego 
wydawnictwa.  

W 2003 roku Rahim i Fokus ogłosili zakończenie działalności Paktofoniki. 21 marca 
2003 roku zespół zagrał ostatni koncert w katowickim Spodku. Relacja z niego zaowocowała 
wydaniem w kwietniu 2004 roku na nośnikach DVD i VHS materiału „Pożegnalny koncert 
Paktofoniki”. Rok po premierze album został jednak wycofany ze sprzedaży, gdyż nagrań 
dokonywano nielegalnie. 

Po zakończeniu działalności w ramach Paktofoniki Fokus i Rahim powołali do życia 
formację Pokahontaz. Wspólnie nagrali wydany w 2005 roku album „Receptura”. Nie zyskał 
on takiej popularności jak dokonania Paktofoniki, a w recenzjach krążka najczęściej dało się 
odczytać tęsknotę za starszymi dokonaniami muzyków. Oceniający album w magazynie 
„Lampa” Janek Pietkiewicz napisał: „Fokus i Rahim, jeszcze jako dwie trzecie Paktofoniki, 
dobre kilka lat temu wzięli udział w nagraniu „Kinematografii”, jednej z najlepszych  
i najważniejszych płyt w historii polskiego hip-hopu. Pierwszy oficjalny materiał ich obecnego 
projektu Pokahontaz nie jest chyba do tego stopnia przełomowy. Po trasie promującej 
materiał Pokahontaz, artyści skupili się nad solowymi wydawnictwami. 
W grudniu 2008 roku nakładem „Krytyki Politycznej” została wydana książka Macieja Pisuka 
„Paktofonika - Przewodnik Krytyki Politycznej”. 
 
2. Temat: Przemiany społeczne w tekstach Paktofoniki 
 
3. Pytanie kluczowe: 
Czy teksty Paktofoniki możemy nazwać sumieniem lat 90. XX wieku w Polsce? 
 
4. Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń potrafi: 

 odwołując się do tekstów zespołu, wskazać, z jakimi problemami przyszło zmierzyć się 
pokoleniu, które dojrzewało w czasach transformacji ustrojowej; 

 odpowiedzieć na pytanie, jaki był wpływ transformacji ustrojowej na strukturę śląskiego 
społeczeństwa; 

 analizować oraz interpretować teksty wybranych piosenek; 

 wskazać współczesne zespoły, które w swoich piosenkach podejmują ważne dla 
społeczeństwa XXI wieku problemy; 

 wskazać, z jakimi problemami boryka się społeczeństwo na Śląsku w XXI wieku – 
zaproponować następcom Magika tematykę nowych utworów. 
 

5. Metody i techniki pracy: 
praca w grupach, analiza materiałów źródłowych, burza mózgów. 

 
6. Środki dydaktyczne: 
materiały źródłowe, zdjęcia, filmy. 
 
7. Wprowadzenie do tematu (zagrywka) 
Uczniowie oglądają prezentację, która ma wprowadzić ich w problematykę lekcji. 
https://www.youtube.com/watch?v=zQTE-s4iu8Q 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zQTE-s4iu8Q


106 
 

8. Przebieg zajęć krok po kroku 
Uczniowie pracują w grupach  
Grupa 1. Przygotowuje charakterystykę sytuacji  w Polsce w latach 90. XX wieku. Uczniowie 
charakteryzują zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie polskim, szczególnie na Śląsku,  
w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku. Wskazują  na konsekwencje transformacji ustrojowej: 
upadek kopalń, degradację grupy społecznej, jaką byli górnicy, utratę pracy przez wielu ludzi, 
rozczarowanie kapitalizmem, brak perspektyw, zderzenie z trudnościami dnia codziennego, 
eskalację negatywnych zjawisk, tj. społeczne podziały czy pogłębiające się różnice majątkowe. 
Mogą również odnieść się do stwierdzenia: „rewolucja pożera własne dzieci”. 
Grupa 2. Na podstawie materiałów źródłowych nr 1. i 2. przygotowuje charakterystykę sytuacji 
życiowej członków zespołu Paktofonika na tle przemian  lat 90., zwracając uwagę na: życie  
w tzw. blokowiskach, problemy rodzinne, konflikt pokoleń, walkę o lepszą przyszłość, chęć 
skorzystania z dobrodziejstw kapitalizmu, zawiedzione miłości, pierwsze rozczarowania 
kapitalizmem, problem służby wojskowej. 
Uczniowie prezentują efekty swojej pracy na forum klasy. 
Kolejnym krokiem jest wysłuchanie utworu Paktofoniki oraz analiza tekstu w grupach  
i podjęcie próby interpretacji utworu (por. Materiał pomocniczy nr 3). 
Następnym etapem lekcji będzie dyskusja na temat zasadności stosowania wulgaryzmów   
w tekstach Paktofoniki. Uczniowie zapoznają się z materiałem pomocniczym nr 4, a następnie 
wyrażają swoje zdanie. Celem dyskusji jest poznanie różnych postaw wobec używania bądź 
nieużywania wulgaryzmów  oraz określenie wartości, które kryją się za danymi postawami. 
 
9. Podsumowanie zajęć 
Podsumowaniem zajęć jest dyskusja na temat: „Czy diagnoza problemów społecznych 
Paktofoniki była słuszna?” lub „Które z problemów podejmowanych w tekstach Paktofoniki są 
aktualne?” 
 
 
10. Materiały pomocnicze  
 
Materiał pomocniczy nr 1 
 
https://natemat.pl/31823,jestes-bogiem-historia-magika-i-paktofoniki-to-opowiesc-nie-
tylko-o-hip-hopie-to-opowiesc-o-polsce-recenzja  
 
 
 
Materiał pomocniczy nr 2 
 

Filmowa biografia Paktofoniki pokazuje losy ludzi dorastających w latach 90. XX wieku. 
Ojciec Fokusa nie był w stanie pojąć, jak jego syn może słuchać czegoś takiego – mówi Maciej 
Pisuk, autor scenariusza filmu „Jestem Bogiem”. W domu tyle płyt, sam widziałem całą 
dyskografię Floydów, Boba Marleya. A tu coś takiego… Maciej Pisuk to przedstawiciel 
pokolenia „brulionu”, jak sam przyznaje, muzycznie dużo łatwiej dogadać mu się było z ojcem 
Fokusa, niż z samym współzałożycielem Paktofoniki. 

https://natemat.pl/31823,jestes-bogiem-historia-magika-i-paktofoniki-to-opowiesc-nie-tylko-o-hip-hopie-to-opowiesc-o-polsce-recenzja
https://natemat.pl/31823,jestes-bogiem-historia-magika-i-paktofoniki-to-opowiesc-nie-tylko-o-hip-hopie-to-opowiesc-o-polsce-recenzja
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Co skłoniło go do tego, by napisać scenariusz o jakichś blokersach, słuchających gadaniny na 
tle uderzeń i fragmentów melodii? „W 2001 roku przeczytałem reportaż na temat Paktofoniki 
w >>Gazecie Wyborczej<< i uznałem, że to jest mój temat – mówi filmowiec. – Historia 
pokazująca życie pokolenia, które dorastało w latach 90. Rówieśników 
>>Solidarności<<”.Według Pisuka, Fokus uważa, że hip-hop jest bardziej melorecytacją, poezją 
niż muzyką w ścisłym sensie. Na pewno najważniejszy w nim jest tekst. Przekaz dotyczący 
rzeczywistości. W hip-hopie nie ma możliwości, by pisać teksty dla kogoś. Musisz pisać sobie 
teksty sam. Kawałek powstaje tak, że najpierw jego autor pisze swoje słowa, a później reszta 
muzyków się dopisuje. I każdy śpiewa swoją część. Oprawa ma mniejsze znaczenie. Ale nie 
żadne. Piosenka „W moich kręgach” Paktofoniki przy pierwszym przesłuchaniu po prostu boli. 
Jeśli lubisz Wolną Grupę Bukowinę – będziesz cierpiał, słysząc wyrwane z kontekstu fragmenty 
zagranego na gitarze akustycznej akompaniamentu z piosenki „Między nami”. Dopiero po 
pewnym czasie można zauważyć, jak melancholijny nastrój erotyku Wojciecha Bellona, 
którego podmiot liryczny przyznaje, że „świtu się boi”, ciekawie koresponduje ze 
skandowanymi przez Paktofonikę słowami „w moich kręgach tak wielu odpadło”. Rahim i 
Fokus to z pozoru dwa różne światy. Fokus mieszka z ojcem i babcią. Wychowywał się bez 
matki. Ojciec był wiecznie zapracowany. Wojtek do dziś pamięta, jak ojciec nie poznał go, gdy 
najarany wracał do domu. Rahim – rodzice mają własną firmę, w domu materialnie niczego 
nie brakuje. A mimo to… Różnice między przedstawicielami pokolenia urodzonych w latach 
80., a ich rodziców są o wiele większe, niż te między przedstawicielami wcześniejszych 
pokoleń. Transformacja, rozwój technologiczny; to wszystko wpływa, że synowie z ojcami, ba, 
nawet ze swoimi starszymi braćmi, nie potrafią się porozumieć. Rodzice Magika są na 
emeryturze. Ojciec pracował w Hucie Katowice. Podczas stanu wojennego, gdy do robotników 
docierały sprzeczne informacje o tym, co działo się w innych zakładach pracy (mówiono o 
masakrach i setkach zabitych), chciał zostać i walczyć z komuną. O lepszą przyszłość dla syna, 
który miał wówczas roczek. Niecałe dwadzieścia lat później jego syn miał już własnego syna. 
„Wpadł” ze swoją dziewczyną i ożenił się. Marzył o pracy na stoisku płytowym w Empiku.                                                           
Gdy chłopaki z Paktofoniki się poznali, Piotr Łuszcz – Magik był już uznaną gwiazdą polskiej 
sceny hip-hopowej. Od 1994 roku śpiewał w katowickim składzie Kaliber 44. Prekursorzy 
polskiego rapu do dziś uchodzą za klasyków gatunku. Magik za pierwszą płytę Kalibra, „Księga 
Tajemnicza. Prolog”, otrzymał ok. 4 tysiące złotych. Kupił sobie za nie pierwszy komputer, na 
którym mógł składać bity, przycinać sample, tworzyć muzykę. Za drugą – „W 63 minuty 
dookoła świata” – dostał sumę niewiele wyższą. Tak wyglądały wówczas stawki dla hip-
hopowych muzyków. Nikt nie wiedział, jak się to będzie sprzedawać. Umowę w imieniu 
Magika, który był wówczas niepełnoletni, podpisywał jego ojciec. Dzieciaki były wniebowzięte, 
że zarabiają jakiekolwiek pieniądze. Z drugiej strony ich wydawcy się na ich płytach nieźle 
dorobili. Paktofonika stała się gwiazdą jeszcze przed ukazaniem się pierwszej płyty. Zespół 
stworzony przez ludzi, którzy mieli już wcześniej wiele do powiedzenia na scenie, przyciągał 
rzesze osób na swoje koncerty. Ich utwory, takie jak „Jestem bogiem” (do którego powstał 
także teledysk), „Ja to ja”, czy „Priorytety” były znane w całej Polsce. Jednak materialnie sukces 
w ich życiu wiele nie zmienił. Wszyscy mieszkali nadal u swoich rodziców. Magik u teściów, 
jednak po kolejnym konflikcie z żoną i on wrócił do rodziców. Fokus jeszcze kilka lat temu 
pracował w kafejce internetowej. Gdy wychodzili klienci, on brał do ręki mopa i szorował 
podłogę. Nie miał tego nikomu za złe, ale wkurzało go to, że ludziom wydaje się to nie do 
pomyślenia. Że biorą go za kogoś innego, niż jest. Dziś zarówno Fokus, jak i Rahim zajmują się 
produkcją muzyczną, sygnowaniem ciuchów dla hip-hopowców. Mają rodziny, własne 
mieszkania. Przez najbliższe kilkadziesiąt lat będą spłacać kredyty.  
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Mało kto zdawał sobie sprawę z problemów zdrowotnych Magika. Gdy jeszcze chodził do 
technikum, bywało, że wpadał w stany depresyjne, przez wiele dni nie wychodził z domu. 
Jedynie jego ojciec zwrócił mu raz uwagę, by może poszedł z tym do lekarza. Z czasem Piotrek 
popadał w coraz większą paranoję. „Gdy producentowi płyty Paktofoniki, Gustawowi, który 
bawił się w psychologa-amatora, zwierzył się, że prześladują go postaci z billboardów, ten 
odpowiedział mu, że przecież są one z papieru” – opowiada Pisuk. Także próba ucieczki przed 
wojskiem mogła pogłębić jego chorobę. „W takich stanach nie wolno brać żadnych środków 
zmieniających świadomość. Alkoholu, narkotyków, niczego. Jeśli palił trawę, by przed komisją 
wojskową udawać wariata, to mogło to mieć na niego bardzo zgubny wpływ” – dodaje.  
Obawy przed wzięciem do wojska nie były jedynymi problemami, jakie spotkały Magika. 
Pokłócony z żoną, wrócił do rodziców. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2000 roku 
okazało się, że… nie ma pieniędzy na prezent dla synka. Próbował pożyczyć od kolegów, 
producenta. Bezskutecznie. Co ciekawe, o jego problemach nie wiedzieli nawet jego rodzice. 
W domu się nie przelewało, rodzice pomagali mu jak mogli. To był dla niego trudny czas, 
Piotrek nie miał pracy, matka kupowała mu nawet papierosy. Wstydził się ich prosić o pomoc. 
18 grudnia 2000 roku wyszła pierwsza płyta Paktofoniki, „Kinematografia”. 26 grudnia Magik 
wyskoczył z dziewiątego piętra przez okno. 
 
Materiał pomocniczy nr 3 
 
 
https://www.groove.pl/paktofonika/priorytety/piosenka/703181  
 
Wszystko ma swoje priorytety, niestety 
Wszystko ma swoje wady, zalety  
Hierarchia wartości, obowiązki, przyjemności 
Hip hopowa podróż do przyszłości 
 
[Verse 1: Fokus]  
W hip-hopowej społeczności Fokusmok już gości  
Jedna jedyna sprawa godna wytrwałości  
Niewiarygodnie szybki smok w świecie swych wartości  
Powstałem z nicości, obrałem drogę ku wolności 
 
[Verse 2: Magik]  
Pierwszy priorytet obrany serca bitem  
Chociaż inne perspektywy rozmyte  
To c.d.n. nie sen 
Wiem, że mam to we krwi jak tlen  
 
[Verse 3: Rahim]  
Na pewno, pełna satysfakcja to jedno 
Korzyść jest rzeczą tylko pokrewną  
Nie pękam, nie stękam, to innych jest udręka  
Nie błagam, nie klękam, mam radość w tych dźwiękach  
Swobodnie słowa plątam na wszystkich moich frontach  
Siedzę, kucam, rozrzucam je po kątach  

https://www.groove.pl/paktofonika/priorytety/piosenka/703181
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[Verse 4: Magik]  
Przyjemne z pożytecznym to sukces odwieczny  
Bez obawy, ja jestem bezpieczny  
Ale w jakim sensie? Oto jest pytanie  
Panie i panowie, otwarte losowanie  
Los tej loterii ciąży na jednej karcie  
Nie mam wyboru, za to ludzi poparcie  
Prawdopodobieństwo jednak większe niż w totka  
Że ta karta to nie blotka - mam manię  
To ciągłe słów kompletowanie  
Tak było, jest i tak zostanie 
 
[Verse 5: Fokus]  
Fenomenalne powierzchnie tnące moim priorytetem 
Analizuję barwy, smocze oczy są pryzmatem  
Zatem czy to z kwadratem czy solowym traktem  
Czy traktatem niepisanym, połączony z 3xKlan  
Czy może paktem z Mag Magikiem i Rahim-o-logikiem  
Jedno jest faktem, jestem rymo-technikiem  
 
[Hook x2]  
 
[Verse 6: Fokus]  
Jedyne niedogodności z powodu mej miłości  
To szkolne zaległości i brak wyrozumiałości 
U gości, którzy nie chcą dzielić ze mną mej radości 
To boli, pierdolę, kręcę pokrętłem głośności 
 
[Verse 7: Magik]  
Bujanie konika Magika  
To nie filatelistyka czy numizmatyka  
Nie mam też ochoty na zabawy w żołnierzyka  
Zegar tak tyka, a czas umyka 
 
[Verse 8: Rahim]  
Ciągły trening sprawności do słownych walk 'kumite'  
O autorytet, mój najwyższy priorytet  
Czy to dla mnie brawa bite?  
Nie sądzę, nie wierzę  
Zbyt wysoko nie mierzę, bo po co?  
Kiedy słowa się tak cyklicznie kocą  
Przy tym gdy inni się tak straszliwie pocą dniem i nocą 
 
[Verse 9: Fokus]  
Spalonymi mostami łączę się z miastami  
Z takimi samymi jak ja hip-hopowymi głowami  
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Tylko jedynie czasami, pomiędzy levelami  
Myślami zajmuję się rzekami za plecami  
 
[Verse 10: Rahim] 
A więc informuję w czym najlepiej się czuję  
W czym specjalizuję i co mnie raduje  
W świecie rzeczywistym stacjonuję  
To tu funkcjonuję i wciąż kombinuję  
Szczęścia na bazie czyjejś porażki nie buduję  
Stale komponuję, rymuję i się edukuję 
 
[Verse 11: Magik]  
Pierwszy priorytet i znowu z apetytem  
Jedynej sprawie oddanie całkowite  
To chroni mnie tak jak posła immunitet  
Karmię duszyczki co nigdy nie są syte  
To w pytę, że nie tylko dla mnie to pożytek  
A co zdobyte nigdy nie będzie szczytem  
 
[Verse 12: Fokus]  
Widzę szczyt, a za szczytem zaszczyt za zaszczytem  
Lśnienie mistrzostwa kieruje moim bytem  
Ambicja spotyka się z uznaniem i zachwytem  
Wyrzeczenia są tutaj jedynym zgrzytem  
Priorytetem H-I-P-H-O-P 
N-I-G-D-Y S-T-O-P 
Idę tym tropem, bawię się hip hopem  
Zalewam potopem rymów kłopot za kłopotem 
 
[Verse 13: Rahim]  
Mrówka i harówka, wspólne ze sobą słówka  
Wolna od nich ma główka, życie fajne jak kreskówka  
Mam swój cel, jak pocztówka trafiać do adresata  
W ten sposób podróżuję, lecz nie jak Magellan dookoła świata  
I nie ma bata na jakiekolwiek zmiany, choć bieda przygniata 
 
Materiał pomocniczy nr 4 
 
Z punktu widzenia deskryptywnego wulgaryzm może być postrzegany jako negatywny 
składnik komunikacji, niepożądany, używany z uwagi na deficyty leksykalne i mentalne, 
wpływające destrukcyjnie na komunikację, rzadziej - jako funkcjonalna jednostka języka.  
Z punktu widzenia ewaluatywnego wulgaryzmy jawią się ambiwalentnie […]. Wulgaryzmy są 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów językowych przez użytkowników 
polszczyzny. W mediach często zwraca się uwagę na ich coraz większą obecność we 
współczesnej przestrzeni komunikacyjnej, zazwyczaj z zaznaczeniem ich negatywnego wpływu 
na proces porozumiewania się […] . Wymieniano kilka zasadniczych celów [posługiwania się 
wulgaryzmami]:  
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a) intencję polegającą na chęci obrażenia innych,  
b) wolę wyrażenia stanów emocjonalnych,  
c) chęć zwiększenia siły oddziaływania wypowiedzi z uwagi na większą moc perswazyjną  
wulgaryzmów,  
d) wolę manifestacji pewnych postaw,  
e) przekonanie, że posługiwanie się wulgaryzmami czyni młodzież „bardziej dorosłą”,  
f) chęć nadania językowi bohaterów literackich wiarygodności idio- lub socjolektalnej.  
 
Na podstawie: cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight...bf27.../socjo31-
13.pd 
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F.ll.1.7-9 

Najwybitniejsi wśród wybitnych – współcześni katowiccy twórcy kultury i sztuki. 
 
1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji.  
Miasto Katowice uznawane jest za centrum kultury i rozrywki. Inspirujące dziedzictwo 
kulturowe stanowi jeden z wyróżników katowickich środowisk twórczych.  
11 grudnia 2015 r., pięć miesięcy po złożeniu aplikacji, Katowice zostały przyjęte do sieci Miast 
Kreatywnych UNESCO jako Miasto Muzyki. UNESCO doceniło intensywność  
i różnorodność życia muzycznego, twórczość związanych z miastem artystów i ich wkład  
w rozwój oraz upowszechnianie muzycznego dziedzictwa, a także imponującą infrastrukturę 
służącą zarówno twórcom, jak i mieszkańcom. Projekt Kreatywnego Miasta Muzyki UNESCO 
jest realizowany przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek. 
Chociaż może trudno w to uwierzyć, Katowice – nowoczesne miasto o stosunkowo krótkiej 
historii, wciąż borykające się ze stereotypem wielkiego ośrodka przemysłu ciężkiego, jest 
miejscem, z którego wywodzi się wielu wybitnych artystów (i zespołów) i z którym wielu z nich 
postanowiło związać swe twórcze losy. Są to między innymi:  
 Wojciech Kilar (1932-2013) –„kompozytor muzyki poważnej i filmowej;  
 Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010) – kompozytor; 
 Krystian Zimerman – pianista; 
 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 
 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej  
 Śląska Orkiestra Kameralna 
 Chór Filharmonii Śląskiej  
 Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia 
 Orkiestra Muzyki Nowej 
 Kwartet Śląski 
 Irek Dudek – bluesman 
 Artur Rojek – muzyk, kompozytor  
 Miłosz Paweł Borycki „Miuosh” – raper 
 Wojciech Alszer „Fokus” – raper  
http://katowicemusic.com/miasto-muzyki/ 
 

2. Temat. 
Najwybitniejsi wśród wybitnych – współcześni katowiccy twórcy kultury i sztuki. 
 
3. Pytanie kluczowe: 
Jaki wkład w skarbnicę kultury i sztuki ogólnopolskiej i światowej wnieśli  katowiccy twórcy? 
 
4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 
Cel główny: Poznanie przez uczniów  współczesnych katowickich twórców kultury  
i sztuki. 
Cele szczegółowe:  

 uczeń definiuje pojęcie twórca kultury i sztuki; 

 uczeń wymienia nazwiska  współczesnych katowickich artystów i obszar ich twórczej 
aktywności; 

 przedstawia własne refleksje na temat dzieł sztuki współczesnych katowickich twórców, 

http://www.nospr.org.pl/pl/
http://www.filharmoniaslaska.art.pl/
http://www.filharmonia-slaska.eu/menu-14--152.html
http://www.filharmonia-slaska.eu/menu-14--153.html
http://www.camerata.silesia.pl/pl/
http://www.omn.art.pl/
http://www.silesian-quartet.com/index.php?lang=pl
http://www.irekdudek.com/
http://www.arturrojek.pl/
http://katowicemusic.com/miasto-muzyki/
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 lokalizuje miejsca ekspozycji dzieł kultury i sztuki w Katowicach; 

 tworzy plakat/ulotkę biogram wybranego artysty. 
 

5. Metody i techniki pracy: 
dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, z informacją, praca w grupach, warsztaty plastyczne. 
 
6. Środki dydaktyczne:  
teksty pomocnicze, informatory,  programy instytucji kultury, materiały biurowe.  
 
7. Wprowadzenie do lekcji (zagrywka).  
 
Twórcą w rozumieniu prawa autorskiego może być każdy z nas. Codziennie tworzymy coś 
nowego – bardziej lub mniej świadomie. Dziś poznamy katowickich twórców, których dzieła 
zostały wyróżnione i docenione w świecie kultury i sztuki. 
 
8. Rozwinięcie.(Przebieg zajęć krok po kroku). 
 
1. Uczniowie zapoznają się z pojęciami: kultura, sztuka, twórca, prawa autorskie (materiał 

pomocniczy nr 1). 
2. Dyskusja wokół pojęć. 
3. Uczniowie przypominają tych twórców, których poznali na poprzednich lekcjach  

i zapoznają się z innymi – losują w parach lub grupach wybrane postacie (materiał 
pomocniczy nr 2) 

4. Przedstawiają wybrane postaci na forum klasy. 
5. Na planie miasta Katowice lokalizują miejsca ekspozycji dzieł sztuki. 
6. Uczniowie w grupach lub indywidualnie tworzą mural i eksponują go na terenie szkoły. 
 
9. Podsumowanie zajęć. 
Jak możemy ocenić wkład katowickich twórców w rozwój kultury i sztuki ogólnopolskiej  
i światowej. 
 
10. Materiały pomocnicze dla nauczyciela. 
 
1. Słowniczek pojęć. 
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – wieloznaczny termin 
pochodzący od łac. „cultus agri” („uprawa roli”), interpretowany w wieloraki sposób przez 
przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego 
dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak 
i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura 

Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym 
dzieła artystyczne.  
Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć – jeśli 
wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, bądź wzruszać, 
bądź wstrząsać.  
Tatarkiewicz, W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa, PWN, 1988, s. 52 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawa_roli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82owiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cywilizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82o_sztuki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
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Twórca to osoba, która wniosła wkład twórczy do utworu, czyli stworzyła dzieło w rozumieniu 
prawa autorskiego. Twórcą jest każdy, kto swoją pracą twórczą przyczynił się do powstania 
dzieła – pisarz, który napisał książkę, malarz, który namalował obraz czy tancerz, który stworzył 
choreografię. 
prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej (art. 8 ust. 1 pr. aut.) 
Twórca a wkład twórczy 
Twórcą w rozumieniu prawa autorskiego może być każdy z nas. Codziennie tworzymy coś 
nowego – bardziej lub mniej świadomie. Ile razy zdarzyło Ci się nieświadomie bazgrolić 
nierówne kółeczka, zabawne potworki czy bezkształtne serduszka podczas nudnego wykładu 
lub dłuższej rozmowy telefonicznej? 
Jeśli tylko Twój finalny „rysunek” jest przejawem twórczej działalności człowieka  
o indywidualnym charakterze to jest on utworem w rozumieniu prawa autorskiego, a Ty sam 
śmiało możesz nazwać się „twórcą”. 
Podmiotem prawa autorskiego może być każda osoba fizyczna (człowiek) niezależnie od 
wieku, pochodzenia, płci czy zasobności portfela. 
Nie ma również znaczenia to, czy osoba fizyczna dysponuje pełną zdolnością do czynności 
prawnych (pełną zdolność do czynności prawnej posiadają osoby pełnoletnie) czy też nie 
(twórcą może być również dziecko). 
Zdolność do czynności prawnych – to zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji 
prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań). 
Przyznanie praw twórcy 
Przyznanie praw autorskich twórcy dzieła następuje automatycznie, z chwilą stworzenia 
dzieła. Do nabycia przez twórcę praw autorskich wystarczy samo stworzenie utworu  
w rozumieniu prawa autorskiego. Autor nie musi dokonywać żadnych dodatkowych 
czynności. Automatyczne przyznanie twórcy praw autorskich do stworzonego utworu to cecha 
charakterystyczna prawa autorskiego. 
ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust.4 
pr. aut.) 
Źródło: http://lookreatywni.pl/prawo/prawo-autorskie-prawo/tworca-czyli-kto/ 
 
Autorskie prawa majątkowe 
W polskim prawie autorskim wyróżnia się autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa 
majątkowe. Każde z nich jest samodzielne, autonomiczne, ma rozbudowaną regulację  
w ustawie, jest inaczej chronione oraz wiąże się z innymi uprawnieniami. Należy jednak 
pamiętać, że wyróżnienie uprawnień majątkowych oraz osobistych ma często umowny 
charakter, ponieważ nierzadko jedne służą ochronie drugich. 
Autorskie prawo majątkowe to uprawnienie o charakterze majątkowym, które zostało  
ukształtowane na wzór prawa własności. Jest prawem bezwzględnym - twórca ma wyłączne 
uprawnienie do korzystania z dzieła lub rozporządzania nim. Każdy, kto chciałby korzystać  
z utworu, musi uzyskać zgodę autora lub jego następcy prawnego. Prawo to ponadto jest 
skuteczne względem wszystkich - uprawniony może żądać od wszystkich osób przestrzegania 
jego praw, a osoby te zobowiązane są ich nie naruszać. 
Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim:  
Art. 17. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania 
z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za 
korzystanie z utworu. 

http://lookreatywni.pl/kategorie/kultura/utwor-przedmiot-prawa-autorskiego/
http://lookreatywni.pl/kategorie/kultura/utwor-przedmiot-prawa-autorskiego/
http://lookreatywni.pl/kategorie/kultura/utwor-przedmiot-prawa-autorskiego/
http://lookreatywni.pl/prawo/prawo-autorskie-prawo/tworca-czyli-kto/
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Od powyższej zasady istnieją wyjątki, co oznacza, ze w niektórych sytuacjach zgoda na 
korzystanie czy rozporządzanie utworem nie jest wymagana od właściciela praw 
majątkowych. Przede wszystkim dotyczy to tzw. dozwolonego użytku, zgodnie z którym bez 
zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie 
własnego użytku osobistego. Ponadto możliwe jest cytowanie fragmentów utworów. Zgoda 
na wykorzystanie utworu nie jest również potrzebna, jeśli prawa majątkowe do utworu 
wygasły (autorskie prawa majątkowe - w przeciwieństwie do praw osobistych - są ograniczone 
w czasie). Za każdym razem jednak należy wymienić imię i nazwisko twórcy oraz źródło 
utworu, ponadto dozwolony użytek nie może w żaden sposób godzić w interesy twórcy. 
Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-autorskie-prawa-majatkowe-autorskie-prawa-
osobiste-czym-sie-roznia [dostęp 25 marca 2019r.] 
Autorzy chronią swoje prawa. W Polsce funkcjonuje ZAiKS,  organizacja o ponad 
dziewięćdziesięcioletniej tradycji. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS powstało w 1918 roku  
z inicjatywy twórców, którzy zrzeszyli się, aby wspólnie chronić swoje interesy twórcze. 
Początkowo nosiło nazwę Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, czyli w skrócie ZAiKS. 
Więcej o historii i działalności Stowarzyszenia można się dowiedzieć  pod linkiem: 
https://www.zaiks.org.pl/zaiks [dostęp 25 marca 2019r.] 
 

2. Wybrani współcześni katowiccy twórcy. 
 
 Malarstwo. Grafika 
 Weronika Siupka -  urodzona w Katowicach w 1977 roku. Akademię Sztuk Pięknych 
w Katowicach ukończyła w 2003 roku (dyplom w zakresie projektowania form 
przemysłowych). Od 2003–2009 instruktor, a od 2009 wykładowca w Pracowni Rysunku 
i Pracowni Malarstwa na I, III oraz IV roku studiów zaocznych na Wydziale Projektowym 
i Artystycznym. W 2013 roku obroniła pracę doktorską w zakresie sztuk pięknych na Wydziale 
Artystycznym ASP w Katowicach. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Podstaw Grafiki 
Warsztatowej I roku oraz Pracowni Grafiki Warsztatowej II roku (kierunek projektowanie 
graficzne). Od wielu lat realizuje cykl grafik związanych z architekturą poprzemysłową i miejską 
Górnego Śląska. Od 2014 roku członek stowarzyszenia międzynarodowego Fyns Grafiske 
Værksted.  
Udział kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w wielu miastach w Polsce (m.in. w Katowicach, 
Będzinie, Pszczynie, Tychach, Bytomiu, Radomiu, Ustroniu Morskim, Wrocławiu, Nałęczowie, 
Rzeszowie) oraz za granicą: w Czechach, Macedonii ,Niemczech, Chinach ,Japonii, Hiszpanii, 
we Włoszech. 
https://asp.katowice.pl/uczelnia/nauczyciele-akademiccy/weronika-siupka.html [dostęp 
13.03.2019] 
 
Henryk Bzdok to znany katowicki artysta grafik i satyryk, swe rysunki wystawiał w całej 
Europie. Ludzie na jego obrazkach są najczęściej uśmiechnięci i zadowoleni z życia - oglądanie 
takiej wystawy wprawia w dobry humor i pozytywnie nastraja przed wyjściem na ulicę. 
Oglądając barwne rysunki Bzdoka, możemy cieszyć się, że mieszkamy w tak różnorodnym  
i pełnym życia regionie - jego piękno trzeba jedynie zauważyć i wydobyć na światło dzienne, 
tak jak to robi Bzdok. Autor książki Z życia wzięte. Katowickie środowisko artystyczne oczami 
grafika , Śląskie Wydawnictwo Naukowe, 2012. 
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,126798.html [dostęp 13.03.2019] 
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/282191/z-zycia-wziete-katowickie-srodowisko-artystyczne-
oczami-grafika [dostęp 13.03.2019] 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-autorskie-prawa-majatkowe-autorskie-prawa-osobiste-czym-sie-roznia
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-autorskie-prawa-majatkowe-autorskie-prawa-osobiste-czym-sie-roznia
https://www.zaiks.org.pl/zaiks
https://asp.katowice.pl/uczelnia/nauczyciele-akademiccy/weronika-siupka.html
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,126798.html
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/282191/z-zycia-wziete-katowickie-srodowisko-artystyczne-oczami-grafika
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/282191/z-zycia-wziete-katowickie-srodowisko-artystyczne-oczami-grafika
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Edyta Rutkowska - Malarka. Twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego, pracuje  
w technikach; olej, pastel, akwarela. Katowiczanka od urodzenia. Ukończyła Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach, studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu (obecnie ASP). Tematyka prac malarskich to głównie pejzaż 
tworzony bezpośrednio w plenerze. Natura jest dla niej inspiracją do szukania kompozycji 
i form stworzonych działaniem światła. Światło przedkłada ponad formę chcąc wydobyć 
klimat, nastrój chwili, moment drgania powietrza... 
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg w Katowicach, od 15 lat pracuje 
dla dobra tego związku, obecnie we Władzach Głównych ZPAP - czwarta kadencja Głównej 
Komisji Rewizyjnej w Warszawie. Zafascynowana naturą i jej magicznym oddziaływaniem 
na człowieka. Kontemplacja natury pozwala jej na wytworzenie własnego, intelektualnego 
obrazu świata niezbędnego dla twórczej wyobraźni. Natura jest dla niej inspiracją  
do szukania kompozycji i form stworzonych działaniem światła. Tematyka prac malarskich 
to głównie pejzaż tworzony bezpośrednio w plenerze, ulubiony temat "Tatry". Największą 
satysfakcją jest możliwość bezpośredniego kontaktu z odbiorcą i jego odczuciami. Czynnie 
uczestniczy w życiu artystycznym, organizator wielu plenerów malarskich i wystaw 
poplenerowych. 25 wystaw indywidualnych, około 80 wystaw zbiorowych 
(środowiskowych, poplenerowych) w kraju i za granicą. W 2011 wpisana do Encyklopedii 
"WHO IS WHO" w Polsce. Laureatka nagród i wyróżnień w zakresie malarstwa 
sztalugowego, między innymi Muzeum w Myśliborzu i Jana Dutkiewicza w Pszczynie. 
Odznaczona medalami 1989 w bułgarskiej "Art. Gallery" Smolian, i w 2003 na paryskiej 
wystawie: „57 Salon des Artistes du Hurepoix”. 
Prace w zbiorach muzealnych w Polsce: Muzeum Historii Katowic, Muzeum Regionalne  
w Myśliborzu, Muzeum im. Piotra Potworowskiego w Kepnie, Biurze Wystaw Artystycznych 
w Katowicach, Muzeum Wsi Polskiej w Ciechanowie, Galerii "Artyści Młodym' MDK Tychy, 
Galerii MDK Zamrów, Galerii Gminy Baranów, Galerii Sztuki im. A. Kukuczki Koniaków, 
Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie, za granicą w Bułgarii "Art. Gallery" Smolian  
i licznych kolekcjach prywatnych.  
http://www.rutkowska.art.pl/o_autorce.htm [dostęp 13.03.2019] 

Grzegorz Chudy -urodzony w 1982 roku w Katowicach. Wodnik. Malarz akwarelista, nauczyciel    
języka polskiego, muzyk w zespole muzyki celtyckiej Beltaine (flety, akordeon, bombadry). 
Słowem - młody, dobrze zapowiadający się artysta. Galerię jego obrazów można zobaczyć  
w Miejskim Domu Kultury w Giszowcu, oraz pod linkiem: 
 http://grzegorzchudy.pl [dostęp 13.03.2019] 
Fragment wywiadu: 
Grzegorz Chudy: Moje rodzinne korzenie to też Katowice, ale nie Nikiszowiec tylko Kostuchna. 
I nie ukrywam – wychowanie w śląskiej rodzinie, a zwłaszcza „godka”, której nauczyłem się od 
swojej prababci miała gigantyczny wpływ na to, kim teraz jestem. A Nikiszowiec to miejsce na 
życie wybrane przeze mnie i moją żonę – i oczywiście ma ogromny wpływ – wystarczy spojrzeć 
ile akwarel to prace nikiszowieckie. 
W Twoich obrazach często inspiracją są śląskie pejzaże, nierzadko widoki miejsc związanych 
z przeszłością… Pokazujesz świat pełen magii, gdzie nawet obiekty poprzemysłowe dostają 
nowe, ładniejsze życie. To ciekawa forma promocji Katowic i Śląska. Czy malując myślisz  

http://www.rutkowska.art.pl/o_autorce.htm
http://grzegorzchudy.pl/
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o atrakcyjności twojego malarstwa dla młodego pokolenia odbiorców sztuki? Wydaje mi się, 
że świetnym tego przykładem jest cykl „Randki z popkulturą”. Ogromne zainteresowanie  
i zachwyt wzbudziły obrazy wykorzystujące motywy z „Gwiezdnych Wojen”. 
Cały wywiad: https://www.infokatowice.pl/2017/05/15/po-drugiej-stronie-byfyja-grzegorz-
chudy-opowiada-nam-m-in-o-swoich-nowych-pracach/ [dostęp 13.03.2019] 
 
 
 
Muzyka 
Katowice realizują szeroki program działań służących muzyce i muzykom, wspierając tym 
samym polską kulturę. Miasto ma bogate tradycje, ale i potencjał. Działają tu znakomite 
zespoły, takie jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, cenione na świecie 
środowisko kompozytorskie współtworzone przez takich wybitnych twórców jak Henryk 
Mikołaj Górecki czy Wojciech Kilar. Dobrze mają się jazz i blues. I wszystkie inne gatunki 
muzyczne. Ten rozkwit, rozwinięta infrastruktura służąca edukacji muzycznej i wykonywaniu 
muzyki, intensywne życie festiwalowe – sprawiły, że Katowice zasłużyły na tytuł Miasta Muzyki 
UNESCO. 
 
Wojciech Kilar bardziej liryczny, skupiony na harmoniach, komponujący muzykę filmową, 
współpracujący z Kazimierzem Kutzem ("Nikt nie woła", "Sól ziemi czarnej"), Andrzejem Wajdą 
("Ziemia Obiecana", "Pan Tadeusz"), Romanem Polańskim ("Dziewiąte wrota", "Pianista"), czy 
Francisem Fordem Coppolą ("Dracula"). Jako kompozytor muzyki współczesnej, najbardziej 
doceniany za "Krzesanego", "Exodus", "Orawę", "Angelusa", "Missa Pro Pace", "Lament"  
i "Hymn Paschalny". 
 
Henryk Mikołaj Górecki tworzył dzieła znacznie bardziej eksperymentalne, awangardowe. 
Doceniany na Warszawskiej Jesieni jako kompozytor muzyki współczesnej. Próbował 
poszerzyć ramy muzyki za pomocą dodekafonii (skala dwunastodźwiękowa), komponował 
minimalistycznie. Z dzieł awangardowych najbardziej znane są "Scontri", "Symfonia 
Kopernikowskiej" i "Symfonia Pieśni Żałosnych". Ostatnia kompozycja w latach 
dziewięćdziesiątych trafia na amerykanskie i angielskie listy przebojów dzięki wykonaniu 
London Sinfonietta. Jest znany na całym świecie. 
Nie mniej znani, choć równie zasłużeni dla rozwoju muzyki są inni kompozytorzy związani  
z Katowicami: Stanisław Skrowaczewski, Witold Szalonek, Adam Didur, Grzegorz Fitelberg  
i Ludomir Różycki.  
https://silesion.pl/katowice-muzyczna-metropolia-wystawa-w-muzeum-historii-katowic  
[dostęp 13.03.2019] 
 
Ireneusz Dudek ps. artystyczny Shakin’ Dudi; ur. 7 maja 1951 w Katowicach– polski 
kompozytor, wokalista, harmonijkarz i autor tekstów. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ireneusz_Dudek [dostęp 13.03.2019] 
 
 Miłosz Paweł Borycki „Miuosh” – raper (ur. 14 października 1986 w Katowicach) – polski 
raper i producent muzyczny, a także przedsiębiorca. Miłosz Borycki działalność artystyczną 
podjął na początku XXI w. w katowickim zespole hip-hopowym Projektor. Wraz z grupą 
występował do 2011 roku, kiedy to z dorobkiem dwóch, dostępnych w powszechnej sprzedaży 

https://www.infokatowice.pl/2017/05/15/po-drugiej-stronie-byfyja-grzegorz-chudy-opowiada-nam-m-in-o-swoich-nowych-pracach/
https://www.infokatowice.pl/2017/05/15/po-drugiej-stronie-byfyja-grzegorz-chudy-opowiada-nam-m-in-o-swoich-nowych-pracach/
https://silesion.pl/katowice-muzyczna-metropolia-wystawa-w-muzeum-historii-katowic
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1951
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ireneusz_Dudek
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_pa%C5%BAdziernika
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raper
https://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_muzyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projektor_(zesp%C3%B3%C5%82_muzyczny)
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albumów Projektor został rozwiązany. Równolegle Miuosh współtworzył krótkotrwały projekt 
Perwer Squad, by w 2007 roku rozpocząć solową działalność artystyczną. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miuosh [dostęp 13.03.2019] 
 
Wojciech Alszer „Fokus” – polski raper i producent muzyczny znany głównie z występów 
 w zespole Paktofonika. 
https://rapedia.fandom.com/pl/wiki/Fokus [dostęp 13.03.2019] 
 
 
 
Sztuka filmowa. 
 
Lech Majewski (ur. 30 sierpnia 1953 w Katowicach) – polski reżyser filmowy i teatralny, pisarz, 
poeta i malarz. Członek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, Gildii Reżyserów 
Amerykańskich i Europejskiej Akademii Filmowej. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie oraz na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi.\ 
Wybrane filmy: 
 Zwiastowanie (1978) – debiut 
 Rycerz (1980) 
 Lot świerkowej gęsi (1986) 
 Więzień Rio (1988) 
 Ewangelia według Harry’ego (1992) 
 Basquiat – Taniec ze śmiercią (1996) 
 Pokój saren (1998) 
 Wojaczek (1999) 
 Angelus (2001) 
 Ogród rozkoszy ziemskich (2003) 
 Szklane usta (2006) 
 Młyn i krzyż (2010) 
 Onirica (2013) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Majewski_(re%C5%BCyser)#Tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4
%87 [dostęp 25.03.2019] 
 http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=115648 [dostęp 25.03.2019] 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Majewski_(re%C5%BCyser) [dostęp 13.03.2019] 
 
Andrzej Urbanowicz (ur. 1938 w Wilnie, zm. 22 sierpnia 2011 w Szklarskiej Porębie) – polski 
artysta wizualny.  
Był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jednak głównie związany był  
z Katowicami, gdzie mieszkał i pracował. Był jednym z założycieli Tajnej Kroniki Grupy Pięciu 
Osób, zwanej później Ligą Spostrzeżeń Duchowych lub Kręgiem Oneiron. W latach 1979-1992 
dzięki stypendium Fundacji Kościuszkowskiej przebywał w Stanach Zjednoczonych. Jego prace 
są zgromadzone w muzeach na całym świecie, także w Muzeum Śląskim w Katowicach  
i Muzeum Historii Katowic.  
Uważany był za ikonę polskiego undergroundu artystycznego.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Urbanowicz [dostęp 13.03.2019] 
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Kazimierz Julian Kutz (ur. 16 lutego 1929 w Szopienicach, zm. 18 grudnia 2018 w Józefowie) – 
polski reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, scenarzysta filmowy, publicysta, pisarz oraz 
polityk. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, senator IV, V, VI i VIII kadencji 
(1997–2007, 2011–2015), w latach 2001–2005 wicemarszałek Senatu V kadencji, w latach 
2007–2011 poseł na Sejm VI kadencji.  
Współtwórca polskiej szkoły filmowej, współzałożyciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
(1966), założyciel i pierwszy kierownik Zespołu Filmowego „Silesia” (1972–1978), twórca 
licznych spektakli Teatru Telewizji. Wyreżyserował ponad dwadzieścia filmów fabularnych,  
w tym sześć o Górnym Śląsku, m.in. filmową trylogię śląską Sól ziemi czarnej (1969), Perła  
w koronie (1971) i Paciorki jednego różańca (1979), której głównym motywem jest tożsamość 
Ślązaków i bunt podejmowany przez górniczą wspólnotę. Dwukrotny laureat Złotych Lwów na 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – w 1980 za Paciorki jednego różańca i w 1994 za 
Zawróconego.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Kutz [dostęp 13.03.2019] 
 
Maciej Pieprzyca (ur. 5 maja 1964 w Katowicach) – polski reżyser filmowo-telewizyjny, 
scenarzysta, dziennikarz dokumentalny. Film Chce się żyć. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Pieprzyca [dostęp 13.03.2019] 
 
Sławomir Andrzej Idziak (ur. 25 stycznia 1945 w Katowicach) – polski operator, reżyser  
i scenarzysta filmowy. 
W 1969 ukończył studia na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Współpracował z polskimi filmowcami takimi jak Krzysztof 
Kieślowski, Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Wajda czy Krzysztof Zanussi. W latach 90. zaczął 
pracować w Stanach Zjednoczonych. Członek Polskiej Akademii Filmowej.  
W 2002 był nominowany do Nagrody Akademii Filmowej za zdjęcia do filmu Helikopter  
w ogniu. Nagradzany m.in. na festiwalu Camerimage – w 2004 otrzymał nagrodę specjalną za 
wybitne osiągnięcia w sztuce operatorskiej, a w 2013 nagrodę za całokształt twórczości.  
W 2002 wyróżniony nagrodą specjalną na ceremonii rozdania „Orłów”. Nagradzany również 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – w 1974 i 1976 za najlepsze zdjęcia (odpowiednio 
za Tak bardzo zmęczeni i Partitę na instrument drewniany), w 1992 nagrodą prezesa Komitetu 
ds. Radia i Telewizji za film Enak.  
Postanowieniem z 24 kwietnia 2012, za wybitne zasługi dla polskiej i światowej kultury,  
za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej, został przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski[1]. W 2014 
wyróżniony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awomir_Idziak [dostęp 13.03.2019] 
 
Barbara Ptak i Stanisław Ptak  
Barbara Ptak – wybitna kostiumolog teatralna i filmowa. Urodzona w Chorzowie, od wielu lat 
mieszkająca w Katowicach. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie. 
Autorka oprawy plastycznej do ponad dwustu przedstawień dramatycznych, oper, operetek, 
musicali i filmów. W jej ogromnym dorobku artystycznym należy wyróżnić m. in. stworzenie 
kostiumów do filmów: Faraon, Ziemia Obiecana, Noce i dnie, Królowa Bona. Współpracowała 
z wielkimi reżyserami - ikonami polskiego kina - podczas tworzenia filmów. 
Wśród jej cech trzeba podkreślić wybitny talent plastyczny wsparty ogromną (ciągle 
rozszerzaną) wiedzą, nieograniczoną fantazję twórczą, a zarazem dbałość o każdy szczegół: 
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Jeśli to film kostiumowy, muszę znać tajemnice kroju ubiorów, status społeczny bohatera, ale 
także wiedzieć, jak wtedy wyglądała biżuteria, nakrycia głowy, a nawet z czego i w jaki sposób 
noszono bieliznę. Spod batystowej bluzeczki renesansowej mieszczki nie może przecież 
wychylać się ramiączko elastycznego stanika! („Dziennik Zachodni” z 19 września 2006). 
Barbara Ptak zaangażowała się w realizację filmu Dziki-magiki, ekranizacji cyklu nowel 
pisanych przez dzieci. Współpracowała również z teatrami musicalowymi i operami. 
Do dorobku artystycznego Barbary Ptak należą projekty kostiumów m.in. do takich obrazów 
filmowych jak:  
 Nóż w wodzie - reż. R. Polański - 1961 rok - nominacja do Oscara 
 Faraon - reż. J. Kawalerowicz- 1964 rok - nominacja do Oscara 
 Człowiek z M-3 - reż. L. Jeannot, K. Chodura - 1969 rok 
 Rzeczpospolita babska - reż. H. Przybył - 1969 rok 
 Nie lubię poniedziałków - reż. T. Chmielewski - 1971 rok 
 Perła w koronie - reż. K. Kutz - 1972 rok 
 Noce i dnie - reż. J. Antczak -rok 1975- projekty blisko 3 tys. kostiumów 
 Ziemia Obiecana - reż. A. Wajda - 1974 rok - nominacja do Oscara 
 Zmory - reż. W. Marczewski - 1979 rok 
 Królowa Bona (serial z 1980–1981) 
 Paciorki jednego różańca - reż. K. Kutz - 1980 rok 
 Wierna Rzeka - reż. T. Chmielewski - 1987 rok 
 Na kłopoty... Bednarski - reż. P. Pitera - 1988 rok 
 Dama Kameliowa - reż. J. Antczak - 1995 rok 
 Koniec wojny – reż. T. Szafrański - 2004 rok 
 Diabeł - reż. - T. Szafrański, J. Banaszek - 2005 rok 
 Fanny Hill - reż. B. Colleli - 2006 rok 
Cztery filmy, do których artystka zaprojektowała kostiumy, otrzymały nominacje 
do Oscara: Nóż w wodzie (1963), Faraon (1966), Ziemia Obiecana (1975) oraz Noce  
i dnie (1976).  
Stanisław Ptak – aktor, śpiewak operetkowy. Rozpoczął pracę pod koniec lat czterdziestych  
w teatrach dramatycznych – najpierw w Gnieźnie, potem w Poznaniu w zespole Wilama 
Horzycy. Występował na scenie Operetki w Gliwicach, Teatru Muzycznego w Gdyni, Operetki 
w Szczecinie, był jednym z pierwszych śpiewaków musicalowych w Polsce. Powrócił jednak do 
Gliwic. Został najpopularniejszym artystą Operetki, uchodzącej za najlepszą w kraju; 
otrzymywał nagrody, grywał w telewizji. Potem zaangażował się w estradę, grywał gościnnie 
w Zabrzu, Bytomiu i coraz częściej w Chorzowie. Przez kilka ostatnich sezonów był związany  
z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, współtworzył tę scenę. Józef Opalski, reżyser Człowieka z La 
Manchy w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, w 1997 roku mówił - Stanisław Ptak był wielkim 
artystą, jednym z ostatnich profesjonalistów teatralnych w naszym kraju. Był obdarzony 
charyzmatyczną wyobraźnią sceniczną, którą mają tylko artyści wyjątkowi. Jego 
przygotowanie do roli, jego zaangażowanie w spektakl, jego dobroć i uczynność dla kolegów 
były legendarne. Rola Stanisława Ptaka w „Człowieku z La Manchy", zarówno w pierwszej, jak 
i ostatniej edycji, przeszła do historii teatru polskiego. Ze śmiercią tego artysty odchodzi jedna 
z wielkich legend naszej sceny. Wierzę, że pieśń Don Kichota „Śnić sen, najpiękniejszy ze snów" 
- jest tegoż aktora i śpiewaka, którego nikt nie zastąpi, pożegnaniem z czystością marzeń  
w dzisiejszych czasach. („Dziennik Polski” z 2 lipca 2002). 
https://www.mhk.katowice.pl/index.php/home/zbiory-dzialy/8-dzial-teatralno-filmowy 
[dostęp 25.03.2019] 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Ptak [dostęp 25.03.2019] 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Ptak [dostęp 25.03.2019] 
 
Miejsca ekspozycji dzieł kultury i sztuki w Katowicach 
https://www.pkt.pl/szukaj/wystawy/katowice?selectedCategoryRefinement=Muzea [dostęp 
13.03.2019] 
https://www.pkt.pl/szukaj/wystawy/katowice?selectedCategoryRefinement=Galerie [dostęp 
13.03.2019] 
 
 
 
Dzielnicowe Domy kultury 
 
11. Materiały dodatkowe dla zainteresowanych 
Galeria Artystów (także jako Galeria Artystyczna) − galeria, zlokalizowana na placu 
Grunwaldzkim w Katowicach, w dzielnicy Koszutka. Galeria to popiersia znanych  
i zasłużonych dla Katowic twórców i artystów, której celem jest ich upamiętnienie.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_Artyst%C3%B3w [dostęp 13.03.2019] 
Znani artyści ze Śląska: 
https://dziennikzachodni.pl/czy-wiecie-jacy-znani-artysci-sa-ze-slaska/ar/10436929 [dostęp 
3.03.2019] 
Trendy w sztuce współczesnej [dostęp 13.03.2019]: 
 http://rynekisztuka.pl/2014/09/10/trendy-na-rynku-sztuki-wspolczesnej-i-najnowszej/ 
https://www.vaku-dsgn.pl/blog/6-nowoczesnych-pradow-w-malarstwie-ktore-nas-inspiruja/ 
http://www.artysta.pl/artykuly/pokaz/trendy,we,wspolczesnym,malarstwie-53 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_wsp%C3%B3%C5%82czesna 
https://prezi.com/9bc35eweg6br/trendy-muzyczne-we-wspoczesnych-czasach/ 
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/epoki/wspolczesnosc/ 
 http://www.magazynsztuki.pl/malarstwo-wspolczesne/ 
 

Fll.1.7-9/A i B 
 
Najwybitniejsi wśród wybitnych – współcześni katowiccy twórcy kultury  
i sztuki. 
 
1.Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji  
 
Żyjemy w epoce wizualnej, w której główną rolę w komunikacji międzyludzkiej odgrywa obraz. 
Jest on nośnikiem informacji, wiedzy i emocji oddziałując na podświadomość odbiorcy. 
Wielość obrazów otaczających ludzi zewsząd kształtuje ich wrażliwość, myślenie  
i postrzeganie świata. 
Obrazy przenoszą informacje, wiedzę, emocje, doznania estetyczne, wartości. Stają się 
przedmiotem świadomego rozszyfrowania, oddziałują na podświadomość. 
Proponowany scenariusz warsztatów plastycznych. 
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2.  Cel główny:  
 
Wykonanie  muralu do tematu lekcji  Najwybitniejsi wśród wybitnych – współcześni katowiccy 
twórcy kultury i sztuki. 
 
3. Cele szczegółowe warsztatów plastycznych. 
 
Uczniowie:  
1. wyjaśnią, czym jest mural, 
2. zanalizują wybrane przykłady murali, 
3. wzmocnią postawę twórczą w pracy z grupą, 
4. odkryją i uszanują dane wzory, które mogą się stać inspiracją do ich działania adekwatnego 

do tematu lekcji, 
5. stworzą własne projekty artystyczne, 
6. wykonają mural  i wyeksponują go  na terenie szkoły. 

 
4. Czas trwania warsztatów 90 min. (2x45 min.) 
 
5. Metody i techniki/formy pracy:  
 

 pogadanka, dyskusja, działalność twórcza uczniów – wykonanie projektów, 

 formy pracy:  praca indywidualna, praca w grupach, praca zbiorowa. 
 

6. Materiały: arkusz papieru A3, ołówki/grafity, pastele tłuste, mazaki, pisaki, itp. płyta 
gipsowa o wymiarach 260x120 cm, wałki malarskie piankowe różnej szerokości, pędzle do farb 
akrylowych ściennych, farby akrylowe ścienne – najlepiej resztki po remontach, wiaderka  
i kratki, farby akrylowe w sprayu, malarska taśma klejąca, folie malarskie do zabezpieczenia 
przed zabrudzeniem mienia szkoły, materiały inne wg potrzeb.  
 
7.  Wprowadzenie do lekcji (zagrywka).  
 
Mural – rodzaj malatury, nazwa pochodzenia hiszpańskiego oznaczająca w skrócie dzieło 
dekoracyjnego malarstwa ściennego, najczęściej monumentalne.  
Malowidła takie, w zależności od intencji twórcy, mogą mieć na celu impresję odbiorcy, 
reklamę jakiegoś produktu lub promocję akcji charytatywnej.  
Murale można zdefiniować jako wielkoformatową grafikę na ścianach budynków.  
W Polsce w okresie PRL-u szczególnie upowszechniły się murale reklamujące przedsiębiorstwa 
i instytucje, które zasadniczo reklamy nie potrzebowały, ponieważ najczęściej byli to 
monopoliści na rynku. Niemalże w każdym mieście była gdzieś namalowana reklama PKO, PZU 
czy Totalizatora Sportowego albo Pewexu. Były też reklamy lokalnych fabryk i zakładów. Na 
przykład w Łodzi do dziś można spotkać murale Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Armii 
Ludowej, czy Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Pierwsza”.  
Łódzkie „murale”, jako pierwsze i jedyne w Polsce, doczekały się publikacji monograficznej, 
wydanej w 2010 roku 
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Mural w Katowicach w 3D, kamienica przy ul. 3 Maja. Mural wykonała warszawska agencja 
Good Looking 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mural [dostęp 14.03.2019] 

 
Najnowszy mural w Katowicach.  Ogromny mural przedstawiający Wojciecha Korfantego 
powstał w centrum Katowic na bocznej ścianie kamienicy na roku ul. Dudy-Gracza i 1 Maja. 
Autorem tego muralu jest artysta streetartowy Wojciech Walczyk. 
 
Czytaj więcej: https://dziennikzachodni.pl/nowy-mural-w-katowicach-z-wojciechem-
korfantym-gotowy-zdjecia-wideo/ar/13616402#wiadomosci [dostęp 14.03.2019} 
 
Dla ciekawych: 
Jak powstaje mural? 
Barwne, fantazyjne murale cieszą oko i uatrakcyjniają miejski krajobraz. 
Wybór ściany 
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Pierwszy krok do sukcesu to wybór odpowiedniej powierzchni. Murale nie lubią silnego 
nasłonecznienia, które może szybko i drastycznie zmienić nasycenie barw, dlatego jako 
podłoże dla nich lepiej sprawdzają się ściany północne i wschodnie niż południowe i zachodnie. 
Fatalne skutki może mieć też wilgoć, dlatego na przykład powierzchnie znajdujące się w strefie 
zraszania lub ściany oporowe, do których woda migrować może ze znajdującej się za nimi 
mokrej ziemi, dodatkowo powodując nagromadzenie się osadów mineralnych, zdecydowanie 
nie nadają się pod mural. Idealna powierzchnia dla wykonania malowidła to sucha, niezbyt 
nasłoneczniona (i nie podgrzewana!), będąca w stosunkowo dobrym stanie ściana. 
Rozwiązaniem jest też specjalna płyta, którą już po wykonaniu dzieła przymocowuje się do 
ściany, jednak wielu artystów twierdzi, że tak powstałe malowidło nie zasługuje już na miano 
muralu. 
Przygotowanie podłoża 
Mając już wybraną ścianę, należy ją starannie przygotować. Szacuje się, że około 80% porażek 
związanych z trwałością murali spowodowanych jest przez brak odpowiedniego 
przygotowania podłoża. Po pierwsze – jeżeli powierzchnia była wcześniej malowana, należy 
usunąć złuszczone resztki farby, zaś w przypadku farb olejnych konieczne jest delikatne 
szlifowanie, aby uzyskać dobrą przyczepność. Po drugie – trzeba się pozbyć grzybów i pleśni, 
zdrapując je przy pomocy drucianej szczotki po przemyciu ściany rozcieńczonym wybielaczem. 
Kiedy już ściana jest starannie oczyszczona, pokrywa się ją dwiema warstwami 
wodorozcieńczalnej farby gruntującej. Jeżeli mural ma być wykonany na płycie, ważne aby 
nanieść podkład także na jej krawędzie. 
Dobór farby 
Zanim murale stały się powszechną ozdobą miejskiego krajobrazu, w roli farb fasadowych 
stosowano zwykle produkty na bazie żywic akrylowych, toteż stały się one naturalnym 
wyborem artystów. Również dziś wysokiej jakości farby akrylowe uznawane są w tym wypadku 
za najbardziej odpowiednie. Świetnie przylegają do murów lub podłoży cementowych, są 
półprzepuszczalne dla wilgoci, a więc nie grozi im wypłukanie wskutek wysokiego ciśnienia 
pary wodnej, a do tego dobrze radzą sobie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. 
Jedyny ich feler to podatność na działanie promieni UV, które mogą powodować z jednej 
strony rozerwanie długich łańcuchów akrylanowych i obniżenie trwałości, a z drugiej – 
spontaniczne sieciowanie usztywniające powłokę (podczas gdy jedną z jej zalet jest właśnie 
elastyczność, umożliwiająca dostosowanie się do nierówności podłoża, szczelin i bruzd, a także 
zapobiegająca pękaniu w razie wstrząsów). 
W przypadku farb domowych i dekoracyjnych możemy wybierać w wielu różnych rodzajach 
żywic akrylowych, jednak nie każda z nich równie dobrze nadaje się do tworzenia murali. 
Niektóre tworzą zbyt miękkie, mało trwałe i niewystarczająco odporne na wilgoć powłoki (do 
takich należą choćby żywice lateksowe lub winylowo-lateksowe). Należy też zwrócić uwagę na 
zawartość żywicy. Wiele farb dekoracyjnych zawiera minimalną ilość żywicy przy której 
produkt jest zdolny do użytku, przez co utworzone przez nie powłoki szybko się ścierają, mogą 
kredować lub łatwo ulegać wymywaniu. Powłoki oferowane przez duże firmy specjalizujące 
się w produktach do tworzenia murali, jak amerykańskie Golden Paints czy Nova Color, 
zawierają zwykle 100% żywicy akrylowej. Rozważny wykonawca powinien zadbać, aby  
w przypadku wykorzystanej do malowania farby zawartość ta była jak najwyższa. 
Kolory 
Światło słoneczne może oczywiście nie tylko wpływać niekorzystnie na elastyczność powłoki, ale  
i przyczynić się do blaknięcia koloru. Na zmiany nasycenia barwy wpływają też wilgoć, kwaśne deszcze 
oraz dymy przemysłowe. W tym wypadku jednak wiele zależy od rodzaju barwnika. Niektóre z nich, jak 
żółcie kadmowe, zmieniają kolor bardzo szybko, inne są bardziej odporne. Tak czy siak, warto 
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zainwestować w warstwę przezroczystego lakieru ochronnego, który zapewni trwałość kolorów  
i efektowny wygląd muralu na dłużej. 

 
Mural_Valparasío27 w Chile (fot. Wikimedia Commons) 
Ponieważ na wielką skalę sztuka muralu rozwinęła się niedawno, brakuje nam jeszcze wciąż 
rzetelnych obserwacji, które potwierdziłyby, co i w jak dużym stopniu wpływa na trwałość 
ściennych malowideł. Powyższe wskazówki mają jednak charakter uniwersalny – na pewno nie 
zaszkodzą, a z dużym prawdopodobieństwem pozwolą się cieszyć wspaniałym wyglądem 
muralu przez długie lata. 
http://www.rynekfarb.pl/jak-powstaje-mural/ [dostęp 14.03.2019] 
 
8. Rozwinięcie – przebieg krok po kroku w dwóch etapach. 
I etap: czas 45 min.  
  -  podział na grupy, 
  -  wykonanie projektu muralu  do tematu lekcji, 
  -  wybór najlepszego projektu.  
 

II etap: czas 45 min. 
  -   realizacja wybranego projektu muralu, 
  -  ustalenie kolejności działania i wykonanie poszczególnych elementów projektu, 
   -  wykonanie muralu, 
   -  dołączenie stopki redakcyjnej; tytuł , autorzy, idea. 
 
 9. Podsumowanie warsztatów:   
 Wyeksponowanie muralu na terenie szkoły. 
 
 
 

http://www.rynekfarb.pl/jak-powstaje-mural/
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FII.1.10-11    
 
Instytucje i placówki propagujące kulturę w Katowicach. 
 
1.Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 
Katowice niewątpliwie jest miastem kultury. Funkcjonuje tu wiele instytucji i placówek 
propagujących kulturę, zawłaszcza kulturę wysoką. Uczniowie z pewnością znają (nawet  
z nazwy ) większość z nich. Aby nie ograniczyć ich aktywności podczas realizacji tego tematu 
do przeglądania stron Internetowych , proponuję inną formę lekcji, jest nią Quest.  
 
Forma ta wymaga wcześniejszego zaplanowania wyjścia poza szkołę i przeznaczenie na to 
odpowiedniej ilości czasu. Sam quest zajmie ok 90 min. Należy również uwzględnić czas 
dojścia/dojazdu na miejsce, z którego wyruszamy na trasę questu i czas powrotu.  
 
Questing to rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa historycznego, przyrodniczego 
i kulturowego danego regionu. W wielu elementach gra ta przypomina podchody i harcerskie 
gry patrolowe oraz gry miejskie. Od gier miejskich questy odróżnia bezobsługowość, a od 
podchodów dodatkowo też to, że są ściśle związane z konkretnymi miejscami i spełniają rolę 
edukacyjną. 
 
Celem questingu jest rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem, szukanie 
wyjątkowości w ciekawych i zupełnie zwyczajnych miejscach, upowszechnianie wiedzy 
o miejscach wyróżniających się krajobrazem, przyrodą, czy dziedzictwem kulturowym. Poza 
elementami edukacyjnymi, questing może pełnić również funkcje czysto rozrywkowe. To 
jednocześnie ciekawa metoda promocji regionów lub obiektów w myśl zasady „nauka przez 
zabawę”. 
Questing jest uatrakcyjnieniem spaceru dydaktycznego (edukacyjnego) – formy zajęć 
dydaktycznych prowadzonych poza szkołą. 
Wycieczki i spacery spełniają doniosłą rolę w procesie wychowania dzieci i zapoznania ich  
z otaczającym światem. Są korzystne dla zdrowia i psychicznego odprężenia, dzięki atrakcji, 
swobodzie i radości.  
Uczniowie dzięki wycieczkom i spacerom pogłębiają wiedzę. Są zaciekawieni. Zagłębiają się  
W temat, przechodzą od tego, co znane, do tego, co nieznane, intrygujące. Zaciekawienie  
i ciekawość dzieci są tu najważniejszym "motorem" aktywności. Kiedy dzieci zapoznają się ze 
swoim najbliższym środowiskiem przyrodniczym, poczują się w nim bezpieczne. 
Wtedy będą coraz samodzielniej pogłębiać swoje obserwacje.  
Wycieczki, czy spacery mogą być też inspiracją i punktem wyjścia do dalszego rozwijania 
materiału programowego czy problematyk i szkolnej. Mogą być ilustracją niejako tego 
wszystkiego, co dzieci wcześniej już podczas nauki szkolnej poznały.1 
 
2. Temat 
 Instytucje i placówki propagujące kulturę w Katowicach. 

                                                           
1 Barbara Tomasiewicz Walory dydaktyczno- wychowawcze spacerów i wycieczek. 
http://www.zojedlanka.stoczeklukowski.pl/Walory%20dydaktyczno%20wychowawcze%20sp
acerow%20i%20wycieczek.pdf [dostęp 23.01.2019]. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podchody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_miejska
http://www.zojedlanka.stoczeklukowski.pl/Walory%20dydaktyczno%20wychowawcze%20spacerow%20i%20wycieczek.pdf
http://www.zojedlanka.stoczeklukowski.pl/Walory%20dydaktyczno%20wychowawcze%20spacerow%20i%20wycieczek.pdf
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3. Pytanie kluczowe: 
Czy Katowice można nazwać miastem kultury i sztuki? 
 
4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 
 
Cel główny: : Pogłębienie wiedzy uczniów na temat działalności instytucji kultury  
w Katowicach. 
Cele szczegółowe: 

 uczeń wymienia najważniejsze instytucje kultury w Katowicach, i zna ich lokalizację 

 analizuje działalność tych instytucji, 

 pozyskuje  aktualne  oferty  instytucji, które znajdują się na trasie questu, zwłaszcza te, 
które uważa za szczególnie atrakcyjne i uzasadnia dlaczego, 

 rozróżnia różne formy i miejsca działań placówek kultury 
 

5. Metody i techniki pracy: 
spacer dydaktyczny po śródmieściu Katowic z Questem. 
 
6. Środki dydaktyczne: 
Quest Od gwiazd do biblioteki 
 
7.Wprowadzenie do lekcji (zagrywka).  
Zaproszenie uczniów do  udziału w Queście. Wytłumaczenie na czym podlega zabawa. 
Dodatkowym poleceniem  dla uczniów jest zebranie informacji na temat działalności instytucji, 
które odwiedzą podczas Questu (informatory, programy, repertuary, zaproszenia itp.), będą 
one przydatne podczas realizacji kolejnych tematów.  
 
8. Rozwinięcie.(Przebieg zajęć krok po kroku). 
Jak się bawić. 
Każdy uczestnik zabawy otrzymuje ulotkę ( do wydrukowania w załączniku PDF), na której 
w formie rymowanki umieszczone są wskazówki podpowiadające w jakim kierunku poruszać 
się w terenie. W queście znajdują się zadania i zagadki, których rozwiązanie jest możliwe tylko 
po dotarciu do właściwego miejsca. Kierując się tymi informacjami uczestnik dociera do 
miejsca zakończenia zabawy, w którym ukryty jest skarb. Skarbem jest pieczęć, której odcisk 
przystawia się na ulotce questowej. W ten sposób uczestnicy dokumentują przejście całej 
trasy. 
 
9. Podsumowanie zajęć 
Refleksje uczniów-uczestników questu co do samej formy zajęć i jej skuteczności edukacyjnej 
(czego dowiedzieli się będąc uczestnikami questu). 
Ponieważ uczniowie mieszkają zapewne w różnych dzielnicach Katowic, albo w innych 
miastach metropolii, mogą zarekomendować na kolejnej lekcji inne instytucje i placówki 
kultury działające w ich miejscu zamieszkania, np. Teatr Żelazny w Katowicach- Piotrowicach.  
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10. Materiały pomocnicze dla nauczyciela. 
 
Załącznik nr 1  - prezentacja multimedialna Od gwiazd do biblioteki – spacer dydaktyczny po 
śródmieściu Katowic z Questem + wydrukowany quest dla każdego uczestnika. 
 
Rozwiązanie Questu: 
1. MOODRO 
2. NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA 
3. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE 
4. SPODEK 
5. GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
6. CARL MORITZ 
7. ATENEUM       
 

 Hasło końcowe:    KULTURA, SZTUKA, ROZRYWKA. 
 
 

 Kulturalne serce aglomeracji http://pl.invest.katowice.eu/ludzie/27/kultura.html    
dostęp[1.02.2019r.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.invest.katowice.eu/ludzie/27/kultura.html
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F.II.1.12-13 

Wielkie wydarzenia kulturalne w Katowicach. 

1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji  

Katowice to miasto kultury. Na terenie miasta organizowane są wielkie imprezy kulturalne. Są 
to wydarzenia jednorazowe, imprezy cykliczne, plenerowe. Te największe odbywają się  
w centrum miasta i w tzw. Strefie Kultury. Niektóre, cykliczne  imprezy muzyczne omówiliśmy 
na  poprzednich lekcjach. Oprócz koncertów w Katowicach organizowane są inne wydarzenia 
kulturalne na skalę ogólnopolską i międzynarodową . Warto o nich wiedzieć i się nimi 
zainteresować, gdyż mogą być inspiracją dla młodzieży do odkrywania swoich talentów.  

Na realizację tematu proponuję 3 jednostki lekcyjne (3x45 min.) 

   a.     poznanie wielkich wydarzeń kulturalnych w Katowicach 
   b.     wizualizacja wybranych wydarzeń-praca w grupach 

2. Temat. 

Wielkie wydarzenia kulturalne w Katowicach. 

3. Pytanie kluczowe: 

Czy organizowanie wielkich wydarzeń kulturalnych ma wpływ na prestiż i rozwój Katowic? 

4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 

Cel główny: Rozbudzenie zainteresowań wielkimi wydarzeniami kulturalnymi w Katowicach. 

Cele szczegółowe: 

 uczeń wymienia wielkie wydarzenia kulturalne odbywające się w Katowicach, 

 uzasadnia dlaczego określane są jako wielkie, 

 wyszukuje informacje na temat  zbliżających się wydarzeń,  

 ocenia znaczenie tych wydarzeń dla prestiżu i rozwoju miasta, 

 rekomenduje na forum klasy i szkoły wybrane wydarzenie,  

 prezentuje postawy tolerancji i akceptacji wobec  wyborów kolegów i koleżanek. 
 

5. Metody i techniki pracy: 

dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, z informacją, praca w grupach, burza mózgów, 
warsztaty plastyczne. 
 

6. Środki dydaktyczne: 



130 
 

informatory i programy instytucji kultury, materiały biurowe.  

7.Wprowadzenie do lekcji (zagrywka).  

Kto z was był uczestnikiem jakiegoś  wielkiego wydarzenia kulturalnego w Katowicach? Jeżeli 
tak,  to jakie to wydarzenie i dlaczego je wybrałeś? Czy wiecie  jakie czekają mieszkańców 
Katowic w najbliższym czasie?  
 
8. Rozwinięcie.(Przebieg zajęć krok po kroku). 
 

 uczniowie opowiadają o wydarzeniach, w których brali udział, lub o których słyszeli, 

 zapoznają się w grupach z innymi wydarzeniami ( materiały pomocnicze nr 10.1 – 10.10), 

 dyskutują na temat znaczenia tych wydarzeń dla rozwoju i prestiżu miasta (materiał 
pomocniczy nr 10.11), 

 uzgadniają  jak zarekomendować i wyeksponować te i inne wydarzenia kulturalne na 
forum klasy i szkoły, 

 zgodnie z ustaleniami planują w grupach jak wykonają to zadanie ( projekt). 

9. Podsumowanie zajęć. 

Ustalenie składu grup projektowych i ich przydział zadań.  

10. Materiały pomocnicze dla nauczyciela. 

http://pl.invest.katowice.eu/ludzie/27/kultura.html 

http://katowicemusic.com/miasto-muzyki/ 

 

 

10.1 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE już blisko 20 lat pełni rolę 
czułej busoli współczesnego życia teatralnego w Polsce. Patronem duchowym katowickiego 
Festiwalu jest Konrad Swinarski, główną nagrodą – „Laur Konrada” – jedna z najważniejszych 
nagród reżyserskich w dziedzinie teatru w Polsce. 

http://festiwal-interpretacje.pl/ [dostęp:28.02.2019] 

10.2 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – wojewódzka samorządowa 
instytucja kultury organizująca różnorodne imprezy artystyczne, głównie na terenie Górnego 
Śląska. Najważniejszym przedsięwzięciem jest coroczny, interdyscyplinarny festiwal sztuki 
kameralnej Ars Cameralis, prezentujący dokonania artystów zarówno górnośląskich, jak  
i zapraszanych z całego świata.  Instytucja została założona w 1994 roku, podlega Samorządowi 
Województwa Śląskiego:  
 promuje, popularyzuje w kraju i za granicą górnośląskich artystów (np. Expo 2000  

w Hanowerze i Expo 2008 w Saragossie, Prezentacja Kultury Śląskiej w Nadrenii Północnej-
Westfalii, Erinnerung an Arbeit / Pamięć pracy w Zollverein-Essen); 

 prowadzi całoroczną działalność impresaryjną, współpracując ze scenami, galeriami, 
muzeami i innymi instytucjami kulturalnymi Górnego Śląska (organizacja II i III edycji 

http://pl.invest.katowice.eu/ludzie/27/kultura.html
http://katowicemusic.com/miasto-muzyki/
http://festiwal-interpretacje.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Expo_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanower
https://pl.wikipedia.org/wiki/Expo_2008
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saragossa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadrenia_P%C3%B3%C5%82nocna-Westfalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadrenia_P%C3%B3%C5%82nocna-Westfalia
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Festiwalu Muzyki Śródziemnomorskiej, wystaw Klausa Staecka, Antonio Saury zbiorowej 
ekspozycji Labirynt pamięci, oblicza zła 1939-2009 w katowickim BWA, Sławomira Rumiaka 
w bielskim BWA, Carlosa Saury w Górnośląskim Centrum Kultury, Lecha Majewskiego w 
Galerii Zachęta; koncertu Ala Di Meoli w Galerii „Szyb Wilson”, spektaklu „Flamenco Hoy” 
prezentowanego z okazji inauguracji starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 dla 
miasta Katowice); 

 współpracuje z programami promocji i prezentacji kultury i sztuki (np. z katowickim biurem 
Europejska Stolica Kultury 2016); 

 udział w programach promocji kultury polskiej w ramach europejskiej integracji 
regionalnej np. Tool Quiz (współpraca z samorządami w Belgii, Walii, Norwegii, Francji, 
Hiszpanii); 

 współpracuje z instytucjami i placówkami kultury w Paryżu, Tokio, Berlinie, Cuenca, 
Vitoria-Gasteiz, Mediolanie, Düsseldorfie; 

 współpracuje z instytucjami i placówkami kultury Województwa Śląskiego (Muzeum 
Śląskim, BWA, GCK, Teatrem Ateneum, Jazz Clubem Hipnoza, Klubem 50x50, Rondem 
Sztuki, Filharmonią Śląską, Galerią „Szyb Wilson” w Katowicach, Muzeum Górnośląskim  
w Bytomiu, BCK, CSW „Kronika” w Bytomiu, Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Instytutem 
Mikołowskim im. Rafała Wojaczka, Instytucją Filmową „Silesia-Film”, Teatrem Zagłębia  
w Sosnowcu, Zamkiem Sieleckim w Sosnowcu, ZKWK Guido w Zabrzu, Galerią POD NAD  
w Tarnowskich Górach, Pałacem w Rybnej) szkołami (ASP, AM), środowiskami 
artystycznymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu; 

 prowadzi działalność wydawniczą/ 

http://www.cameralis.art.pl/ 

http://arscameralisfestiwal.pl/ 

http://bip-slaskie.pl/cameralis/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_Kultury_Ars_Cameralis_Silesiae_Superioris 

10.3 Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga − jeden  
z najważniejszych polskich konkursów wykonawczych.  
 
Od 1982 roku należy do Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych  
z siedzibą w Genewie. Inicjatorem i organizatorem pierwszej edycji (1979) w 100. rocznicę 
urodzin Grzegorza Fitelberga był jego uczeń, Karol Stryja, prowadził on też następne edycje 
konkursu, aż do śmierci w 1998 roku.  
 
Konkurs przeznaczony jest dla dyrygentów, którzy w dniu inauguracji imprezy nie przekroczyli 
35. roku życia. Jego repertuar obejmuje utwory klasycyzmu wiedeńskiego, romantyzmu  
i muzyki XX wieku, w tym utwory kompozytorów polskich. MKD odbywa się w Katowicach  
w cyklu pięcioletnim, natomiast wcześniej odbywał się w cyklu czteroletnim.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Konkurs_Dyrygent%C3%B3w_im._Grzegorza_Fitelberga  
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10.4 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Katowice Dzieciom –Śląski Teatr Lalki  
i Aktora Ateneum; 

coroczny festiwal teatralny odbywający się w katowickim Teatrze Ateneum.  

Pierwszy festiwal zorganizowano w roku 2002. Gromadzą się na nim polscy i zagraniczni 
twórcy teatru dla dzieci. W czasie imprezy przyznawane są Nagrody Prezydenta Miasta 
Katowice oraz Śląskiego Oddziału ZASP-u.  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Festiwal_Teatr%C3%B3w_Lalek_%E2

%80%9EKatowice_Dzieciom%E2%80%9D 

 

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35018,24071564,lalkarze-z-nagrodami-zakonczyl-
sie-13-miedzynarodowy-festiwal.html 
 
10.5 Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A Part (wcześniej: Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów A Part) jest międzynarodowym przeglądem najciekawszych zjawisk 
artystycznych z obszaru sztuk performatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem teatru: 
pozainstytucjonalnego, autorskiego, niewerbalnego, eksperymentalnego, alternatywnego  
i innowacyjnego. Impreza odbywa się w Katowicach i miastach ościennych. Festiwal powstał 
w 1994 roku i jest jedną z najstarszych cyklicznych imprez teatralnych w Polsce. Dyrektorem 
artystycznym od początku istnienia imprezy jest Marcin Herich. Od nazwy festiwalu wzięła 
nazwę powstała w 2004 roku grupa teatralna i nadające jej osobowość prawną 
stowarzyszenie. Podczas dotychczasowych edycji festiwalu wystąpiły w Katowicach czołowe 
polskie i europejskie teatry innowacyjne i niewerbalne, między innymi Akhe, Betontanc, 
Compagnie Cacahuete, Compagnie Mossoux-Bonte, czarneNIEBObiałe, Derevo, Do-Theatre, 
Farma v Jeskyni, Gledalisce Glej, Mladinsko Gledalisce, Granhoj Dans, Kamchatka, Scena 
Plastyczna KUL, Senza Tempo, Societas Raffaello Sanzio, Teatr Ósmego Dnia, Theaterlabor im 
Tor 6, Theater Titanick, Troubleyn/Jan Fabre, United Cowboys, Via Negativa, Abattoir Ferme, 
DAH Teatar, Tantehorse i wiele innych. 

 http://apart.art.pl/pl/a-part-festiwal/ 

10.6 Ars Independent Festival (dawniej MFF Ars Independent) – międzynarodowy festiwal 
filmu, animacji, gier wideo i wideoklipu, poświęcony współczesnej, szeroko pojętej kulturze 
audiowizualnej, odbywający się od 2011 r. w Katowicach. Wydarzenie organizowane jest przez 
instytucję Katowice Miasto Ogrodów. Ars Independent to interdyscyplinarny festiwal 
prezentujący różne media kultury audiowizualnej (film, animację, gry wideo, wideoklip, 
muzykę, nowe technologie). Podstawę programową festiwalu stanowią cztery 
międzynarodowe konkursy: Czarny Koń Filmu (fabularne filmy pełnometrażowe), Czarny Koń 
Animacji (animowane filmy krótkometrażowe), w ramach których premierowo prezentowane 
są debiuty oraz filmy drugie reżyserów z całego świata, a także Czarny Koń Gier Wideo (nowe 
gry wideo) oraz Czarny Koń Wideoklipu (nowe wideoklipy).  
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http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35018,24071564,lalkarze-z-nagrodami-zakonczyl-sie-13-miedzynarodowy-festiwal.html
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35018,24071564,lalkarze-z-nagrodami-zakonczyl-sie-13-miedzynarodowy-festiwal.html
http://apart.art.pl/pl/a-part-festiwal/
https://pl.wikipedia.org/wiki/2011
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice_%E2%80%93_Miasto_Ogrod%C3%B3w
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Ponadto program co roku uzupełniają pokazy filmów i animacji, wystawy gier wideo  
i prezentacje nowych technologii, multimedialne sekcje tematyczne, panele dyskusyjne  
i spotkania z twórcami, koncerty i imprezy taneczne.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Festiwal_Filmowy_Ars_Independent

_Katowice 

10.7 Festiwal Filmów Niezależnych kilOFF − coroczny festiwal kina niezależnego odbywający 
się w okolicach jesieni w Katowicach, cyklicznie od 2005 roku. Festiwal ma na celu promocję 
szeroko pojętego kina niezależnego i kultury niezależnej, prezentację filmów sceny OFF, w tym 
amatorskich, nakręconych przez osoby młode, niemające koneksji z branżą kinematograficzną. 
Od 9. edycji istotnym elementem staje się także próba zmiany spojrzenia na kino niezależne 
poprzez jego profesjonalizację. Festiwal opatrzony jest licznymi wydarzeniami towarzyszącymi 
m.in panelami dyskusyjnymi, prelekcjami oraz dyskusjami przed i po seansie w ramach 
formuły klasycznego DKF-u, wykładami na tematy filmowe i około-filmowe, warsztatami  
z różnych dziedzin procesu tworzenia filmu, koncertami, imprezami muzyczno-tanecznymi  
i innymi wydarzeniami kulturalnymi.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal_Film%C3%B3w_Niezale%C5%BCnych_kilOFF 

10.8 Katowice Street Art Festival Street art 

„Street art – dziedzina sztuki tworzona w miejscu publicznym, najczęściej "na ulicy" w formie 
bezprawnej ingerencji. Termin zawiera w sobie tradycyjne graffiti, lecz często jest użyty dla 
odróżnienia aktywności artystycznej w przestrzeni miejskiej od wandalizmu.  

Określenia street art najprawdopodobniej po raz pierwszy użył Allan Schwartzman w 1985r.  

Street art nie posiada ściśle określonych reguł działania, struktur dzieła, ani innych 
wyznaczników. Każdy tworzy jak chce i gdzie chce, przy czym w opinii odbiorców niekoniecznie 
jest to uznawane za działalność artystyczną.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Street_art 

Katowice Street Art Festival – święto sztuki ulicznej odbywające się co roku w okolicach maja. 
Wprowadza do Katowic prace przedstawicieli streetartu z całego świata, najczęściej są tymi 
pracami murale na budynkach. 
 
Festiwal jest znany z upiększania przestrzeni Katowic. Zapraszani są artyści z różnych krajów, 
odbywają się również warsztaty, wystawy, koncerty, pokazy filmów oraz wycieczki rowerowe 
śladem murali powstałych podczas poprzednich edycji festiwalu.  
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Historia i idea wydarzenia 

 

Mural z 2013 roku, namalowany podczas Katowice Street Art Festival, przez hiszpańskiego 
artystę pod pseudonimem SpY. 
 
Przez pierwsze dwie edycje, mieszkańcy Katowic zapoznawali się z ideą Festiwalu. Odbywały 
się warsztaty, które miały na celu oswojenia ludzi do takich działań, a znaczna część prac 
stanowiła tylko miejską dekorację. W trzeciej edycji, pozwoliło to na dobór artystów, którzy 
tworząc prace, umieszczali na ścianach często krytyczne komentarze, które kierowane były do 
miasta, mieszkańców i streetartu. Festiwal był propagowany i rozwinął się gdy Katowice bez 
powodzenia starały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Festiwal ma pokazać, 
że bezrefleksyjne malowanie na ścianach nie jest tym, czego miasto potrzebuje.  

 

Mural z 2012 roku, namalowany podczas Katowice Street Art Festival, przez artystę pod 
pseudonimem Escif. 
 
Wydarzenia i program trzeciej edycji rozniosły się nie tylko wśród polskich znawców sztuki 
ulicznej, ale spotkały się z pozytywnym odzewem ze mediów i portali z Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Festiwal stał się miejscem refleksji i poważnych rozmyślań oraz konfrontacją 
z miastem i jego mieszkańcami przez zadawania trudnych pytań.  
 
Chcąc się rozwijać i wnikać coraz bardziej na miejską przestrzeń, postanowiono przekształcić 
wydarzenie w projekt artystyczny. Pozwoliło to na dokładniejsze ukazanie charakteru miasta 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Street_art
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Stolica_Kultury
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oraz jego ukrytych i zapomnianych historii. Festiwal jest próbą ukazania znaczenia i roli miasta 
oraz jego mieszkańców, co w rozwoju miasta wydaje się być niezbędne.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice_Street_Art_Festival 

http://katowicestreetartair.pl/projekt/ 

10.9 Biennale Plakatu Polskiego  

Ogólnopolski konkurs prezentujący twórczość artystów uprawiających sztukę plakatu. 
Cykliczna impreza artystyczna w formule biennale została powołana do życia z inicjatywy 
Tadeusza Grabowskiego i polskich artystów grafików w 1965 roku.  
 
Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach jest najstarszym konkursem w dziedzinie sztuki 
plakatowej, najważniejszym spotkaniem artystów uprawiających sztukę plakatu. Zaistniało  
w 1965 roku, o rok wyprzedziło Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie i inne 
międzynarodowe konfrontacje plakatu na świecie. Ranga wystawy spowodowała, że Galeria 
Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach stała się znaczącą instytucją kulturotwórczą. 
Pokłosiem każdego konkursu jest wystawa, na której prezentowane są prace wybranych 
artystów. Są wśród nich prace zarówno artystów uznanych, jak i najmłodszych, debiutujących. 
Zgromadzone plakaty cechuje różnorodność tematyczna i warsztatowa.  
Plakaty zgłaszane do konkursu mogą pochodzić z dwu kategorii: projekty autorskie, plakaty 
drukowane na zlecenie. W ramach jubileuszowego, 25. Biennale jury uhonoruje autorów 
najwybitniejszych plakatów nagrodami:  
 
- Grand Prix,  
- Złotym Medalem Marszałka Województwa Śląskiego,  
- Srebrnym i Brązowym Medalem Prezydenta Miasta Katowice  
oraz Wyróżnieniami Honorowymi. Przyzna także nagrodę za szczególny wkład w rozwój sztuki 
plakatowej w Polsce.  
 
10.10 Triennale Grafiki Polskiej   

10. TRIENNALE GRAFIKI POLSKIEJ 

Jest najstarszym i najbardziej prestiżowym przeglądem polskiej grafiki współczesnej. 
Wydarzeniem, którego ambicją jest wyłonienie najbardziej interesujących postaw i tendencji 
artystycznych w ramach tej dyscypliny. Triennale Grafiki Polskiej to nie tylko konkurs i wystawa 
pokonkursowa – to także wystawy towarzyszące, oprowadzania kuratorskie, lekcje muzealne 
i warsztaty. 
 
Wystawa pokonkursowa 10. Triennale Grafiki Polskiej będzie prezentowana w Muzeum 
Śląskim w Katowicach. Rozpocznie się 26 października 2018 roku i będzie trwała do 27 stycznia 
2019 roku. Jury selekcyjne  wybrało 97 prac, które będą prezentowane podczas wystawy 
głównej. 21 października obradowało jury konkursowe, w którym większość stanowili  twórcy 
zagraniczni.  Laureatów Triennale przedstawiono w czasie wernisażu wystawy, 26 października 
w Muzeum Śląskim w Katowicach. 
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Organizatorem konkursu i wydarzeń towarzyszących jest Akademia Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Lokalizacje wystaw związanych z Triennale Grafiki Polskiej 2018: 
 
Muzeum Śląskie,  
BWA Katowice, 
Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi,  
Śląski Teatr Lalki i aktora Ateneum. 

https://asp.katowice.pl/wydarzenia/10-triennale-grafiki-polskiej.html 

10.11 Wykorzystanie wielkich wydarzeń do promocji miasta na przykładzie Katowic 

(fragment artykułu w: Zeszyty Naukowe  ZNUV 2015;40;29-41) 

Krzysztof Cieślikowski, Joanna Kantyka 

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

Wykorzystanie wielkich wydarzeń w promocji miasta – na przykładzie Katowic 

Streszczenie 

Celem rozważań jest pokazanie różnych wydarzeń (kulturalnych, sportowych i biznesowych) 
jako skutecznej formy promocji, wykorzystywanej do kreowania pozytywnego wizerunku 
miasta i pozwalającej przełamywać stereotypy. W artykule przeprowadzono rozpoznanie 
typologii wydarzeń i zaproponowano także własną wraz z uzasadnieniem przyjętych kryteriów 
podziału. Autorzy dokonali analizy i charakterystyki wielkich wydarzeń zrealizowanych  
w ostatnich latach w Katowicach. Przedstawione statystyki potwierdzają duże znaczenie 
promocyjne tych wydarzeń i konieczność dalszego zaangażowania administracji miasta  
w utrzymanie cyklicznych i przyciąganie kolejnych imprez. 

Wstęp 

W gospodarce wolnorynkowej coraz bardziej konkurencyjny rynek wymusza większą 
aktywność marketingową także miast jako podmiotów tego rynku. Instytucje odpowiedzialne 
za promocję miasta bardziej świadomie wykorzystują wydarzenia do osiągania celów 
promocyjnych. 
 
W artykule przedstawiono wydarzenia (eventy) jako jedną z form public relations, która 
pozwala kreować pozytywny wizerunek miasta i wyróżnić się na tle konkurencji. Dla 
skutecznego podejmowania decyzji w zakresie przyciągania wydarzeń do miasta pożyteczne 
może okazać się uporządkowanie terminologii i typologii wydarzeń. Pozwoli to na ich 
przejrzystą analizę i wstępną ocenę atrakcyjności imprezy z punktu widzenia interesów 
administracji miasta. 
 
Katowice wykorzystują wielkie wydarzenia dla realizacji celów promocyjnych i poprawy 
rentowności utrzymywanych obiektów spotkań. 

https://asp.katowice.pl/wydarzenia/10-triennale-grafiki-polskiej.html
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Promocja miasta na rynku turystycznym. 

Pojęcie „promocja” znajduje szerokie zastosowanie w języku polskim. Jedna ze starszych 
definicji określała promocję jako ocenę kwalifikującą ucznia do przejścia do następnej klasy; 
akt nadania tytułu naukowego (zwłaszcza doktorskiego); szeroko zakrojone działanie 
popierania handlu zagranicznego, łącznie z informacją, reklamą i wystawiennictwem;  
w muzyce rozrywkowej – wprowadzanie na rynek (promowanie) nowego zespołu albo solisty 
lub nowej płyty (Kopaliński 1990). 
 
Za promocję miasta odpowiadają najczęściej jednostki funkcjonujące w ramach struktur 
organizacyjnych administracji samorządowej miasta lub organizacje i instytucje specjalnie w 
tym celu powołane. Promocje w marketingu terytorialnym definiuje się jako całokształt 
działań związanych z komunikowaniem się ̨jednostki terytorialnej z otoczeniem, obejmujący 
informowanie o walorach gospodarczych, turystycznych i kulturowych miasta, przekonywanie 
o jego atrakcyjności i skłanianie do nabycia lub konsumpcji subproduktów terytorialnych 
(Florek 2006). Działania promocyjne miast adresowane są ̨ najczęściej do: aktualnych 
 i potencjalnych inwestorów, turystów i odwiedzających, pracujących w mieście, studentów, 
pracowników administracji samorządowej i mieszkańców. Mogą także dotyczyć kreowania 
pozytywnego wizerunku dla potrzeb współpracy z innymi miastami, instytucjami  
i organizacjami międzynarodowymi. 

Wielkie wydarzenia jako forma promocji miast w Polsce 

Termin „wydarzenie” (“event”) powszechnie odnosi się do ważnego zdarzenia albo wybitnego 
osiągnięcia w jakiejś dziedzinie. 
 
Wydarzenie to coś „specjalnego”, „wyjątkowego”, „unikatowego”, „wykraczającego poza 
codzienne doświadczenia”, odróżniającego dany czas od innych bardziej rutynowych 
czynności, takich jak np. praca (Getz 1989). „Wydarzenie” to jednorazowe lub rzadko 
występujące zdarzenie wykraczające poza zwykłe programy lub działania organu 
finansującego lub organizacyjnego. Dla uczestników wydarzenie może być specjalną okazją do 
wypoczynku, społecznym lub kulturowym doświadczeniem (Goldblatt 2014). 

Promocja miasta Katowice z wykorzystaniem wielkich wydarzeń 

Jednym z miast na terenie Polski, którego administracja przywiązuje dużą wagę do wydarzeń, 
jako skutecznej formy promocji, są Katowice. W ostatnich kilku latach zainicjowano inwestycje 
w samym centrum miasta i podjęto intensywne wysiłki w przyciąganiu wielkich wydarzeń do 
miasta. Katowice posiadają wiele atutów dla realizacji wielkich wydarzeń m.in. dobrą 
infrastrukturę komunikacyjną, nowoczesne zadaszone miejsca spotkań przygotowane dla 
realizacji różnych wydarzeń, w tym m.in. Halę Widowiskową „Spodek”, która została  
w ostatnich latach gruntownie wyremontowana. Spodek to też jeden z największych w kraju 
obiektów spotkań w Polsce – 11 500 miejsc. Ponadto w 2014 roku w centrum miasta oddano 
do użytku kolejne wielofunkcyjne zadaszone obiekty spotkań: nową siedzibę Muzeum 
Śląskiego i nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 
W 2015 roku funkcjonuje  Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które jest połączone z halą 
„Spodek” i stworzy największe w tej części Europy zadaszone miejsce spotkań. Zachodzące 
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przemiany w centrum miasta to inwestycje, które w latach 2009-2015 przekroczyły 2,6 mld 
złotych. http://www.spodek.eu [dostęp: 29.10.2014]. 

Największe zadaszone miejsca spotkań w Polsce 

Lp. - Nazwa obiektu – Miasto - Pojemność całkowita 

1. Kraków Arena Kraków 15 328 
2. Atlas Arena Łódź 13 805 
3. Ergo Arena Gdańsk/Sopot 11 409 
4. Hala Spodek Katowice 11 500 
5. Hala Sportowa MOSiR Łódź 9 010 
6. Hala Toruń Toruń 9 250 
7. Hala Łuczniczka Bydgoszcz 8 000 
8. Azoty Arena Szczecin 7 403 
9. Hala Podpromie Rzeszów 6 804 
10. Hala Stulecia / Ludowa Wrocław 6 500 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie witryn internetowych wymienionych obiektów 
[dostęp:23.02.2015]. 
 
Mając na uwadze posiadany potencjał materialny dla organizowania wielkich wydarzeń, jak 
również rozpoczęte inwestycje w kolejne miejsca spotkań, administracja miasta Katowice od 
kilku lat intensyfikuje działania w zakresie przyciągania wielkich wydarzeń do miasta. 
Odpowiedzialnym za te zadania jest Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice, który od 2014 
r. wspomagany jest także przez Katowice Convention Bureau. Kwota przeznaczana na 
realizację zadań promocyjnych Katowic w 2014 roku (13,7 mln zł) była największa w kraju. 
 
Wydatki miast na promocję miast w 2014 roku 
1. Katowice 13 700 000 
2. Bydgoszcz 11 600 000 
3. Wrocław 8 000 000 
4. Gdańsk 7 700 000 
5. Krosno 6 529 800 
6. Kraków 6 500 000 
7. Białystok 5 300 000 
8. Łódź 5 200 000 
9. Poznań 4 900 000 
10. Rzeszów 4 300 000 
 
Źródło: opracowanie na podstawie: Wydatki promocyjne miast 2014, 
http://marketingmiejsca.com.pl [dostęp: 18.02.2015]. 
 
W ramach tego budżetu podejmowane są aktywne zabiegi o utrzymanie i przyciągnięcie 
nowych imprez kulturalnych, sportowych i biznesowych. 
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Wśród wielkich wydarzeń kulturalnych w Katowicach można wymienić m.in. OFF Festiwal, 
realizowany w mieście od 2010 roku. Jest to cykliczna impreza kulturalna, trwająca trzy dni  
w sierpniu, która co roku przyciąga ponad 11 tysięcy odwiedzających, kilkudziesięciu artystów, 
kilkaset dziennikarzy z kraju i ze świata. W styczniu 2012 roku OFF Festival został doceniony 
na arenie międzynarodowej zdobywając prestiżową nagrodę European Festival Award  
w kategorii Najlepszy Festiwal Średniej Wielkości. W tym samym roku serwis internetowy 
Pitchfork wyróżnił OFF Festival i umieścił go na liście 20 najważniejszych festiwali letnich na 
świecie. 
Następne wielkie wydarzenie, na którym co roku jest ponad 11 tysięcy odwiedzających to 
Festiwal Nowa Muzyka (Tauron Nowa Muzyka). Od 2009 roku festiwal odbywa się  
w Katowicach, trwa kilka dni pod koniec sierpnia. Niezależnie od tego, w różnych miejscach  
w trakcie roku odbywają się koncerty w ramach cyklu „Before Tauron Nowa Muzyka”. Na 
imprezie akredytowanych jest ponad dwustu dziennikarzy z kraju i ze świata, w czasie kilku dni 
występuje ponad 60 grup muzycznych. 
 
Kolejna wielka impreza to Rawa Blues Festival, aktualnie największy i jeden z najstarszych  
w Polsce, jeden z największych na świecie, festiwal muzyki bluesowej. Od początku (1981 r.) 
organizowany jest w Katowicach w hali widowiskowej Spodek. Nazwa festiwalu pochodzi od 
katowickiej rzeki Rawy. Impreza jest cykliczna, trwa dwa dni w październiku. Liczba 
odwiedzających przekracza 11 tysięcy osób. W 2012 roku Rawa Blues Festival został 
uhonorowany wyjątkowo prestiżową nagrodą. Największe międzynarodowe stowarzyszenie 
bluesowe, The Blues Foundation, przyznało Rawie nagrodę Keeping The Blues Alive w kategorii 
Festival International. 

Do kolejnych wielkich wydarzeń zaliczyć należy profesjonalny kobiecy turniej tenisowy 

Katowice Open. Jest to turniej rangi WTA International Series, zaliczany do cyklu WTA Tour. 
Rozgrywany na kortach twardych w hali w katowickim Spodku od 2013 roku o puli nagród 
przekraczającej 250 tysięcy dolarów. W ciągu kilku dni liczba odwiedzających imprezę osiąga 
kilkanaście tysięcy widzów, kilkuset dziennikarzy i kilkudziesięciu sportowców. Impreza 
cykliczna (w kwietniu) ma znaczenie międzynarodowe, na stałe wpisała się w kalendarz 
wydarzeń miasta Katowice. 
 
Sukcesem też zakończyły się zabiegi Wydziału Promocji Miasta Katowice o przyciągnięcie 
międzynarodowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Jest to jedna z najbardziej 
prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce. Od 2012 roku wyścig na stałe 
wpisał się w wydarzenia sportowe w mieście. Rokrocznie w sierpniu Katowice będą miastem 
etapowym do 2019 roku. W wyścigu uczestniczy ponad 180 czołowych kolarzy ze świata, 
kilkuset dziennikarzy i miliony widzów telewizyjnych transmisji. 
 
We wrześniu 2014 roku Katowice były jednym z miast gospodarzy Mistrzostw Świata w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn 2014. 18. edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego o tytuł Mistrza 
Świata, zorganizowana została w dniach 30 sierpnia – 21 września 2014 r. w Polsce przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej (PZPS) i telewizję Polsat, pod patronatem Międzynarodowej Federacji 
Piłki Siatkowej (FIVB). W Katowicach odbyły się mecze grupowe oraz finałowe. Mecz finałowy 
reprezentacji Polski z Brazylią oraz ceremonię rozdania medali oglądało na hali widowiskowej 
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Spodek 12 000 osób, a telewizja odnotowała nowy rekord oglądalności w tym dniu – ponad 
17 mln osób (por. tabela 3). 
 
Do wielkich wydarzeń zaliczyć należy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jest to 
cykliczne wydarzenie trwające kilka dni w maju lub kwietniu od 2009 roku. Pomysłodawcą  
i organizatorem Kongresu od pierwszej edycji jest grupa Polskie Towarzystwo Wspierania 
Przedsiębiorczości. Kongres stał się najważniejszą imprezą biznesową w Europie Centralnej. 
Uczestniczą w niej ważne osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii i mediów.  
W 2014 roku liczba odwiedzających wyniosła 6100 gości, 500 dziennikarzy z 200 redakcji. 
Kolejna wielka impreza biznesowa to Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
odbywający się co roku we wrześniu. Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach. Kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających 
przedstawicieli sektora MSP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, 
samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. Odwiedza go kilka tysięcy osób. Zaliczany 
jest do najważniejszych w Europie wydarzeń poświęconych sektorowi MSP. 
 
Opisane imprezy stanowią tylko kilka z wielu realizowanych w mieście Katowice. Największy 
budżet promocyjny wśród polskich miast jest celowo inwestowany. W najbliższych latach 
wysiłki i zabiegi o przyciąganie kolejnych wielkich wydarzeń będą zintensyfikowane, gdyż 
uchwałą Rady Miasta z dnia 10 września 2014 roku w sprawie realizacji działań promocyjnych 
Miasta Katowice, związanych z rozwojem turystyki biznesowej na ten cel przeznaczono  
w mieście na lata 2015-2020 kwotę 54 mln zł. Wydatkowanie tych pieniędzy wiąże się także  
z dalszą aktywnością Convention Bureau Katowice i wsparcia dla przyciągania wielkich 
wydarzeń do Międzynarodowego Centrum Kongresowego jako kluczowego projektu na rynku 
turystyki biznesowej w regionie. 
 
Administracja skupia swoje wysiłki na największych, najbardziej prestiżowych imprezach 
kulturalnych, sportowych i biznesowych, cyklicznych o randze międzynarodowej, traktując 
wielkie wydarzenia jako formę promocji. Efekty w postaci liczby odwiedzających, gości 
specjalnych, zainteresowania mediów, rozgłosu w mediach są już zauważalne  
i imponujące, w długim horyzoncie czasowym powinny przynieść także pozytywne zmiany 
wizerunku miasta. 

Podsumowanie 

Wydarzenia, jako forma długofalowego oddziaływania na świadomość odbiorcy przekazu 
(uczestnika, słuchacza, widza, pracownika, mieszkańca, inwestora), z uwagi na doświadczenia 
różnych uczestników, tworzą atmosferę wyjątkowości – unikalności, niepowtarzalności 
procesu komunikacji i stanowią jedną z najskuteczniejszych form promocji. Przytoczone 
przykłady wydarzeń (kulturalnych, sportowych i biznesowych), w Katowicach, a także szereg 
działań organizacyjnych i zarządczych świadczą o szczególnie dużym znaczeniu wydarzeń dla 
realizowanych działań promocyjnych w tym mieście. 

Cały artykuł: 

Link : cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.../Zeszyty-naukowe-40_2015.29-41.pdf 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqic241f7fAhXMb1AKHUyyB4MQFjAGegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-d3b9a174-bb6c-4e8f-a81b-45d4348e4f68%2Fc%2FZeszyty-naukowe-40_2015.29-41.pdf&usg=AOvVaw0-q1cBNkORZMLXHUbS0LHe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqic241f7fAhXMb1AKHUyyB4MQFjAGegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-d3b9a174-bb6c-4e8f-a81b-45d4348e4f68%2Fc%2FZeszyty-naukowe-40_2015.29-41.pdf&usg=AOvVaw0-q1cBNkORZMLXHUbS0LHe
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1. Proponowany scenariusz lekcji w formie warsztatów. 
 
2.  Cel ogólny:  
Wykonanie słupa ogłoszeniowego z butelek plastikowych 1,5 l typu PET.  Wykonanie plakatów 
techniką kolażu dla wybranych stałych wydarzeń kulturalnych odbywających się  
w Katowicach. 

3. Cele szczegółowe: 

Uczniowie: 

1. wzmocnią postawę twórczą w pracy z grupą, 
2. pogłębią wiedzę o swoim potencjale twórczym, 
3. wykonają własne projekty artystyczne, 
4. wykonają słup ogłoszeniowy, 
5. wykonają plakaty, 
6. umieszczą plakaty na słupie ogłoszeniowym i wystawią na korytarzu szkolnym. 

 
 

4. Czas trwania warsztatów: 90 min. (2x45 min.) 

5.  Metody i techniki/formy pracy 

o pogadanka, dyskusja, praca twórcza uczniów 
o praca w grupach, praca zbiorowa. 

6.  Materiały: butelki plastikowe typu PET –pojemność 1,5 l. ( podstawa słupa ogłoszeniowego 
np. 68 butelek), zużyte płyty CD np. na daszek, przeźroczyste taśmy klejące , klej na gorąco, 
szary papier 50x70 cm (1 arkusz dla każdej grupy), wycinki z gazet, informatory kulturalne, 
fotografie, klej biurowy lub Magik, pastele tłuste ew. farby plakatowe, mazaki, markery, 
nożyczki itp.  

7. Wprowadzenie do lekcji: 

Plakat „to plastycznie zakomponowane ogłoszenie publiczne” Musi mieć w sobie komponent 
graficzny, estetyczny. Plakat spełnia kilka podstawowych funkcji: informacyjną, reklamową – 
zwraca na siebie uwagę w przestrzeni publicznej, estetyczną – co lokuje go w kręgu sztuki, 
czasem wychowawczo-propagandową. Analiza plakatu umożliwia jego typologię ze względu 
na przeznaczenie, jak i formę graficzną komunikatu.  
 
 plakaty zewnętrzne – nośnik reklamy outdoorowej. Pierwszy taki plakat zewnętrzny  

o wymiarach powyżej 50 stóp kwadratowych powstał w 1835 roku w Nowym Jorku,  
w pracowni Jareda Bella, gdzie drukowano zwyczajne plakaty na potrzeby cyrku; 

 plakaty propagandowe; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/No%C5%9Bnik_reklamy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Outdoor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_(miara)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1835
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plakat_propagandowy
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 plakaty awangardowe, porewolucyjne - oddziaływały na odbiorcę poprzez graficzną grę 
skojarzeń i wykorzystanie fotomontażu; 

 plakaty teatralne; 
 plakaty filmowe; 
 plakaty muzyczne; 
 plakaty sportowe; 
 plakaty księgarskie – traktowane jako reklama lokalizowana w punktach sprzedaży 

publikacji; 
 plakaty reklamowe; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plakat  [dostęp 13.03.2019] 
 
Rozwinięcie – przebieg warsztatów krok po kroku 
 
Warsztaty przebiegają w dwóch etapach (2x45 min) 
 
I etap: wykonanie słupa ogłoszeniowego. 
 
Pracuje cały zespół. Uczestnicy warsztatów wykonują poziome elementy słupa 
ogłoszeniowego w kształcie zbliżonym do koła. Łączą puste butelki plastikowe typu PET (poj. 
1,5 l.) klejem na gorąco. Element, który jest podstawą słupa można obciążyć, wypełniając 
butelki wodą lub piaskiem - będzie bardziej stabilny. Tych elementów należy wykonać kilka. 
Powstałe elementy nakładają jeden na drugi, tworząc obiekt o kształcie walca. Płytkami CD 
można wykonać zwieńczenie słupa – można . Gotowy słup ogłoszeniowy  ustawiają na terenie 
szkoły w ogólnodostępnym miejscu.  

II etap: uczestnicy zajęć podzieleni są na grupy.  

Każda grupa dokonuje wyboru tematu plakatu i wykonuje swój plakat techniką kolażu na 
arkuszu szarego papieru o wymiarach 50x70 cm. (Należy pamiętać o prawach autorskich, jeżeli 
wykorzystywane są z materiały innych autorów). 
 
Kolaż (również z fr. collage) – technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji  
z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów 
codziennego użytku itp.). Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi 
technikami plastycznymi (np. farbą olejną, farbą akrylową, gwaszem).  
Słowo „kolaż” pochodzi od francuskiego czasownika coller (sklejać). Termin ten został użyty 
po raz pierwszy przez Georges Braque’a, a także Pabla Picassa na początku XX wieku, kiedy ta 
starożytna technika, znana w Chinach od 200 p.n.e., stała się częścią sztuki nowoczesnej.  
W późniejszym czasie wykorzystywana była także przez futurystów, surrealistów, dadaistów  
i konstruktywistów. Znanym wczesnym kolażem jest dzieło Picassa Martwa natura z plecionym 
krzesłem z 1911. Wikipedia [dostęp 4.04.2019] 

Jak zrobić kolaż? Instrukcja krok po kroku. 

1 krok.:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plakat
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozycja_(sztuki_wizualne)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82%C3%B3tno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_olejna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_akrylowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwasz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://pl.wikipedia.org/wiki/Futuryzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Surrealizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dadaizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstruktywizm_(sztuka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kola%C5%BC


143 
 

Zbierzcie materiały do kolażu i odnajdźcie w nich inspirację. Tradycyjne materiały do kolażu to 
skrawki papieru i inne płaskie elementy, takie jak wycinki z gazet i czasopism, zdjęcia lub ich 
kserokopie, tapety, folia, papier do pakowania prezentów oraz obiekty takie jak wstążki, 
sznurki, koraliki, pióra i kawałki materiału. Kolaż może obejmować obrazy, tekst, kolory 
jednolite lub bardzo zróżnicowane, różne tekstury. 

Wykorzystajcie to, co macie w zasięgu ręki. 

Kolaż to ambasador różnych form, możecie malować i rysować obok elementów, które 

wkleiliście lub po nich. 

Nie wykluczajcie żadnych materiałów, takich jak choćby papier ścierny, czy rozmazane zdjęcia.  

2 krok.:  

Wybierzcie bazę pod kolaż. Zazwyczaj bazę tę stanowi kartka papieru lub tektury, bo jest to 
powierzchnia najłatwiejsza do oklejania. Tło wcale nie musi być białe. Mogą je stanowić 
kolorowe strony z gazet, duże fotografie lub kartka z tekstem. Możecie po nim malować, 
rysować lub zakleić większość powierzchni. 

3 krok.:  

Przygotujcie bazę. 

Przygotujcie bazę przez dostosowanie jej do potrzebnych wymiarów i kształtu. Dodajcie też 
ozdoby, które chcecie umieścić w tle. 

4 krok.:  

Użyjcie nożyczek, aby powycinać kawałki do kolażu. Spróbujcie powycinać swoje materiały  
w niezwykłe kształty, wytnijcie słowa z różnych źródeł lub sklejcie je  
z pojedynczych liter lub je po prostu napiszcie markerem. Wytnijcie obraz, jego znaczną część 
lub tylko kawałek z charakterystycznym kolorem lub kształtem, który wywoła jakieś uczucia.  

Wycinajcie różne kształty wyrazów i obrazów. 

5 krok.: 
 
Spróbujcie także powydzierać niektóre fragmenty. Nieregularne kształty, które powstają 
podczas wydzierania, nadadzą zupełnie inny charakter, niż gładkie wycinanki. 

6 krok.: 

Dokładnie zaaranżujcie tło. Bawcie się różnymi elementami i nie bójcie się, że powstanie mały 
bałagan  
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7 krok.: 
 
Nałóżcie klej na każdy pojedynczy element. Nie musicie pokryć całej powierzchni, jeżeli nie 
chcecie i nie każdy kawałek musi być przyklejony na płasko. Możecie pozaginać lub zmiąć 
kawałki papieru lub tkaniny, by uzyskać odmienną teksturę. 

8 krok.:   

Pozostawcie chwilę całość do całkowitego wyschnięcia.  
Link tipy.interia.pl/artykul_4664,jak-zrobic-kolaz.html [dostęp 4.04.2019] 
 
Uczestnicy warsztatów zawieszają plakaty na słupie ogłoszeniowym ustawionym wcześniej na 
korytarzu szkolnym w  miejscu ogólnodostępnym. 
 
Informacje, komunikaty o wydarzeniach kulturalnych umieszczone na słupie ogłoszeniowym 
powinny być aktualizowane zgodnie z kalendarzem wydarzeń kulturalnych w Katowicach. 
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F.II.1.14-15. 
Górnośląska kobieta dawniej i dziś – wzorce, tradycje, stereotypy 
 
1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 
Kobiety na Górnym Śląsku odgrywały szczególną rolę, zarówno z uwagi na skomplikowane 
dzieje tego regionu, jak i jego przemysłowy charakter. Nie brakuje tu kobiet silnych, 
zdecydowanych, które potrafiły sobie radzić w różnych trudnych sytuacjach. Wiele z nich 
znamy z imienia i nazwiska. Wiele – jak na przykład robotnice pracujące na kopalniach – 
pozostają dla nas anonimowe, ale ich historia jest równie ważna.   
 
2. Temat.  
Górnośląska kobieta dawniej i dziś – wzorce, tradycje, stereotypy 
 
3. Pytanie kluczowe.  
Kim jest Ślązaczka?  
 
4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 
 
Cel główny: Zaprezentowanie szczególnej roli, jaką pełni kobieta w społeczeństwie i rodzinie 
na Górnym Śląsku 
 
Cele operacyjne: 
- uczeń zna pierwszą kobietę na tronie książęcym na terenie średniowiecznego Górnego Śląska 
– Violę, księżną opolską, której syn i wnuk wydali pierwsze dokumenty wspominające o wsi 
Dąb; 
- uczeń charakteryzuje rolę kobiet w dobie industrializacji, pracujących w śląskim przemyśle; 
- uczeń charakteryzuje rolę kobiety w rodzinie górniczej, dostrzega pozytywne i negatywne 
zjawiska związane ze specyfiką tradycyjnej śląskiej rodziny;  
- uczeń omawia przemiany w funkcjonowaniu rodziny i roli kobiety w okresie PRL oraz  
w czasach współczesnych; 
- uczeń przedstawia rolę kobiet w ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Katowicach w XIX  
i XX wieku oraz w trakcie I wojny światowej; 
- uczeń omawia sytuację nauczycielek na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym; 
- uczeń przedstawia krótkie biografie kobiet, związanych z Katowicami: Katarzyna Salomon, 
Waleska Tiele-Winckler i Ewa Tiele-Winckler, Elżbieta Korfanty, Wanda Jordan-Łowińska, 
Maria Göppert-Mayer. 
 
5. Metody i techniki pracy: 
pogadanka, analiza materiałów i źródeł 
 
6. Środki dydaktyczne: 
materiały źródłowe 
 
7.Wprowadzenie do lekcji (zagrywka). 
Nauczyciel przeprowadza z uczniami pogadankę na temat ich wyobrażeń i doświadczeń 
dotyczących Ślązaczek, starając się znaleźć cechy charakterystyczne dla śląskiej kobiety (takich 



146 
 

jak silny charakter, rodzinność, gościnność). Uczniowie mogą dzielić się historiami rodzinnymi, 
przywołać postacie własnych matek, babć. 
 
8. Rozwinięcie. (Przebieg zajęć krok po kroku). 
 
Lekcja 1 – kobiety na Górny Śląsku od średniowiecza do XIX wieku  
 
1. Uczniowie analizują materiał pomocniczy nr 1 i materiał pomocniczy nr 2 i odpowiadają: 
- kim była Wiola i jaka była jej rola w dziejach Górnego Śląska? 
- jak można interpretować wizerunek na jej pieczęci? 
 
2. Uczniowie czytają materiał pomocniczy nr 3 i wypełniają tabelę: 
 

Imię i nazwisko Lata życia Dokonania 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
3. Uczniowie analizują materiał pomocniczy nr 4 i charakteryzują rolę kobiet w górnośląskim 
przemyśle.  
 
4. Uczniowie analizują materiał pomocniczy nr 5 i charakteryzują tradycyjną rolę kobiety  
w górnośląskiej rodzinie  
 
Lekcja 2 – Kobiety na Górnym Śląsku w XX wieku – polityczki, działaczki, naukowczynie   
 
1. Uczniowie czytają materiał pomocniczy nr 6 i 7 i odpowiadają na pytania: 
- jakie były możliwości prowadzenia działań społecznych przez kobiety na Górnym Śląsku  
w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku? Jaki był stosunek władz pruskich do tych działań? 
- jak zmieniła się rola górnośląskich kobiet po 1918 roku? W jaki sposób angażowały się  
w politykę podczas powstań i plebiscytu? 
- które kobiety związane były z Katowicami we współczesnych granicach, jako przewodniczące 
górnośląskich kół towarzystw Polek (wynotuj lub zaznacz na materiale pomocniczym)?  
 
2. Uczniowie czytają materiał pomocniczy nr 8 i wypełniają tabelę: 
 

Imię i nazwisko Lata życia Dokonania 
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3. Uczniowie analizują materiał pomocniczy nr 9 i odpowiadają na pytania: 
- czym była tzw. „ustawa celibatowa”? 
- jak uzasadniano jej wprowadzenie? 
- jak postrzegano na Górnym Śląsku rolę nauczycielek w kontekście tradycyjnego modelu 
rodziny? 
 
9. Podsumowanie zajęć. 
 
10. Materiały pomocnicze 
 
1. A. Muszyńska, Księżna opolska, Viola. 
 
Viola, księżna opolska  
Początek XIII wieku to w całej Polsce okres postępującego rozbicia dzielnicowego. Śląsk 
podzielony był wówczas na księstwo wrocławskie, czyli coś, co w dużym uproszczeniu 
nazywamy dziś Dolnym Śląskiem i księstwo opolsko-raciborskie (Górny Śląsk), które 
obejmowało między innymi tereny dzisiejszego Chorzowa. W 1211 po śmierci Mieszka 
Plątonogiego, przeszło pod władanie jego syna, Kazimierza I opolskiego, którego żoną właśnie 
była wspomniana Viola. Warto wspomnieć, że pierwsza wzmianka o Dębie pojawia się  
w dokumencie z 19 marca 1299 wystawionym przez ich wnuka, księcia Kazimierza 
bytomskiego przekazującego wieś Chorzów i Krasny Dąb (Chorzow et Crasni Damb) 
klasztorowi bożogrobców w Miechowie jako fundację na utrzymanie klasztoru oraz Szpitala 
św. Ducha w Bytomiu. Wcześniejsze istnienie Dębu mógłby sugerować m.in. dokument syna 
Violi i Kazimierza – Władysława opolskiego z 1257 w którym wspomniana jest odbudowa 
zniszczonego najazdem Tatarów Chorzowa i Białobrzezia przez zakon Bożogrobców. 
Białobrzezie to prawdopodobnie pierwotna nazwa Dębu. Z kolei jej córka Eufrozyna wydała 
na świat króla Polski Władysława Łokietka  
Nie wiadomo, kiedy się urodziła, nie wiadomo nawet skąd pochodziła, choć Jan Długosz 
napisał o niej, że była genere et natione Bulgara – sugeruje się, że Kazimierz mógł brać udział 
w krucjacie i w drodze powrotnej z Ziemi Świętej, która wiodła przez Bułgarię, poślubił jedną 
z tamtejszych księżniczek. Jednak nie tylko pochodzenie Violi świadczy o jej wyjątkowości  
w krajobrazie historycznym Górnego Śląska. To, co wiemy na pewno, to, że gdy Kazimierz 
opolski zmarł, w roku 1229, jego synowie, Mieszko, późniejszy książę Mieszko Otyły  
i Władysław byli jeszcze małoletni. Zgodnie z ówczesną tradycją, rządy w księstwie opolskim 
objęła właśnie Viola. Nie była to sytuacja wyjątkowa, przykładów takich kobiecych rządów w 
imieniu małoletnich synów możemy w tamtym okresie znaleźć sporo. Viola jednak była 
pierwsza jeśli chodzi o teren Górnego Śląska. Zarządzała kancelarią, wydawała dokumenty, 
można jej też przypisać kilka fundacji kościelnych tego okresu. Tytułowała się księżną z Opola 
(Viola dei gratia ducissa de Opol – Viola, z Bożej łaski księżna Opola) lub księżną opolską (dei 
miseratione ducissa Opoliensis – z Bożego zmiłowania księżna opolska).  
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W historiografii istnieje pogląd, że władza i uprawnienia takich księżnych, sprawujących rządy  
w imieniu małoletnich dzieci, niczym nie różniła się od tych przynależnych władcom-mężczyzn. 
Z wyjątkiem oczywiście jednego z najważniejszych prerogatyw, czyli dowodzenia wojskiem. 
Ale czy na pewno? Viola wojskami raczej nie dowodziła, ale na jej pieczęci możemy dostrzec 
coś bardzo dziwnego . Księżna jak widać zasiada na tronie – jest to więc pieczęć majestatyczna, 
choć sfragistycy mogliby się kłócić, ponieważ brak jest typowych insygniów władzy (berła  
i korony). Warto dodać, że jest to pierwsza tego typu, a więc majestatyczna pieczęć na śląsku 
(władcy zwykle mieli pieczęcie piesze lub konne). Księżna trzyma za ręce dwóch synów, co jest 
symbolem legitymizacji jej władzy, pochodzącej od prawowitych następców tronu. Jeśli zaś 
spojrzymy na jej ramiona i kolana, możemy dostrzec elementy zbroi płatowej, w tym 
nakolanniki i naramienniki. Jest to tym samym najwcześniejszy na tym terenie wizerunek zbroi 
płatowej w ikonografii – dotąd za pierwsze przedstawienie tego typu uznawano pieczęć 
Henryka Pobożnego. Niestety utrzymanie władzy przez księżną nie było łatwe. Po schedę po 
Kazimierzu I opolskim zgłosili się inni pretendenci. Mowa o Henryku Brodatym, skądinąd 
znanym i wybitnym władcy tego okresu, który rządził w sąsiednim Wrocławiu. Viola, w obronie 
przed jego zakusami, wystarała się o bulle protekcyjne u samego papieża, który zobowiązał do 
opieki nad nią polskich hierarchów kościelnych. W 1238 roku Mieszko Otyły dorósł do 
samodzielnego objęcia rządów. Wiola bynajmniej nie usunęła się w cień, miała nadal duże 
wpływy w księstwie opolskim, zatroszczyła się też o siebie i swojego młodszego syna 
Władysława przyjmując w 1238 r. od księcia wrocławskiego Henryka Pobożnego – syna 
Henryka Brodatego – ziemię kaliską. Viola była regentką w księstwie kaliskim do 1243 r., kiedy 
to Władysław objął samodzielne rządy jako książę kaliski. Rok później utracił te ziemie, ale już 
w 1246 roku objął tron opolski po zmarłym starszym bracie. Viola z kolei otrzymała od Mieszka 
w testamencie dwa bardzo ważne strategicznie grody, a więc Cieszyn i Racibórz.  
Między innymi dzięki działaniom księżnej udało się uniknąć podziału księstwa opolskiego 
pomiędzy jej synów. Dopiero po śmierci Władysława opolskiego księstwo uległo rozdrobnieniu  
w związku z licznym potomstwem tego władcy.  
Księżna Wiola zmarła 7 września 1251 r. w Opolu. Miała około 47 lat. Najprawdopodobniej 
pochowano ją obok męża w klasztorze norbertanek w Czarnowąsach (obecnie dzielnica 
Opola). 
 

 

2. Pieczęć księżnej opolskiej, Violi, za: M. Gumowski, Pieczęcie śląskie do końca XIV wieku, [w:] 
Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 3, red. Władysław Semkowicz, 
Kraków 1936, tabl. CXV, nr 79.  
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3. J. Popanda, Z urodzenia i z wyboru - katowiczanki, o których warto pamiętać (fragmenty)  
 
Z urodzenia i z wyboru - katowiczanki, o których warto pamiętać  
[…] Na początku chciałabym żebyśmy przenieśli się w czasie na koniec wieku XVI. Wtedy to 
właścicielką majątku mysłowickiego, w skład, którego wchodziły powstające Katowice, po 
śmierci swojego męża Mikołaja została Katarzyna Salomon (z. d. Kozłówna). Pierwsza 
wzmianka o pani na Mysłowicach pochodzi z 1582 r. z tzw. „czerwonej księgi Mysłowic”, 
potem bardzo często jej postać pojawia się w różnego rodzaju dokumentach. Szczególnie 
ciekawe są dokumenty związane z konfliktem pomiędzy panią Salomonową a jednym  
z najbardziej znanych kuźników, autorem dzieła Officina ferraria – Walentym Roździeńskim. 
Przez klika lat toczyli ze sobą procesy, których wynikiem było m. in. osadzenie Roździeńskiego 
w więzieniu miejskim w Pszczynie za to, że ośmielił się przeciwstawić swojej pani zwierzchniej, 
a co zakończyło się ostatecznym opuszczeniem kuźnicy przez Roździeńskiego. Jednak  
w przekazach historycznych znajdujemy też informacje o inicjatywach charytatywnych  
i działaniach na rzecz swoich poddanych, m. in. na pozwolenie na koszenie trawy przy stawach, 
w zamian za jeden dzień pracy przy żniwach czy korzystanie z pańskich pastwisk. Na ile jednak 
pani na Mysłowicach matkowała swoim poddanym i pomagała im we wszystkich potrzebach 
nie wiadomo, wiemy jednak, że potrafiła podczas swojego długiego życia (pierwsza wzmianka 
o niej pochodzi z roku 1558, data jej śmierci nie jest znana, ale było to najprawdopodobniej  
w 1614 roku) dbać o swoje interesy. Przejawiało się to także w dobrym wydaniu za mąż swoich 
licznych córek m. in. Jadwiga wyszła za Krzysztofa Mieroszewskiego a Dorota za Alberta 
Mieroszewskiego – rodzinę, w której w późniejszym czasie w posiadaniu były Katowice.  
Dwa wieki do przodu - Waleska Winkler urodziła się w 1829 roku w Miechowicach, jako córka 
Franza Wincklera i Alwiny Kalide (siostry znanego rzeźbiarza Teodora Kalide). Jako, że jej matka 
zmarła w kilka miesięcy po jej urodzeniu, ojciec ożenił się po raz drugi z Marią Domes - wdową 
po swoim pracodawcy Franciszku Aresinie, u którego najpierw był sztygarem w kopalni,  
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a później zarządcą kopalni „Maria” w Miechowicach. Mariaż okazał się dla Franza bardzo 
korzystny, bo stał się współwłaścicielem majątku żony. Majątek był sukcesywnie pomnażany, 
m. in przez kupno Katowic, a w 1840 roku zostało Wincklerowi nadane szlachectwo (przez 
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV). W 1851 roku Franz zmarł, dwa lata później jego żona, 
a majątek odziedziczyła Waleska. Wówczas chętnych do jej poślubienia nie brakowało – 
młoda, ładna i przede wszystkim bardzo bogata szlachcianka. 
Wybór padł na starszego o 6 lat pruskiego oficera Huberta von Tiele. Wersji spotkania Waleski  
i Huberta są dwie. Pierwsza mówi o tym, że porucznik von Tiele służył w jednym z pułków na 
Górnym Śląsku. Na prośbę swojej siostry i jej przyjaciółki, czyli Waleski wziął kilkumiesięczny 
urlop, po to żeby towarzyszyć obu pannom w podróży do Włoch. Po powrocie był już 
narzeczonym Waleski. Według drugiej wersji przyszłe małżeństwo poznało się na wyspie Rugia 
latem 1854 roku, podczas urlopu bądź kuracji. 6 września tego roku odbyły się zaręczyny, 
a w listopadzie ślub. Pan młody nie mógł poszczycić się tak ogromnym majątkiem jak jego 
przyszła żona, ale oboje mieli talent do pomnażania rodowej fortuny, której podstawą stał się 
przemysł. Wśród najbardziej katowickich zakładów można wymienić m. in. hutę „Martha” 
(zanim zbudowano kościół ewangelicki, w jednej z jej hal za pozwoleniem rodziny odbywały 
się nabożeństwa), „Franz-Fanny”, kopalnię „Ferdinand” czy „Beatę”. Mimo licznych interesów 
prowadzonych w Katowicach, swoją siedzibę mieli cały czas w Miechowicach (obecnej części 
Bytomia), natomiast w samych Katowicach znajdował się zarząd dóbr. Jedną z rezydencji 
rodziny Tiele-Winckler był pałac w Mosznej.  
Co natomiast można powiedzieć o samej Walesce? Jak pisała później jej córka Ewa, była 
przykładem ...osoby uduchowionej i pobożnej, gorąco modlącej się za swe dzieci. Wewnętrznie 
uwolniona od jakiegokolwiek śladu próżności, była bardzo skromna [...] Uczyła nas współczucia 
wobec ludzkiej niedoli i biedy, i nieraz pozwalała nam oddać otrzymany na urodziny złoty talar 
napotkanej biednej wdowie. Była bardzo uczulona na wszelką biedę i starała się, gdzie było 
tylko to możliwe, pomagać ludziom ubogim... Relacja ta zapewne jest prawdziwa – bowiem 
pisząca ją córka Waleski – Ewa jest jedną z najbardziej znanych kobiet Górnego śląska – 
szczególnie znana była jej działalność na rzecz ubogich, z jej inicjatywy w 1890 roku otwarto  
i poświęcono dom opieki dla sierot „Ostoja Pokoju”. Niedługo później Ewa została diakonisą  
i założyła diakonat (odpowiednik katolickiego zakonu) o takiej samej nazwie, który z biegiem 
czasu skupił wokół siebie 600 diakonis działających w 40 domach dla potrzebujących: 
biednych, chorych, byłych więźniów. Praca misyjna prowadzona była w wielu krajach, m. in.  
w Norwegii, Egipcie, Syrii, Chinach, Indiach i Gwatemali. Zapewne dumna ze swojej córki 
Waleska zmarła po długiej chorobie w 1880 roku i spoczęła w krypcie rodowej  
w Miechowicach. Obecnie Wincklerowie nie mają żadnego miejsca upamiętnienia  
w Katowicach, ale w czasach miejsce pomiędzy synagogą a gimnazjum przy ul. Mickiewicza 
(obecnie kawałek ulicy stawowej, gdzie znajdują się przystanki autobusowe) nazywane było 
placem Tiele-Wincklerów, a niedaleko od tego miejsca przebiegała ulica Tiele-Winckler Strasse 
(1939-1945 też taka nazwa). 
 
4. A. Muszyńska, Kobiety w dobie industrializacji. 
 

Kobiety w dobie industrializacji  
Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku wiązał się z przejęciem tego obszaru w 1740 roku  
w wyniku wojen śląskich przez Królestwo Prus. Liczne wojny prowadzone przez ambitnych 
władców Prus sprawiły, że mocno rozwijał się przemysł ciężki. Pod koniec XVIII stulecia,  



151 
 

z inicjatywy Fryderyka Wilhelma Redena znaleziono pierwsze złoża węgla (w okolicach Zabrza 
i Chorzowa) i wkrótce potem rozpoczęto budowę pierwszych państwowych kopalń i hut.  
W XIX wieku rozwój przemysłu postępował już bardzo dynamicznie. Od początków górnictwa 
na Śląsku, praca pod ziemią kobiet, a nawet dzieci, była czymś naturalnym. Z jednej strony 
często zdarzało się, że jedna pensja robotnika na kopalni nie wystarczała na utrzymanie, 
zwłaszcza jeśli zajmował on niskie stanowisko, a poza rębaczami w zasadzie większość załogi 
kopalni zarabiała na poziomie minimum egzystencji lub mniej. W takiej sytuacji bardzo szybko 
do pracy szli młodzi chłopcy, a niejednokrotnie również kobiety. Z drugiej strony, duża 
wypadkowość sprawiała, że niemało było wówczas wdów górniczych, które dostawały 
przeważnie zbyt niską rentę po zmarłym mężu, by móc się utrzymać. Na przykład w kopalni 
Król w Chorzowie w 1871 roku kobiety wraz pracownikami młodocianymi stanowiły 4,9% 
załogi, w 1889 roku same kobiety stanowiły 5,5% załogi. Przeważnie wykonywały one prace 
pomocnicze na powierzchni, choć zdarzało się, że również zjeżdżały na dół. Ich zarobki nie 
przekraczały 30-40% płacy mężczyzn pracujących pod ziemią, nie otrzymywały również 
deputatu węglowego (co ciekawe, przyznania im deputatu w wysokości 3ton węgla rocznie 
domagano się podczas jednego ze strajków górników, w 1889 roku, ale postulat ten nie został 
spełniony). Taka sytuacja była dość charakterystyczna dla Górnego Śląska, w przeciwieństwie 
do innych niemieckich zagłębi przemysłowych, gdzie zarobki i poziom opieki socjalnej były na 
wyższym poziomie. W efekcie, na początku XX wieku na górnośląskie kopalnie przypadało 
około 80% kobiet i dziewcząt, zatrudnionych w całym niemieckim górnictwie1.  
1 J. Jaros, Historia kopalni Król w Chorzowie 1791-1945, Katowice 1962, s. 100, 113, 116.  
2https://www.salon24.pl/u/liberalnaironistka/629411,tym-damom-nalezy-umyc-plecy, 
dostęp: 03.03.2019.  
W 1863 r. Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu wydał zarządzenie policyjne zakazujące 
zatrudniania kobiet i dziewcząt w kopalniach przy pracach dołowych, co groziło sankcjami 
karnymi. Natrafiło ono jednak na stanowczy sprzeciw właścicieli kopalń. Pod pretekstem, że 
WUG nie ma uprawnień do ingerencji w stosunki pracy górnośląscy baronowie węglowi 
odmówili likwidacji pracy kobiet w kopalniach.  
W czasach Polski Ludowej kobiety fedrowały węgiel równo z mężczyznami. Tak było aż do 1958 
roku. Wtedy w wypadku w kopalni rękę straciła Halina Karbowniak z kopalni Marcel i władze 
zakazały kobietom pracować pod ziemią2. Również wtedy Polska przyjęła 45. Konwencję 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, której główny punkt brzmi: „Żadna osoba płci żeńskiej 
bez względu na wiek, nie może być zatrudniona przy pracach pod ziemią w kopalniach.” 
Oczywiście główną motywacją do przyjęcia takiego rozwiązania, była dbałość o zdolności 
reprodukcyjne kobiet a tym samym rozwój demograficzny kraju. W tym samym czasie, co 
ciekawe, zakazano też pracy pod ziemią… koni. Górnicy nazywają to ustawą 2K.  
Konwencja 45. została zniesiona dopiero w 2005 roku przez rząd Donalda Tuska – senat zgodził 
się na ten krok w 2008 roku. Uznano, że literalny zakaz pracy na dole w kopalniach  
godzi w zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn, ponieważ uniemożliwia on 
wykonywanie prawa równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudnienia. W zamian za to 
nacisk ma być położony na wypracowanie standardów zapewnienia bezpieczeństwa na 
kopalniach i to wszystkim pracownikom, niezależnie od płci. Odsetek pań posiadających 
uprawnienia dołowe na polskich kopalniach jest oczywiście raczej niewielki. Większość z nich 
jest zatrudniona w działach mierniczo-geologicznych lub wentylacyjnych. 
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5. J. Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice 2006, 
s. 245-249. 
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6. H. Karczyńska, Kobiety w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku w okresie plebiscytu 
i powstań śląskich, Opole 1998, s. 10-15. 
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 7. H. Karczyńska, Towarzystwa kobiece i ich rola w życiu narodowym i społecznym w okresie 
powstań śląskich i plebiscytów, [w:] Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym 
Śląsku i Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku, red. H. Karczyńska, Opole 1996 i 1998 s. 90-95. 
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8. J. Popanda, Z urodzenia i z wyboru - katowiczanki, o których warto pamiętać (fragmenty) 
 

Z urodzenia i z wyboru - katowiczanki, o których warto pamiętać  
 
[…] Elżbieta Sprott urodziła się w 1882 roku w Karbiu jako córka sztygara. Pewnie jako 
ekspedientka z domu towarowego braci Barasch w Bytomiu, nie zdobyłaby takiej sławy, gdyby 

pewnego dnia nie zauważył jej tam robiący zakupy, dużo starszy od niej Wojciech Korfanty. 
Niespełna 21-letnia Elżbieta i 30-letni Wojciech wzięli ślub w 1903 roku – jednak zanim do 
niego doszło, musieli wiele przejść. Korfantemu niemieccy księża odmówili udzielenia ślubu 
kościelnego ze względu na artykuł, który ukazał się w piśmie „Górnoślązak” (nr 123 1903 r.), 
w którym miał krytykować niemieckie duchowieństwo – jednak najprawdopodobniej to nie on 
był autorem. Po tym incydencie, ślub mógł się odbyć, ale tylko cichy, tzn. bez organów, śpiewu 
i palących się świec na ołtarzu, a na to pan młody zgodzić się nie chciał. Na zapowiedziany na 
1 lipca ślub zjechali zaproszeni goście, bo nie zdołano powiadomić ich o odwołaniu 
uroczystości, odbyła się uczta weselna – ale bez wesela. Elżbieta musiał czekać aż do 5 
października, wtedy to po wielu perturbacjach doszło w Krakowie w kościele św. Krzyża do jej 
ślubu z Wojciechem. Można się tylko domyślać, ile stresów musiały kosztować Elżbietę te 
kilkumiesięczne problemy. Po ślubie para wróciła do Katowic i zamieszkała przy ul. Stawowej 
3. Tutaj urodziły się ich dzieci – Halżka, Zbigniew i Maria. Później przyszedł na świat najmłodszy 
syn Witold. Po kilku zmianach miejsca zamieszkania, okresie powstań i plebiscytu, rodzina 
Korfantych przeprowadziła się z powrotem do Katowic, by w końcu zamieszkać przy ul. 
Powstańców 41.  
 
W tym czasie Elżbieta udzielała się w Kole Polek, w 1927 roku stanęła na czele Katolickiego 
Związku Towarzystw Polek, w trzeciej kadencji sejmu śląskiego została wybrana na posłankę, 
poza tym była w zarządzie PCK. Pomagała swojemu mężowi w pracy, mimo, że zawsze 
trzymała się na uboczu, towarzyszył mężowi podczas wielu imprez i uroczystości, 
wychowywała dzieci. Zawsze poważna, elegancka, w kapeluszu, rękawiczkach, butach na 
obcasie, płaszczu z futrzanym kołnierzem. Spokojne życie skończyło się w 1935 roku, kiedy 
mąż w obawie przed represjami udał się na emigrację do Pragi w Czechosłowacji. Do kraju nie 
mógł wrócić nawet w 1938 na pogrzeb swego syna Witolda. Wrócił dopiero z fałszywym 
paszportem w kwietniu 1939, po dwóch dniach w domu został aresztowany i osadzony  
w więzieniu, mimo, że wypuszczono go w lipcu, był tak wycieńczony, że zmarł 17 sierpnia. Po 
pogrzebie męża, Elżbieta w pośpiechu opuszczała Śląsk – nadchodziła II wojna światowa. Ten 
czas spędziła w Wielkiej Brytanii, gdzie londyńskiej Radzie Narodowej reprezentowała Górny 
Śląsk. W 1947 r. powróciła do Katowic i zamieszkała ze swoimi siostrami w jednym z mieszkań 
w budynku, w którym się aktualnie znajdujemy. Dzieci mieszkały w Stanach Zjednoczonych. 
Ona sama bywała w kawiarniach „Kryształowa” przy ul. Warszawskiej i w „Monopolu”, często 
można ja było spotkać w kościele Mariackim. Nie angażowała się już w życie polityczne. Zmarła 
8 stycznia 1966 roku i została pochowana na cmentarzu przy ul. Francuskiej w mogile męża. 
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Wanda Jordan urodziła się 27 maja 1900 roku w Grzywnie niedaleko Torunia w rodzinie 
inteligenckiej. Mając 5 lat wraz z rodzicami przeprowadziła się do Bytomia, tam też ukończyła 
szkołę powszechną i niemieckie liceum żeńskie. Zgodnie z tradycjami rodzinnymi (dziadek był 
uczestnikiem powstania styczniowego) w 1919 roku rozpoczęła działalność w ruchu polskim. Sama 
Rodzina Jordanów bierze udział w pracach Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu, a ich 
dom jest punktem kontaktowym miejscowych harcerzy, do których również należy Wanda. W tym 
czasie organizuje pierwsze kursy dla drużynowych i zastępowych, kursy sanitarne, bierze także 
udział w polskiej akcji propagandowej przed plebiscytem oraz opiekuje się przybyłymi na Górny 
Śląsk Polakami-emigrantami, którzy przybyli oddać swe głosy za Polską. Podczas III powstania 
śląskiego przyczyniła się do zorganizowania zbrojnego oddziału harcerskiego, który walczył  
w okolicach Łabęd pod własnym sztandarem. W 1921 roku przenosi się do Katowic, gdzie po 
objęciu władzy przez Polaków 1922 roku, rozpoczyna pracę biuralistki w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim. W tym samym roku zostaje komendantką Chorągwi Śląskiej – jedynej na terenie 
Polski obejmującej harcerzy i harcerki. Dzięki jej intensywnej pracy wzrasta liczba zastępów  
i drużyn. W czerwcu 1924 roku doprowadziła do zlotu harcerstwa śląskiego w Katowicach. W zlocie 
wzięło udział ok. 200 harcerek i harcerzy, którzy mieszkali pod namiotami w parku Kościuszki. Był 
on przeglądem dorobku, sprawności i umiejętności drużyn oraz okazją do zaprezentowania 
społeczeństwu śląskiemu zwartości i prężności organizacji. W tym samym roku Jordanówna 
przewodziła licznej delegacji śląskiej na I Zlot Narodowy ZHP w Warszawie. Funkcję komendantki 
pełni do 1926 roku, a rok później zostaje wybrana przewodniczącą Zarządu Oddziału Śląskiego. 
Dzięki niej śląski oddział ZHP otrzymał własne lokum – urządzono w nim szwalnię, introligatornię  
i świetlice dla bezrobotnych. Jednym z jej największych osiągnięć była budowa stanicy harcerskiej 
na Buczu koło Skoczowa, zaprojektowanej i nadzorowanej przez jej przyszłego męża Mariana 
Łowińskiego. Uroczyste otwarcie miało miejsce w 1930 roku. Gdy wybuchła II wojna światowa jako 
pracownica Urzędu Wojewódzkiego została ewakuowana do Przemyśla, skąd wróciła 15 

października. Była przesłuchiwana przez gestapo, została wypuszczona z nakazem codziennego 
meldowania się. W 1940 roku otrzymała nakaz pracy w magazynie przedsiębiorstwa 
chemicznego. W czasie wojny związała się z konspiracją, weszła w skład żeńskiej komórki 
Polskich Sił Zbrojnych, bierze udział w organizowaniu tajnego nauczania, pomaga więźniom 
Oświęcimia i ich rodzinom. Po wojnie do 1953 roku pracowała jako kierowniczka administracji 
szpitala dziecięcego w Katowicach, później w Przedsiębiorstwie Budownictwa PW. Zmarła 31 
marca 1959 roku i została pochowana na cmentarzu w Bogucicach.  
Katowiczanką z urodzenia na pewno nazwać możemy jedną z najwybitniejszych kobiet XX 
wieku – laureatkę Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, urodzoną 28 czerwca 1906 roku  
w Katowicach Marię Goeppert-Mayer. Wywodziła się z rodziny śląskich lekarzy, prawników 
i profesorów. W Katowicach niestety mieszkała tylko trzy lata, w 1909 roku przeniosła się  
z rodzicami do Getyngi, gdzie jej ojciec objął stanowisko wykładowcy pediatrii. Dość 
skomplikowana droga jej nauki przywiodła ją w 1924 roku na wydział przyrodniczy 
uniwersytetu w Getyndze, gdzie studiowała do 1927 roku matematykę, po czym zapisał się do 
Maxa Borna na seminarium z mechaniki kwantowej. Z jego poparciem dostała się na 
stypendium naukowe na Uniwersytecie Cambridge, a po powrocie w wieku 24 lat obroniła 
pracę doktorską z fizyki matematycznej. Jeszcze przed obroną wyszła za mąż za Amerykanina 
Josepha Meyera, z którym wyjechała do Stanów Zjednoczonych i później miała dwójkę dzieci 
– Marię i Petera. W Stanach początkowo było jej dość trudno – nie mogła zostać zatrudniona 
na tym samym uniwersytecie, co jej mąż, więc podejmowała różnego rodzaju zlecone prace 
czy wolontariaty. Diametralnie jej sytuacja zawodowa i naukowa zmieniła się po uruchomieniu 
przez Stany Zjednoczone projektu budowy bomby atomowej. Jako jednej z nielicznych kobiet 
zaproponowano jej udział w programie atomowym. Została włączona w połowie 1942 roku do 
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tajnej grupy badawczej naukowców z Columbia University, noszącej od 1943 roku kryptonim 
SAM-Project. Po wojnie pracowała w Instytucie Badań Nuklearnych w Chicago. Przełomem  
w jej karierze były badania nad teorią pochodzenia pierwiastków. I wreszcie w 1963 roku 
Komitet Nobla z Fizyki ogłosił komunikat o przyznaniu jej Nagrody Nobla z fizyki, którą 
otrzymała z Hansem Jensenem, z uzasadnieniem: "za odkrycie struktury powłokowej 
atomów". To przyniosło jej prawdziwą sławę, była, bowiem trzecią kobietą w historii, która ją 
otrzymała. W 1971 roku przeszła ciężki atak serca, który przyczynił się do jej śmierci w lutym 
następnego roku. Maria Goeppert-Mayer została uczczona skromną tablicą pamiątkową na 
ścianie katowickiego domu przy ul. Młyńskiej, w którym się urodziła. Jej imieniem nazwana 
została też jedna z ulic w centrum Katowic. Trzeba jednak przyznać szczerze w tym miejscu, że 
są to dość skromne upamiętnienia.  
W tym samym roku, co Maria Goepprt-Mayer, ale kilka miesięcy później w październiku,  
w małej wiosce niedaleko Rawicza – w Wydawach, urodziła się Teodora Pruchnik. Atmosfera 
rodzinnego domu, gdzie wychowywała się wśród 11 rodzeństwa, a przede wszystkim wzór 
młodszej siostry, która postanowiła wstąpić do zakonu, i zachęta rodziców skłoniły ją także do 
założenia habitu. W 1931 roku wstąpiła do Zgromadzenia sióstr Św. Elżbiety. Jej Dom 
Prowincjonalny znajdował i znajduje się dalej przy ul. Warszawskiej. W pierwszych latach 
swojego życia zakonnego do 1941 roku pracowała w siedzibie bpa Adamskiego, później 
zajmowała się pielęgnowaniem chorych w szpitalach wojskowych. Po wojnie jako 
dyplomowana pielęgniarka pełniła służbę przy chorych w domach. Znana była z tego, że 
zawsze miała torbę wypchaną lekarstwami i chlebem, których nikomu nie odmawiała. 
Lekarstwa, które trudno było zdobyć, zawsze gdzieś wyszukała. Ci, którzy ją znali, wspominali, 
że zawsze była optymistycznie nastawiona do życia, nie zrażała się trudnościami, a jej 
bezpośredniość zdobywała serca innych ludzi. To wesołe usposobienie cechowało ją do 
samego końca, mimo cierpień, które przeżywała umierając na złośliwy nowotwór – nawet 
wtedy żartowała z innymi siostrami. Wyrazem uznania dla niej stała się manifestacja religijna 
w dniu jej pogrzebu, w którym wzięło udział 12 księży, 200 sióstr zakonnych i przede wszystkim 
ogromny tłum ludzi, którego cześć na pewno wiele niepozornej siostrze zawdzięcza. Grób 
siostry Borgii znajduje się przy ul. Francuskiej w Katowicach, a o ciągłej pamięci świadczą 
świeże kwiaty i płonące znicze, które zawsze można tam zauważyć.  
[…] 
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9. J. Glimos-Nadgórska, Tradycjonalizm śląski a równouprawnienie kobiet. Praca zawodowa  
i życie codzienne nauczycielek województwa śląskiego (1922-1939), [w:] Równe prawa 
 i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 
2000, s. 155-161. 
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11. Literatura, warte polecenia dodatkowe materiały  
 
1. G. Kempa, Edukacja dziewcząt i kobiet śląskich (od końca XIX wieku do wybuchu drugiej 
2. wojny światowej), Katowice 1996. 
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3. H. Karczyńska, Kobiety w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku w okresie plebiscytu  
i powstań śląskich, Opole 1998. 

4. Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku,  
t. III/1-2, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994. 

5. Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Zbiór studiów pod 
redakcją A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000. 

6. B. Sołtysowa-Schayerowa, Praca kobiet w służbie czynnej na Śląsku, [w:] O wolność Śląska, 
       Katowice 1931. 
7. Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim w XIX  

i XX wieku, red. H. Karczyńska, Opole 1996 i 1998. 
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Miejsce na uwagi – przemyślenia – wnioski. 
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Dział II 

 

 

 

Sport dawniej i dziś. 
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F.II.16 

 Najstarsze kluby sportowe w Katowicach 

1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 

W czasie realizacji tego tematu uczniowie mają zapoznać się z  wybranymi klubami 
sportowymi działającymi na terenie Katowic na przestrzeni ostatnich 100 lat jako przykładami 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji sportowych. Celem jest ukazanie sportu  
w kategoriach dobra społecznego.  

2. Temat. 

Najstarsze klubu sportowe w Katowicach 

3. Pytanie kluczowe: 

 Czy kluby sportowe mogą przetrwać zawirowania historii? Jeśli tak to dlaczego? 

4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie 

Uczeń po zajęciach potrafi: 
- wymienić najstarsze kluby sportowe na terenie Katowic; 
- zna obiekty sportowe; 
- zna współcześnie działające kluby sportowe i ich osiągnięcia; 
- korzystać z różnych źródeł informacji, selekcjonować wiadomości. 
 

5. Metody i techniki pracy: 

praca w grupach, „burza mózgów”, analiza materiałów źródłowych, dyskusja, praca z planem 
miasta. 
 
6. Środki dydaktyczne: 
kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, plan Katowic. 
 
7.W prowadzenie do lekcji / zagrywka /- brak 
 
8. Przebieg zajęć krok po kroku 
a/ "Burza mózgów" – JAKIE ZNASZ KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE KATOWIC NA 
PRZESTRZENI OSTATNICH 100 LAT? 
 
b/ OBIEKTY SPORTOWE DAWNIEJ I DZIŚ-  praca w grupach: wyszukiwanie w Internecie 
informacji o najstarszych klubów sportowych, uprawianych w nich dyscyplinach sportowych. 
 
c/ Współczesne kluby sportowe i ich osiągnięcia – praca z planem Katowic: zaznaczenie 
obiektów sportowych i ewentualnie ich zwiedzanie / wybrane obiekty najbliżej szkoły lub 
miejsca zamieszkania/. 
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9. Podsumowanie zajęć. 

Dyskusja   na temat wpływu różnych czynników na rozwój i działalność klubów sportowych ,  
czynnik ludzki: sponsorowanie, działacze, sportowcy, trenerzy itp; czynnik zewnętrzny: 
budżet, inicjatywy, pozyskiwanie funduszy itp. 

10. Materiały pomocnicze 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport_w_Katowicach 

 
KLUBY SPORTOWE  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Kluby_sportowe_w_Katowicach  
 
1. AEROKLUB ŚLĄSKI  
aeroklub.katowice.pl 
40-271 Katowice Lotnisko Muchowiec 
tel.: +48 32 256 10 53, +48 32 256 27 56  
modelarstwo, lotnictwo  
 
2. LUDOWO GÓRNICZY KS 38 PODLESIANKA  
podlesianka.katowice.pl/  
40-748 Katowice Sołtysia 25 
tel.: +48 32 206 61 39 piłka nożna, szachy, skat 
  
3. MURCKOWSKI AMATORSKI KLUB SPORTOWY MAKS 
http://uksmurcki.futbolowo.pl/news,2801573,maks-zaprasza.html  
40-749 Katowice Pl. Kasprowicza 4  
tel.: +48 32 255 66 19  
hokej na lodzie  
 
4. Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START 
www.startkatowice.pl  
40-800 Katowice Gliwicka 150  
tel.: +48 32 254 76 27  
pływanie, siatkówka, koszykówka, narciarstwo zjazdowe, podnoszenie ciężarów, tenis 
stołowy, szachy, kręgle, golball  
 
5. Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF SPARTAKUS 
 spartakus.katowice.pl/  
40-009 Katowice Warszawska 27 
 tel.: +48 32 253 74 49  
karate, kulturystyka, jujitsu  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport_w_Katowicach
http://uksmurcki.futbolowo.pl/news,2801573,maks-zaprasza.html
http://www.startkatowice.pl/
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6. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Miejski Katowice 
www.woprkatowice.pl/ 
 40-008 Katowice Al. Korfantego 66/6  
tel.: +48 32 203 21 41, 253 61 58  
pływanie  
 
7. Międzyparafialny Katolicki Klub Sportowy GLORIA Archidiecezji Katowickiej  
ksgloria.pl/  
40-582 Katowice Lubiny 9  
tel.: +48 32 252 31 49  
piłka nożna, siatkówka plażowa, halowa  
 
8. Klub Szachowy „HetMaN SZOPIENICE”  
hetmankatowice.pl/  
40-321 Katowice Gen. Hallera 28  
tel.: +48 32 256 80 08  
szachy  
 
9. Koszykarski Klub Sportowy MICKIEWICZ 
 https://slzkosz.pl/kluby/klub/24.html  
40-092 Katowice Mickiewicza 11 
tel.: +48 32 253 50 21, +48 32 253 50 31  
koszykówka 
 
10. GÓRNOŚLĄSKI KLUB SPORTOWY KATOWICE  
https://hokej.gkskatowice.eu/page/historia  
40-951 Katowice Al. Korfantego 35 
tel.: +48 32 258 32 61 wew.161  
hokej na lodzie  
 
11. Klub Sportowy 06 KLEOFAS  
www.06kleofas.pl/  
40-833 Katowice Obroki 43  
tel.: +48 32 254 20 33  
boks, szachy, karate, rekreacja 
  
12. ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE  
https://www.laczynaspilka.pl/klub/sts-katowice,4237.html 40-514 Katowice Ceglana 67 tel.: 
+48 32 757 40 50 piłka nożna  
 
13. Klub Sportowy KOLEJARZ 24  
kolejarz24.futbolowo.pl/  
40-152 Katowice Alfreda 1  
tel.: +48 32 204 35 18  
piłka nożna, szermierka, badminton 
 
 

http://www.woprkatowice.pl/
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14. Klub Sportowy ROZWÓJ KWK Wujek  
rozwoj.info.pl/  
40-573 Katowice Zgody 28  
tel.: +48 32 208 58 72, +48 32 252 43 42 
piłka nożna  
 
15. Klub Sportowy MURCKI KOSTUCHNA – GÓRNIK  
https://mkgornik-katowice.futbolowo.pl/klub-sportowy-gornik-murcki 
40-749 Katowice Bielska 1a 
 tel.: +48 32 255 61 16  
piłka nożna, strzelectwo sportowe stadion – ul. Boya-Żeleńskiego 96a  
 
16. Hutniczy Klub Sportowy SZOPIENICE  
https://pl.wikipedia.org/wiki/HKS_Szopienice  
40-337 Katowice Obr. Westerplatte 44  
tel.: +48 32 256 95 35 
piłka nożna, siatkówka, podnoszenie ciężarów  
 
17. Klub Sportowy HETMAN 22  
kshetman22katowice.futbolowo.pl   
40-001 Dąbrówka Mała Siwka 6  
tel:: 882 043 22 
piłka nożna 
 
18. Śląski Klub Karate „GOLIAT” 
kswgoliat.pl/  
40-007 Katowice ul. Uniwersytecka 12/84 
 tel.: +48 32 259 71 12 
karate  
 
19. Zapaśniczy Klub Sportowy TYTAN 92  
https://pl-pl.facebook.com › Miejsca › Katowice › Stadion, arena i hala sportowa  
40-467 Katowice ul. Radosna 35  
zapasy  
 
20. Budowlany Klub Sportowy SPARTA 
bkssparta.futbolowo.pl/menu,2,o-klubie.html  
40-555 Katowice Rolna 43 
tel.: +48 32 252 72 56 
piłka nożna  
 
21. AZS AWF  
https://www.awf.edu.pl/  
40-065 Katowice Mikołowska 72a 
tel.: +48 32 251 61 76, +48 32 251 98 53  
szermierka, gimnastyka sportowa, szpada, akrobatyka sportowa, LA  
 

https://mkgornik-katowice.futbolowo.pl/klub-sportowy-gornik-murcki
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22. Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF CZARNI  
www.czarni.com.pl/  
40-423 Katowice Dorobku Górniczego 14  
tel.: +48 32 707 56 55,  
karate, badminton, boks tel.: +48 32 795 20 79 
 
23. AZS azs.pl 
40-012 Katowice Dworcowa 15  
tel.: +48 32 253 89 46 
 piłka nożna, siatkowa, koszykowa 
 
24. Katowicki Klub JEŹDZIECKI  
https://pl-pl.facebook.com › Miejsca › Katowice › Sport i rekreacja  
40-271 Katowice Francuska180a  
tel.: +48 32 251 34 84  
jeździectwo, skoki  
 
25. KLUB SPORTOWY YOSHIKNKAN AIKIDO-BUMEIKAN DOJO  
bumeikan.pl/  
40-619 Katowice Szenwalda 38c/24  
tel.: +48 32 605 03 244 
yoshinkan aikido  
 
26. Śląski Klub Kyokushin Karate  
www.kyokushin.kki.pl/  
40-871 Katowice Tysiąclecia 92/1  
tel.: +48 32 254 23 55  
kyokushin karate 
 
27. Klub Sportowo Rekreacyjny VIS Sport  
visklub.pl  
40-846 Katowice ul. Wyścigowa 6  
narciarstwo zjazdowe, pływanie, tenis ziemny, żeglarstwo, windsurfing, łucznictwo  
 
28. Klub Uczelniany AZS UŚl. 
https://azs.us.edu.pl/  
40-007 Katowice ul. Bankowa 14  
tel.: +48 32 359 16 45 
 
UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE  
https://www.katowice.eu/miasto/turystyka-i-sport/tereny-zielone-i.../kluby-sportowe  
 

1. Uczniowski Klub Sportowy „4” Katowice  
40-289 Katowice Trzech Stawów 10  
tel.: +48 32 209 19 30  
kajaki, kajak-polo  
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2. Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ  
43 40-358 Katowice Brynicy 7 przy Gimnazjum nr 13 
tel.: +48 32 256 98 87  
piłka siatkowa, tenis stołowy 
 
3. Uczniowski Klub Sportowy PiK  
40-093 Katowice 3-go Maja 4a przy VIII LO im. M.C. Skłodowskiej  
tel.: +48 32 253 94 32  
piłka siatkowa, trójbój siłowy, koszykówka  

 
4. Uczniowski Klub Sportowy JUNGA  
40-336 Katowice Morawa 119 t 
tel.: +48 32 209 80 51  
Stanica, żeglarstwo  

 
5. Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  
40-282 Katowice Paderewskiego 46a  
tel.: +48 32 256 10 70  
piłka koszykowa, ręczna, pływanie 
 
6. Uczniowski Klub Sportowy ŻACZEK  
40-134 Katowice Iłłakowiczówny 13  
tel.: +48 32 258 35 18  
piłka nożna, judo, piłka nożna dziewcząt  

 
7. Uczniowski Klub Sportowy LIDER 18  
40-106 Katowice Sportowa 29  
tel.: +48 32 254 66 01 
narciarstwo biegowe  

 
8. Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ WEŁNOWIEC  
40-111 Katowice ul. Józefowska 40  
Hala MOSIR  
zapasy 
 

9. Uczniowski Klub Sportowy SP 27  
40-648 Katowice Łętowskiego 18  
tel.: +48 32 202 81 88  
piłka koszykowa, siatkowa, nożna, badminton  

 
10. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA 
40-038 Katowice Lompy 17 
tel.: +48 32 256 46 17 
piłka siatkowa 
 
11. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANÓW Katowice  
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40-425 Katowice Nałkowskiej 10  
tel.: +48 32 255 47 30  
hokej na lodzie  

 
12. Uczniowski Klub Łyżwiarski SPIN  
40-053 Katowice Szopienicka 13d/7  
tel.: +48 32 359 53 31 fax: +48 32 257 20 09  
łyżwiarstwo figurowe  

 
13. Uczniowski Klub Sportowy CZARNI ZAŁĘŻE  
40-862 Katowice Gliwicka 276  
tel.: +48 32 254 10 87 
piłka siatkowa, piłka nożna, karate, triathlon 
 
14. Uczniowski Klub Sportowy KATOWICE SP 62  
40-164 Katowice Ordona 3d  
tel.: +48 32 584 02 285  
gimnastyka artystyczna  

 
15. Uczniowski Klub Sportowy SPRINT SP 51  
40-467 Katowice Przyjazna 7a 
piłka nożna, siatkowa, koszykowa, tenis ziemny, stołowy, uni hock, pływanie  

 
16. Uczniowski Klub Sportowy MIKRUS  
40-488 Katowice Karliczka 15  
tel.: +48 32 256 02 35 piłka siatkowa, koszykowa, nożna 
 
17. Międzyszkolny Klub Sportowy PAŁAC MŁODZIEŻY 
40-066 Katowice Mikołowska 26  
tel.: +48 32 251 64 313 wew. 347 
szermierka, pływanie, gimnastyka sportowa, skoki do wody, taniec sportowy 
 
18. Uczniowski Klub Sportowy 
 40-100 Katowice Agnieszki 2  
tel.: +48 32 600 32 009  

 
19. Uczniowski Klub Sportowy KARLIK  
40-832 Katowice Witosa 23  
tel.: +48 32 254 03 71 
piłka nożna, siatkowa, koszykowa, tenis ziemny, stołowy, aerobik, pływanie, szachy  
 
20. Uczniowski Klub Sportowy NAPRZÓD  
40-429 Katowice Pl. Wyzwolenia 18 
tel.: +48 32 707 59 51, +48 32 255 79 51 
szermierka  
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21. Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA  
Katowice Krzyżowa 12  
ju-jitsu, sport amatorski, wyczynowy, rekreacja ruchowa  

 
22. Uczniowski Klub Sportowy „KOKOCINIEC 67”  
ul. Zielona 5  
tel.: +48 32 202 39 10  
23. Uczniowski Klub Sportowy KONOPA  
40-052 Katowice Głowackiego 6  
tel.: +48 32 251 73 34 
pływanie, aikido, wspinaczka, gry zespołowe  
 
24. Międzyszkolny Klub Sportowy TORNADO  
40-233 Katowice  
Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Marcinkowskiego 17  
 
25. Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS  
Szkoła Podstawowa nr 48 Katowice ul. Bielska 14 
tel.: +48 32255 62 07 

11. Literatura, warte polecenia dodatkowe materiały 

"Pierwsze sztuczne lodowisko w Polsce powstało w Katowicach. Taki był TORKAT" autor 
Monika Krężel – artykuł w Dzienniku Zachodnim z dn. 8 – 9 .12.2018 s. 7 

 

"Jędrzejowska. Światowy tenis trafił do Katowic" autor Tomasz Kuczyński – artykuł  
w Dzienniku Zachodnim z dn. 9.11.2018 s. 22 

 

Baza materiałów pomocniczych:  

 Sportowcy AZS-AWF Katowice  

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sportowcy_AZS-AWF_Katowice 
            www.azs.awf.katowice.pl 

 Sportowcy Baildonu Katowice  

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sportowcy_Baildonu_Katowice 
 

  Sportowcy GKS Katowice https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sportowcy_GKS_Katowice ;  
https://www.gkskatowice.eu/ 

 Sportowcy Gwardii Katowice  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sportowcy_Gwardii_Katowice 

 Hokeiści Naprzodu Janów https://pl.wikipedia.org/wiki/Naprzód_Janów 

 Hokeiści Górnika Janów    https://pl.wikipedia.org/wiki/Górnik_Janów 

 Hokeiści Dębu Katowice    https://pl.wikipedia.org/wiki/Dąb_Katowice 

 ../../AppData/Local/Temp/   https:/pl.wikipedia.org/wiki/Dąb_Katowice%0D 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sportowcy_AZS-AWF_Katowice
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF75P7sPPhAhUCmYsKHd0OD4sQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKategoria%3ASportowcy_AZS-AWF_Katowice&usg=AOvVaw3pRIE8_qCoXFnYnlJFcB9r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF75P7sPPhAhUCmYsKHd0OD4sQFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.azs.awf.katowice.pl%2F&usg=AOvVaw3FaXN2g5CN8nqLEqP-TNWU
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sportowcy_Baildonu_Katowice
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwilq6KvsfPhAhVyhosKHXZqAccQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKategoria%3ASportowcy_Baildonu_Katowice&usg=AOvVaw2-g0dagf_VAeOAoZmCuQsB
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sportowcy_GKS_Katowice
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqZ6GsvPhAhX9isMKHaW8BvcQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKategoria%3ASportowcy_GKS_Katowice&usg=AOvVaw2fmITtQcn-qqzl2jrrbKUV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjuqZ6GsvPhAhX9isMKHaW8BvcQFjACegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gkskatowice.eu%2F&usg=AOvVaw2UG1Jo8_UttLJ2xEbVMhEB
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sportowcy_Gwardii_Katowice
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYhIipsvPhAhVukosKHW0gDzMQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKategoria%3ASportowcy_Gwardii_Katowice&usg=AOvVaw3sG8-WA8VGB1-Oh2X8JxO3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Hokeiści_Naprzodu_Janów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naprzód_Janów%0D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Hokeiści_Górnika_Janów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Górnik_Janów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Hokeiści_Dębu_Katowice
file:///C:/Users/frejno/AppData/Local/Temp/%20%20%20https:/pl.wikipedia.org/wiki/Dąb_Katowice%0d
file:///C:/Users/frejno/AppData/Local/Temp/%20%20%20https:/pl.wikipedia.org/wiki/Dąb_Katowice%0d
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 Piłkarze Rozwoju Katowice 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Piłkarze_Rozwoju_Katowice 
 

 Sportowcy Pogoni Katowice 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sportowcy_Pogoni_Katowice 

 

 Szachiści Hetmana Katowicehetmankatowice.pl/ 
 

 Szermierze Górnika Katowice  

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Szermierze_Górnika_Katowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Piłkarze_Rozwoju_Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Piłkarze_Rozwoju_Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sportowcy_Pogoni_Katowice
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsj6uIs_PhAhUKtYsKHe6AD_MQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKategoria%3ASportowcy_Pogoni_Katowice&usg=AOvVaw0L33yxiXU6V3Joy4Ik_19a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Szachiści_Hetmana_Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Szachiści_Hetmana_Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Szermierze_Górnika_Katowice
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji09Ojs_PhAhVjwosKHfAOAOoQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKategoria%3ASzermierze_G%25C3%25B3rnika_Katowice&usg=AOvVaw3YYuKZHSwg8WC7NVVm56vX
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F.II.17-18 

Sukcesy katowickich sportowców 

1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 

Zadaniem uczniów jest zapoznanie się z nazwiskami słynnych sportowców katowickich oraz 
dyscyplinami sportowymi, które uprawiają. 

Omawianie tematyki dotyczącej  sukcesów sportowych może być okazją do  poprawnego 
rozumienia i promowania sportu jako postawy  i wzorców osobowych.  

 2. Temat: Sukcesy katowickich sportowców 

Temat podany na początku lekcji ma zaciekawić uczniów i inspirować do aktywności 
indywidualnej i zespołowej mającej na celu dostrzeganie specyfiki  lokalnych uwarunkowań 
sportów na terenie Katowic. Zakres tematyczny, czyli wybór  dyscypliny, osobowości 
sportowców itp.  zależy od  nauczyciela. Może być uwarunkowany poznaniem sportowców  
w mieście Katowice-  wymiar ogólny  lub w danej dzielnicy Katowic -wymiar lokalny, 
szczegółowy.  

3. Pytanie kluczowe - Jakie  cechy powinien posiadać sportowiec  jako osoba  zdolna do 
odniesienia sukcesu ?  

4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 

Uczeń po zajęciach potrafi: 

- wymienić nazwiska katowickich sportowców; 

- wskazać dyscypliny sportowe, w których osiągali najlepsze wyniki; 

- korzystać z różnych źródeł informacji; 

- selekcjonować informacje. 

5. Metody i techniki pracy: 

dyskusja, praca w zespołach, analiza materiałów źródłowych. 

6. Środki dydaktyczne: 

kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 

7. Wprowadzenie do lekcji / zagrywka /. 

Wymieńcie nazwiska sportowców, którzy pochodzili bądź pochodzą z Katowic, albo zrobili 
karierę w Katowicach. 
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Nauczyciel wymienia dwie postaci sportowców jako ciekawostki : Wilhelm Breguła – gimnastyk 
Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Bogucicach, 1919 -1939 r.  
 
Jadwiga Jędrzejowska to pierwsza polska tenisistka, która zagrała w finałach Wimbledonu (1937 rok), 
US Open (1937) i Roland Garros (1939). Krakowianka, która po wojnie trafiła do Katowic, gdzie zmarła 
w 1980 roku, miała w stolicy województwa śląskiego korty swego imienia. Miała, bo w 2013 roku 
zostały zrównane z ziemią. 
 

8. Przebieg zajęć krok po kroku. 

Działania  w zespołach : 

a)  zespół 1. KATOWICCY  SPORTOWCY – HISTORIA  wyszukujemy w Internecie nazwiska 
katowickich sportowców 
 
- jakie dyscypliny sportowe uprawiali? 
- największe osiągnięcia sportowe 
- poszukiwanie śladów ich działalności  
 
b) zespół 2   PRACA I PASJA  specyfika śląskich alpinistów 
c) zespół 3 KATOWICCY SPORTOWCY – TERAŹNIEJSZOŚĆ - rola  AWF  

9. Podsumowanie zajęć. 

Dyskusja.  Podjęcie próby wieloaspektowego  wyjaśniania  terminu  SUKCES w  SPORCIE    
w  aspekcie analizy życiorysów katowickich  sportowców.  

10. Materiały pomocnicze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Ludzie_sportu_związani_z_Katowicami 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport_w_Katowicachhttps://dziennikzachodni.pl/najpopularniejsza-

uczelnia-w-slaskiem-awf-a-co-z-reszta/ar/497136 

https://plus.dziennikzachodni.pl/jadwiga-jedrzejowska-jak-swiatowy-tenis-trafil-do-
katowic/ar/13653872  

11. Literatura, warte polecenia dodatkowe materiały       

Materiał nr 1 
 
Czesław Białas (ur. 19 czerwca 1931 roku w Szopienicach, zm. 24 czerwca 1991 r.  
w Katowicach) – polski sztangista, olimpijczyk. Pierwszy w historii polski mistrz Europy (1957, 
Katowice). Uczestnik Igrzysk Olimpijskich 1952 w Helsinkach, 1956 w Melbourne  
i 1960 w Rzymie.  
Jako czynny sportowiec związany z klubem HKS Szopienice przez 20 lat (1949–1969),  
z przerwą na służbę wojskową, którą odbywał w krakowskim OWKS. Brązowy medalista 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilq6KvsfPhAhVyhosKHXZqAccQFjAEegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKategoria%3ALudzie_sportu_zwi%25C4%2585zani_z_Katowicami&usg=AOvVaw3q--3XbotkeNZgKAF-dWyf
https://plus.dziennikzachodni.pl/jadwiga-jedrzejowska-jak-swiatowy-tenis-trafil-do-katowic/ar/13653872
https://plus.dziennikzachodni.pl/jadwiga-jedrzejowska-jak-swiatowy-tenis-trafil-do-katowic/ar/13653872
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mistrzostw świata, jeden złoty i dwa brązowe medale w mistrzostwach Europy, 13-krotny 
medalista mistrzostw Polski, 10-krotny mistrz kraju. Jeszcze jako czynny zawodnik rozpoczął 
karierę trenerską w szopienickim HKS. Do jego wychowanków należy Marek Seweryn.  
Od 1992 r. corocznie organizowany jest w Szopienicach turniej w podnoszeniu ciężarów jego 
imienia.  
Starty w igrzyskach olimpijskich: 1952 Helsinki – 19. Miejsce ; 1956 Melbourne – 14. Miejsce; 
1960 Rzym – 7 Miejsce  
Dorobek medalowy mistrzostw świata i Europy  

 1955 ME, Monachium – brązowy medal  

 1957 ME, Katowice – złoty medal  

 1959 ME, Warszawa – brązowy medal  

 1959 MŚ, Warszawa – brązowy medal  
 

 
Jakub Kubieniec (ur. 3 marca 1990) – polski judoka.  
Zawodnik klubów: KS Judo Czechowice-Dziedzice (2003-2009), GKS Czarni Bytom (2009-2012), KS AZS 

AWF Katowice (2013-2016). Brązowy medalista zawodów pucharu świata w Warszawie w 2015. 

Brązowy medalista drużynowych mistrzostw Europy 2016 w Kazaniu. Mistrz Polski w kategorii do 81 

kg (2015), dwukrotny srebrny medalista (2013, 2014) oraz dwukrotny brązowy medalista mistrzostw 

Polski (2010, 2011). Trzykrotny młodzieżowy mistrz Polski (2010, 2011, 2012). 

Józef Jerzy Kukuczka (ur. 24 marca 1948 w Katowicach, zm. 24 października 1989 na Lhotse  
w Nepalu) – polski taternik, alpinista i himalaista, jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę 
Himalajów i Karakorum – wszystkie 14 głównych szczytów o wysokości ponad 8 tysięcy 
metrów (pierwszy był Reinhold Messner, któremu zajęło to szesnaście lat i cztery miesiące, 
Kukuczce niespełna osiem lat). Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów  
w historii. zdobycie Korony Himalajów i Karakorum (w ciągu zaledwie ośmiu lat: 1979-1987) 
jako drugi człowiek na świecie (po Reinholdzie Messnerze; wytyczenie jedenastu nowych dróg 
na zdobytych ośmiotysięcznikach (do chwili obecnej nie pobity rekord, droga na K2 nigdy nie 
została powtórzona) ; siedem wejść na ośmiotysięczniki w stylu alpejskim (w tym na K2) ; jako 
jedyny człowiek na świecie zdobył dwa ośmiotysięczniki w ciągu jednej zimy ; zdobycie 
czterech ośmiotysięczników zimą, w tym trzech po raz pierwszy w historii: Dhaulagiri I, 
Kangchendzonga, Annapurna (na Czo Oju wszedł razem z Zygmuntem Andrzejem Heinrichem 
3 dni po pierwszych zimowych zdobywcach tego szczytu – pierwszego zimowego wejścia 
dokonali Maciej Berbeka i Maciej Pawlikowski 12 lutego 1985) zdobycie w ciągu niespełna 
dwóch lat (21 stycznia 1985 – 10 listopada 1986) sześciu ośmiotysięczników, z czego aż trzy po raz 
pierwszy zimą, na trzech kolejnych wytyczenie nowych dróg (w tym niezwykle trudne drogi na 
Nanga Parbat i K2) wejście solowo na Makalu nową drogą. 
 

Wacław Kuźmicki (ur. 27 kwietnia 1921 w Bacieczkach (obecnie dzielnica Białegostoku), zm. 
19 sierpnia 2013 w Katowicach[1]) – polski lekkoatleta, wieloboista. Olimpijczyk z Londynu 
1948.  
Urodził się w Bacieczkach w rodzinie chłopskiej syn Jana i Emilii Cylwik, absolwent Gimnazjum 
Ogólnokształcącego w Białymstoku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
oddział w Łodzi (1949), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach 1963 oraz Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Katowicach 1973. Zawodnik Jagiellonii Białystok, Dziewiarskiego Klubu 
Sportowego w Łodzi, Łódzkiego Klubu Sportowego, (Budowlani) AKS Chorzów i Unii Chorzów. 



194 
 

Uczestnik igrzysk olimpijskich w Londynie (1948: dziesięciobój), mistrzostw Europy w Oslo 
(1946: dziesięciobój) oraz Akademickich Mistrzostw Świata UIE (Union Internationale des 
Étudiants) w Pradze (1947) i Budapeszcie (1949). Podczas AMŚ w Pradze wygrał skok w dal 
(6.70), był drugi w rzucie dyskiem (39.06) i trzeci w skoku wzwyż (1.70). Mistrz Polski  
w trójskoku (1947) i dwukrotnie w pięcioboju (1947, 1950). Po zakończeniu kariery sportowej 
pracował jako trener w klubach: Ruch Chorzów, Start Katowice i AKS Chorzów oraz jako trener 
kadry narodowej. Sędzia międzynarodowy. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 
Rekordy życiowe  

 bieg na 110 m przez płotki - 17.2 (22 maja 1948, Warszawa),  

 skok w dal - 7.03 ((12 sierpnia 1951, Goczałkowice),  

 skok wzwyż - 1.80 (17 sierpnia 1947, Łódź),  

 trójskok - 14.03 (1951),  

 rzut oszczepem - 54.86 (21 sierpnia 1948, Warszawa),  

 dziesięciobój - 6153 (5 sierpnia 1948, Londyn).  
 
Ignacy Walenty Nendza (ur. 16 stycznia 1944 w Katowicach) – polski alpinista, grotołaz, 
przewodnik górski i działacz harcerski.  
Urodził się i wychował na katowickim Wełnowcu. W młodości wstąpił do Związku Harcerstwa 
Polskiego. Był działaczem Harcerskiego Klubu Taternickiego. Pracował zawodowo  
w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach, m.in. z Jerzym Kukuczką. 
Pierwszych szlifów wspinaczkowych nabierał na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach. 
W latach 70-tych i 80-tych XX wieku uczestniczył w szeregu wyprawach himalajskich (Lhotse 
1979, Makalu 1982, Annapurna) i speleologicznych. Wspinał się w Karakorum, Atlasie, Ałtaju 
Mongolskim, Andach Patagońskich i na indonezyjskie wulkany Keli Mutu i Merapi. Za 
działalność wychowawczą i społeczną odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. 
 
Marek Seweryn (ur. 17 października 1957 w Szopienicach) – polski sztangista, brązowy 
medalista olimpijski i czterokrotny medalista mistrzostw świata.  
Pierwszy sukces w karierze osiągnął w 1978 roku, kiedy podczas mistrzostw świata  
w Gettysburgu zdobył srebrny medal w wadze koguciej. W zawodach tych wyprzedził go 
jedynie Kanybiek Osmonalijew z ZSRR. Największy sukces osiągnął na mistrzostwach świata  
w Salonikach w 1979 roku, gdzie z wynikiem 282,5 kg zwyciężył w wadze piórkowej. Na 
rozgrywanych rok później igrzyskach olimpijskich w Moskwie wywalczył brązowy medal  
w wadze piórkowej (60 kg) z wynikiem 282,5 kg (127,5 kg + 155 kg). Wywalczył także brązowy 
medal na mistrzostwach świata w Sofii w 1986 roku, plasując się za dwoma reprezentantami 
Bułgarii: Michaiłem Petrowem i Stefanem Topurowem. Startował również na igrzyskach  
w Seulu w 1988 roku, gdzie w wadze lekkiej z wynikiem 317,5 kg (145 kg + 172,5 kg) uplasował 
się na czwartym miejscu. Walkę o podium przegrał tam z Chińczykiem Li Jinhe. W 1983 roku 
ustanowił rekord świata w rwaniu - 138 kg. Ponadto zdobył między innymi mistrzostwo Europy 
w 1978 roku oraz dwa medale mistrzostw Europy juniorów: srebrny w 1975 roku i brązowy 
rok później. Ośmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, w latach 1983, 1985-1987, 1989-
1992. Odznaczony dwukrotnie złotym i dwukrotnie srebrnym Medalem za Wybitne 
Osiągnięcia Sportowe. Marek Seweryn reprezentował m.in.: klub sportowy HKS Szopienice  
z Katowic. 
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Magdalena Szabó (ur. 14 września 1989 roku w Katowicach) − polska siatkarka grająca na 
pozycji przyjmującej. Od sezonu 2016/2017 występuje w drużynie UKS Jedynka Tarnów.  
Grająca na pozycji przyjmującej. Od sezonu 2016/2017 występuje w drużynie UKS Jedynka 
Tarnów. 
 
Jerzy Snoppek (ur. 4 kwietnia 1904 w Katowicach, zm. w 1944) – polski bokser, olimpijczyk. 
Uprawiał boks w katowickich klubach P.S.C. (1924) i BKS (1925–1928). W roku 1925, startując 
w mistrzostwach Polski został brązowym medalistą w wadze półśredniej po porażce z Janem 
Arskim a w 1927 drużynowym wicemistrzem kraju z zespołem BKS Katowice. 14 lipca 1928 
wystąpił w pierwszym międzypaństwowym meczu z Austrią. W wadze średniej pokonał 
Rautera.  
W roku 1928 wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie gdzie w 1/32 w kategorii 
średniej przegrał walkę na punkty z Anglikiem Fredem Mallinem.  
W czasie II wojny światowej pełnił funkcję prezesa Śląskiego OZB (Oberschlesiche Box 
Verband). Wcielony do Wermachtu walczył na froncie w kompanii "Pionier" i podczas walk  
w roku 1944 został uznany za zaginionego.  
 

Józef Nowara (ur. 25 lutego 1945 w Kostuchnie, zm. 10 listopada 1984 w Luksemburgu) – 
trener, szablista o długim stażu zawodniczym i reprezentacyjnym, trzykrotny olimpijczyk  
z Meksyku (1968), Monachium (1972) i Montrealu (1976).  
Urodzony 25 lutego 1945 w Kostuchnie[1], syn Jerzego i Rozalii Pająk, absolwent Technikum 
Mechanicznego im. S. Starzyńskiego w Warszawie (1970) i bielańskiej AWF (1977), gdzie 
otrzymał tytuł magistra WF, szablista Baildonu Katowice (od 1961, wychowanek trenerów 
Antoniego Sobika i Teodora Zaczyka) i Legii Warszawa (1965-1977), trener Ryszard Zub). Mistrz 
(1975) i 4-krotny wicemistrz kraju w szabli (1969-1971, 1974) i 7-krotny mistrz Polski w 
drużynie (1965, 1966, 1968-1970, 1972, 1974). Bardzo ceniony i przydatny w drużynie 
narodowej: srebrny (1969, Hawana) i brązowy (1970, Ankara) medalista mistrzostw świata. Po 
zakończeniu kariery zawodniczej wyjechał do Luksemburga, gdzie szkolił kadrę szermierczą 
tego kraju. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 10 listopada 1984.  
W Luksemburgu organizowany jest turniej szpadzistek z cyklu Pucharu Świata nazwany jego 
imieniem.  
Sukcesy sportowe Mistrz i 4-krotny wicemistrz kraju, wicemistrz świata w szermierce. 
 
Rozalia Kajzer-Piesiur (ur. 3 września 1909 w Zaborzu (dzielnica Zabrza), zm. 10 lipca 1977  
w Katowicach) − pływaczka, olimpijka z Amsterdamu 1928.  
Jedna z czołowych polskich przedwojennych pływaczek. Była 12-krotną mistrzynią Polski  
w latach 1924−1928 zdobywając tytuły na dystansie: 200 m stylem klasycznym, 400 m stylem 
dowolnym, 100 m stylem dowolnym, 100 m stylem grzbietowym oraz w sztafetach 4 x 100 m 
stylem dowolnym oraz 5 x 50 m stylem dowolnym[1]. Była wielokrotną rekordzistką Polski.  
Kariera  
Karierę sportową rozpoczęła w 1923 w Towarzystwie Pływackim 23 "Giszowiec-Nikiszowiec 
23". Od 1925 była zaliczana do najlepszych polskich pływaczek. Specjalizowała się w stylu 
klasycznym dowolnym i grzbietowym[1]. Na igrzyskach olimpijskich w 1928 startowała  
w konkurencji 200 m stylem klasycznym. Zajęła 6 miejsce z czasem 3:46 odpadła  
w eliminacjach[2]. W 1932 zajęła 6 miejsce na 100 m stylem grzbietowym na mistrzostwach Polski. 
W tym samym roku zakończyła karierę. W okresie Dwudziestolecia Międzywojennego była 
członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich[2]. Podczas okupacji niemieckiej mieszkała  
w Nikiszowcu. Zmarła 10 lipca 1977 w Katowicach. Pochowana na Cmentarzu w Giszowcu. 
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Wilhelm Breguła – gimnastyk Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Bogucicach, 1919 -
1939 r.  
https://mhk.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317:t-
bogucki&catid=48:bogucki 
 
 
Osiągnięcia sportowe Wilhelma Breguły w gimnastyce sportowej 
 
 

Rok Konkurencja Miejsce 

1935 poręcze 1 

1935 drążek 2 

1935 wielobój indywidualny 2 

1935 skok przez konia 2 

1936 drążek 1 

1936 wielobój indywidualny 2 

1936 kółka 2 

1937 drążek 3 

1937 skok przez konia 2 

1938 drążek 1 

1938 kółka 3 

1938 skok przez konia 3 

1938 poręcze 3 

 

Jadwiga Jędrzejowska, po mężu Galert (ur. 15 października 1912 w Krakowie, zm. 28 lutego 
1980 w Katowicach) – polska tenisistka, finalistka Wimbledonu w grze pojedynczej z 1937 
roku, finalistka mistrzostw USA w grze pojedynczej z 1937 roku, finalistka mistrzostw Francji 
w grze pojedynczej z 1939 roku, zwyciężczyni mistrzostw Francji w grze podwójnej  
z 1939 roku, wielokrotna mistrzyni Polski.  
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_J%C4%99drzejowska 

 

 

 

Materiał nr 2                    

https://mhk.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317:t-bogucki&catid=48:bogucki
https://mhk.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317:t-bogucki&catid=48:bogucki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_J%C4%99drzejowska
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AWF sportowcy studiujący  
https://dziennikzachodni.pl/najpopularniejsza-uczelnia-w-slaskiem-awf-a-co-z-
reszta/ar/497136  
 
„Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach  
w Bielsku Białej jest jedna uczelnia państwowa, podobnie w Gliwicach. W Częstochowie mamy 
trzy palcówki, zaś w Katowicach - stolicy województwa śląskiego - studenci mają do wyboru 
osiem placówek państwowych. Łącznie 13 państwowych uczelni wyższych w całym 
województwie - nie mówiąc już o dziesiątkach uczelni i szkół wyższych niepaństwowych.  
(…) I tylko jedna z nich - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  
w Katowicach znalazła się na liście najbardziej obleganych uczelni w Polsce, którą w zeszłym 
tygodniu opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
- Miło usłyszeć podczas niedzielnych wiadomości, że Justyna Kowalczyk z AZS AWF Katowice 
zdobyła złoto podczas zawodów - komentuje Krzysztof Nowak, rzecznik AWF Katowice. - Jeśli 
naszą szkołę skończyły takie gwiazdy, to nie ma lepszej reklamy niż ich nazwiska, to one 
przyciągają do nas studentów. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver katowicki 
AWF reprezentowało aż 20 olimpijczyków. I jak dodaje, nie bez znaczenia jest też fakt, że są 
placówką przyjazną dla studentów.  
- To my podporządkowujemy się do planu wyjazdów sportowców - dodaje.  
„W tym roku podczas Zimowych Igrzysk Olimijskich w Vancouver startowało 15 
reprezentantów z katowickiej AWF (…)  
Gwiazdą spotkania była Justyna Kowalczyk © BP Witold Trólka  
Podczas uroczystości wręczania nagród nie mówiono o wynikach. „Może nie wszystkie starty były tak 

udane, jak by sobie zawodnicy wymarzyli, ale za to do końca życia będą mogli się chwalić tym, że byli 

olimpijczykami” – powiedział Zbigniew Waśkiewicz, rektor AWF a jednocześnie prezes Polskiego 

Związku Biathlonu i wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

 

Materiał nr 3                                             

Gorące owacje dostała Justyna Kowalczyk, która na trasach w Whistler wywalczyła komplet 
medali. Nagrody z rąk rektora AWF otrzymali: Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Janusz 
Krężelok (biegi narciarskie), Weronika Nowakowska, Krystyna Pałka, Paulina Bobak, Tomasz 
Sikora (biathlon), Agnieszka Gąsienica-Daniel (narciarstwo alpejskie), Michał Ligocki, Mateusz 
Ligocki, Paulina Ligocka (snowboard), Karolina Riemen (ski cross), Joanna Sulej i Mateusz 
Chruściński (łyżwiarstwo figurowe), Maciej Maciusiak (serwismen skoczków), Danuta Tadel 
(fizjoterapeutka snowboardzistów i łyżwiarzy), Mateusz Nuciak (serwismen Justyny 
Kowalczyk), Grzegorz Sobczyk (serwismen skoczków), Łukasz Kruczek (trener kadry 
skoczków).”  
 
http://www.silesia-region.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=3907 

 

 
 
 
F.II.2.19 
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Współczesne sportowe oblicze Miasta – sport rekreacyjny, miejsca aktywności dla 
mieszkańców. 
 
1.Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 
Prezentacja miasta Katowice jako przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców chcących uprawiać 
współczesne formy aktywności fizycznej.  Wskazywanie przykładów  zagospodarowania 
przestrzeni  powiązanej z infrastrukturą (urządzeniami, obiektami sportowymi, terenami 
sportowymi) -  
możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta  w sporcie i rekreacji ruchowej     
 
2. Temat:   WSPÓŁCZESNE  SPORTOWE  OBLICZE  MIASTA- SPORT REKREACYJNY, MIEJSCA  

AKTYWNOŚCI  DLA  MIESZKAŃCÓW 

Temat    podany na początku lekcji   ma  zaciekawić uczniów i zainspirować  do działań, których 
celem jest  dostrzeganie i wskazywanie rozwoju  lokalnej czy „osiedlowej” infrastruktury 
sportowej, do której zapewniony jest otwarty i swobodny dostęp. Ilość grup i związana z tym 
tematyka nie jest stała i wynikać powinna z potrzeb uczniów, czyli wyników wyszukiwania 
informacji bazowych lub studiowania dokumentu Strategia Rozwoju Sportu Miasta Katowice 
do 2020 roku 
 
3. Pytanie kluczowe 

Jakie są potrzeby lokalnych społeczności Katowic, jakimi urządzeniami dysponują, a do jakich 

nie mają dostępu, czy istnieją ogólnodostępne tereny zielone, parki, ścieżki rowerowe ? 

4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 

Uczeń po zajęciach potrafi: 
- wskazać  i wymienić  ogólnodostępne tereny i obiekty sportowe na terenie Katowic; 
- określić  ich przydatność dla społeczności lokalnej; 
- rozumienie znaczenie  sportu jako aktywności sprzyjającej pełnemu rozwojowi człowieka.  
 
5. Metody i techniki pracy: 
dyskusja, mapa pamięci,  analiza źródeł, „burza mózgów”, praca w zespołach. 
 
6. Środki dydaktyczne: 
kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, plan Katowic, foldery prezentujące 
dzielnice Katowic lub ilustrujące wybrane tereny sportowe. 
 
7.Wprowadzenie do lekcji ( zagrywka). 

Jakie są współczesne uwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej przez 

mieszkańców miast ? 

Jakie  na terenie Katowic znajdują się ogólnodostępne  miejskie  tereny  i urządzenia sportowe? 
 
8.Przebieg zajęć krok po kroku. 
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a) Analiza DOKUMENTU  Strategia Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku.  

https://docplayer.pl/6220035-Strategia-rozwoju-sportu-miasta-katowice-do-2020-roku-

opracowanie-grupa-prc-sp-z-o-o.html 

b)  „JAKIE ZNAMY MIEJSCA AKTYWNOŚCI STWORZONE DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC?” – 
stworzenie mapy pamięci – określenie tematyki , podział na zespoły tematyczne; 

c) Działania w zespołach  tematycznych: 
 

Zespół 1. Wielofunkcyjne tereny zabaw i rekreacji    sport dla wszystkich w przestrzeni miasta 

- Ministerstwo  Sportu i   https://msit.gov.pl/download.php?s=1&id=12249 

../../../AppData/Local/Temp/    sport dla wszystkich w przestrzeni miasta - Ministerstwo  

Sportu i   https:/msit.gov.pl/download.php%3Fs=1&id=12249%0D 

Zespół 2.  Osiedlowe tereny i obiekty sportowe  , ARLIKI , Obiekty - MOSIR Katowice - MOSIR            

Katowicewww.mosir.katowice.pl/obiekty/38-boisko-pilkarskie-rapid.html 

Zespół 3  Systemy rekreacyjno – sportowe ( ścieżki rowerowe)  , „City by bike”, czyli system 

wypożyczalni miejskich rowerów     http://roweremposlasku.pl/ trasy_rowerowe_katowice/; 

https://dziennikzachodni.pl/katowice-75-wypozyczalni-i-ponad-600-rowerow-miejskich-w-

tym-roku/ar/13915941 

Zespół 4 Tężnia solankowa  w parku Zadole jako przykład wpływu  mieszkańców na 

organizowanie miejsc  aktywności   sportowej ( budżet, inicjatywa lokalna) 

https://dziennikzachodni.pl › Wiadomości › Katowice 

Zespół 5  Infrastruktura  nieformalna – miejsca, z których  korzystają i zarazem tworzą je  

miłośnicy takich form sportu, jak deskorolki, rolki, rowery BMX, hulajnogi wyczynowe, parkur, 

wspinaczka, motokros, break dance,  streetball i inne ; przedstawienie ewentualnych 

pomysłów autorskich  uczniów na stworzenie takich miejsc.  

Tor saneczkowy  w Parku Kościuszki 

Każdy zespół po zebraniu informacji prezentuje je na forum klasy, uzupełniając MAPĘ 
PAMIĘCI  o najważniejsze informacje.  

 
9.Podsumowanie zajęć. 
Dostrzeganie współpracy miasta Katowice  i jego  mieszkańców,  projektantów, władz 
samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji; dyrektorów szkół, sportowców, 
ośrodków kultury działających na terenie Katowic,  zmierzających do promowania „ sportu 
powszechnego”.  
Zasugerowanie przez uczniów  miejsc dostępnych  do tworzenia nowych miejsc rekreacji   
w Katowicach.  
 
11. Materiały pomocnicze. 
przewodniki,  dostęp do stron internetowych 
  

file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/%20%20%20%20sport%20dla%20wszystkich%20w%20przestrzeni%20miasta%20-%20Ministerstwo%20%20Sportu%20i%20%20%20https:/msit.gov.pl/download.php%3fs=1&id=12249%0d
file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/%20%20%20%20sport%20dla%20wszystkich%20w%20przestrzeni%20miasta%20-%20Ministerstwo%20%20Sportu%20i%20%20%20https:/msit.gov.pl/download.php%3fs=1&id=12249%0d
file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/%20%20%20%20sport%20dla%20wszystkich%20w%20przestrzeni%20miasta%20-%20Ministerstwo%20%20Sportu%20i%20%20%20https:/msit.gov.pl/download.php%3fs=1&id=12249%0d
file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/%20%20%20%20sport%20dla%20wszystkich%20w%20przestrzeni%20miasta%20-%20Ministerstwo%20%20Sportu%20i%20%20%20https:/msit.gov.pl/download.php%3fs=1&id=12249%0d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjN9rO17pHhAhVH_CoKHeSQDI0QFjAJegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mosir.katowice.pl%2Fobiekty%2F38-boisko-pilkarskie-rapid.html&usg=AOvVaw2YoXR8i2uFIAHgar5ZQi-g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjN9rO17pHhAhVH_CoKHeSQDI0QFjAJegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mosir.katowice.pl%2Fobiekty%2F38-boisko-pilkarskie-rapid.html&usg=AOvVaw2YoXR8i2uFIAHgar5ZQi-g
http://roweremposlasku.pl/%20trasy_rowerowe_katowice/
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12. Literatura, warte polecenia dodatkowe materiały: 

 

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU MIASTA KATOWICE do 2020 

https://www.katowice.eu/Documents/Do%20pobrania/Strategia_sportu_uchwala_XLIII-

1016-13.pdf 

 

 Osiedlowe centrum sportu - Sztuka architektury sztuka-architektury.pl › Realizacje › 

Kubatura 

 Osiedle Witosa (Katowice) – Wikipedia, wolna encyklopedia 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_Witosa_(Katowice) 
wybrane osiedla katowic w perspektywie efektu depopulacji  
yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight...84d8.../11_16.pdf 

 

 Nasze Działania – Szopienice.ORG szopienice.org/nasze-dzialania/ 

 Trasy rowerowe » Katowice i okolice » 6554 trasy na 

MojRower.plhttps://mojrower.pl/trasy/katowice 

 10 pomysłów na wycieczki rowerowe po Katowicach [MAPA, TRASY ... 

slask.eska.pl/poznaj-miasto/katowice-na-rowery-10...rowerowe-po...trasy/436086 

katowice.naszemiasto.pl/tag/teznia-solankowa-katowice.html 

  https://citybybike.pl/ 

 

 
FRAGMENTY dokumentu  
Strategia Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku.  
Opracowanie: Grupa PRC Sp. z o.o.  
„ 11 Infrastruktura sportowa baza 1. Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek przy Al. Korfantego 
35 (….). Obiekt ten jest prestiżowym miejscem w Katowicach, w którym można rozgrywać 
imprezy sportowe rangi światowej. Odbywają się tam również duże przedsięwzięcia kulturalne 
i gospodarcze. Obiekt składa się z: 1) hali głównej sportowo-widowiskowej, w której można 
organizować wielkie imprezy w zależności od konfiguracji hala może pomieścić ponad 11 tys. 
osób; 2) lodowiska krytego, całorocznego o wymiarach tafli 30 x 60 m z widownią na 
maksymalnie 1182 osoby; 3) małej hali 44 x 22 m z widownią na 362 osoby; 4) siłowni 11,3  
x 11,3 m; 5) basenu rekreacyjnego 15 x 8 m, z dwoma saunami, biczami i masażem wodnym; 
6) hotelu z 30 pokojami (59 miejsc noclegowych) i zapleczem gastronomicznym. W obiekcie 
kończy się kolejny etap remontu związany z poprawą standardu, dopasowaniem go do 
współczesnych wymagań dotyczących funkcjonalności widowni oraz poprawą wyglądu 
zewnętrznego. Całkowity koszt realizacji zadania ma wynieść ok. 170 mln. zł. Obiekt jest 
kompleksem sportowym o podwójnej funkcji. Lodowisko, mała hala i basen mogą służyć 
powszechnemu uprawianiu sportu, natomiast hala główna przeznaczona jest do organizacji 
wielkich imprez sportowych i widowiskowych.    
11 1) Stadion Miejski GKS Katowice przy ul. Bukowej 1 (obiekt w zarządzie MOSiR). 
Wykorzystywany głównie do rozgrywek piłkarskich klubu GKS Katowice. Od 2009 roku trwa 
jego modernizacja, obiekt będzie przystosowany do odbywania zawodów klasy 
międzynarodowej i zostanie przekształcony na podstawie przygotowywanego projektu  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ6tSW8JHhAhXplosKHSEtAPU4ChAWMAl6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fyadda%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-f45b8ef2-84d8-4202-a153-8f7433ae0707%2Fc%2F11_16.pdf&usg=AOvVaw1bwD0UP2a9zJh5ZEg4Funv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ6tSW8JHhAhXplosKHSEtAPU4ChAWMAl6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fyadda%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-f45b8ef2-84d8-4202-a153-8f7433ae0707%2Fc%2F11_16.pdf&usg=AOvVaw1bwD0UP2a9zJh5ZEg4Funv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKhb_ZwPPhAhVysIsKHUQNBwAQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fkatowice.naszemiasto.pl%2Ftag%2Fteznia-solankowa-katowice.html&usg=AOvVaw1-L8TUW2bhYu2PDTQKo2Pg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKhb_ZwPPhAhVysIsKHUQNBwAQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fkatowice.naszemiasto.pl%2Ftag%2Fteznia-solankowa-katowice.html&usg=AOvVaw1-L8TUW2bhYu2PDTQKo2Pg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOvu6-wfPhAhWEp4sKHUszD5gQFjADegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fcitybybike.pl%2F&usg=AOvVaw13fTRpgpfUNUL--T_nclnq
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w piłkarski kompleks 4 kategorii UEFA obejmujący płytę główną, kilka boisk treningowych, 
zaplecze, parkingi, itp. Obecnie istnieją: boisko główne 105x68 m i dwa boiska boczne 
100x64m oraz 92x 57 m. 2) Stadion KS Murcki Kostuchna Górnik przy ul. Boya-Żeleńskiego 96c. 
Stadion piłkarski ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, o wymiarach 90x52m i pełnym, 
nowoczesnym 11 Stadion to konstrukcja, budowla służąca do rozgrywania zawodów 
sportowych. Jest to najczęściej otwarta budowla, wyposażona w miejsca dla widzów 
usytuowane amfiteatralnie. Chociaż pierwotne przeznaczenie stadionu to rozgrywanie 
zawodów piłkarskich, obecnie służy także do organizacji różnego rodzaju imprez komercyjnych 
czy widowiskowych. Można mówić o dwóch rodzajach stadionów. Pierwsze to stadiony 
jednofunkcyjne, drugie wielofunkcyjne. Stadiony jednofunkcyjne są przeznaczone do 
uprawiania jednego, określonego sportu. Przykład takiego stadionu to stadion piłkarski. 
Stadiony wielofunkcyjne natomiast pozwalają na uprawianie więcej niż jednej dyscypliny 
sportu.  
 
 12 zapleczem sanitarno-socjalnym oddany do użytku w 2011 roku po przeprowadzonej  
w latach modernizacji. Obiekt w zarządzie MOSiR. Do kompleksu należy także stadion piłkarski 
z naturalną nawierzchnią trawiastą administrowany jest przez klub MK Górnik Katowice. 3) 
Stadion KS Rozwój przy ul. Zgody 28. Kompleks piłkarski obejmujący: boisko główne 105x68m 
z widownią na ok osób i naturalną nawierzchnią trawiastą, płytę treningową 90x60m, drugą 
płytę treningową (w budowie) 95x63m oraz pełne zaplecze sanitarno- socjalne. Obiekt jest 
zarządzany przez klub sportowy KS Rozwój Katowice. 4) Ośrodek Sportowy Podlesianka przy 
ul. Sołtysiej 25 (obiekt w zarządzie MOSiR). Obiekt składa się z boiska piłkarskiego o wymiarach 
105x65m, zaplecza sanitarno- socjalnego, boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią  
i oświetleniem o wymiarach 90x65m, wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią  
o wymiarach 37,1x 32,5m - w tym dwóch kortów tenisowych 12, zadaszonej trybuny  
z siedziskami, zadaszonej estrady oraz z dwukondygnacyjnego budynku. Obiekt 
zmodernizowany w latach 2010/ ) Ośrodek Sportowy Hetman przy ul. Siwka 2 (obiekt  
w zarządzie MOSiR).Oświetlone boisko piłkarskie pełnowymiarowe 100x64m ze sztuczną 
nawierzchnią trawiastą, boisko treningowe do gry w piłkę nożną z syntetyczną nawierzchnią 
trawiastą o wymiarach 46x28m, boisko wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej do gry 
w koszykówkę i siatkówkę 28x26m, 2 korty tenisowe, siłownia, nowoczesny budynek 
stanowiący zaplecze sanitarno- socjalne. Obiekt oddany do użytku w 2010 roku, po 
modernizacji w 2009 roku. 6) Obiekt piłkarski Rapid przy ul. Grażyńskiego 51 (obiekt  
w zarządzie MOSiR). Zmodernizowany w 2006 roku. Składa się z dwóch oświetlonych boisk 
piłkarskich: boiska pełnowymiarowego o wymiarach 105x68m posiadającego trybuny oraz 
mniejszego boiska treningowego o wymiarach 51x34m. Oba boiska posiadają sztuczną 
nawierzchnię trawiastą oraz oświetlenie pozwalające na prowadzenie treningów, zajęć  
i rozgrywek do późnych godzin wieczornych. 12 Wszystkie korty tenisowe, mają standardowy 
wymiar 23,77m (długość) x 10,97m (szerokość, z rękawami do gry deblowej) i wybiegami 
tylnymi 6,4m oraz bocznymi 3,65m  
 

13 7) Kompleks boisk przy Ośrodku Sportowym Szopienice, ul. 11 listopada 16 składający się 
z dwóch piłkarskich boisk ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, jedno oświetlone z widownią 
(boisko główne 100x68m, boisko boczne 100x50m), dwóch kortów tenisowych i zaplecza 
sanitarno-socjalnego. 8) Stadion lekkoatletyczny Akademii Wychowania Fizycznego przy  
ul. Kościuszki 84 z sześciotorową bieżnią lekkoatletyczną, rzutniami i skoczniami oraz 
budynkiem administracyjno-socjalno-sanitarnym. Widownia na 1400 osób. Obiekt po 
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modernizacji dokonanej w 2008 roku. 3. Boiska 13. Jako boiska traktowane są obiekty mające 
głównie charakter treningowy, nie przeznaczone do rozgrywek, a raczej do rekreacji, rozrywki, 
zajęć sportowych. Ogólnodostępnych (poza bazą szkolną) obiektów tego typu jest  
w Katowicach 10 (w tym 2 kompleksy Moje boisko Orlik ul. Gliwicka, przy MDK oraz przy 
kąpielisku Bugla, ul. Żeliwna). Planowane jest odbudowanie boiska przy nowo 
wyremontowanej hali sportowej Kolejarz przy ul. Alfreda. W zarządzie MOSiR znajdują się 
następujące obiekty: 1) Ośrodek Sportowy Słowian przy ul. 1 Maja 99, powstały w 2003 r., 
stanowiący kompleks boisk (oświetlone do piłki nożnej 44x28,5m, wielofunkcyjne 38x18 m, do 
koszykówki 26x14m), 2-ch kortów oraz siłowni z zapleczem sanitarno-socjalnym. 2) Boiska Pod 
Młynem przy ul. Pod Młynem. Powstało w 2002 r., ogólnodostępne, wielofunkcyjne (do piłki 
ręcznej 36x20m oraz do siatkówki i koszykówki 26 x 14 m), asfaltowe. 3) Boisko Murcki przy 
ul. Samsonowicza/Mruczka, ogólnodostępne wielofunkcyjne, modernizacja 2010 r., obiekt  
z nawierzchnią asfaltową, składa się z boisk do piłki ręcznej 36x20m oraz boiska do koszykówki 
21x12m. 4) Boisko sportowe przy ul. Grabskiego ogólnodostępne, wielofunkcyjne (poliuretan 
44x22 m) z kortem tenisowym; zmodernizowane w 2010 r. 5) Boisko sportowe przy ul. Księżnej 
Jadwigi Śląskiej do piłki nożnej z zapleczem sanitarno-socjalnym, oświetlone, ogólnodostępne. 
Nawierzchnia ze sztucznej trawy, wymiar 44x22 m. 6) Boisko sportowe przy ul. Kijowskiej  
z nawierzchnią poliuretanową (44x26m), ogólnodostępne, wielofunkcyjne. Oddane do użytku 
w 2011 roku. 7) Boisko sportowe przy ul. Dudy-Gracza wielofunkcyjne, asfaltowe, 24x11m. 13 
Regulaminowe wymiary boisk do gier zespołowych to: piłka ręczna 40x20m (plus 2x1,1m na 
długość, na bramki), koszykówka 28x15m (w niższych klasach rozgrywkowych 26x14m), 
siatkówka 18x9m (plus wybiegi boczne 3-5m oraz wybiegi tylne 3-8m). 14 Boiska Orlik mają 
standardowe wymiary boisko do piłki nożnej 62x30m, boisko wielofunkcyjne 30x20m.  
 

14 4. Lodowiska. W mieście znajdują się 2 kryte lodowiska w hali Spodek (opisane wyżej) oraz 
JANTOR przy ul. Nałkowskiej 10 (obiekt w zarządzie MOSiR). Obiekt JANTOR, zmodernizowany 
został w 2004 r., oprócz całorocznego lodowiska z widownią na 1400 miejsc posiada siłownię 
i gabinet odnowy biologicznej. Lodowiska mają standardowe wymiary30x60m. Ponadto  
w okresie zimowym wykorzystywane jest zewnętrzne, sezonowe lodowisko miejskie. 5. Hale 
sportowe. Obiekty te wymagają nieco szerszego omówienia ze względu na różne formy 
własności. 1) Obiekty ogólnomiejskie I. Ośrodek Sportowy Szopienice przy ul. 11 listopada 16 
15, zmodernizowany i oddany do użytku w 2007 roku. Hala wielofunkcyjna o wymiarach 
51,20x 69,58 m i wysokości 15,30 m, przystosowana przede wszystkim do organizowania 
zawodów sportowych w: siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, halowej piłce nożnej. Na 
piętrze i parterze usytuowana jest widownia dla publiczności na 1300 miejsc. Dodatkowo  
w budynku hali znajduje się siłownia dla zawodników uprawiających podnoszenie ciężarów. 
Wokół obiektu przewidziano komunikację zarówno dla ruchu kołowego z parkingiem na 160 
pojazdów, jak i pieszego. W OS w Szopienicach mogą się odbywać duże imprezy sportowe 
rangi mistrzowskiej. Obiekt w zarządzie MOSiR. II. Hala sportowa przy ul. Józefowskiej 40. 
Kompleks obejmujący halę o wymiarach 26x14 m, małą salę gimnastyczną do sportów walki 
oraz siłownię. Dodatkowo dwa zewnętrzne boiska: do koszykówki o wymiarach 30 x 17 m i do 
siatkówki o wymiarach 22 x 11 m. Obiekt w zarządzie MOSiR. 15 Stadion przy OS Szopienice 
omówiony w dziale Stadiony.  
 
15 III. Hala sportowa Kolejarz przy ul. Alfreda 1. Obiekt w zarządzie MOSiR, obejmuje halę 

wielofunkcyjną 44 x 22 m z widownią na 300 osób, salę do ćwiczeń szermierczych z trzema 

planszami, siłownię, pełne zaplecze sanitarno - socjalne. Obiekt oddany do użytku w 2011 r. 
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po remoncie. 2) Obiekty szkolne I. Obiekt Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy  

ul. Paderewskiego 46a. Składający się z hali sportowej o wymiarach 31 x 17 m, basenu krytego 

o długości 25 m, sali do gimnastyki korekcyjnej. II. Hala sportowa przy Gimnazjum nr 19  

ul. Spółdzielczości 21 o wymiarach 44 x 22 m. Obejmuje boisko do piłki ręcznej, siatkówki, 

koszykówki, tenisa ziemnego, badmintona oraz piłki nożnej halowej. Widownia stała na 236 

miejsc plus miejsca wysuwane (96 miejsc). Obiekt oddany do użytku w 2011 roku. III. Hala 

Sportowa przy Gimnazjum nr 4, ul. Graniczna 46. Długość 40 m, szerokość 18 m umożliwia grę 

w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną. Wysokość dziewięć metrów. Spełnia 

wymagania dla rozgrywek ligowych w siatkówkę. IV. Sale gimnastyczne w szkołach. Katowicka 

oświata dysponuje: a) 36 salami gimnastycznymi o wymiarach nie mniejszych niż 36 x 18 m do 

24 x 12 m lub o powierzchni mniejszej niż 648 m 2 i równej lub większej niż 288 m 2 ; b) 78 

salami gimnastycznymi o wymiarach nie mniejszych niż 24 x 12 m do 18 x 9 m lub  

o powierzchni mniejszej niż 288 m 2 i równej lub większej niż 162 m 2 ; c) 45 salami  

o powierzchni mniejszej niż 162 m 2.  

16 3) Obiekty akademickie I. Hale Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Raciborskiej  

1 i ul. Mikołowskiej 72. Służą one celom dydaktycznym i w zasadzie nie są udostępniane dla 

osób spoza uczelni. Na hali przy ul. Raciborskiej o wymiarach 40 x 20 m, zlokalizowana jest 

także ścianka wspinaczkowa oraz sala szermiercza. Hale przy ul. Mikołowskiej: treningowa 42 

x 24 m, główna 44 x30 m (z widownią na 470 osób). II. Hala Uniwersytetu Ekonomicznego przy 

ul. Bogucickiej 3b o wymiarach 30 x 19 m, wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby uczelni. 

III. Hala WSZMiJO Gallus przy ul. Pszczyńskiej 6, składająca się z dwóch odrębnych boisk. 

Obiekt z możliwością wynajmu komercyjnego. Łącznie obiektów tego typu, służących sportowi 

akademickiemu jest 5. Kwerenda wykazała 14 mniejszych sal gimnastycznych (poza 

szkolnymi). Wśród nich 7 to obiekty akademickie (Uniwersytet Ekonomiczny 1 sala: 22 x 14,5 

m, Uniwersytet Śląski 3 sale: 24 x 12 m, dwie 18 x 10 m, GWSH 1 sala: 21 x 10 m), a 7 znajduje 

się w zasobach prywatnych. UŚ dysponuje poza tym salą judo i 2 siłowniami. 6. Kąpieliska 

otwarte i obiekty plenerowe 1) Dolina 3 Stawów. Całość materiałów diagnostycznych 

pokazuje, że teren ten jest traktowany przez mieszkańców Katowic jako plenerowy kompleks 

aktywnego wypoczynku. Posiada tereny zielone, trasę rowerowo-rolkową, staw kąpielowy, 

zaplecze gastronomiczne. Obiekt w zarządzie MOSiR. 2) Kąpielisko Bugla przy ul. Żeliwnej 26d. 

Po wykonanym remoncie jest to jedno z najnowocześniejszych, otwartych kąpielisk w Polsce. 

Składa się z kompleksu 5 basenów z niecką ze stali nierdzewnej, z atrakcjami wodnymi  

i zjeżdżalniami. Ponadto na terenie obiektu znajduje się standardowe boisko typu Orlik oraz 

boiska do gry w siatkówkę plażową (16 x 8 m) oraz piłkę nożną plażową (30 x 20 m). Obiekt  

w zarządzie MOSiR. 3) Kąpielisko Rolna przy ul. Nasypowej 65. Jest to obiekt całoroczny  

z kąpieliskiem otwartym. W sezonie letnim dostępny jest basen głęboki, brodzik dla dzieci oraz 

zjeżdżalnia. Przez cały rok funkcjonuje tam również siłownia, sauna, solarium oraz 

hydromasaż. Obiekt w zarządzie MOSiR.  

17 4) Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214. Basen letni, kompleks boisk Orlik i inne 

urządzenia sportowe składające się na plenerowy kompleks sportowo-rekreacyjny. 5) Ośrodek 

Sportowy Zadole przy ul. Wczasowej 8. Siłownia, salka do tenisa stołowego, dwa baseny letnie, 

zaplecze administracyjno-socjalno-sanitarne. Obiekt planowany do remontu, w zarządzie 

MOSiR. 6) Camping 215 przy ul. 3 Stawów. Basen letni o wymiarach 15 x 10 m z systemem 
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uzdatniania wody. Obiekt w zarządzie MOSiR. 7) Inne tereny I. Kompleksy rekreacyjno-

wypoczynkowe: Bolina 16, Janina-Barbara, Wesoła Fala, Maroko ; II. stawy: Morawa, Borki, 

Św. Huberta; III. sześć Stref Aktywności Rodzinnej (Dąb ul. Krzyżowa, os. Tysiąclecia ul. Księżnej 

Jadwigi, Wełnowiec ul. Cisowa, Piotrowice ul. Wojska Polskiego, Bogucice ul. Wajdy, Zawodzie 

ul. Marcinkowskiego), w ramach tego zadania powstały także 3 integracyjne place zabaw dla 

dzieci (ul. Żołnierzy Września, ul. Szarych Szeregów, ul. Trojoka); IV. w mieście znajduje się 

łącznie 110 placów zabaw dla dzieci (w zarządzie oświaty i Zakładu Zieleni Miejskiej). 7. Baseny 

kryte. Jako basen traktowany jest obiekt z niecką o długości co najmniej 25m, mniejsze  

i niewymiarowe obiekty ujmowane są jako służące rekreacji, fitnessowi lub nauce pływania 

dla dzieci (istnieje 7 małych basenów pozaszkolnych: Crobis ul. T. Boya-Żeleńskiego, hotel 

Monopol, Spodek, fitness klub ul. Wesoła, Dom Księdza Emeryta ul. Ks. Józefa Czempiela, hotel 

Quality oraz jeden w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1). W trakcie 

realizacji jest basen przy ul. Pijarskiej o wymiarach 16x8 m. Obiektów z niecką o długości 25 m 

jest 6: 1) Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Bogucicka 3b. Basen nie jest udostępniany 

użytkownikom spoza uczelni. 2) Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Mikołowska 72a. 

Basen służy wyłącznie celom dydaktycznym, bywa okazjonalnie udostępniany klubom 

pozauczelnianym (np. nurkom). W obiekcie tym można rozgrywać zawody sportowe posiada 

widownię na 345 osób. 3) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Paderewskiego 46a. Obiekt 

miejski, ogólnodostępny w określonych godzinach. 4) Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26. 

Obiekt miejski, ogólnodostępny w określonych godzinach. 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących 

nr 7, ul. Witosa 23. Obiekt oświatowy. 6) Zespół Szkół Plastycznych, ul. Ułańska 7a. Basen  

z funkcją ogólnodostępności. Obiekty szkolne Przy katowickich placówkach oświatowych, poza 

omówionymi powyżej, funkcjonuje: 1. 8 basenów szkoleniowo-rekreacyjnych o wymiarach 

16,67 x 8,5 m lub o powierzchni równej lub większej niż 141,7 m 2 i mniejszej niż 312,5 m 2 ; 

16 Ośrodek Bolina został wyremontowany. Znajduje się tam trawiaste boisko do gry w piłkę 

nożną, betonowe wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę, 2 stoły do ping-

ponga, 9 stołów do gry w szachy, plac zabaw.  

18 2. boiska przyszkolne łącznie , w tym 81 zmodernizowanych i poddanych remontom, 
mających nowoczesne sztuczne nawierzchnie; placów zabaw 18. Instytucje sportowe  
i uprawiane sporty Baza instytucjonalna Aby stworzyć prawidłowe warunki uczestnictwa 
społeczeństwa w życiu sportowym, konieczne jest sprawne funkcjonowanie instytucji 
sportowych, do których można zaliczyć kluby i związki sportowe. To właśnie tam tworzone są 
warunki do uprawiania określonych dyscyplin, jak i rozwoju sportowego 19. Gwarantują one 
profesjonalną kadrę szkoleniową, przez którą należy rozumieć instruktorów sportu, trenerów. 
Są to ludzie pełniący często kilka ról jednocześnie, gdyż są specjalistami w zakresie teorii  
i praktyki danej dyscypliny sportowej, organizatorami, menadżerami. Często współczesne 
uwarunkowania społeczne wymagają też od nich przygotowania pedagogicznego oraz 
psychologicznego i podejmowania działań wychowawczych. W Katowicach działa: 56 
Uczniowskich Klubów Sportowych (UKS), w tym 3 międzyszkolne; 50 klubów sportowych 
zarejestrowanych w ewidencji miasta; 160 klubów sportowych znajdujących się w ewidencji 
Krajowego Rejestru Sądowego; 31 wojewódzkich związków sportowych. Na szczególną uwagę 
zasługuje działalność Uczniowskich Klubów Sportowych. Sport szkolny stanowi bowiem bazę 
dla późniejszej aktywności fizycznej. Pozwala wykształcić u młodych osób nawyk tej 
aktywności. Działalność UKS związana jest ze sportem szkolnym rozumianym jako środek 
kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, nie zaś jako podsystem sportu wyczynowego. 
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( ) Udział w pozalekcyjnych zajęciach ruchowych organizowanych przez uczniowskie kluby 
sportowe rozwija zarówno instrumentalne, jak i kierunkowe dyspozycje osobowościowe, jest 
istotnym uzupełnieniem szkolnych lekcji wychowania fizycznego 20. Nie można też 
zapominać, że Uczniowskie Klubu Sportowe mogą stanowić bazę młodych talentów dla sportu 
wyczynowego, choć same jedynie w 20% przypadków angażują się w młodzieżowy sport 
wyczynowy. W opinii wszystkich specjalistów, którzy konsultowali Strategię w fazie badań 
jakościowych, dokładna ocena liczby ćwiczących, czy liczby osób przypadających na jednego 
trenera bądź instruktora podana w Strategii Rozwoju Sportu dla województwa śląskiego jest 
prawidłowa i może być także odniesiona do sytuacji w Katowicach. 17 Szczegółowy spis 
obiektów szkolnych został sporządzony i jest dostępny w Wydziale Sportu. 18 Pełna lista 
obiektów załączona w postaci elektronicznej. 19 W analizie nie ujęto sklepów sportowych, 
warsztatów itp. Są to elementy naturalnego otoczenia rynkowego, niezbędnego wprawdzie 
do uprawiania sportu, jednakże rola samorządu i możliwy wpływ miasta na ich działanie jest 
bardzo nieznaczny. Nie jest rolą miasta zastępowanie firm tego typu. Dla uproszczenia  
i zgodnie z faktami przyjęto, że w tej dziedzinie popyt tworzy podaż. 20 Rajmund Tomik, 
Działalność Uczniowskich Klubów Sportowych, AWF Katowice 2006, s.6 18”  
 

https://docplayer.pl/6220035-Strategia-rozwoju-sportu-miasta-katowice-do-2020-roku-

opracowanie-grupa-prc-sp-z-o-o.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.II.2.20 

  

Międzynarodowe imprezy sportowe w Katowicach. 

1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 
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W czasie realizacji tego tematu uczniowie zapoznają się z ofertą  imprez sportowych 
organizowanych na terenie Katowic. Jej analiza pozwoli zachęcić uczniów  do udziału  
w meczach, turniejach , imprezach w roli kibica, wolontariusza, obserwatora i uczestnika.  
 
2. Temat: MIĘDZYNARODOWE IMPREZY SPORTOWE W KATOWICACH 
 
3. Pytanie kluczowe: 
W jaki sposób upowszechniane są informacje na temat  imprez sportowych na terenie 
Katowic?  ( monitorowanie i upowszechnianie  ) 

4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie 
Uczeń po zajęciach potrafi: 
 
-wymienia imprezy sportowe których organizatorem jest miasto Katowice; 
- uczy się kulturalnie kibicować, czynnie uczestniczy w wybranych imprezach sportowych; 
- poprawnie rozumieć  i promować sport  jako postawę  i wzorce  osobowe: fair play,  
stosowanie  zasady czystej gry; 
-  dostrzegać  i preferować   zdrową, sportową rywalizację i współzawodnictwo;    
- korzystać z różnych źródeł informacji, selekcjonować wiadomości; 
- zachowywać  aktywną postawę uczestniczenia w sportowym życiu. 
 
5. Metody i techniki pracy:   
praca w grupach, analiza materiałów źródłowych, dyskusja, „burza mózgów”. 
 
6. Środki dydaktyczne:   
kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.    

7.W prowadzenie do lekcji / zagrywka / 

8. Przebieg zajęć krok po kroku 

a/ "burza mózgów" – Jakie znasz imprezy  sportowe cyklicznie odbywające się w Katowicach? 
b/ praca w grupach: wyszukiwanie w Internecie informacji   imprezach sportowych   w danych 
dyscyplinach sportowych, 
c/ ustalenie i zapisanie  cyklicznych  imprez sportowych oraz planowanych najbliższych latach: 
   

 LIGA ŚWIATOWA W PIŁCE SIATKOWEJ 2001 ( 12 EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO 
TURNIEJU FPS) 

 XXI MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE MĘŻCZYZN 1975 

 XXVII MISTRZOSTWA EUROPY W KOSZYKÓWCE KOBIET 1999 

 MISTRZOSTWA EUROPY W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW 1957, 1985 

 MISTRZOSTWA ŚWIATA W ZAPASACH ( STYL KLASYCZNY – 1974) 

 SIATKARSKA LIGA MĘŻCZYZN 2018 

 GALE BOKSU  

 MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCE 

 MISTRZOSTA ŚWIATA W HOKEJU  NA LODZIE  1974 

 MECZE SIATKÓWKI GKS K-CE 
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 ŚWIATOWA Konferencja antydopingowa  2019 

  
d/  kontynuacja prac w zespołach: opisanie wybranych imprez jako przygotowanie do 
prezentacji na forum grupy,  
e/ prezentacja wybranych IMPREZ  SPORTOWYCH - wypowiedzi uczniów. 

9. Podsumowanie zajęć. 
Prezentacja miasta  Katowice   jako sportowej  stolicy  Śląska  stającej  się  organizatorem 
imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  Refleksja  na temat miasta 
Katowice, w którym   każda impreza sportowa promowana i organizowana jest  na najwyższym 
poziomie.  Budowanie stosownej wrażliwości, emocjonalności  oraz potrzeby rozumienia 
zagadnień  związanych  z  promowanie sportu jako postawy  i wzorców osobowych dla 
sportowców , kibiców i obserwatorów. 
 
10. Materiały pomocnicze 
Najważniejsze sportowe imprezy w 2019 roku. KALENDARZ - Sport ... 

https://sport.dziennik.pl › Sport › Aktualności 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Międzynarodowe_imprezy_sportowe_w_Polsce 

11. Literatura, warte polecenia dodatkowe materiały 
 
ŚWIATOWA Konferencja antydopingowa  2019  
https://bip.msit.gov.pl/download/2/8794/Zalaczniknr2-SOPZ.pdf 
www.mckkatowice.pl/pl/.../swiatowa-konferencja-antydopingowa-wada-2019,1212.ht... 
 
LIGA ŚWIATOWA W PIŁCE SIATKOWEJ 2001 ( 12 EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU 
FPS)https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Światowa_w_piłce_siatkowej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Światowa_w_Piłce_Siatkowej_2001 

 
XXI MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE MĘŻCZYZN 1975  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_boksie 
 
XXVII MISTRZOSTWA EUROPY W KOSZYKÓWCE KOBIET 1999  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_koszykówce_kobiet 
 
MISTRZOSTWA EUROPY W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW 1957, 1985  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Mistrzostwa_Europy_w_podnoszeniu_ciężarów 
 
MISTRZOSTWA ŚWIATA W ZAPASACH ( STYL KLASYCZNY – 1974)  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Świata_w_Zapasach_1974 
 
SIATKARSKA LIGA MĘŻCZYZN 2018  
https://siatka.org/wyniki/ligi-polskie/sezon-20182019/ 
 
GALE BOKSU www.spodekkatowice.pl/pl/wydarzenia/mb-boxing-night,1286.html 
https://www.przegladsportowy.pl › Boks 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Międzynarodowe_imprezy_sportowe_w_Polsce%0D
http://www.mckkatowice.pl/pl/.../swiatowa-konferencja-antydopingowa-wada-2019,1212.ht...%0D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Światowa_w_piłce_siatkowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Światowa_w_Piłce_Siatkowej_2001%0D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNxqiayPPhAhVjtIsKHS-1C1gQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMistrzostwa_Europy_w_boksie&usg=AOvVaw00pFkUFkZXIey-IOVm9jt5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil2ISsyPPhAhXuAxAIHfsgCR8QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMistrzostwa_Europy_w_koszyk%25C3%25B3wce_kobiet&usg=AOvVaw3MAC9NyHID0B7upFoEuFaL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRzfS9yPPhAhWis4sKHbu5CDoQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKategoria%3AMistrzostwa_Europy_w_podnoszeniu_ci%25C4%2599%25C5%25BCar%25C3%25B3w&usg=AOvVaw03-ndQhJnYDU5ajpdHG3xr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibuYjPyPPhAhXkoosKHbpdDmYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMistrzostwa_%25C5%259Awiata_w_Zapasach_1974&usg=AOvVaw3MFA861s4y4XpONWG8fcH6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF96bsyPPhAhWmpIsKHXDyA5kQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fsiatka.org%2Fwyniki%2Fligi-polskie%2Fsezon-20182019%2F&usg=AOvVaw03ZHWJiC7t1Akq2X2IC54I
http://www.spodekkatowice.pl/pl/wydarzenia/mb-boxing-night,1286.html%0D
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MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCE 
www.spodekkatowice.pl/.../mistrzostwa-europy-w-siatkowce-mezczyzn-2017-w-spod... 
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Świata_w_Piłce_Siatkowej_Mężczyzn 
 
MISTRZOSTA ŚWIATA W HOKEJU  NA LODZIE  1974  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_świata_w_hokeju_na_lodzie_mężczyzn 
 
MECZE SIATKÓWKI GKS K-CE  
https://siatkowka.gkskatowice.eu/index 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na uwagi – przemyślenia – wnioski. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS7qm0yfPhAhUqlosKHbX2DMgQFjABegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.spodekkatowice.pl%2Fpl%2Fwiadomosci%2Fmistrzostwa-europy-w-siatkowce-mezczyzn-2017-w-spodku%2C372.html&usg=AOvVaw0PHNgUwKNeNZ4zaq3jQ0Ql
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS7qm0yfPhAhUqlosKHbX2DMgQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMistrzostwa_%25C5%259Awiata_w_Pi%25C5%2582ce_Siatkowej_M%25C4%2599%25C5%25BCczyzn_2014&usg=AOvVaw2zukZf47JRQcHPMJVzzleR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL9KvZyfPhAhWKmIsKHfXWC-AQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMistrzostwa_%25C5%259Bwiata_w_hokeju_na_lodzie_m%25C4%2599%25C5%25BCczyzn&usg=AOvVaw3MiOKMQvfqPY2OM1dz9kHr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA996CyvPhAhVEl4sKHc7UDnAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsiatkowka.gkskatowice.eu%2Findex&usg=AOvVaw3Vnac-hx32bPuSj45tuV9O
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Katowice miasto świata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.II 3.21-23 
 
Przeszłość daleka i bliska – wpływ wydarzeń na bieg historii 
 
1. Wprowadzenie 
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Historia dużych miast nierozłącznie splata się z historią regionów,  historią państwa, historią 
świata. Wielkie miasta są jak drzewa mocno wrośnięte w historię,  czerpiące z niej życiodajne 
soki, łamiące się pod naporem wydarzeń czy będące ich świadkami. Nie inaczej było  
w przypadku Katowic,  które stały się świadkiem,  ale i uczestnikiem wydarzeń przełomowych 
w historii Polski. 
 
2. Temat: Przeszłość daleka i bliska - wpływ wydarzeń na bieg historii. 
 
3. Pytanie kluczowe: 
Czy Katowice były uczestnikiem -  czy niemym świadkiem wydarzeń historycznych? 
 
Cel główny: Przedstawienie Katowic na tle wydarzeń z historii najnowszej – ukazanie roli, jaką 
odegrało miasto i jego mieszkańcy w czasie omawianych wydarzeń. 
 
4. Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń potrafi: 
 

 wskazać wydarzenia, w których szczególną rolę odegrały Katowice,  np. obchody 
tysiąclecia państwa polskiego i przyjęcia chrztu przez Polskę, stan wojenny, plebiscyt, lata 
wojny i okupacji, wkroczenie Armii Czerwonej do Katowic; 

 ocenić znaczenie wydarzeń dla mieszkańców Katowic; 

 korzystać z różnych  źródeł informacji. 
 

5. Metody i techniki pracy: 
wystawa interaktywna,  praca w grupach, dyskusja. 
 
6. Środki dydaktyczne: 
materiały źródłowe, zdjęcia, filmy. 
 
7. Wprowadzenie do tematu (zagrywka) 
Uczniowie oglądają zdjęcia,  przedstawiające obchody tysiąclecia państwa polskiego  
w Katowicach, obchody tysiąclecia przyjęcia chrztu w Katowicach, pacyfikację kopalni 
„Wujek”, wizytę papieża Jana Pawła II, przyłączenie Śląska do Polski i określają czas tych 
wydarzeń oraz ich powiązanie z wydarzeniami z historii Polski. (Materiał pomocniczy nr 1). 
 
8. Przebieg zajęć krok po kroku 
Uczniowie, podzieleni na 4 grupy, analizują materiały dotyczące wydarzeń historycznych, 
których dotyczyły zdjęcia. Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym prezentują  informacje 
na temat wydarzeń. 
Grupa1- tysiąclecie kontra milenium. Materiał pomocniczy nr 2; 
Grupa 2- stan wojenny w Katowicach.  Materiał pomocniczy nr 3; 
Grupa 3- wizyta papieża w Katowicach 1983. Materiał pomocniczy nr 4 i nagranie Victorii 
Kilara; 
Grupa 4 -  Katowice wracają do Polski. Materiał pomocniczy nr 5; 
Grupa 5- Czas wojny i okupacji w Katowicach. Materiał pomocniczy nr 6; 
Grupa 6 - „Rusy w Katowicach”. Materiał pomocniczy nr 7. 
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Uczniowie prezentują pozostałym grupom wydarzenia, z którymi są związane Katowice oraz 
wskazują, jak wydarzenie te zmieniły losy miasta i jego mieszkańców. 
 
9. Podsumowanie zajęć 
Uczniowie dyskutują nad pytaniem kluczowym, wyrażają swoje zdanie na temat roli miasta  
w przedstawionych wydarzeniach, zastanawiają się, czy miasto było ich biernym 
obserwatorem, czy jego mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach. Odpowiadają na 
pytanie, jakie miejsce historia miasta znalazła w historii Polski. Uczniowie proponują, jaki tytuł 
można by nadać  Katowicom, np. „miasto bohater”, „miasto pracy i odwagi” itp. 
 
Materiał pomocniczy nr 1 
 
 

 
 
 
 Źródło:https://www.systel.pl/wp-content/uploads/2016/04/Odkrywamy-jak-
powsta%c5%82o-Osiedle-Tysi%c4%85clecia-4.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.systel.pl/wp-content/uploads/2016/04/Odkrywamy-jak-powsta%c5%82o-Osiedle-Tysi%c4%85clecia-4.jpg
https://www.systel.pl/wp-content/uploads/2016/04/Odkrywamy-jak-powsta%c5%82o-Osiedle-Tysi%c4%85clecia-4.jpg
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Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/76/11/13/z19993718V,3-maja-1966-r--Uroczystosci-milenijne-
na-Jasnej-Go.jpg 
 

http://bi.gazeta.pl/im/76/11/13/z19993718V,3-maja-1966-r--Uroczystosci-milenijne-na-Jasnej-Go.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/76/11/13/z19993718V,3-maja-1966-r--Uroczystosci-milenijne-na-Jasnej-Go.jpg
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Źródło:  
https://www.magnapolonia.org/wp-content/uploads/2018/12/wujek.jpg 
  
 
 

 
 
Źródło: 
https://static.prsa.pl/1f0091a7-f5eb-4c9d-9e52-b4b4e9e18ccb.file 
 

https://www.magnapolonia.org/wp-content/uploads/2018/12/wujek.jpg
https://static.prsa.pl/1f0091a7-f5eb-4c9d-9e52-b4b4e9e18ccb.file
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Źródło:  
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-66945.jpg 
  

 
 
Źródło:https://dpt.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/38/c7/51c2910b2b32b_o,size,1068x623,q,71,h,b
d4388.jpg 

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-66945.jpg
https://dpt.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/38/c7/51c2910b2b32b_o,size,1068x623,q,71,h,bd4388.jpg
https://dpt.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/38/c7/51c2910b2b32b_o,size,1068x623,q,71,h,bd4388.jpg
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Źródło: 
http://bi.gazeta.pl/im/e2/02/15/z22030818IH,Uroczystosc-z-okazji-przylaczenia-Gornego-
Slaska-d.jpg 

 
Materiał pomocniczy nr 2 
 
Obchody milenium chrztu i tysiąclecia państwa (1956-1966/1967)  
Dla prymasa Stefana Wyszyńskiego internowanego w Komańczy przez reżim Bieruta 
upływająca w 1966 r. rocznica milenium chrztu Polski była impulsem do stworzenia szerokiego 
programu odnowy religijnej narodu. W zamyśle hierarchy miał on przebiegać w trzech 
etapach. Pierwszym było uroczyste złożenie przez wiernych Jasnogórskich Ślubów Narodu 
Polskiego na Jasnej Górze (26 sierpnia 1956 r.). Odtąd w całym kraju miała się rozpocząć praca 
religijno – duszpasterska. Kolejny etap inaugurował 3 maja 1957 r., kiedy to wierni mieli 
uroczyście odnowić złożone na Jasnej Górze ślubowania. Po nim – w ramach Wielkiej Nowenny 
przed Tysiącleciem Chrztu Polski (1957–1966) – następował trzeci – ostatni etap prac związany 
z realizacją zawartych w ślubowaniach przyrzeczeń jako przygotowanie do obchodów roku 
jubileuszowego (roku „Te Deum”) milenium chrztu. Treść ślubów jasnogórskich uwzględniała 
przemiany, do których doszło w życiu społecznym w Polsce po 1944 r. Zostały one poświęcone 
przede wszystkim zagadnieniom etyczno – społecznym: obronie życia nienarodzonych dzieci, 
wierności małżeńskiej, świętości rodziny, wychowaniu katolickiemu dzieci i młodzieży, walce 

http://bi.gazeta.pl/im/e2/02/15/z22030818IH,Uroczystosc-z-okazji-przylaczenia-Gornego-Slaska-d.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/e2/02/15/z22030818IH,Uroczystosc-z-okazji-przylaczenia-Gornego-Slaska-d.jpg
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z wadami społecznymi; ostatnie z przyrzeczeń dotyczyło rozszerzenia kultu maryjnego.  
W treści ślubowań jasnogórskich przesunięto ciężar działalności Kościoła ze sfery 
instytucjonalnej (szkoła, zakład pracy, szpital, itp.) w sferę środowiskową (dom, rodzinę, 
małżeństwo, mężczyźni, kobiety, ojcowie, matki, młodzież i dzieci), a ich kolejne hasła były 
odpowiednio dostosowane do poszczególnych grup społecznych i stały się podstawą do 
rozwijania wszechstronnej działalności duszpasterskiej. 
Po uwolnieniu prymasa z Komańczy w październiku 1956 r. Kościół przystąpił ze zdwojoną siłą 
do realizacji swojego programu milenijnego, który objął znaczną część społeczeństwa, 
wyzwalając w nim swoisty entuzjazm wiary. Wielka Nowenna była pierwszym integralnym i 
ogólnopolskim programem duszpasterskim, który obejmował niemal wszystkie dziedziny 
duszpasterstwa i zmierzał do jego ożywienia w skali kraju. Był zarazem pragmatycznie 
dostosowany do ówczesnej rzeczywistości politycznej. Milenijny program Kościoła był 
przedsięwzięciem nowatorskim, w którym na uwagę zasługiwały m. in. jego staranne 
opracowanie i realizacja, masowość, wprowadzenie nowych form duszpasterstwa – np. 
peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, czy wpisanie do programu Nowenny 
wyników prac Soboru Watykańskiego Drugiego (1962–1965). Episkopat zdawał sobie sprawę 
z faktu, że działania podjęte w ramach przygotowań do milenium chrztu, pomimo ich 
podstawowego wymiaru duchowego niosły też ze sobą akcenty manifestacji politycznej, której 
celem było ukazanie peerelowskim politykom siły Kościoła i przywiązania do niego części 
społeczeństwa. Ta akcja mobilizowania nie tylko wiernych, lecz także przyciągania w orbitę 
oddziaływania Kościoła środowisk laickich była rozumiana jako wyraz jedności i z instytucją 
sprawująca mandat posługi duchowej i ośrodkiem opozycyjnym wobec ekipy I sekretarza KC 
PZPR, Władysława Gomułki. Ten swoisty – polityczny aspekt Nowenny, choć nie 
demonstrowany wprost, był czytelny tak dla władz, jak i społeczeństwa. Trzeba jednak 
podkreślić, że był to tylko podtekst programu milenijnego Kościoła, którego podstawowym 
wymiarem była przede wszystkim sfera sacrum. 
 

Zainicjowane przez Kościół przygotowania do obchodów „wielkiego jubileuszu” spotkały się  
z negatywnym przyjęciem ze strony władz partyjno – państwowych, które w obchodach 
milenium chrztu widziały przede wszystkim rzekomo rzucone im wyzwanie; nie dostrzegano 
za to lub nie chciano dostrzec duchowego – pozytywnego przecież także dla państwa wymiaru 
działalności Episkopatu. 
 

Ekipa Gomułki śledząc milenijną inicjatywę Kościoła, zdała sobie także sprawę z opóźnienia  
w zainicjowaniu własnych obchodów związanych ze zbliżającym się jubileuszem 966 r. 
Dochodzące do tego obawy przed zawłaszczeniem lub zmonopolizowaniem przez Kościół 
obchodów rocznicowych stały się czynnikiem generującym przygotowania do 
autonomicznych, państwowych obchodów tysiąclecia. Zgodnie z przyjętym w lutym 1958 r. 
programem władze wyznaczyły w nich sobie sferę świecką, uznając symbolicznie 966 r. za 
początek ukształtowanego państwa polskiego. Rozłożony na siedem lat program obchodów 
Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960–1966) zakładał z jednej strony przeprowadzenie w całym 
kraju szerokich, ogólnospołecznych akcji (najważniejszymi były budowa „Szkół Tysiąclecia”  
i zadrzewianie kraju), a z drugiej cyklu obchodów rocznic historycznych upamiętniających 
ważne wydarzenia z przeszłości Polski; istotne miejsce w obchodach tysiąclecia państwa 
wyznaczono też kongresom i sesjom naukowym, poświęconych przede wszystkim historii 
Polski. Podobnie jak kościelne obchody milenium chrztu, także program centralnych  
i lokalnych obchodów tysiąclecia państwa przybrał charakter akcji masowej, nad którą objęto 
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instytucjonalny patronat. Znamiona inspirowanego przez władze konfliktu na tle obchodów 
„wielkiego jubileuszu” nie były początkowo bardzo wyraźne. Ekipa Gomułki zainicjowała silną 
antykościelną kampanię na tle milenium z końcem 1965 r., a okazją do tego stało się wysłanie 
przez biskupów polskich „Orędzia” do biskupów niemieckich w czasie ostatniej sesji Soboru 
Watykańskiego Drugiego (listopad 1965 r.). Od tego czasu realizowanym w l. 1966–1967 
kościelnym obchodom milenijnym towarzyszyła niemal bez przerwy nie tylko głośna i szeroka 
kampania propagandowa, lecz także działania zmierzające do ograniczenia ich skali – głównie 
przez utrudnianie udziału w nich wiernych. 
 

W niektórych ośrodkach (np. w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie czy Sosnowcu) dochodziło na 
tym tle do poważniejszych konfrontacji państwa z Kościołem. Konflikt na tle obchodów 
milenium chrztu w latach 1966–1967 zaciążył właściwie na całym ich przebiegu. Mimo to 
Kościołowi udało się skutecznie przeprowadzić większość zaplanowanych w tym czasie 
uroczystości jubileuszowych i zgromadzić na nich rzesze wiernych, którzy manifestowali w ten 
sposób nie tylko swoje przywiązanie do religii i Kościoła, lecz także w jakimś sensie „głosowali 
nogami” przeciwko komunistycznej PRL. 
 

Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/775,Obchody-milenium-chrztu-i-tysiaclecia-
panstwa-1956-19661967.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/775,Obchody-milenium-chrztu-i-tysiaclecia-panstwa-1956-19661967.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/775,Obchody-milenium-chrztu-i-tysiaclecia-panstwa-1956-19661967.html
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Materiał pomocniczy nr 3 
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Kiedy w nocy z czwartku na piątek 11 grudnia 1981 roku zamykano kolejny numer DZ, nikt nie 
przypuszczał, że będzie to ostatnia gazeta przed przymusowymi „feriami”, jakie nie tylko 
uczniom, ale i dziennikarzom zafundował Wojciech Jaruzelski. Następny numer, poddany 
ścisłej cenzorskiej kontroli, ukazał się dopiero styczniu. Zobaczcie pełne wydanie „Dziennika 
Zachodniego” z 11 grudnia 1981 roku 
 

Źródło: https://dziennikzachodni.pl/dziennik-zachodni-z-11-grudnia-1981-roku-ostatni-
przed-stanem-wojennym-gazeta-archiwalna/ga/9183361/zd/16405439 
 

Trwający od 12 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r. stan wojenny miał szczególny przebieg  
w województwie katowickim. „Solidarność” śląsko-dąbrowska była najliczniejszym regionem 
związkowym w całym kraju. Silnie uprzemysłowiony obszar, liczne zakłady pracy, które 
zatrudniały nawet do kilkunastu tysięcy pracowników, były kluczowe dla władzy w pierwszych 
dniach stanu wojennego.  
Polityka forsowana przez rządzącego w Polsce w latach 70. Edwarda Gierka doprowadziła do 
dramatycznej sytuacji gospodarczej w Polsce W celu utrzymania rządów komunistycznych  
w Polsce, Wojciech Jaruzelski zdecydował się użyć siły do walki z własnym społeczeństwem.  
Pierwsze plany wprowadzenia stanu wojennego 16 sierpnia 1980 r. powołany został Sztab 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do prowadzenia akcji „Lato ‘80”.  
 

Dzień później utworzono jego odpowiedniki we wszystkich województwach w Polsce, w tym 
w ówczesnym województwie katowickim. Najważniejszym zadaniem sztabów miało być 
zapewnienie „ładu i porządku publicznego w kraju”. 26 sierpnia 1980 r. sztab operacji „Lato 
‘80” przedstawił plan siłowego zakończenia protestów, co rozważano na posiedzeniach Biura 
Politycznego KC PZPR. 
 

Szybko rozwijająca się sytuacja w kraju spowodowała jednak, że plany te okazały się 
niemożliwe do zrealizowania. Po podpisaniu porozumień sierpniowo-wrześniowych 30 
sierpnia w Szczecinie 31 sierpnia w Gdańsku 3 września Jastrzębiu-Zdroju i 11 września  
w Dąbrowie Górniczej (tzw. porozumienie katowickie), władze komunistyczne nie rozwiązały 
sztabów operacji „Lato ‘80”. W dalszym ciągu prowadziły one przygotowania do 
wprowadzenia w kraju stanu wyjątkowego. W październiku 1980 r. wiodącą rolę  
w przygotowywaniu stanu wojennego przejął Komitet Obrony Kraju, który koordynował prace 
wojewódzkich komitetów obrony. Władza czekała jednak na odpowiedni moment,  
w międzyczasie dopracowując szczegóły akcji. Nocą 12 grudnia 1981 r. w całym kraju 
rozpoczęto akcję wprowadzania stanu wojennego. Zamknięto granice państwa, lotniska, 
porty, wyłączono telefony. W celu pozorowanej legalizacji działań zmuszono przedstawicieli 
Rady Państwa do przyjęcia przygotowanego wcześniej dekretu o stanie wojennym. 
Zmilitaryzowano część państwowych zakładów takich jak radio, telewizja, poczta, kolej, porty, 
huty i kopalnie. Masowa skala zatrzymań działaczy „Solidarności” rozpoczęła się 12 grudnia 
1981 r. około 23.00., kilka godzin przed nadaniem informacji o wprowadzeniu stanu 
wojennego. Zdarzało się, że podczas zatrzymań stosowano brutalną siłę. Oprócz członków 
„Solidarności” internowano także działaczy Konfederacji Polski Niepodległej, Komitetu Obrony 
Więzionych za Przekonania, Niezależnego Zrzeszenia Studentów przedstawicieli kultury  
i nauki. Taki los spotkał m.in. rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Augusta Chełkowskiego, 
prorektor prof. Irenę Bajerową czy reżysera Kazimierza Kutza. O godzinie 7.00 rano na 
głównym dworcu kolejowym w Katowicach zorganizowano zasadzkę na powracających  

https://dziennikzachodni.pl/dziennik-zachodni-z-11-grudnia-1981-roku-ostatni-przed-stanem-wojennym-gazeta-archiwalna/ga/9183361/zd/16405439
https://dziennikzachodni.pl/dziennik-zachodni-z-11-grudnia-1981-roku-ostatni-przed-stanem-wojennym-gazeta-archiwalna/ga/9183361/zd/16405439
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z posiedzenia Komisji Krajowej w Gdańsku czołowych działaczy śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności”. Z godziny na godzinę, gdy do społeczeństwa zaczęły docierać pierwsze 
informacje, czym w rzeczywistości jest stan wojenny i jakimi metodami jest on wprowadzany, 
zaczął narastać społeczny opór. Związkowcy sięgnęli po sprawdzoną i dotychczas skuteczną 
metodę protestu – strajk okupacyjny, prowadzony w zakładach pracy. W nielicznych 
siedzibach władz związkowych na Śląsku, w kopalni „Dymitrow” w Bytomiu (dawna siedziba 
MKZ Bytom) oraz w hucie „Katowice” (miejsce podpisania porozumień katowickich) 
powstawały odezwy wzywające do powszechnego strajku. Rankiem 14 grudnia wraz  
z przyjęciem do pracy pierwszej zmiany kolejne zakłady pracy przystępowały do strajków. 
Wśród postulatów przeważały żądania zniesienia stanu wojennego oraz zwolnienia 
internowanych przywódców „Solidarności”. Władze komunistyczne starały się za wszelką cenę 
nie dopuścić do rozpoczęcia kolejnych strajków okupacyjnych, gdyż wiązało się to z poważnymi 
konsekwencjami społecznymi i ekonomicznymi. Perswazją i groźbą zniechęcano załogi do 
oporu przeciwko władzy komunistycznej. Widok służb mundurowych, konsekwencje grożące 
za udział i organizację strajku często przekonywały protestujących do rozejścia się do domów 
lub podjęcia pracy. Pomimo tego kilkanaście zakładów pracy wciąż strajkowało. Płk Jerzy 
Gruba, głównodowodzący siłami zgrupowanymi w województwie katowickim, po konsultacji 
z gen. Ciastoniem, podjął decyzję o rozpoczęciu pacyfikacji w hucie „Katowice”. Ostatecznie 
strajk w hucie „Katowice” zawieszono dopiero 23 grudnia.  
 

W sumie 14 grudnia strajkowało 15 kopalń, w tym m.in. „Julian”, „Bolesław Śmiały”, „Piast”, 
„Andaluzja”, „Wujek”, „Dymitrow”, a także inne zakłady pracy jak Centralny Ośrodek 
Informatyki Górnictwa, Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Zakłady 
„ZREMB” Tychy, Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Tychach, „Montomet” w Piekarach 
Śląskich. Szczególna sytuacja panowała na południu województwa katowickiego. Na terenie 
Rybnickiego Okręgu Węglowego strajkowało aż 9 kopalń – „Borynia”, „Moszczenica”, 
„Manifest Lipcowy”, „Jastrzębie”, „XXX-lecia PRL”, „Anna”, „Jankowice”, „1 maja” oraz „ZMP. 
 

Kolejnego dnia władze kontynuowały akcję rozbijania strajków na południu województwa  
w Jastrzębiu Zdroju. Rano siły milicyjno-wojskowe spacyfikowały kolejno kopalnie „Jastrzębie” 
oraz „Moszczenica”. W stosunku do strajkujących i postronnych użyto brutalnej siły. Około 
godziny 11.00 oddziały milicyjno-wojskowe podeszły pod kopalnię „Manifest Lipcowy”, gdzie 
napotkały na zdecydowany opór strajkujących. Górnicy dwukrotnie wypychali poza bramy 
kopalni nacierających milicjantów. Za trzecim razem obok atakujących ZOMO na teren zakładu 
pracy weszło kilku funkcjonariuszy plutonu specjalnego uzbrojonych w ostrą amunicję.  
W wyniku ostrzału górników, starających się po raz kolejny wyprzeć milicjantów poza bramę 
główną, rannych zostało 4 strajkujących. Informacje o krwawych wydarzeniach w „Manifeście 
Lipcowym” szybko rozeszły się po strajkujących jeszcze zakładach pracy. Załogi kolejnych 
jastrzębskich kopalń („Borynia” i „XXX-lecia PRL”) zdecydowały o zakończeniu strajku. 
 
15 grudnia na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Katowicach zdecydowano, by 
następnego dnia „odblokować” kopalnie: „Wujek” w Katowicach oraz „Julian” i „Andaluzja” w 
Piekarach Śląskich.  
Rano siły złożone z 1471 milicjantów, 760 żołnierzy, 44opancerzonych wozów piechoty, 22 
czołgów, a także armatek wodnych i kilku helikopterów skierowane zostały do kopalni 
„Wujek”. 
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Około godziny 10.00 siły milicyjno-wojskowe przystąpiły do „oczyszczania przedpola”, czyli 
odseparowania górników od mieszkańców zgromadzonych przy płocie i bramie kopalni. Tłum 
brutalnie rozpędzano przy użyciu armatek wodnych i gazu łzawiącego. W niektórych miejscach 
dochodziło do walk pomiędzy mieszkańcami Brynowa a milicją. Funkcjonariusze rozpędzali 
tłum za pomocą gazów bojowych i pałek. Strzelano ze ślepej amunicji, zarówno karabinowej, 
jak i artyleryjskiej. Po „oczyszczeniu przedpola” siły milicyjno-wojskowe przystąpiły do 
pacyfikacji kopalni. ZOMO nacierało przy osłonie czołgów, które zrobiły kilka wyrw w murze 
otaczającym kopalnię. Aby wzbudzić panikę wśród strajkujących, czołgi prowadziły ogień za 
pomocą ślepej amunicji. Górnicy, uzbrojeni w zaimprowizowaną na potrzeby obrony broń, 
starali się wyprzeć ZOMO z terenu kopalni. W tym celu nacierających milicjantów obrzucano 
przygotowanymi wcześniej ciężkimi przedmiotami - cegłami i kamieniami. Obie grupy trzymały 
się na odległość 20-30 metrów. Wyjątkiem był incydent przy bramie kolejowej. Niesprzyjający 
podmuch wiatru skierował kłęby trującego gazu w stronę nacierających sił milicyjnych. 
Górnicy, korzystając z okazji, wyparli ZOMO za płot, w zamieszaniu udało się pochwycić 
górnikom trzech funkcjonariuszy milicji. Jeńców rozbrojono i zaprowadzono do budynku,  
w którym znajdował się komitet strajkowy. Najbardziej dramatyczne wydarzenia odbywały się 
jednak przy wyrwie w murze obok kopalnianej kotłowni. Kilkunastu funkcjonariuszy plutonu 
specjalnego pod osłoną nacierających sił ZOMO przedostało się na rampę przy budynku 
magazynu. Funkcjonariusze otwarli ogień. Pośród huków i wystrzałów górnicy początkowo nie 
zdawali sobie nawet sprawy, że zaczęto strzelać ostrą amunicją. 6 górników zginęło na miejscu, 
trzech kolejnych zmarło po przewiezieniu do szpitala. Ostatni z nich, Jan Stawisiński, zmarł  
w szpitalu ponad miesiąc od pacyfikacji - 25 stycznia 1982 roku. 23 górników odniosło rany 
postrzałowe, a dziesiątki innych było zatrutych gazami. Zdarzało się, że udzielanie pomocy 
medycznej poszkodowanym było dodatkowo utrudniane przez patrolujących teren przy 
kopalni milicjantów. Karetki pogotowia, które docierały na miejsce tragedii, były 
zatrzymywane.  
 

Po pacyfikacji strajku w kopalni „Wujek” w pozostałych zakładach pracy zaczęto wygaszać 
akcje protestacyjne. Najdłuższy opór stawiali ci, którzy zdecydowali się na strajk pod ziemią. 
Ostatni z nich, górnicy z kopalni „Piast” w Tychach, wyjechali na powierzchnię 28 grudnia – po 
14 dniach strajku pod ziemią. Był to najdłużej strajkujący zakład pracy w całej Polsce. Wobec 
przywódców strajków władze stosowały masowe zatrzymania i procesy sądowe. Już  
w pierwszych miesiącach 1982 r. sądy wojskowe skazały przywódców strajkowych na 
kilkuletnie kary więzienia.  
 

Według statystyk sporządzonych przez władze komunistyczne w marcu 1982 r.,  
w województwie katowickim internowano 2021 osób, tymczasem w całym kraju w obozach 
odosobnienia zamknięto około 10 tysięcy osób. W województwie katowickim ośrodki dla 
internowanych utworzono w Zabrzu-Zaborzu, Jastrzębiu-Szerokiej, Bytomiu-Miechowicach, 
Sosnowcu, Raciborzu, Kokotku, Lublińcu, a także przejściowo w siedzibie KWMO  
w Katowicach.  
 
Na podstawie:  
 
http://www.academia.edu/34677937/Stan_wojenny_w_wojew%C3%B3dztwie_katowickim  
Poleca się również obejrzenie filmu Kazimierza Kutza Śmierć jak kromka chleba, 1994 r.    
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Materiał pomocniczy nr 4 
 
Jan Paweł II Katowice odwiedził 20 czerwca 1983 r. Była to jego druga papieska pielgrzymka 
do ojczyzny.  
 
Początkowo, obok Warszawy, Niepokalanowa, Częstochowy, Poznania, Wrocławia, Góry 
Świętej Anny i Krakowa, zamiast Katowic papież odwiedzić miał Piekary Śląskie.  
 
Ostatecznie, ze względu na problemy z dojazdem oraz przewidywaną liczbę pielgrzymów, na 
miejsce spotkania z papieżem wybrano lotnisko Muchowiec. Ojciec Święty odwiedził też 
katowicką katedrę oraz spotkał się z inwalidami pracy i głuchoniemymi.  
 
Jan Paweł II do Katowic przyjechał 20 czerwca 1983 r. Na spotkaniu z nim pojawiło się 1,5 mln 
wiernych. Na Muchowiec pielgrzymował także obraz Matki Boskiej Piekarskiej.  
 
Jednym z głównych organizatorów papieskiej wizyty w Katowicach był obecny abp Wiktor 
Skworc. Wówczas był on kanclerzem kurii diecezjalnej. 
 
„Papież po krótkim nabożeństwie wygłosił przemówienie nazwane później Ewangelią pracy. 
Następnie udał się do katedry katowickiej. Ta wizyta stała się swoistym podsumowaniem 
wieloletniej obecności kard. Karola Wojtyły - teraz papieża - w Piekarach Śląskich. Dla władz 
państwowych pielgrzymka stała się testem na nastroje panujące wśród robotników krótko po 
zawieszeniu stanu wojennego. Przygotowanie papieskiej pielgrzymki, jej chociażby 
zewnętrzny wymiar, stało się również ukoronowaniem rządów biskupa Herberta Bednorza  
w Katowicach. Dwa lata później przeszedł na emeryturę, mieszkając aż do śmierci w 1989 roku 
w willi przy ul. Francuskiej” - podaje Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku. 
 
W dniu wizyty papieskiej za noszenie znaczków „S” oraz za próby wnoszenia transparentów  
o wrogiej treści politycznej MO i SB zatrzymały 45 osoby, z czego do kolegium ds. wykroczeń 
skierowano 22 wnioski. 
 
Źródło: https://katowice.gosc.pl/doc/3247147.33-lata-temu-papiez-odwiedzil-Katowice  
 
Poniżej archiwalne nagranie z Muchowca: 
 

https://katowice.gosc.pl/doc/3247147.33-lata-temu-papiez-odwiedzil-Katowice
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Źródło: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/62/12/51c1ea27d8a27_p.jpg?1400809537 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GOUqAo4_-ds  
 
Wykonawca: Wojciech Kilar 
 

Materiał pomocniczy nr 5 
 
„To nie jest tak, że Polska nie interesowała się Śląskiem”  
Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w 1922 r. nie było niczyim prezentem, lecz efektem 
wieloletnich starań mieszkańców tej ziemi; nie byłoby też możliwe bez zaangażowania 
społeczeństwa polskiego.  
 
Część Górnego Śląska, która wróciła do Polski w wyniku plebiscytu i III powstania śląskiego  
z 1921 r., faktycznie została przejęta przez Rzeczpospolitą dopiero rok później, w czerwcu 1922 
r. 20 czerwca w Katowicach odbyła się główna uroczystość objęcia Górnego Śląska przez 
administrację polską. Wydarzenie to wieńczyło kilkuletni okres zmagań dyplomatycznych  

https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/62/12/51c1ea27d8a27_p.jpg?1400809537
https://www.youtube.com/watch?v=GOUqAo4_-ds
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i militarnych o sporny region, w których stronami była odrodzona Polska i pokonane w I wojnie 
światowej Niemcy. 
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Brama triumfalna Szopienice 
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Ostatecznie objęcie części Górnego Śląska dopiero w 1922 r. nie było czymś oczywistym, nie 
było niczyim prezentem dla Polski, ale było efektem wielu zabiegów, starań, walk, działań 
dyplomatycznych – ogromnego zaangażowania społeczeństwa Śląska i – o czym też trzeba 
pamiętać – ogromnego zaangażowania społeczeństwa polskiego, które tym zabiegom  
o powrót Śląska do Polski bardzo mocno i aktywnie kibicowało. 
 
Walkę o przyłączenie ich ziem do Polski prowadzili przede wszystkim Górnoślązacy, ale Polacy 
udzielali powstańcom pomocy militarnej, logistycznej, finansowej. Ochotnicy szkolili 
powstańców, a czasem też pomagali w walce. Bez zaangażowania Rzeczypospolitej nie byłyby 
możliwe powstania śląskie ani kampania przed plebiscytem na Górnym Śląsku. Nie jest 
prawdą, że wsparcie było symboliczne i bez znaczenia. Rok 1922 był czasem radości – zarówno 
dla mieszkańców regionu, jak i dla Polski. 
 

Symbolem tej radości i solidarności były wydane w 1922 r. okolicznościowe znaczki. 
 
Plebiscyt na Śląsku 
  
W latach 1919-21 ważyła się sprawa przynależności państwowej Górnego Śląska, należącego 
wcześniej do państwa niemieckiego. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
wzmogło działający na Śląsku polski ruch narodowy zwalczany przez niemiecką administrację. 
Konsekwencją walk o polskie wpływy narodowe były m.in. trzy powstania śląskie - z lat 1919, 
1920 i 1921.  
 
Zorganizowany w celu wyznaczenia nowych granic plebiscyt na Śląsku odbył się 20 marca 1921 
r. W głosowaniu mogły wziąć udział także osoby, które wcześniej wyemigrowały z tych 
terenów. W związku ze ściągnięciem z Niemiec blisko 200 tys. emigrantów, głosujący za 
przynależnością do Polski znaleźli się w mniejszości - stanowili 40,3 proc. Komisja Plebiscytowa 
przyznała prawie cały obszar Niemcom.  
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Jednak po ostatnim powstaniu śląskim zdecydowano o korzystniejszym dla Polski podziale.  
Z obszaru plebiscytowego przyłączono 29 proc. ziem i 46 proc. ludności. W Polsce znalazły się 
m.in. Katowice, Świętochłowice, Królewska Huta (obecny Chorzów), Rybnik, Lubliniec, 
Tarnowskie Góry i Pszczyna. 
 
15 czerwca 1922 r. Komisja Międzysojusznicza zawiadomiła rządy Polski i Niemiec, że w ciągu 
miesiąca powinny objąć przyznane terytoria. Przejmowanie dokonywało się w kilku etapach. 
W Katowicach 17 czerwca 1922 r. rozwiązano najpierw miejscową policję, której miejsce zajęli 
polscy funkcjonariusze. 19 czerwca na katowickim rynku odbyła się parada wchodzących  
w skład wojsk alianckich oddziałów francuskich i ich wymarsz z Katowic. Dzień wcześniej 
podpisano akt polsko-francuskiego przejęcia powiatu katowickiego, a straż na posterunkach 
granicznych przejęli śląscy powstańcy. 
 
Zjednoczenie Górnego Śląska z Polską 
 
Uroczystość powitania Wojska Polskiego odbyła się 20 czerwca. Oddziały polskiej kawalerii 
pod wodzą gen. Stanisława Szeptyckiego przedefilowały na katowicki rynek, gdzie odprawiono 
uroczystą mszę. 16 lipca 1922 r. odbyła się w Katowicach uroczystość zjednoczenia Górnego 
Śląska z Polską. Podpisano wówczas Akt Objęcia Górnego Śląska. 
 
Późniejsza, sierpniowa wizyta na Górnym Śląsku naczelnika państwa marszałka Józefa 
Piłsudskiego rozpoczęła kolejny okres państwowości polskiej na części Górnego Śląska. We 
wrześniu odbyły się wybory do Sejmu Śląskiego, którego funkcjonowanie w ramach autonomii 
gwarantowała ustawa konstytucyjna. Autonomiczne województwo śląskie z Sejmem Śląskim  
i Skarbem Śląskim stanowiło nieodłączną część Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że w okresie 
przejściowym - do 1937 r., obowiązywały tam prawa gwarantowane ludności polskiej  
i niemieckiej na całym Górnym Śląsku przez polsko-niemiecką konwencję genewską z 15 maja 
1922 r. 
 
Na podstawie: https://silesion.pl/ipn-przylaczenie-gornego-slaska-efektem-zaangazowania-
slazakow-i-polakow-05-06-2017 
 
Czas powstań i plebiscytu 
 
Koniec działań zbrojnych I wojny światowej zwieńczony podpisaniem 9 listopada 1918 roku 
rozejmu w Compiègne i niemal natychmiastowym wybuchem rewolucji w Niemczech, 
otworzył nowy rozdział w dziejach przede wszystkim Europy. Klęska wojenna Niemiec 
zwiastowała ludności polskiej (…) Górnego Śląska nadzieję zespolenia z odradzającym się 
państwem polskim. Za punkt odniesienia służyło orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych 
zapowiadające utworzenie państwa polskiego w granicach o przewadze ludności polskiej. Do 
orędzia prezydenta Wilsona odwołało się polskie zgromadzenie publiczne 10 listopada na 
boisku „Sokoła” na Zadolu. Oznaką nowego, rewolucyjnego porządku stały się rady 
robotniczo-żołnierskie i chłopskie. (…) Dnia 11 listopada Rada Robotniczo-Żołnierska  
w Katowicach proklamowała przejęcie władzy, wzywając do zachowania ładu i porządku. (….) 
Rada odwołała z urzędu komisarza granicznego Mädlera, co zostało poczytane za ukłon  
w stronę ludności polskiej, prześladowanej przez tego gorliwego pruskiego urzędnika. 
Interpretację taką ostudził przewodniczący Rady Heinrich Löffler, który na posiedzeniu 

https://silesion.pl/ipn-przylaczenie-gornego-slaska-efektem-zaangazowania-slazakow-i-polakow-05-06-2017
https://silesion.pl/ipn-przylaczenie-gornego-slaska-efektem-zaangazowania-slazakow-i-polakow-05-06-2017
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plenarnym 14 listopada orzekł, że podstawowym zadaniem Rady jest obrona „ziemi 
niemieckiej” (…). Podobnie jak w innych miastach górnośląskich 20 listopada 1918 roku w 
Katowicach ukonstytuowała się polska Powiatowa Rada Ludowa. Jej zarząd tworzyli: dr Piotr 
Hylla, kierownik banku – jako przewodniczący, Augustyn Rzepka z Bogucic - sekretarz, kupiec 
Wincenty Czaplicki – skarbnik, prezes Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Józef Rymer – 
członek. Osobom cieszącym się powszechnym zaufaniem powierzono obowiązku kasjerów 
podatku narodowego. (…) 
 
Nowy socjaldemokratyczny rząd berliński ogłosił zniesienie w państwie ustawodawstwa 
wojennego, cenzury, z jednoczesnym wprowadzeniem wolności zrzeszania się, 
demokratycznych wyborów do ciał ustawodawczych, pakietu ustaw socjalnych wraz  
z ośmiogodzinnym dniem pracy. Jednak niemal w tym samym czasie nadeszły wiadomości  
o utworzeniu formacji wojskowych Heimatschutzu i Grenzschutzu do obrony wschodnich 
prowincji. 
 
W pierwszych dniach stycznia 1919 roku w Katowicach zawiązała się Centralna Rada 
Robotnicza i Żołnierska dla Górnego Śląska, której przewodnictwo objął socjaldemokrata Otto 
Hörsing. Dnia 10 stycznia Rada ta wespół z generałem Karlem Hoeferem, komendantem 117. 
dywizji piechoty w Gliwicach, ogłosiła stan oblężenia na terenie powiatu bytomskiego  
z miastem Królewska Huta, rozciągnięty wkrótce na cały okręg przemysłowy. Gdy z dniem  
1 marca Rada zakończyła swe czynności, Hörsing pozostał w Katowicach, gdzie w nowej roli 
komisarza państwowego zapisał się krwawym pacyfikowaniem lewicy spartakusowskiej  
i polskiego ruchu narodowego. Wiosną 1919 roku rewolucja niemiecka już wygasła. Rada 
Miejska w Katowicach z kwitkiem odprawiła trzech delegatów powiatowej rady robotniczej, 
którzy zgłosili się z żądaniem udziału w jej obradach. 
 

Niemcy do przeciwdziałania siłom odśrodkowym przemówili głosem Freie Vereinigung zum 
Schutze Oberschlesiens. Wyznaczone na 19 stycznia 1919 roku wybory do ogólnoniemieckiego 
Zgromadzenia Narodowego i na 26 stycznia do Sejmu Pruskiego odbyły się przy częściowym 
bojkocie ludności polskiej. W Katowicach głosowała połowa uprawnionych, w pobliskich 
gminach znacznie mniej. Ze znanych działaczy niemieckich mandaty do zgromadzenia 
narodowego otrzymali pierwszy burmistrz katowicki Alexander Pohlmann i Otto Hörsing. 
 
Ostoją polskości były kopalnie i huty. (…) Bieda i niedostatki aprowizacyjne stały się przyczyną 
rozruchów głodowych. Kryzys żywnościowy dał się we znaki zwłaszcza na przednówku 1919 
roku. (…) Szerzyły się choroby zakaźne, zwłaszcza grypa hiszpanka. W styczniu 1920 roku 
zanotowano w Katowicach 72 wypadki śmiertelne. W Bogucicach chorowało co trzecie dziecko 
w wieku szkolnym. W pierwszych dniach listopada 1920 roku w Szopienicach zanotowano 500 
zachorowań na tyfus. W tym samym roku w Katowicach na ospę zachorowało 269 osób, do 
marca 1920 roku zgłoszono 144 wypadki tej choroby, najwięcej w Dębie-Józefowcu.  
 
Z okazji święta 1 Maja 1919 roku władze zawiesiły stan oblężenia. Wykorzystali to polscy 
socjaliści i narodowcy do przeglądu swoich sił. Na łąkę w Zawodziu stawiły się delegacje  
z całego powiatu, które w 70-tysięcznym pochodzie ruszyły do Katowic. (…)  
 
Po rozwiązaniu przez władze w połowie maja Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej  
w Bytomiu i zmuszeniu do ucieczki czołowych polskich działaczy narodowych odezwały się  
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z polskiej strony żądania natychmiastowego przysłania na Górny Śląsk wojsk alianckich i w ich 
imieniu stacjonującej na pograniczu armii generała Józefa Hallera. (…) Władze zastosowały 
siłowy sposób rozprawienia się z polskimi dążeniami do oderwania Górnego Śląska od 
Niemiec. (…) W połowie sierpnia został proklamowany strajk generalny. Na kopalni 
„Mysłowice” wojsko dokonało masakry górników i członków ich rodzin, którzy przyszli po 
wypłatę. Splot niefortunnych okoliczności popchnął grupę konspiratorów uchodźców  
w Piotrowicach na Śląsku Cieszyńskim do rozesłania 16 sierpnia hasła do zbrojnego 
wystąpienia.   
 
(…) Nazajutrz ogniska ruchu przeniosły się do okręgu przemysłowego. Zacięte walki toczyły się 
w rejonie Katowic: w Piotrowicach, Ligocie, Giszowcu, Janowie, Małej Dąbrówce, Roździeniu  
i Szopienicach. Brak koordynacji, jednolitego dowództwa, przy niedostatkach uzbrojenia  
i braku oczekiwanego wsparcia ze strony wojska polskiego skazały powstanie na 
niepowodzenie. Powstańcy wypierani przez Grenzschutz chronili się na pogranicze Polski. Tam 
też w obawie o swoje życie ruszyła fala działaczy narodowych. (…) Korzystając z pognębienia 
polskiej irredenty, władze niemieckie zdecydowały się rozpisać na Górnym Śląsku wybory 
komunalne. Odbyły się 9 listopada według nowej, demokratycznej ordynacji. (…) Ogólnie 
wybory wypadły na polską korzyść. Wykazały, że w okręgu przemysłowym zniemczone miasta 
otaczają polskie gminy. Katowice zademonstrowały swoje niemieckie oblicze, okalające gminy 
– swoją polskość. (…) 
 
Kampanię plebiscytową Niemcy zaczęli jeszcze przed przybyciem aliantów. Na 2 stycznia 1920 
roku młody ksiądz Karl Ulitzka, z ramienia partii centrowej, zwołał publiczny wiec do 
Reichshalle. Po jego przemówieniu na mównicę wszedł nieproszony redaktor Brzeskot  
i wygłosił przemówienie po polsku. Na zakończenie Polacy obecni w hali odśpiewali Jeszcze 
Polska… Niemieckim Komisariatem Plebiscytowym, który ulokował się w Katowicach, kierował 
prawnik Kurt Urbanek, dotychczasowy naczelnik gminy rozbarskiej pod Bytomiem. W hotelu 
„Central” rezydował wspierający go oddział Verband Heimattreuer Oberschlesier (Związku 
Wiernych Ojczyźnie Górnoślązaków) dr. Questera. Polski Powiatowy Komitet Plebiscytowy 
pod kierunkiem dr. Henryka Jarczyka znalazł pomieszczenie w hotelu „Deutsches Haus” przy 
Heinzelstrasse 1 (późniejsza ulica Plebiscytowa). 
 
Dnia 22 stycznia 1920 roku w południe na rynku i przyległej ulicy Grundmanna odbyła się 
ostatnia parada wojskowa. (…) Resztki wojsk niemieckich opuściły Katowice dopiero 10 lutego. 
(…) 
 
Ludność polska w Szopienicach, Zawodziu i Bogucicach śpiewem i kwiatami witała wkraczające 
oddziały wojska francuskiego. W Katowicach na Francuzów posypały się kamienie. W mieście 
pozostały dotychczasowe władze niemieckie oraz niemiecka policja bezpieczeństwa 
(Sicherheitspolizei), odtąd jednak pod nadzorem, choć nieszczelnym, aliantów. Komendantem 
wojsk koalicyjnych w Katowicach został płk Blanchard, zastąpiony w listopadzie 1920 roku 
przez mjr. Salerona (…). Siedziba kontrolera mieściła się przy Friedrichstrasse, odwach 
wojskowy nieopodal dworca kolejowego, natomiast koszary oddziałów francuskich na 
obrzeżach miasta przy torach kolejowych do Ligoty. 
 
Polską akcją plebiscytową kierował Wojciech Korfanty, mianowany przez rząd polski na 
komisarza plebiscytowego. Centralny ośrodek dyspozycyjny stanowił Polski Komisariat 
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Plebiscytowy w Bytomiu. Na bazie rad ludowych wyrosły powiatowe i lokalne komitety 
plebiscytowe. Ośrodkiem tworzenia komitetów plebiscytowych stały się także polskie koła 
radnych gminnych. (…) 
 
Z początkiem 1920 roku Katowice podniesiono do najwyższej klasy taryfowej. Oznaczało to, że 
należą do rzędu najdroższych miast w Niemczech, co wyraziło się podniesieniem podatków  
i opłat administracyjnych, a także podwyższeniem dodatków płacowych dla urzędników. (…) 
 
Po upadku pierwszego powstania nadal funkcjonowała kilkakrotnie zreorganizowana Polska 
Organizacja Wojskowa. Od czerwca 1920 roku powiaty katowicki i pszczyński tworzyły VII 
okręg POW, kierowany przez Walentego Fojkisa. Sieć konspiracji wojskowej praktycznie 
oplotła wszystkie miejscowości. Bojówki ochraniały wiece i zgromadzenia. Ludność polska 
domagała się przede wszystkim równouprawnienia, usunięcia stronniczych urzędników, Policji 
Bezpieczeństwa i zastąpienia jej policją mieszaną polsko-niemiecką. Dnia 25 kwietnia wiec pod 
tymi hasłami w Szopienicach zgromadził 5 tys. osób. (…)  
 
Na polskiej akcji plebiscytowej niekorzystnie odbijało się zaangażowanie Polski w wojnę  
z Rosją bolszewicką. Gdy wojska bolszewickie zbliżały się ku Warszawie, a pisma niemieckie 
ogłosiły jej upadek, niemieccy mieszkańcy miast górnośląskich wylegli na ulice w zamiarze 
rozprawienia się z Polakami i Francuzami. Do szczególnie drastycznych incydentów doszło  
w Katowicach, gdzie bojówki niemieckie zniszczyły redakcje i drukarnie „Gazety Robotniczej” 
i „Gazety Ludowej”, splądrowały kilka sklepów, których właścicielami byli Polacy, podpalili 
siedzibę Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, a następnie zaatakowały oddziały wojska 
francuskiego. Francuzi krwawo rozprawili się z napastnikami. Śmiertelną ofiarą zamieszek padł 
dr Andrzej Mielęcki. W odpowiedzi na niemiecką rewoltę za broń chwyciła Polska Organizacja 
Wojskowa, która w ramach samoobrony w kilkudniowych walkach rozprawiła się z niemiecką 
organizacją bojową i sprzyjającą jej Policją Bezpieczeństwa.  
 
Dziesiąty oddział tej policji, stacjonujący w przerobionej na koszary starej katolickiej szkole 
ludowej w Katowicach, pospiesznie 22 sierpnia opuścił miasto. (…) W wielu miejscowościach 
powołano straże obywatelskie, wkrótce zastąpione przez parytetyczną Policję Plebiscytową. 
W Szopienicach-Roździeniu powstanie zakończyło się wybraniem Komitetu Wykonawczego, 
złożonego z Polaków i Niemców. I tu też porządku pilnowała straż obywatelska. (…)  
 
Plebiscyt wyznaczono na 20 marca 1921 roku. W Katowicach nad prawidłowym przebiegiem 
głosowania czuwała polsko-niemiecka Komisja Parytetyczna w składzie: Franciszek Maśka – 
przewodniczący, Emil Wanjura – zastępca przewodniczącego, Wojciech Zając i Paul Koschek. 
W mieście wyznaczono 45 lokali do głosowania. Podobnie w gminach i obszarach dworskich 
okalających miasto. W prasie zamieszczono ich adresy wraz z nazwiskami personelu. 
 
Wyniki 
 

Miejscowość Liczba 
uprawnionych 

za Polską za Niemcami 

Katowice miasto 28 531 3 900 22 774 

Bańgów 480 384 90 

Bogucice 12 398 6 783 5 189 
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Brynów 1 443 928 497 

Bytków 2 087 1 378 672 

Dąb 7 503 3 924 3 344 

Dąbrówka Mała 4 902 3 033 1 754 

Janów 2 565 2 044 483 

Ligota 2 023 1 401 573 

Panewniki 825 667 147 

Podlesie 1 177 1 082 79 

Roździeń 6 194 3 396 2 671 

Szopienice 5 093 3 568 1 458 

Załęże 8 756 3 866 4 703 

Zarzecze 396 336 31 

Obszary dworskie 

Brynów 42 20 14 

Giszowiec z 
Nikiszowcem 

4 288 3 056 1 150 

Katowicki Zamek 230 125 100 

Murcki 1 734 1 130 576 

Piotrowice 87 58 1 

Załęże 714 357 340 

Bytków z 
Wełnowcem 

953 298 643 

 
(…) Opierając się na globalnych wynikach plebiscytu, Niemcy zażądali zwrotu całego Górnego 
Śląska, strona polska, poparta przez generała Henriego Le Ronda, wysunęła jako projekt 
podziału tzw. linię Korfantego. (…) Gdy rozeszła się wieść, że Polska ma otrzymać tylko powiaty 
pszczyński i rybnicki, Korfanty zdecydował się na wydanie hasła do kolejnego powstania,  
w jego koncepcji krótkiej demonstracji zbrojnej. (…) Powstańcy ruszyli w nocy z 2 na 3 maja. 
W ciągu kilku dni opanowali niemal cały teren oznaczony linią Korfantego. Ponieważ 
spodziewany werdykt wielkich mocarstw nie nastąpił, powstanie z krótkiej demonstracji 
przerodziło się w dwumiesięczną walkę frontową. 
  
Po nieudanej próbie opanowania Katowic powstańcy przystąpili do cernowania miasta, 
podobnie jak innych miejscowości, gdzie stacjonowały załogi alianckie. Polskie władztwo 
zaczynało się tuż za rogatkami miasta. Centrum decyzyjne znajdowało się w Szopienicach. Tu 
mieściła się Naczelna Władza z Wojciechem Korfantym jako „dyktatorem”, obok Naczelna 
Komenda Władz Powstańczych. Władzę w gminach sprawowały rady obywatelskie, porządku 
pilnowały straże obywatelskie. (…)  
 
We wszystkich pojawiających się projektach podziału spornego terytorium Katowice  
w każdym przypadku miałyby się znaleźć po polskiej stronie granicy. To osłabiało wolę oporu 
katowickich Niemców. Powstanie zakończyło się bez decyzji o dalszych losach Górnego Śląska. 
Przywrócona do władzy Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z trudem radziła 
sobie z normalizacją stosunków wewnętrznych. Nadal grasowały bojówki i zwyczajne bandy 
rabunkowe. Władza należała do tego, kto zdołał opanować teren. (…)  
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Miejsce Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego zajął w Katowicach Wydział Niemiecki (...) 
pod kierownictwem Hansa Lukaschka. Również społeczność polska wyłoniła swoją 
reprezentację – Naczelną Radę Ludową na Górnym Śląsku, zrazu w Bytomiu, a gdy okazało się, 
że Bytom pozostanie w Niemczech, przeniesioną do Katowic. Katowice wyrosły na naturalnego 
pretendenta do stolicy przyszłego województwa śląskiego. Naczelnej Radzie Ludowej 
przypadło w udziale dokończenie prac przygotowujących do powołania polskiej administracji. 
Decyzja Rady Ambasadorów z 20 października 1921 roku o podziale obszaru plebiscytowego 
prace te przyspieszyła. Kierunek ten wytyczyła ustawa sejmowa z 15 lipca 1920 roku, 
zawierająca statut organiczny województwa śląskiego. Nowym burmistrzem Katowic został 
Alfons Górnik, od stycznia 1919 roku płatny radca magistratu katowickiego. We wrześniu 1920 
roku władze alianckie mianowały Górnika doradcą ze strony polskiej przy kościele katowickim. 
(…) 
 
Przekazanie przez aliantów obszaru plebiscytowego Polsce i Niemcom odbyło się strefami.  
W sobotę 17 czerwca po południu zostały rozwiązane w Katowicach i powiecie katowickim 
Policja Plebiscytowa i Policja Specjalna. Powiatowy kontroler aliancki przekazał służbę 
bezpieczeństwa płk. Stanisławowi Młodnickiemu, komendantowi Policji Województwa 
Śląskiego. Wieczorem o godzinie 18 kroczyła do Katowic od strony Zawodzia w pełnym 
rynsztunku piesza policja polska. Nazajutrz, w niedzielę, o godzinie 13.30 wkroczyła policja 
konna. W poniedziałek ostatnie oddziały francuskie opuściły miasto. Przed gmachem komendy 
alianckiej odbyła się uroczystość zmiany sztandarów i przekazanie władzy nowemu 
burmistrzowi, Alfonsowi Górnikowi.  
 
We wtorek, 20 czerwca, na most w Szopienicach wkroczyły oddziały wojska polskiego z gen. 
Stanisławem Szeptyckim, witane przez wojewodę Józefa Rymera, Wojciecha Korfantego  
i liczne delegacje społeczeństwa śląskiego. Skruszenie symbolicznego łańcucha przypadło 
powstańcowi, Juliuszowi Chowańcowi z Szopienic. Pochód prowadzony przez powstańców 
udał się w stronę Katowic, gdzie na Rynku odbyła się msza polowa, po czym wygłoszono liczne 
przemówienia. Powstańcy wręczyli gen. Szeptyckiemu żelazny miecz na znak złożenia broni.  
O godzinie 17 nastąpiła zmiana warty powstańczej na żołnierską.  
 
Edward Długajczyk, Czas powstań i plebiscytu, [w:] Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język 
i społeczeństwo, T. 1., Katowice 2012, s. 277-288.   
 
Materiał pomocniczy nr 6 
 
Volkslista, a ściślej Deutsche Volksliste, w skrócie DVL, po polsku Niemiecka Lista Narodowa. 
W marcu 1941 r. ludność ziem wcielonych do III Rzeszy po rozgromieniu Polski została 
podzielona na cztery umowne kategorie, z których trzy pierwsze obejmowała DVL. Na 
pierwszą z tych kategorii składały się 1 i 2 grupa DVL, do których zaszeregowano Niemców - 
obywateli II RP (1 - aktywnych politycznie w ramach niemieckiej mniejszości). Następna 
kategoria to 3 grupa DVL. Była ona najliczniejsza (m.in. 65% ludności Górnego Śląska i 36% 
Śląska Cieszyńskiego). Jej posiadaczom indywidualnie przyznawano tymczasowe 
obywatelstwo niemieckie na okres 10 lat (wynikało to z kompromisu między wątpliwościami 
ideologicznymi a potrzebą prawnego uregulowania statusu poborowych Wehrmachtu). Dla 
posiadaczy „trójki” przewidywano początkowo przesiedlenie w głąb Niemiec, celem 
utwierdzenia i doszlifowania ich niemieckości. Ze względów praktycznych (potrzeby kopalń, 
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hut i fabryk) zamiaru tego w praktyce na Śląsku nie zrealizowano. W 1942 r. niemieckie 
obywatelstwo na okres 10 lat otrzymała cała 3 grupa DVL. 
 
Kolejna kategoria to 4 grupa DVL - objęła tych, którzy w okresie międzywojennym w jakiś 
sposób „podpadli” III Rzeszy, ale zasłużyli na jej wyrozumiałość. Wreszcie ostatnia kategoria 
obejmowała wszystkie osoby, których nie zaliczono do DVL i w związku z tym nie 
przewidywano dla nich miejsca w Rzeszy. Ludzie ci mieli zostać deportowani do Generalnego 
Gubernatorstwa. DVL nadawała przywileje niemieckiego obywatela III Rzeszy (zapewniało 
m.in. wyższe płace i ulgi podatkowe), ale nakładało też obowiązki (w tym służby wojskowej). 
Wpisanie było poprzedzone wypełnieniem specjalnej ankiety. Jak pisze Ryszard Kaczmarek, 
wybitny znawca tematyki Górnego Śląska w okresie II wojny światowej (książka „Polacy  
w Wehrmachcie”): „W istocie na części terytoriów wcielonych (Górny Śląsk i Pomorze) 
wypełnienie ankiety/wniosku o wpisanie na DVL było obowiązkowe, pod groźbą kary albo 
zatrzymania w tak zwanym areszcie ochronnym, a przy powtarzającej się odmowie nawet 
skierowania do obozu koncentracyjnego. O samym wpisie decydował nie zainteresowany, ale 
powołane w tym celu specjalne placówki administracyjne (...)”. 
 
O ile typowy „folksdojcz” w Generalnym Gubernatorstwie nieprzypadkowo stał się 
synonimem koniunkturalnego sprzedawczyka i renegata, o tyle na Górnym Śląsku sytuacja 
była odmienna. Tu albo deklarowano narodowość niemiecką, mając po temu wszelkie powody 
z racji pochodzenia, języka, kultury i światopoglądu (na ogół też z bardzo mocnymi papierami), 
albo czyniono tak z rozsądku, bo w przeciwnym razie można było stracić wszystko.  
 
Motywacje bywały też zresztą rozmaite - Ryszard Kaczmarek spostrzega na przykład, że nawet 
w 1944 roku, gdy po klęskach na froncie wschodnim i w Normandii III Rzesza chyliła się już  
ku upadkowi, do władz niemieckich w Katowicach wciąż jeszcze wpływały dobrowolne wnioski 
o nadanie DVL bądź przeszeregowanie do wyższej grupy. 
 
Chcąc uchronić Górnoślązaków przed wywłaszczeniem i deportacją, do przyjmowania DVL 
wzywał ich nawet rząd londyński i śląski Kościół, z biskupem Adamskim na czele. Powojenne, 
komunistyczne władze wolały o tym nie pamiętać, a z kwestii Volkslisty ukręcić bicz na wcale 
liczną grupę społeczeństwa. 
 
Ślązacy z III, a nawet IV grupą DVL musieli dopełnić upokarzającej dla wielu procedury 
„rehabilitacji” poprzez podpisanie deklaracji wierności wobec państwa i narodu polskiego.  
O podobnej rehabilitacji wpisanych do grupy II rozstrzygał już sąd (od połowy 1946 polityka ta 
zaczęła ulegać pewnemu złagodzeniu, wciąż jednak pozostając silnie restrykcyjną). Odbierano 
im majątek i osadzano ich w obozach, podobnie jak posiadaczy I grupy DVL. Dla tych ostatnich 
władze nie przewidywały początkowo jakiejkolwiek rehabilitacji. Kwestia tych niechlubnych 
rozliczeń wplata się w Tragedię Górnośląską. 
 
Na podstawie: https://polskatimes.pl/v-jak-volkslista-slaski-slownik-pojec-
kontrowersyjnych/ar/776957/2 
 
 
 
 

https://polskatimes.pl/v-jak-volkslista-slaski-slownik-pojec-kontrowersyjnych/ar/776957/2
https://polskatimes.pl/v-jak-volkslista-slaski-slownik-pojec-kontrowersyjnych/ar/776957/2
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Wyniki wpisów na DVL w Katowicach wg stanu z 10 października 1943 roku 
 

Ludność 
ogółem 

I DVL II DVL III DVL IV DVL Polacy 
poza DVL 

Reichs-
deutsche 

132 138 
(100%) 

10 805 
(8%) 

29 640 
(22%) 

58 419 
(44%) 

4 487 
(3%) 

7 787 
(7%) 

21 000 
(16%) 

 
Katowice w granicach III Rzeszy 

 
Katowice po kampanii wrześniowej i po krótkim okresie przejściowym podczas zarządu 
wojskowego i cywilnego znalazły się 8 października 1939 roku w nowej strukturze 
administracyjnej, tzw. terenów wcielonych do Rzeszy Niemieckiej. Na mocy dekretu Adolfa 
Hitlera utworzono wówczas rejencję katowicką (Regierungsbezirk Kattowitz), włączoną do już 
istniejącej prowincji śląskiej (Provinz Schlesien). Katowice stały się jednym z 6 powiatów 
miejskich tej rejencji. 
  
Miasto w czasie wojny zajmowało obszar 40,24 km kwadratowych. Według pierwszych danych 
sporządzonych przez nowe władze, pochodzących z grudnia 1940 roku, Katowice liczyły 138 
954 mieszkańców. (…) W 1941 roku, po podziale prowincji śląskiej i utworzeniu prowincji 
górnośląskiej (Provinz Oberschlesien), Katowice, pozostając nadal powiatem miejskim, zostały 
również siedzibą władz górnośląskiego nadprezydium (…) i zarządu okręgowego (Gauleitung) 
NSDAP. Wówczas upowszechniła się propagandowa nazwa używana w stosunku do Katowic 
jako stolicy okręgu partyjnego – Gauhauptstadt Kattowitz.  
 
Po okresie tymczasowej, komisarycznej administracji Katowice znalazły się w pierwszej grupie 
powiatów, którym 1 września 1940 roku nadano pełne uprawnienia samorządowe 
(…).Przyznawały one pełnię praw wyłącznie mieszkańcom posiadającym obywatelstwo Rzeszy 
Niemieckiej (…). Polacy i Żydzi nie otrzymali uprawnień z niej wynikających. Na terenach 
wcielonych do Rzeszy Niemieckiej po 1939 roku oznaczało to w momencie wprowadzania 
ustawy zaakceptowanie wyników spisu policyjnego, a potem wpisów na Niemiecką Listę 
Narodowościową (DVL), w której obywatelstwo nadano osobom pierwszym z trzech grup.  
 
Administrację państwową na poziomie powiatu w pruskiej prowincji kierowanej przez 
nadprezydenta / gauleitera (jego funkcję pełnił Fritz Bracht) reprezentował starosta (Landrat), 
a w miastach wydzielonych, takich jak Katowice, nadburmistrz (funkcję tę sprawowali: Julius 
Friedrich [1939], Hans Tiessler [1940-1945]).  
 
Punktem centralnym miasta w czasie wojny, oprócz znajdującego się w Rynku Magistratu, był 
budynek zarządu okręgowego NSDAP, mieszczący się wraz z prezydium rejencji  
i nadprezydium prowincji w reprezentacyjnym, dawnym gmachu Urzędu Wojewódzkiego.  
W czasie wojny stale powiewała na nim olbrzymia czerwona flaga ze swastyką. Była to oznaka 
przebywania w tym gmachu gauleiterów NSDAP, najpierw Josefa Wagnera, a od 1941 roku 
Fritza Brachta. Zajęli oni pomieszczenia prywatne wojewody Michała Grażyńskiego. Najdłużej 
pełniący funkcję gauleitera w Katowicach Fritz Bracht nie mieszkał jednak na stałe  
w śródmieściu. Jego willa (wcześniej będąca własnością amerykańskich zarządców spółki 
Gieschego), w której mieszkał z całą rodziną pod ścisłą ochroną wyznaczonego do tego zadania 
oddziału SS (Schutz Staffeln), znajdowała się w Giszowcu.  
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Ryszard Kaczmarek, Lata wojny (1939-1945), [w:] Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język 
i społeczeństwo, T.1., Katowice 2012, s. 360-361. 364. 
 
ŻYCIE CODZIENNE W KATOWICACH 
 
Obraz codziennego bytowania katowiczan podczas wojny daleki był od deklarowanej przez 
Niemców normalności. Oprócz wspomnianej już dominacji na ulicach w centrum miasta 
wszelakiego rodzaju mundurów, będących symbolicznym znakiem zarówno nazizacji życia 
oficjalnego, jak i przypomnieniem o toczącej się wojnie, coraz trudniejsza, wraz z kolejnymi 
niepowodzeniami na froncie, stawała się sytuacja bytowa, najważniejsza dla codziennej 
egzystencji mieszkańców miasta.  
 
Reglamentację artykułów spożywczych i niektórych wyrobów przemysłowych rozpoczęto 
zaraz na początku okupacji. Najpierw wprowadzono kartki żywnościowe. Przydział na chleb  
i mąkę ulegał wielokrotnym zmianom. W 1942 roku dzieci otrzymywały 1700 g chleba 
tygodniowo, młodzież 2600 g, dorośli 2200 g, ciężko pracujący od 2800 g do 4600 g. Częstym 
korektom podlegał również przydział tłuszczy (…). Wyraźnie rysowała się przy tym tendencja 
do ograniczenia tłuszczów zwierzęcych na rzecz margaryny. Masło przyznawano w zasadzie 
tylko dzieciom od 6 do 17 roku życia (ewentualnie była to mieszanka masła i tłuszczu 
roślinnego – Butterschmelzration). Racje mięsa i wyrobów wędliniarskich sięgały 300-400 g 
tygodniowo, tylko dla ciężko pracujących były one większe i wynosiły od 600 do 1000 g. Mleko 
od początku podlegało ścisłemu racjonowaniu. Od 19 listopada 1939 roku porcje mleka dla 
dzieci do lat 3 wynosiły 5,25 l na tydzień, dla dzieci od 3 do 6 lat 3,5 l na tydzień, a dla dzieci 
od 6 do 14 lat 1,75 l na tydzień. Mleko pełnotłuste otrzymywały także kobiety w ciężarne, 
matki karmiące i osoby pracujące w szkodliwych dla zdrowia warunkach (…). Reglamentacji 
podlegały także artykuły przemysłowe. Już we wrześniu 1939 roku konsumenci otrzymali 
specjalne karty na mydło (…) Przy reglamentacji odzieży obowiązywały specjalne karty 
odzieżowe, zawierające punkty wymienialne na poszczególne elementy ubrania bądź też na 
odpowiednie ilości materiału. W listopadzie 1939 roku wprowadzono po raz pierwszy 
ogólnoniemiecką kartę odzieżową (Reichskleiderkarte). Każdy mieszkaniec miasta powyżej 15 
roku życia otrzymywał 100 punktów. (…)  
 
Na co dzień każdy z katowiczan spotykał się również w mieście z wszechobecnymi 
„dobrowolnymi” zbiórkami na rzecz tzw. wspólnoty narodowej. Najpopularniejsza i coroczna 
była pomoc zimowa (..).  
 
Ryszard Kaczmarek, Lata wojny (1939-1945), [w:] Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język 
i społeczeństwo, T.1., Katowice 2012, s. 377-379. 
 
Materiał pomocniczy nr 7 
 
Zajęcie Katowic przez Armię na podstawie monografii Katowic. 
  
Kres niemieckiej władzy w Katowicach przyniosła styczniowa ofensywa Armii Czerwonej. 
Zadanie wkroczenia do niecki przemysłowej otrzymały jednostki 21. i 59. I Frontu 
Ukraińskiego. Wspierał je odwód: 60 Armia i 3. Armia Pancerna Gwardii. Miasta broniły 
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oddziały 371. Dywizji Piechoty, 68. Dywizji Piechoty i jednostki Volkssturmu. W kilku punktach 
Niemcy przygotowali barykady i umocnione punkty oporu. Szczególnie silnie broniony był 
teren wokół dworca kolejowego i ul. Krakowskiej.  
 
W nocy 26 stycznia rozpoczęły się walki na podejściach do Katowic. Gdy wojsko sowieckie 
sforsowały Przemszę i zajęły Mysłowice, do bitwy o miasto wkroczyła 245. Dywizja Piechoty 
gen. Mjr. Władimira Rodionowa. Do południa 27 stycznia Katowice zostały częściowo 
otoczone, Niemcy wycofywali się na południe ul. Mikołowską. W godzinach popołudniowych 
główne siły sowieckie opanowały centrum Katowic. Walki z drobnymi grupami Niemców 
przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. 
 
Po opanowaniu miasta oddziały Armii Czerwonej zdewastowały jego centrum. Spalono 
wówczas budynki przy Rynku: ratusz, przedwojenną siedzibę Banku Ziemskiego i dom 
towarowy „Woolworth”.  
 
Zdobycie Katowic przez Rosjan wiązało się z ustanowieniem w nich Komendantury Wojennej 
Armii Czerwonej. Sowieckie władze zainstalowały się w (…) gmachu Muzeum Śląskiego przy ul. 
Korfantego, komendantem wojennym miasta został Strokow, jego zastępcą ds. politycznych 
zaś ppłk Niezurin.  
 
Niezależnie od komendantury wojskowej na terenie miasta operowały jednostki NKWD. 
Wyłapywały nie tylko członków organizacji nazistowskich, ale również żołnierzy polskiego 
podziemia niepodległościowego. Często zatrzymywano też przypadkowe osoby. Biura NKWD 
znajdowały się w willi przy ul. Królowej Jadwigi. Sowieckie siły bezpieczeństwa dysponowały 
też w więzieniami w kilku punktach miasta. Największe mieściło się przy ul. Mikołowskiej  
na terenie obecnego zakładu karnego. Żołnierze NKWD kwaterowali w barakach przy  
ul. Bogucickiej.  
 
Jednostki NKWD zajmowały się też realizacją postanowienia GOKO ZSRR z 16 grudnia 1945 
roku, czyli deportacjami mieszkańców zdobytych terenów do ZSRR. Tam osadzano ich  
w obozach i kierowano do pracy przymusowej. Według niepełnych danych, obejmujących 
głównie ludzi o polskim pochodzeniu, z miasta Katowic wywieziono do ZSRR prawie 200 osób, 
z terenów zaś powiatu katowickiego ponad 260. Zatrzymanych przed dalszą podróżą osadzano 
tymczasowo w obozach przejściowych. Na terenie Katowic (w obecnych granicach) 
zlokalizowano je w Ligocie, Giszowcu i Szopienicach.  
 
Kolejnym elementem działań sowieckich był wywóz mienia, przede wszystkim maszyn  
i urządzeń przemysłowych. Z Katowic Sowieci wywieźli np. warsztaty kolejowe. Do ZSRR trafiło 
też niemal kompletnie wyposażenie szpitala przy ul. Raciborskiej.  
 
Aresztowania, deportacje, a także rabunek maszyn i instalacji przemysłowych były 
zorganizowanymi działaniami, realizowanymi przez NKWD i specjalne oddziały zajmujące się 
zdobyczą wojenną („trofiejne”). Nie mnie dolegliwe były przejawy samowoli żołnierzy 
sowieckich stacjonujących w Katowicach.  
 
Adam Dziuba, W nowych realiach politycznych (do 1947 roku), [w:] Katowice. Środowisko, 
dzieje, kultura, język i społeczeństwo, T. 1., Katowice 2012, s. 421-422.  
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74 lata temu, 27 stycznia, Armia Czerwona wkroczyła do Szopienic. Mroźna sobota 1945 roku 
stała się jednym z ważniejszych dni w dziejach miejscowości. Przez wiele lat do wydarzeń, 
które wówczas się rozegrały, wracali zarówno historycy, jak i komunistyczni propagandziści. 
Oficjalnym peanom na cześć „wyzwolicieli”, które słyszano podczas uroczystych akademii, 
odpowiadały też przekazywane w zaciszu domowym opowieści. Niektóre z nich do dzisiaj 
wywołują silne emocje. Warto je poznać.  
 

„RUSY” W SZOPIENICACH. OPOWIEŚCI O „WYZWOLENIU” 
Blisko. Coraz bliżej. 

 
LISTOPAD 1944 ROKU. Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa ZSRR. Stalin analizuje plan 
operacji wojskowych nad Wisłą i Odrą. Marszałek Iwan Koniew, który przedstawił 
propozycję ataku, po latach będzie wspominał: Nawet na mapie wielkość Śląska i jego 
potęga wyglądały imponująco. Stalin, jak doskonale zrozumiałem, podkreślił ten fakt, gdy 
powiedział, wskazując palcem na mapę i zakreślając granice regionu: „Złoto!”. Koniew 
zrozumiał intencję Wodza. Zapisał: Dla mnie jako dowódcy Frontu już i bez tego jasne było, 
że sprawę wyzwolenia Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego trzeba potraktować w szczególny 
sposób. Należało zastosować wszystkie środki dla możliwie pełnego zachowania jego 
potencjału przemysłowego (….). Wzięcie do niewoli wielu nieprzyjacielskich dywizji było  
w tym wypadku mniej ważne niż sprawa ocalenia potężnego regionu przemysłowego.  

W 1944 roku my już wiedzieliśmy, że Hitler przegra tę wojnę – opowiada pan Józef. Miał 
wówczas dziesięć lat i mieszkał w Ogrodzie Dworcowym – Nie, nikt o tym głośno nie mówił – 
wyprzedza ewentualne pytanie – bo za takie słowa można było trafić do lagru. Więc 
milczeliśmy. Ale trudno było się nie domyślić. Proboszcz Thiele odprawiał coraz więcej mszy za 
poległych i zaginionych na wojnie. Do Wehrmachtu powoływali coraz młodszych i coraz 
starszych.. Byli gotowi nawet zmieniać Volkslistę powstańcom śląskim, żeby kwalifikowali się 
do wojska. W „Wochenschau”, czyli kronice filmowej, którą wyświetlano w kinach, pojawiało 
się coraz mniej faktów, a coraz więcej propagandy. Ale najlepszym źródłem informacji  
o ruchach wojska były… kobiety. Kiedy spotykały się, wymieniały informacje o swoich mężach, 
narzeczonych, synach i braciach w Wehrmachcie. Mówiły, skąd otrzymywały listy. I w tych 
rozmowach pojawiały się nazwy miejscowości, oddalonych już nie o tysiące, ale o setki 
kilometrów od nas… Im gorsze wieści dobiegały z frontu, tym częściej kierownik naszej szkoły 
(obecnie SP nr 42), „Schulleiter” Kahlert, wspominał o „Wunderwaffe”, czyli „cudownej broni”, 
dzięki której Niemcy zapanują nad światem. Nie wiem, czy uspokajał nas, czy siebie…Tak 
dotrwaliśmy do ferii świątecznych…  
STYCZEŃ 1945 ROKU. O Górny Śląsk będzie walczyć 59. Armia I Frontu Ukraińskiego. Jej 
dowódca, Iwan Tierientjewicz Korownikow, otrzymuje rozkaz: Przerwać obronę przeciwnika 
na linii rzek Przemszy i Białej Przemszy i wykonać główne natarcie zbieżnymi skrzydłami 43 
i 115 korpusów Armii i 4 Korpusu Pancernego w ogólnym kierunku na Mysłowice i Katowice. 
Rozbić broniące się zgrupowanie nieprzyjaciela i opanować miejscowości: Będzin, Sosnowiec 
i Mysłowice, a następnie, rozwijając natarcie w kierunku Katowic i Gliwic, zająć miasta 
Chorzów i Katowice i dojść do rubieży Zabrze – Mikołów. Armia ma niszczyć żywe siły 
przeciwnika i jego sprzęt wojenny możliwie nie w samym centrum obszaru przemysłowego, 
lecz na jego przedpolach.  
Do obrony górnośląskiego okręgu przemysłowego Niemcy wyznaczyli 17 Armię, wchodzącą 
w skład Grupy Armii Środek, a wzmocnioną siłami Volkssturmu. Jej meldunki ze stycznia 
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1945 roku nie pozostawiają złudzeń: 17.01.1945: […} W obszarze przełamania Kraków – 
Częstochowa – Modlin nieprzyjaciel przekroczył silnymi oddziałami piechoty drogę i linię 
kolejową Kraków – Katowice. […] 20.01.1945.: […] Na zachód od Krakowa i wschód od 
okręgu przemysłowego nieprzyjaciel częściowo przedarł się po zaciętych walkach do 
wschodnich skrajów miejscowości Trzebinia i Dąbrowa Górnicza. […]. 22 stycznia 
meldowano o przełamaniu frontu w wielu miejscach na wschodzie, wzdłuż linii obrony 
Jaworzno – Dąbrowa Górnicza.  
Pan Józef kontynuuje swą opowieść - Kiedy wróciliśmy po feriach do szkoły, 7 stycznia, jeden  
z nauczycieli stwierdził, że będzie tu prawdopodobnie szpital. Kazał nam wynosić ławki. 
Ucieszyliśmy się. Następnego dnia już nie było zajęć. Kierownik Kahlert został powołany do 
Volksstrumu. Inni „rechtorzy” zresztą też. A my mieliśmy mnóstwo wolnego czasu. W drugiej 
połowie stycznia z Szopienic zaczęli uciekać Niemcy. Zniknął gdzieś nielubiany przez wszystkich 
konfident i donosiciel, Kuc (nie był spokrewniony z reżyserem, zresztą ten drugi utrwalił go na 
kartach „Piątej strony świata”). Wreszcie przyszedł pożegnać się z nami kierujący pracą 
parowozowni berlińczyk – Stagen. Przyjechał tu na początku wojny. Miał wyższe wykształcenie, 
był bardzo kulturalny. Chyba dzięki temu, że zgodził się nadzorować tak ważny punkt 
komunikacyjny, jakim były Szopienice, uniknął służby w Wehrmachcie. Cenił ojca, dlatego 
zachęcał go, by uciekał. Ostrzegał go przed Armią Czerwoną. Ale ojciec pokiwał tylko głową  
i powiedział: „Tu mieszkałem całe życie i tu będę mieszkał”. Pożegnali się serdecznie. Po 
wyjeździe Stagena jeszcze bardziej zmógł się chaos. Przez stację przejeżdżały pociągi  
z ewakuującymi się Niemcami. Później okazało się, że uciekali dosłownie w ostatnim 
momencie, bo gauleiter Bracht miał rozkaz jak najdłużej korzystać ze „śląskiego złota”. Bez 
dostaw z kopalń i hut przemysł zbrojeniowy III Rzeszy był znacznie osłabiony. Coraz częściej 
nad Szopienicami krążyły samoloty. Jeden z nich leciał tak nisko, że drżały szyby w oknach..  
O tym, że robi się niebezpiecznie, przekonaliśmy się około 23-24 stycznia. W rejonie obecnej 
hali sportowej przy ul. 11 listopada pojawiły się niemieckie działa. Nie było wątpliwości. 
Możemy znaleźć się w ogniu walk. Przecież Ogród Dworcowy to punkt strategiczny – przy 
kluczowym dla transportu węźle kolejowym. Rodzice podjęli decyzję. Przenosimy się do piwnicy 
– ma wzmocnione stropy, więc jest w miarę bezpieczna. Schodzą tu też inni sąsiedzi. Nikt chyba 
nie korzysta z niemieckich schronów, wybudowanych już w czasie wojny. I nikt też nie wie,  
co robić. Przestała działać elektrownia, więc o zmroku korzystaliśmy z lamp naftowych. Ludzie 
byli zdezorientowani.  
Zdezorientowana była także Anna, oczekująca narodzin swojego drugiego dziecka. Jej córka, 
Maria, przypomina styczniowe dni: Mieszkaliśmy na Burowcu. Rodzice doszli do wniosku,  
że najlepiej będzie przeczekać najgorszy czas w schronie. Wejście do niego znajdowało się  
w skarpie, nieopodal starego koryta Rawy. Według pogłosek podziemne korytarze prowadziły 
aż na Borki. Mama liczyła się z tym, że w tym schronie może zacząć rodzić. Była bardzo 
zdenerwowana. Przenieśliśmy tam nie tylko jedzenie, ale i pierzyny, żeby było jej jak 
najwygodniej i cieplej. Pamiętam też, że sąsiadki zastanawiały się, gdzie ukryć swoje córki, gdy 
wejdzie Armia Czerwona. Jako sześcioletnie dziecko nie rozumiałam, czemu ma służyć ta 
„zabawa w chowanego”. Teraz wiem, że, wiadomości o gwałtach przyszły do nas wcześniej niż 
krasnoarmiejcy. A do tego ten okropny mróz. Przestały działać wodociągi, dlatego mój dziadek 
poszedł po wodę do zbiornika, który był gdzieś w okolicy poczty. Gdy wrócił, dostrzegłam, że  
w wiadrze tworzy się już tafla lodu…  
Chaos i niepokój pamięta również pan Piotr – syn szopienickiego gospodarza. Miał wtedy 
prawie dwadzieścia lat: W piątek, 26 stycznia, zobaczyłem oddział Volkssturmu. Szedł obecną 
ulicą Morawa. Żal patrzeć. Same dziadki i chłopcy. Mówili, że będą bronić się przy Brynicy.  
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W domach na Morawie rozmieszczeni byli też strzelcy z Wehrmachtu. Na wszelki wypadek 
mieliśmy przygotowaną skrytkę w tzw. komorze. Drzwi do niej ukryte były za szafą. Tam 
ukryliśmy też bardziej wartościowe rzeczy, jak np. radio.  
 

Jeden dzień, który wpłynął na tysiące kolejnych… 
 

27 STYCZNIA 1945 ROKU. Meldunek Wehrmachtu: Punkt ciężkości walk Grupy Armii 
[Środek] leży w obszarze górnośląskiego okręgu przemysłowego. Wspierany dużymi siłami 
pancernymi przeciwnik, idąc od wschodu, północy, zachodu i południowego zachodu, dąży 
do prawie całkowitego okrążenia obszaru przemysłowego. Przeciwnik zajął Mysłowice, 
Katowice, Sosnowiec i Czeladź. 
Pan Józef: W nocy z 26 na 27 stycznia słyszeliśmy pojedyncze wystrzały. Potem wszystko 
umilkło. Wreszcie ojciec zdecydował się wyjść na zewnątrz. Zauważył, że nie było dział, które 
ustawili Niemcy. Wrócił do domu. W jednej z okiennic dostrzegł dziurę – jakiś zbłąkany pocisk 
musiał wpaść do naszego mieszkania. Rzucił okiem na szafę – jej drzwi też były uszkodzone. 
Okazało się, że pocisk przebił drewno, przeleciał przez znajdującą się wewnątrz bieliznę i utkwił 
w bocznej ścianie mebla, skąd ojciec go wreszcie wydobył. Nosiliśmy potem te przedziurawione 
koszule, bo na nowe nie mogliśmy sobie pozwolić…  
Pan Piotr: Wkroczenie Armii Czerwonej obserwowałem przez szpary w deskach naszej stodoły. 
Pamiętam słowa mamy: „Co, przewrót oglądasz?”. Żołnierze szli od wschodu. Wynędzniali. 
Potwornie zmęczeni. Buty niektórych nie miały nawet podeszw. Inni nosili tylko onuce. W taki 
mróz maszerowali niemal boso!  
Pani Maria: Mama nie zdecydowała się rodzić w schronie. Doszła do wniosku, że mimo 
wszystko bezpieczniej będzie czuła się w domu. Znowu przenosiliśmy te wszystkie pierzyny… 27 
stycznia na świat przyszła Irka. Przez to, że urodziła się w tym dniu, później musiała 
występować na różnych akademiach, poświęconych „wyzwolicielom” jako pierwsze dziecko  
z Szopienic, urodzone w „wolnej Polsce”. Ponieważ 27 stycznia wszyscy zajmowali się moją 
młodszą siostrą, po południu niepostrzeżenie wyszłam z domu. Dotarłam do dworca 
towarowego. To był tzw. „Güterbahnhof” przy obecnej ul. Bednorza. Czerwonoarmiści już 
zajmowali się szabrowaniem. Kiedy mnie zobaczyli, uśmiechnęli się… Oczywiście, mama, gdy 
dowiedziała się, że gdzie byłam, omal nie dostała zawału…  
Pan Józef: Postanowiłem przekonać się, jak wyglądają prawdziwe Rusy”. Rodzice nie 
zauważyli, że wyszedłem z domu. Było około trzeciej po południu. Pamiętam opustoszałe ulice. 
W rejonie obecnego ronda wreszcie zobaczyłem „Rusów”. To musieli być jacyś sztabowcy. Mieli 
maskujące, białe okrycia, w rękach trzymali mapy i o czymś żywo dyskutowali. Przeszedłem 
około dziesięciu metrów od nich. Nawet nie zwrócili na mnie uwagi. Zadowolony, że pierwszy 
z rodziny widziałem czerwonoarmistów, uradowany wróciłem do rodziców. Lepiej nie 
wspominać o ich reakcji…  
Pan Piotr: Teoretycznie w Szopienicach nie było większych walk, ale nie obyło się bez ofiar. Tu 
i ówdzie leżały zamarznięte, czasem w nienaturalnych pozycjach, zwłoki. Wysłano po nie 
furmankę. Składano na niej ciała Niemców, Rosjan i cywilów. Wszystkich pochowano  
w zbiorowej mogile, znajdującej się w północno-zachodniej części naszego cmentarza, patrząc 
w kierunku Sosnowca – po lewej stronie od krzyża. Co chyba najbardziej tragiczne, niektórzy 
czerwonoarmiści ginęli z rąk swoich rodaków, prawdopodobnie enkawudzistów. 
Bezwzględność tych ostatnich była straszna. Członkowie naszej rodziny stali się świadkami 
takiej bezmyślnej egzekucji „dla przykładu”. Otóż, maszerując przez Szopienice, niektórzy 
żołnierze wchodzili do domów i prosili o jedzenie. Jeden z nich zawitał do mojej babci Jadwigi, 
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która właśnie odcedzała ziemniaki. Był bardzo głodny i zmęczony. Chyba nigdy w życiu nie 
widziałem kogoś tak wyczerpanego. Poprosił o coś do jedzenia. W rogu kuchni oparł karabin. 
Babcia podała mu ziemniaki. Mój ojciec, tknięty złym przeczuciem, przestrzegł go, by nie siadał. 
Młody człowiek jednak go nie posłuchał. Rozpoczął posiłek, ale wkrótce zasnął. Po chwili do 
kuchni wszedł jego starszy kolega. Był wściekły, że „młody” śpi. Usiłował go zbudzić. Zaczął 
krzyczeć na niego, szarpać za ubranie. Na próżno. Wreszcie mocno go kopnął. To przyniosło 
spodziewany skutek. Starszy zapytał, gdzie jego towarzysz położył broń. Kazał mu zbierać się 
czym prędzej. Wreszcie pobiegli. „Młody” kulał. Wyszliśmy do furtki, aby ich jeszcze 
obserwować. Niestety, przy ulicy Morawa czekał już na nich enkawudzista. Nie rozumieliśmy, 
co do nich mówi, ale domyśliliśmy się, że oskarżył ich o dezercję. Chwilę później nasi „goście” 
leżeli już martwi…  
Pan Józef: W jakiś czas po zajęciu Szopienic przez Armię Czerwoną poszedłem – jako ministrant 
- razem z księdzem do kostnicy, która znajdowała się przy szpitalu gminnym (dziś mieści się 
tam szpital geriatryczny). Dawniej istniał zwyczaj, że pogrzeb rozpoczynał się od 
wyprowadzenia ciała albo z domu zmarłego, albo właśnie z kostnicy. Gdy dotarliśmy na 
miejsce, zobaczyłem coś, czego nie zapomnę do końca życia: tuż obok kostnicy leżały 
zamarznięte zwłoki około dwudziestu młodych Niemców. Prawdopodobnie rozstrzelano ich  
w momencie, gdy – na rozkaz – ściągali koszule, bo właśnie w takiej pozycji zastygli. Nie mieli 
butów. Czerwonoarmiści musieli je sobie przywłaszczyć. To nie jest widok odpowiedni dla 
dziesięciolatka. [Zabitych Niemców, leżących przy szpitalnej kostnicy, zapamiętał również 
słynny szopienicki malarz, Hilary Krzysztofiak, co opisał w „Nieukończonej autobiografii”, 
opublikowanej na łamach kwartalnika „Zapis”].  
Pan Piotr: Moje najbardziej wstrząsające wspomnienia z tego czasu są tylko pośrednio 
związane z Szopienicami. Otóż kilka dni po „wyzwoleniu” na plac przed naszym 
gospodarstwem wjechał wojskowy samochód z rosyjskimi żołnierzami, którzy wyraźnie 
odróżniali się swoim wyglądem od tych, których widywaliśmy dotychczas. Jeden z nich zapytał, 
czy ktoś wie, jak dotrzeć do Oświęcimia. Bez chwili zastanowienia wypaliłem, że mogę 
pokierować czerwonoarmistów, bo często jeździłem tam z dziadkiem na targ. Nawet się nie 
spostrzegłem, a byłem już ubrany w „kufajkę”, na głowie miałem ciepłą ruską czapę  
i siedziałem w samochodzie. Ojciec, widząc moją bezmyślność, popukał się w głowę, matka 
zaniosła się płaczem, przekonana, że widzi mnie ostatni raz, a babcia pobiegła zapalić 
gromnicę w intencji mojego powrotu (choć jeszcze na dobre nie wyruszyliśmy). O tym, że 
postąpiłem nieroztropnie, przekonałem się już w okolicach Wilhelminy. Zacząłem się bać. 
Kierowca wykazał się iście rosyjską fantazją i jechał „na pełnym gazie”, nie zważając na to, że 
jezdnia jest śliska, a po obu stronach dzisiejszej ulicy Krakowskiej stoją samochody i sprzęt 
wojskowy. Miałem wrażenie, że za sekundę się rozbijemy. Potem skupiłem się już tylko na 
wskazywaniu trasy. W Oświęcimiu nagle droga zrobiła się bardzo wyboista. Samochód 
podskakiwał na kolejnych nierównościach. Zdenerwowany dowódca czerwonoarmistów kazał 
się zatrzymać. Podejrzewał, że straciłem orientację i jedziemy w niewłaściwym kierunku. 
Podejrzenia takie mogły być uzasadnione – wszystko pokrywała gruba warstwa śniegu. 
Wreszcie jeden z żołnierzy na jego rozkaz wyszedł, by sprawdzić, dlaczego na drodze pojawiły 
się tak duże wyboje. Gdy wrócił, zapadła grobowa cisza. Po odgarnięciu przez niego śniegu 
okazało się, że na drodze leżą ciała więźniów obozu koncentracyjnego, którzy zmarli w czasie 
słynnego „marszu śmierci”. Jeden z nich wpatrywał się w naszego „krasnoarmiejca” 
nieruchomymi oczami… Udało nam się dotrzeć do obozu. Rosjanie byli bardzo ostrożni. 
Obawiali się, że teren jest zaminowany. Ich zadaniem było wykonanie dokumentacji 
fotograficznej niemieckich zbrodni. Robili zdjęcia obozu i leżących jeszcze na pryczach, 
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nieżywych więźniów – tych, którzy nie mieli już sił, by opuścić Auschwitz. Znaleźliśmy i ciała 
samobójców, którzy woleli się powiesić, niż wyruszyć w „marszu śmierci”. To była moja 
pierwsza i ostatnia wizyta w obozie. Na szczęście, czerwonoarmiści nie planowali wcielenia 
mnie do wojska. Po wykonanej misji wyruszyliśmy w drogę powrotną. Gdy przyjechaliśmy do 
Szopienic, musiałem oddać czapkę i kufajkę. Zrobiłem to z ulgą. Rodzice, widząc, że jestem cały 
i zdrowy, nie posiadali się ze szczęścia.  
 

Nasza mała stabilizacja w cieniu czerwonej gwiazdy 
 

SIERPIEŃ 1945. Tajny meldunek na temat sytuacji w Katowicach, wysłany do władz 
emigracyjnych na Zachodzie: Zarobki wobec drożyzny są niewystarczające, więc każda 
rodzina kombinuje, jak je uzupełnić wszelkimi możliwymi sposobami, głównie handlem 
spekulacyjnym […]. Milicja składa się z najgorszych mętów społecznych o przekonaniach 
komunistycznych lub bez przekonań, a ciągnie ich do milicji okazja łatwego i bezkarnego 
rabunku.  
Pan Piotr: Na szczęście osobiście nie doświadczyliśmy okrucieństwa czerwonoarmistów. 
Chociaż, istotnie, mieliśmy okazję poznać ludzi, którzy wydawali się nie znać zbyt dobrze 
zdobyczy europejskiej cywilizacji. Pewnego dnia pole za naszym gospodarstwem zajęli 
Rosjanie. Ulokowali tam cztery armaty przeciwlotnicze. O ile się nie mylę, wykorzystali je tylko 
jeden raz. Wówczas w niektórych z okolicznych domów popękały szyby… Na polu przygotowali 
też dwa stanowiska karabinów maszynowych. Teren ogrodzono drutem kolczastym. Żołnierze, 
którzy go nadzorowali, przebywali w wykopanych przez siebie ziemiankach. W jednej  
z ziemianek znajdował się magazyn z amunicją. Zaintrygowało nas, że wśród wojskowych były 
także kobiety. Zajmowana przez nie część ziemianki była oddzielona przepierzeniem z desek. 
Jeden z krasnoarmiejców przychodził do nas, aby pożyczać różne narzędzia, tj. grabie, kosy, 
łopaty (te ostatnie potrzebne chociażby, aby wykopać wspomniane ziemianki). Wszystko 
zawsze oddawał. Okazało się, że ten młody, bo zaledwie osiemnastoletni człowiek, już od 
trzech lat służy w armii. Pytany, skąd pochodzi, odpowiedział, że dwa dni jechał furmanką do 
punktu poboru wojskowego, a stamtąd – koleją – udał się do Moskwy, gdzie przydzielono go 
do odpowiedniej kompanii. Przebywając u nas, stał się bohaterem pewnej zabawnej historii. 
Pewnego dnia wszedł do pokoju rodziców. Stała tam szafa z dużym lustrem. Młody 
czerwonoarmista nie rozpoznał swojego odbicia i przestraszony uciekł, sądząc, że zobaczył 
swojego komendanta. Dopiero po długich tłumaczeniach przekonał się, by ponownie podejść 
do lustra i przejrzeć się w nim. Zabawne było patrzeć, jak żołnierz przełamuje swój strach,  
a potem z ulgą przygląda się sobie. Okazało się, że chłopak nigdy nie widział tak dużego lustra 
– miał tylko bardzo małe, kieszonkowe… Od tego momentu, gdy tylko nas odwiedzał, 
obowiązkowo analizował swoje odbicie, poprawiał się i uśmiechał do siebie. Kiedy 
czerwonoarmiści opuszczali już swoje stanowisko na szopienickim polu, za dobrą współpracę, 
tzn. pożyczanie im narzędzi, otrzymałem na pamiątkę zdjęcie i scyzoryk z zieloną oprawką. 
Niestety, wyruszając w drogę, zarekwirowali nam ulubionego, pięknego konia – Rapka. Ściślej 
mówiąc – zorganizowali wymianę – bo zostawili w naszym gospodarstwie chudą, wynędzniałą 
szkapę, która po dwóch tygodniach zdechła. Pamiętam spojrzenie pięknych i smutnych oczu 
Rapka. Nie chciał iść z czerwonoarmistami, z całych sił się zapierał. Oni jednak biciem zmusili 
go do uległości…  
Pan Józef: To było rzeczywiście zderzenie kultur. A może raczej – cywilizacji europejskiej ze 
zwyczajami, panującymi na jakichś dzikich azjatyckich stepach. Z jednej strony baliśmy się 
panicznie tej dzikości, gwałtów, kradzieży, a z drugiej dziwiliśmy się odmienności „wyzwolicieli” 
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i z niej żartowaliśmy. Chyba każdy zna opowieści o rekwirowaniu przez żołnierzy „czasów”, czyli 
zegarków, strzelaniu z karabinu maszynowego do dzwoniących budzików, ubijaniu 
pozłacanych uszek z filiżanek i kubków, myciu rąk w muszlach klozetowych czy wyrywaniu 
mosiężnych kranów (tłumaczyliśmy sobie, że mosiądz przypomina trochę złoto,  
a krasnoarmiejscy byli przekonani, że po przytwierdzeniu armatury do innej ściany popłynie  
z niej woda). Czasem niewiedza żołnierzy była zatrważająca – w jednym z domów na Morawie 
postanowili rozniecić na środku kuchni ognisko. Widocznie mieszkali w kurnych chatach. Na 
szczęście w porę przyszedł właściciel mieszkania i pokazał im, do czego służy piec. To była 
jednocześnie zbiorowość bardzo zróżnicowana. W naszym domu nocowali na przykład bardzo 
kulturalni czerwonoarmiści. Wiedzieli, że ich się boimy. Musieli nas uspokajać. Rano 
podziękowali za nocleg. Swoją drogą, dzikość niektórych „wyzwolicieli” próbowały 
wykorzystać szopienickie „chachary”. Znaleźli się ludzie, którzy wskazywali „Rusom” sklepy, 
jakie można było okraść. Krasnoarmiejcy wybijali szyby, plądrowali, a gdy mieli już dość, 
czasem pozwalali zabrać coś „braciom Polakom”. Niekiedy, gdy zobaczyli, że w danym sklepie 
nie ma alkoholu, zostawiali wszystko ku uciesze szabrowników i szli dalej… Na bocznicy 
kolejowej przy dworcu towarowym walały się jakieś rzeczy z plądrowanych wagonów.  
Pan Piotr: Wiosną 1945 roku doświadczyliśmy strasznej biedy. Po rodzinnej naradzie 
zdecydowałem się wymienić pamiątkę rodzinną – stary, choć zepsuty zegarek po dziadku na 
worek mąki, który oferowali rosyjscy żołnierze…  
Pan Józef: Mojej mamie udało się zdobyć cukier, który był przechowywany w dawnym 
browarze. Niestety – znajdowały się w nim cząstki szkła, bo czerwonoarmiści, wybili szybę  
w oknie pomieszczenia, gdzie go składowano. Żeby go nie wyrzucać, mama opracowała nowy 
sposób przygotowywania kawy zbożowej. Najpierw rozpuszczała cukier w wodzie i gotowała 
ją, a następnie – przecedzała wszystko przez gęste sito. Dopiero na koniec dodawała kawę. 
Bardzo chcieliśmy stworzyć przynajmniej pozory normalności. Ludzie byli zmęczeni wojną. 
Przypominam sobie pierwszą mszę w zajętych przez Armię Czerwoną Szopienicach – 28 
stycznia. Odprawiał ją ks. Biesik – oczywiście, po łacinie. W kościele paliły się tylko świece, bo 
– jak powiedziałem wcześniej – nie działała elektrownia. Nikt nie grał na organach – organista 
był jeszcze na wojnie, a zastępująca go siostra boromeuszka obawiała się opuszczać klasztor. 
Niektórzy usiłowali śpiewać już polskie pieśni, ale ksiądz prosił, by skoncentrować się na 
łacińskiej liturgii… Tak bardzo chcieliśmy normalności… Mój ojciec, wraz ze swymi kolegami 
kolejarzami, zaczął doglądać parowozowni – można powiedzieć – w czynie społecznym.  
Pan Piotr: A nie było normalnie. Na przełomie marca i kwietnia 1945 roku pojawiło się 
ogłoszenie, że trzeba oddać do wyznaczonego punktu wszystkie radioodbiorniki. Przez niemal 
sześć lat wojny ukrywałem radio firmy Philips. Bardzo o nie dbałem i systematycznie je 
czyściłem. Niestety, musiałem oddać je, jak to ładnie ujęto, do depozytu. Stałem w długiej 
kolejce do punktu odbioru, który mieścił się w dawnej SP nr 1 (obecnie znajduje się tam m.in. 
sklep Rossmann). Gdy doszedłem do pokoju, żołnierz wypisał potwierdzenie, że oddałem radio. 
Powiedział: „Bbędzie do odebrania w późniejszym terminie”, po czym otworzył drzwi do 
sąsiedniego pomieszczenia i rzucił moje cacko na stos innych radioodbiorników. Słychać było 
tylko dźwięk tłukącego się szkła…  
Pan Józef: Nie było normalnie. Zaczęła tworzyć się nowa władza. W Szopienicach powstała 
Rada Narodowa, a najgorsze „chachary” zakładały na ramiona opaski z napisem „MO”. Potem 
zaczęli bez wieści znikać rodzice kolegów, których uznano za Niemców. Znów, jak za czasów 
okupacji, pojawiły się podejrzliwość i nieufność. I choć czerwonoarmiści opuścili Szopienice, 
przez kilkadziesiąt lat żyliśmy w cieniu czerwonej gwiazdy. Przypominał nam o tym chociażby 
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napis, który widniał na płocie huty: „Sojusz polsko-radziecki gwarancją niepodległości, 
podstawą siły i rozwoju Polski”.  

„Miesięcznik Roździeński” 2/2019  
Imiona szopieniczan zostały zmienione.  
 
Wybrane źródła: 
 
R. Kaczmarek, Koniec II wojny światowej na Górnym Śląsku w świetle meldunków Grupy Armii 
Środek, [w:] Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, red. Z. Woźniczka, Katowice 2006, s. 83-93.  
 
I. Korownikow, P. Lebiediew, J. Polakow, Opowieści z wojennego szlaku. Wyzwolenie Krakowa 
i Śląska w 1945 roku, Katowice 1988.  
 
Z. Woźniczka, Katowice. Wiosna 1945., Katowice 1995. 
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F. II.3.24.  

Rewolucja przemysłowa XXI wieku w Katowicach - od hut i kopalń do nowych technologii i 

start upów. 

1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 

Rozwój Katowic w XVIII i XIX wieku związany był nierozerwalnie z przemysłem ciężkim – 
powstającymi tu wówczas zakładami przemysłowymi, takimi jak kopalnie i huty. W latach 90-
tych XX wieku rozpoczął się proces restrukturyzacji, który zaowocował likwidacją większości 
przedsiębiorstw tej branży. Ich miejsce w gospodarce miasta zajęły firmy z branży nowych 
technologii. Tym samym Katowice stały się gospodarczą stolicą regionu jeśli chodzi  
o specjalistyczne, nowoczesne usługi. Warto, aby uczniowie zdawali sobie sprawę z tego 
potencjału, jako potencjalni klienci, ale też w przyszłości pracownicy.  
 
2. Temat.  
Rewolucja przemysłowa XXI wieku w Katowicach - od hut i kopalń do nowych technologii  
i start upów. 
 
3. Pytanie kluczowe.  

Czy Katowice można nazwać miastem nowych technologii?  
 

4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 

 

Cel główny:  

Przestawienie przemian gospodarczych, jakie miały miejsce w Katowicach w XXI wieku.  

 

Cele operacyjne: 

- uczeń zna pojęcia: dziedzictwo przemysłowe, turystyka industrialna, Szlak Zabytków 
Techniki,  
- uczeń potrafi wskazać dawne zakłady przemysłowe, którym nadano nowe funkcje: Muzeum 
Śląskie i Strefa Kultury, Galeria Szyb Wilson, Porcelana Bogucice, Silesia City Center, 
Walcownia Cynku, 
- uczeń potrafi wyszukać w Internecie informacje o współczesnych firmach z branży finansów, 
IT i nowych technologii: IBM, ING, Fujitsu, Sopra Steria, Cap Gemini. 
 
5. Metody i techniki pracy: 
praca samodzielna z użyciem sieci Internet, pogadanka. 
 
6. Środki dydaktyczne: 
stanowiska komputerowe, materiały źródłowe. 
 

7.Wprowadzenie do lekcji (zagrywka). 

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dyskutują, czym różniła się gospodarka w XIX i XX wieku 
od współczesnej, biorąc pod uwagę wiodące branże. Próbują zdefiniować pojęcie „branża 
nowych technologii”. Są zachęcani, by odwołać się do przedmiotów i usług znanych im z życia 
codziennego, takich jak: telewizja, sieci komórkowe, aplikacje i strony internetowe, usługi 
bankowe. 
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8. Rozwinięcie. (Przebieg zajęć krok po kroku). 

 

1. Uczniowie czytają Materiał Pomocniczy nr 1, a następnie podają definicje następujących 
pojęć: 

a) Dziedzictwo poprzemysłowe 
b) Turystyka industrialna  
c) Szlak Zabytków Techniki 

 

2. Uczniowie na podstawie Materiału Pomocniczego nr 2 oraz informacji znalezionych  
w Internecie, uzupełniając tabelę: 
 

Obiekt – dawna funkcja Obiekt – współczesna funkcja  

Kopalnia „Ferdynand”/”Katowice” – 

kopalnia węgla kamiennego  

 

 Galeria Szyb Wilson 

Fabryka Porcelany „Czuday” / "Giesche" – 

produkcja porcelany technicznej i stołowej 

 

 Silesia City Center – galeria handlowa  

Zespół dawnego browaru i słodowni 

Mokrskich w Szopienicach 

 

 Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA 

Kopalnia „Wujek” – magazyn odzieżowy   

  

  

 

3. Uczniowie wyszukują w Internecie informacje na temat firm z branży nowych technologii 
(oprócz podanych przykładów starają się znaleźć inne przedsiębiorstwa). 
 

Nazwa firmy Działalność Siedziba  

IBM,    

ING   

Fujitsu   

Sopra Steria   

Cap Gemini   
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9. Podsumowanie zajęć. 

Uczniowie powinni zdawać sobie sprawę z przemian, jakie zaszły w Katowicach na przestrzeni 
ostatnich 30 lat. Wraz ze zmianami gospodarczymi przyszły również zmiany społeczne – rynek 
nie potrzebuje już pracowników fizycznych i robotników, natomiast poszukiwani są wysoko 
wyspecjalizowani pracownicy z branży nowych technologii.  
 

10. Materiały pomocnicze. 

Materiał pomocniczy nr 1 – A. Muszyńska, Dziedzictwo przemysłowe w turystyce na 
przykładzie Województwa Śląskiego 
 

Dziedzictwo przemysłowe w turystyce na przykładzie Województwa Śląskiego  
Turystyka industrialna czy też inaczej turystyka poprzemysłowa to zjawisko stosunkowo 
młode, zwłaszcza w Polsce. Przez długi czas, ani specjaliści (historycy sztuki, architekci), ani 
sami turyści nie byli szczególnie zainteresowani obiektami poprzemysłowymi, nie dostrzegając 
ani ich walorów i historycznego znaczenia, ani potrzeby ich ochrony. W zasadzie dopiero XX 
wiek przyniósł pewne zmiany w tym zakresie. Wiąże się to z różnymi czynnikami – z jednej 
strony zwiększająca się ekoświadomość społeczeństwa sprawiła, że pewne technologie, 
negatywnie oddziałujące na środowisko, przestają być stosowane. Z drugiej strony, 
odchodzące w przeszłość rozwiązania techniczne, branże, czy nawet zawody wzbudzają 
pewien sentyment, pojawiają się organizacje i osoby prywatne, chcące uratować ten fragment 
naszej kultury. Obecnie trend ten się nasila – obiekty poprzemysłowe przekształcane są  
w muzea czy pomniki, dla dużej ich części znajduje się nowe funkcjonalności o charakterze 
komercyjnym: sklepy i galerie handlowe, restauracje, kluby, galerie, punkty informacyjne etc. 
Turystyka industrialna jest jedną z najprężniej rozwijających się form ruchu turystycznego,  
a Polska ma w tym zakresie duży potencjał. Województwo Śląskie, z racji bogatej historii 
i przemysłowego charakteru wyróżnia się tu szczególnie.  
Czym jest dziedzictwo przemysłowe?  
Pojęcie dziedzictwa przemysłowego mieści się w ramach szerszego terminu dziedzictwa 
kulturowego.  
 
Dziedzictwo kulturowe to ogół dorobku społeczeństw (narodów i środowisk) w zakresie nauki, 
sztuki, architektury, oświaty, techniki, wytworzonego w trakcie jego historycznego rozwoju 
 i przekazywanego z pokolenia na pokolenie.  
 
R. Smolski, M. Smolski, E. H. Stadtmüller, Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, 
Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999.  
 
Samo dziedzictwo przemysłowe definiowane jest bardzo różnie. W ostatnich latach powstało 
wiele opracowań naukowych i popularnonaukowych poruszających to zagadnienie – różni 
autorzy używają nieco innych sformułowań.  
Zgodnie z Polską ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 17 
września 2003 r., poz. 1568) Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 
Nieruchome zabytki techniki będące w szczególności obiektami techniki, a zwłaszcza 
kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi.  
Ruchome zabytki techniki będące w szczególności: wytworami techniki, a zwłaszcza 
urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze 
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materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi 
poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.  
To jednak nie wyczerpuje pojęcia dziedzictwa przemysłowego – oprócz obiektów 
materialnych, niezależnie od tego czy to zabytki ruchome czy nieruchome, istotnym jego 
elementem jest sfera niematerialna, a więc wiedza o procesach technologicznych, obyczaje  
i wierzenia.  
W związku z tym, można przyjąć następującą definicję dziedzictwa przemysłowego:  
 
Na dziedzictwo przemysłowe składają się w pierwszej kolejności zakłady produkcyjne, zarówno 
te z przeszłości, jak i współczesne, oraz ich wytwory, a także związane z przemysłem budynki, 
zespoły architektoniczne i krajobrazy, urządzenia, maszyny i narzędzia oraz inne przedmioty 
wykorzystywane w procesie produkcyjnym i rzemiośle, umiejętności i technologie, jak również 
ukształtowane w związku z produkcją przemysłową style życia, zwyczaje, tradycje, wydarzenia, 
twórczość artystyczna i przedmioty sztuki będące świadectwem lub nawiązujące do rozwoju 
przemysłu i techniki, zarówno w przeszłości jak i współcześnie. 
 
za Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki, red. T. 
Burzyński, A. Staszewska-Ludwiczak, K. Pasko, Materiały z V Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo Praktycznej, Zabrze, 4-5.09.2008, Katowice 2009, s. 19-20. 
 
Pojęcie turystyki industrialnej  
 
Zdefiniowanie pojęcia turystyki industrialnej, jako bardzo młodej dziedziny, przysparza jeszcze 
więcej problemów. Warto zaznaczyć, że w rożnych opracowaniach używa się różnorodnych 
synonimów: turystyka przemysłowa, turystyka poprzemysłowa, turystyka na obszarach 
przemysłowych, turystyka postindustrialna, czy wreszcie turystyka dziedzictwa 
przemysłowego. Chyba najszersza definicja przedstawia się następująco:  
 
Turystyka industrialna obejmuje działalność turystyczną na terenach obecnej lub przeszłej 
działalności gospodarczej człowieka. Jej celem jest możliwość zaprezentowania dziedzictwa 
kulturowego związanego z produkcją i usługami oraz jego promocja.  
 
Za: B. Goranczewski, K. Stąporek, Turystyka industrialna na Górnym Śląsku [w:] Young Sports 
Science of Ukraine 2009, s. 39  
 
Podkreśla się też, że w ramach turystyki industrialnej zwiedza się nie tylko zabytkowe i już 
nieczynne obiekty, ale także te, które w dalszym ciągu funkcjonują i gdzie turysta może 
prześledzić cykl produkcyjny danego zakładu. 
 
Historia turystyki industrialnej w Europie  
 
Początki turystyki przemysłowej ściśle wiążą się z procesem dezindustrializacji, czyli zanikiem 
tradycyjnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza ciężkiego, i gałęzi z nim powiązanych, w tym 
górnictwa. W Europie Zachodniej procesy te miały miejsce w drugiej połowie XX wieku, 
najwcześniej w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. W Polsce dezindustrializacja nastąpiła 
dopiero w latach 90, po transformacji ustrojowo-gospodarczej. Wraz z procesem zamykania 
nierentownych zakładów przemysłowych, pojawił się problem zagospodarowania obszarów 
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poprzemysłowych i zaproponowania innej pracy ludziom zwalnianych z zamykanych 
zakładów. Wtedy też, w latach 70’ zaczęła krystalizować się koncepcja turystycznego 
wykorzystania poprzemysłowych terenów i obiektów i w tym duchu początek działań na rzecz 
ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego, a przede wszystkim adaptacja obiektów 
techniki i zakładów przemysłowych do celów turystycznych.  
Początki turystyki industrialnej we współczesnym rozumieniu i w skali masowej to lata 80’,  
a więc dziedzina ta ma nieco ponad 30 lat. Kolebką zarówno przemysłu, jak i współcześnie 
turystyki poprzemysłowej jest Wielka Brytania. 
 
Turystyka Industrialna w Województwie Śląskim  
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego powołany w 2006 roku to tematyczny, 
samochodowy szlak turystyczny o zasięgu regionalnym miało. W jego skład wchodzą zarówno 
zakłady nadal działające, zakłady zachowane jako muzea przemysłu i techniki, jak i obiekty 
użyteczności publicznej. Jego utworzenie miało na celu przede wszystkim zaprezentowanie 
obiektów przemysłowych o unikatowym charakterze, także w wymiarze europejskim  
i światowym a także ukazanie województwa, jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Co roku 
w czerwcu odbywa się Święto Szlaku Zabytków Techniki, tzw. Industriada. Lista obiektów 
leżących na Szlaku ulegała pewnym modyfikacjom, aktualnie jest ich 42. Wśród nich aż sześć 
znajduje się w Katowicach:  
 
• Galeria Szyb Wilson  

• Osiedle Giszowiec  

• Osiedle Nikiszowiec  

• Muzeum Hutnictwa Cynku - Walcownia  

• Muzeum Śląskie  

• Fabryka Porcelany  
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Materiał pomocniczy nr 2 – Przemysław Jedlecki, Zabytki poprzemysłowe w Katowicach 
mogą zyskać nowe życie, „Gazeta Wyborcza” z 21 września 2018,  
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,151344,23946752,zabytki-poprzemyslowe-w-
katowicach-moga-zyskac-nowe-zycie-miasta.html (dostęp: 15.05.2019)  
 

Zabytki poprzemysłowe w Katowicach mogą zyskać nowe życie  
Przemysław Jedlecki  
21 września 2018 | 06:37  

 
Szyb Poniatowski w Katowicach (DAWID CHALIMONIUK)  
 
Katowice, podobnie jak wiele innych miast Górnego Śląska i Zagłębia, mają na swoim terenie 
sporo poprzemysłowych obiektów. Część z nich to zabytki. To wcale nie znaczy, że nie da się 
ich nie tylko uratować, ale i dać im nowe, często zaskakujące życie. 
 
Katowice wyrosły z przemysłu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w centrum działała huta Marta. 
Był to oczywiście jeden z wielu zakładów w mieście, ale jego przykład pokazuje, jak bardzo  
i szybko Katowice się zmieniały. Dość wspomnieć, że po hucie nie ma dziś śladu, a na terenie, 
który zajmowała, stoją bloki, w tym słynna Superjednostka. 
  
Zmiany są widoczne cały czas. W ostatnich miesiącach przestała działać kopalnia Wieczorek w 
Nikiszowcu. To nie tylko zakład pracy, ale też symbol, zabytek i miejsce, dzięki któremu duża 
część mieszkańców Katowic miała pracę.  
 
Teren kopalni przejęła Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Katowice już w 2017 roku rozpoczęły 
rozmowy z SRK w sprawie szybu Poniatowski, który został uruchomiony w 1911 roku do 
poziomu 400 metrów. Swoją funkcję pełnił nieustannie do grudnia 2017 roku, kiedy 
zakończono likwidację podziemnej części szybu. Jego sercem jest maszyna wyciągowa z 1980 

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,151344,23946752,zabytki-poprzemyslowe-w-katowicach-moga-zyskac-nowe-zycie-miasta.html
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,151344,23946752,zabytki-poprzemyslowe-w-katowicach-moga-zyskac-nowe-zycie-miasta.html
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roku z zachowanym zestawem urządzeń pomiarowych pracy. W sierpniu wieża wyciągowa, 
budynki nadszybia, maszyny wyciągowej i stacji wentylatorów położonych przy  
ul. Szopienickiej stały się własnością Katowic. 
 
Katowice przejęły szyb Poniatowski  
 
– Chcemy to miejsce przekazać mieszkańcom. Obiekt ma być łącznikiem między Nikiszowcem 
a nowym osiedlem, które powstaje, Nowym Nikiszowcem. Chcemy, by była tu gastronomia, 
drobny handel, ale również muzeum. Na razie trwa analiza, co można skomercjalizować, a co 
pozostawić, eksponować. Mamy jeszcze czas, bo ostateczna likwidacja zostanie zakończona  
w Poniatowskim w przyszłym roku – mówił wtedy prezydent Marcin Krupa.  
Dziś podkreśla, że poprzemysłowe obiekty w Katowicach „to nasze dziedzictwo, którym się 
dziś szczycimy”.  
– Doskonałym przykładem takich działań jest Strefa Kultury, która powstała na terenach 
kopalni i dziś jest wizytówką Katowic. Oczywiście to nie był nasz ostatni krok. Dlatego ponad 
rok temu deklarowałem, że zależy nam na przejęciu obiektów Szybu Poniatowski. W tej 
sprawie wystąpiliśmy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń – mówi prezydent Krupa i dodaje, że 
w tej sprawie współpraca z SRK i władzami kopalni układała się znakomicie. 
 
– Kopalnia Wieczorek jest niestety zamykana, ale będziemy chcieli, by to miejsce nabrało 
nowego życia, by przyciągało mieszkańców atrakcyjnymi funkcjami. Zależy nam na tym, by 
była nie tylko możliwość zwiedzania tych wspaniałych obiektów, ale także by powstała tam 
przestrzeń gastronomiczna i handlowa. Będziemy teraz pracować nad przygotowaniem 
koncepcji rewitalizacji tego miejsca – zapowiedział prezydent Krupa.  
 
I właśnie przyszłości szybu Poniatowski oraz innych zabytków poprzemysłowych w Katowicach 
poświęcimy zaplanowane na 28 września spotkanie z cyklu Miasta Idei.  
 
Szyb Poniatowski to tylko jeden z przykładów na to, że poprzemysłowe zabytki w Katowicach 
nie muszą niszczeć. Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic, oraz Bolesław Błachuta, 
miejski konserwator zabytków, przygotowali szczegółową informację dla radnych w tej 
sprawie.  
 
To opis działań, które już wykonano bądź są planowane, jeśli chodzi o rewitalizację czy po 
prostu ratowanie poprzemysłowego dziedzictwa miasta. Co ważne, zajmują się tym również 
osoby i firmy prywatne. 
 
Zabytki da się uratować  
 
Za jeden z najważniejszych przykładów pozytywnych zmian podaje się Muzeum Śląskie, które 
wybudowane zostało według projektu pracowni Riegler Riewe z Grazu na terenie zamkniętej 
kopalni Katowice. Powstał ukryty pod ziemią obiekt, a istniejące zabytkowe budynki po kopalni 
odnowiono. W planie jest restauracja kolejnych.  
 
Inny dobry przykład to galeria Szyb Wilson w Katowicach przy ul. Oswobodzenia. „Budynki 
cechowni i łaźni dawnego szybu „Wilson” kopalni Giesche, zadaptowane zostały przez firmę 
Pro Inwest na galerię sztuki nowoczesnej” – czytamy w informacji dla radnych.  
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Nowe życie udało się również tchnąć w mury dawnej fabryki porcelany Giesche, potem znanej 
jako Porcelana Śląska. Dziś za sprawą działalności Fundacji Giesche są tu biura, sklepy, 
restauracja i bistro. Odbywają się koncerty, targi i różne wydarzenia. Nie można też nie 
wspomnieć o walcowni cynku w Szopienicach. Wybudowano ją w latach 1903-1904 oraz 1915-
1917 w sąsiedztwie torów kolejowych. 

 
DAWID CHALIMONIUK 
Cenny zabytek poprzemysłowy do niedawna zagrożony zniszczeniem dziś ma prywatnego 
właściciela. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska urządziła tu muzeum 
hutnictwa i przemysłu. Innym ważnym miejscem jest zespół dawnego browaru i słodowni 
Mokrskich w Szopienicach przy ul. biskupa Bednorza. Ten zakład powstał w końcu XIX i na 
początku XX wieku. On też ma prywatnego właściciela, a przeprowadzona w latach 90. 
renowacja była jedną z pierwszych takich inwestycji w Katowicach. Dziś są tu m.in. biura.  
 
W centrum miasta znajdziemy z kolei stary dworzec przy ul. Dworcowej. Kiedyś był to symbol 
miasta i jego duma, potem przez wiele lat powód do wstydu, bo kompleks niszczał. Ostatecznie 
katowicka firma Maksimum Holding kupiła go na licytacji komorniczej w 2015 roku i rozpoczęła 
jego remont. Dziś zabytek zaczyna lśnić dawnym blaskiem. Prace jeszcze trwają, mają tu zostać 
urządzone biura, lokale gastronomiczne, sklepy.  
 
Warto też wspomnieć, że na zagospodarowanie czeka jeszcze m.in. wieża ciśnień  
w kompleksie reliktów zabudowy dawnej Huty Uthemanna w Szopienicach, która powstała  
w 1912 roku. Nie jest w dobrym stanie, ale niedawno zmieniła właściciela, co może być 
sygnałem do remontu. Z kolei w Panewnikach znajdziemy relikty zabudowy huty Ida. Być może 
uda się tu urządzić Park Tradycji Hutniczej.  
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Czasem jednakdawne kopalnie zamieniają się w centra handlowe. Przykładem jest Silesia City 
Center, która powstała w miejscu kopalni Eminencja (potem Gottwald i Kleofas-Katowice).  
Tu udało się zachować jedynie wieżę wyciągową szybu Jerzy. W stojącym przy niej budynku, 
który krył maszynę wyciągową, powstała kaplica. 
 
Sukcesy w innych miastach  
Idąc śladami zabytków poprzemysłowych, warto zajrzeć do różnych miast w województwie 
śląskim. W Tychach nową funkcję nadano budynkom Browaru Obywatelskiego.  
 

 
GRZEGORZ CELEJEWSKI 
Kilkanaście lat temu wykupiła je prywatna firma i urządzono w nich m.in. biura i restaurację, 
odbywają się tu też koncerty. Na tym nie koniec, bo przebudowane i zaadaptowane do nowych 
funkcji mają być kolejne obiekty po Browarze Obywatelskim: warzelnia, smolarnia, kotłownia 
i maszynownia. Umowę na projekt „Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej – Stara 
Warzelnia” podpisał niedawno marszałek województwa śląskiego. Pod tą nazwą ma się kryć 
galeria sztuki z największą kolekcją zbiorów sztuki naiwnej w Polsce. Prace mają pochłonąć 
prawie 21 mln zł, z czego aż 17,3 mln zł pochodzić będzie z różnych dotacji. Wszystko ma być 
gotowe pod koniec 2021 roku.  
Wsparcie na ratowanie zabytków poprzemysłowych zdobywają też miasta i stowarzyszenia 
działające w regionie. Głęboka Sztolnia Fryderyk w Tarnowskich Górach, stanowiąca część 
kompleksu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej otrzymało ponad 2 mln zł unijnej dotacji m.in. na prace związane  
z zabezpieczeniem górotworu i remontem kanałów odprowadzających wodę. Inwestycję 
przeprowadzi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.  
Władze Czeladzi przeznaczą prawie 17 mln zł na utworzenie w budynku po cechowni kopalni 
Saturn Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu. Ruda 
Śląska za 1,5 mln zł przeprowadzi remont jednego z budynków kolonii robotniczej Ficinus.  
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I wreszcie Kuźnia Raciborska zainwestuje w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach 
(1 mln zł dotacji), Cieszyn zmodernizuje Muzeum Drukarstwa (ponad 1 mln zł),  
a Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki przystosuje do celów kulturalnych budynek wentylatora 
Szybu Maciej w dawnej kopalni Concordia w Zabrzu (prawie 800 tys. zł dotacji). Ponad 4 mln 
zł pomoże w przeprowadzenia modernizacji budynków nadszybia i maszynowni szybu 
Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. 
 
A co się dzieje, tam gdzie kopalń nie było?  
 
Szukając pomysłów na rewitalizacje zabytków poprzemysłowych, warto spojrzeć też na inne 
miasta w Polsce. W centrum Łodzi od 1907 do 2005 roku działała elektrociepłownia EC1.  
W ostatnich latach budynek gruntownie zmodernizowano, zachowując przy tym jak najwięcej 
oryginalnych elementów i detali. W budynku powstał tzw. Teatr Dźwięku oraz pomieszczenia 
do prowadzenia warsztatów, pokoje gościnne, biblioteka, planetarium, galeria, Centrum 
Sztuki Filmowej oraz Centrum Nauki i Techniki. Inwestycja pochłonęła 274 mln zł. Ale Łódź to 
też centrum handlowe Manufaktura czy ogromne, przepięknie odrestaurowane Lofty  
u Scheiblera. To kompleks z ponad 400 mieszkaniami i lokalami użytkowymi.  
 
Wzory i inspiracje do rewitalizacji i nowego zagospodarowania obiektów można czerpać też  
z zagranicy. To nie tylko Ostrawa ze swoimi Vitkowicami czy dawna kopalnia Zollverein  
w Essen. W Wiedniu napotkamy cztery dawne zbiorniki na gaz. Ogromne konstrukcje 
wzniesiono pod koniec XIX wieku. Dziś są w nich mieszkania, kino, akademiki, sala koncertowa, 
a nawet miejskie archiwum.  
 
Najważniejsze zabytki pokopalniane w Katowicach:   
 
* Kopalnia Katowice: wieża wyciągowa szybu Bartosz wraz z nadszybiem, maszynownią, 
wyposażeniem maszyny parowej oraz siłownią i halą sprężarek.  
 
* Kopalnia Wujek: budynek Nowej Łaźni Łańcuszkowej powstał w 1980 r., a wpisano go do 
rejestru zabytków z uwagi na wartość historyczną (pacyfikacja z pierwszych dni stanu 
wojennego). W dawnym kopalnianym magazynie odzieżowym urządzono Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności.  
 
* Kopalnia Wieczorek: zabudowania szybu Pułaski w Nikiszowcu.  
 
* Szyb Alfred w Wełnowcu: 15 obiektów zbudowanych pod koniec XIX wieku  
i zaadaptowanych na funkcje mieszkaniowe.  
 
* Szyb Scharzenfeld II przy ul. Bocheńskiego: zudowana w latach 1913-1916 dawna wieża 
wyciągowa wraz z maszynownią i nadszybiem.  
 
* Kolonia górnicza Murcki (dawna kolonia Emanuelssegen): osiedle w rejonie ulic: Bielskiej, 
Wolności, Mruczka, Laskowskiego, Wojtalewicza, Kołodzieja, Baczyńskiego, Samsonowicza  
i placu Kasprowicza. Na zespół składają się XIX-wieczne budynki mieszkalne, mieszkalno-
użytkowe i gospodarcze. Śląski wojewódzki konserwator zabytków wszczął postępowanie  
w sprawie wpisania tego zespołu do rejestru zabytków. 
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F.II.3.25 
Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Katowicach 
 
1.Wprowadzenie 
Miarą prestiżu i atrakcyjności danego miasta jest między innymi lokowanie na jego terenie 
przedstawicielstw dyplomatycznych. 
  
2. Temat: Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Katowicach 
 
3. Pytanie kluczowe: 
Jak obecność przedstawicielstw dyplomatycznych   w Katowicach wpływa na kontakty,  
działalność i rozwój miasta? 
 
4. Cele lekcji: 
Po zajęciach uczeń: 

 rozumie pojęcie racja stanu; 

 wyjaśnia, czym zajmują się ambasady i konsulaty; 

 lokalizuje przedstawicielstwa dyplomatyczne w Katowicach;  

 omawia krótko współpracę władz miasta z przedstawicielstwami dyplomatycznymi.  
 
 5. Metody i techniki pracy 
pogadanka, praca z tekstem źródłowym. 
 
6. Środki dydaktyczne: 
Materiały źródłowe tekstowe i ikonograficzne. 
 
7. Wprowadzenie do lekcji (zagrywka). 

Uczniowie oglądają materiał pomocniczy nr 1, przedstawiający były konsulat Republiki 

Czeskiej w Katowicach  i podają, jaka może być funkcja budynku.  

8. Przebieg zajęć krok po kroku. 

Uczniowie zapoznają się z materiałem źródłowym nr 2 i 3, a następnie wyjaśniają różnice 

między ambasadą a konsulatem. 

Uczniowie, korzystając z materiałów pomocniczych nr 4 i 5, wymieniają konsulaty honorowe 

w Katowicach  w przeszłości i obecnie. 

Uczniowie zapoznają się z materiałem pomocniczym nr 6 i wykonują ćwiczenie zawarte  

w materiale pomocniczym nr 7. 

9. Podsumowanie zajęć 

Uczniowie odpowiadają na pytanie kluczowe. 
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10. Materiały pomocnicze. 
 
Materiał pomocniczy nr 1 
 
Źrodło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsulaty_w_Katowicach#/media/File:Katowice_-

_Konsulat_Czeski.JPG  
 
Materiał pomocniczy nr 2 
 
Ambasada – stała misja dyplomatyczna, którą kieruje szef misji pierwszej klasy (ambasador). 
Tą nazwą określany jest także budynek lub lokal zajmowany przez misję. Jest zasadą,  
iż ambasada znajduje się w stolicy państwa, z którym utrzymywane są stosunki dyplomatyczne 
lub w mieście będącym siedzibą organizacji międzynarodowej. W dyplomacji watykańskiej 
odpowiednikiem ambasady jest nuncjatura apostolska. 
Konsulat (urząd konsularny) stanowi stałe biuro konsula w państwie przyjmującym, służące 
realizacji stosunków (funkcji) konsularnych między państwami. We współczesnej konsularnej 
praktyce międzynarodowej, w tym polskiej, potwierdzonej w Konwencji Wiedeńskiej z 1963 
roku, występują dwie kategorie klasycznych urzędów konsularnych: zawodowe i honorowe, 
oraz specyficzny urząd konsularny, jakim jest wydział konsularny przedstawicielstwa 
dyplomatycznego. Różnią się między sobą głównie zakresem pełnionych funkcji oraz zakresem 
przywilejów i immunitetów, z których korzystają. Struktura organizacyjna urzędów 
konsularnych zależy także od klasy oraz rodzaju tych urzędów, czy chodzi o konsulat generalny, 
czy też agencję konsularną lub konsulat zawodowy, czy też honorowy lub wydział konsularny 
ambasady. Na przykład, jeśli chodzi o konsulaty honorowe, to ich struktura organizacyjna jest 
bardzo skromna i przeważnie ogranicza się do osoby samego konsula honorowego  
i ewentualnie jednoosobowego sekretariatu. 
 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsulaty_w_Katowicach#/media/File:Katowice_-_Konsulat_Czeski.JPG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsulaty_w_Katowicach#/media/File:Katowice_-_Konsulat_Czeski.JPG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_dyplomatyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambasador
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nuncjatura_apostolska
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Materiał pomocniczy nr 3 
 
Konsul: 
1) chroni prawa i interesy Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli; 
2) działa na rzecz rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Rzecząpospolitą 
Polską a państwem przyjmującym; 
3) czuwa w zakresie swojej właściwości nad wykonywaniem umów międzynarodowych 
obowiązujących w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym; 
4) działa na rzecz umacniania więzi między Polonią Zagraniczną a Polską; 
5) informuje o Polsce, w szczególności przedstawia organom państwa przyjmującego i opinii 
publicznej tego państwa kierunki polityki zagranicznej i wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz rozwoju jej gospodarki, nauki i kultury; 
6) zapoznaje się z problematyką państwa przyjmującego, w szczególności ze stanem jego 
gospodarki, nauki i kultury oraz z ustawodawstwem tego państwa i umowami zawieranymi 
przez nie z państwami trzecimi, jak również udziela odpowiednich informacji w tym zakresie 
właściwym organom Rzeczypospolitej Polskiej i zainteresowanym obywatelom polskim. 
 
Źródło: https://www.arslege.pl/zadania-konsula/k444/a36978/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.arslege.pl/zadania-konsula/k444/a36978/
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Materiał pomocniczy  nr 4 

 

 

 

http://www.9477.pl/konsulaty_katowice/index.php 

Litwa Ambasada 
Republiki Litewskiej 
Konsulat 

ul. Mickiewicza 15 
Katowice 
tel. (32) 258-86-96 

Łotwa Ambasada 
Republiki Łotewskiej 
Konsulat 

ul. Staromiejska 4 
Katowice 
tel. (32) 253-89-85 

Peru Ambasada 
Republiki Peru 
Konsulat 

ul. Rybnicka 10 /3 
Katowice 
tel. (32) 255-40-61 

Słowacja Ambasada 
Republiki Słowackiej 
Konsulat 

ul. Rymera 3 /1 
Katowice 
tel. (32) 257-06-00 

 

Słowenia Ambasada 
Republiki Słowenii 
Konsulat 

ul. Mickiewicza 15 III p. 
lok. 307-308 
Katowice 
tel. (32) 259-98-28 

Wielka Brytania 
Ambasada 
Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej 
Brytanii  
i Irlandii Północnej 
Konsulat 

ul. PCK 10 
Katowice 
tel. (32) 206-98-01 

Konsulat Honorowy 
Francji w Katowicach 

Szpaków 56, 40-540 
Katowice 

607 940 994 

Konsulat Republiki 
Austrii w Katowicach 

Mariacka 17, 40-014 
Katowice tel. 
32 358 37 00 
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Materiał pomocniczy nr 5 

II Rzeczpospolita (1918-1939) 

Przed II wojną światową istniało w Katowicach w różnych okresach aż 14 konsulatów:  

 francuski 
 belgijski 
 duński 
 fiński 
 szwedzki 
 węgierski 
 łotewski 
 hiszpański 
 angielski (wicekonsulat) 
 czechosłowacki 
 włoski 
 austriacki 
 brazylijski 
 niemiecki (konsulat generalny) 

Materiał pomocniczy nr 6 

Art. 129. Zakres podległości konsula honorowego wobec konsula  

Konsul honorowy wspiera konsula, któremu podlega, w zakresie: 
1) ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli w państwie 
przyjmującym; 
2) rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską  
a państwem przyjmującym; 
3) umacniania więzi między Rzecząpospolitą Polską a obywatelami polskimi, osobami 
polskiego pochodzenia oraz osobami deklarującymi przynależność do Narodu Polskiego, 
zamieszkałymi w państwie przyjmującym; 
4) rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej 
między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym, jak również promocji polskiej 
gospodarki, nauki i kultury oraz języka polskiego; 
5) udzielania pomocy konsularnej. 

Art. 130. Współdziałanie konsula honorowego z innymi podmiotami  

1. Konsul honorowy współdziała z kierownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego 
Rzeczypospolitej Polskiej w państwie przyjmującym oraz konsulem, któremu podlega,  
a w szczególności: 
1) przedstawia do uzgodnienia roczne plany pracy; 
2) informuje o ważnych sprawach i wydarzeniach związanych z jego działalnością; 
3) informuje o przerwach w wykonywaniu funkcji konsularnych z powodu choroby, urlopu 
oraz ważnych spraw osobistych; 
4) informuje o zatrudnionych pracownikach. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechos%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://www.lexlege.pl/prawo-konsul/art-129/
https://www.lexlege.pl/prawo-konsul/art-130/
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2. Konsul honorowy składa kierownikowi przedstawicielstwa dyplomatycznego 
Rzeczypospolitej Polskiej w państwie przyjmującym, za pośrednictwem konsula, któremu 
podlega, roczne sprawozdania z wykonywania funkcji konsularnych. 
 

Art. 131. Wykonywanie funkcji konsularnych przez konsula honorowego  

1. Konsul honorowy wykonuje funkcje konsularne w taki sposób, aby nie zachodził konflikt 
interesów między wykonywaniem funkcji konsularnych a jego działalnością. 
2. Konsul honorowy przechowuje dokumenty dotyczące wykonywanych funkcji konsularnych 
oddzielnie od dokumentów dotyczących jego działalności zawodowej oraz jego dokumentów 
prywatnych. 

Art. 132. Wyłączenie wobec konsula honorowego niektórych uprawnień  

1. Konsul honorowy nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji konsularnych. 
2. Konsul honorowy nie nabywa uprawnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
określonych w przepisach prawa polskiego. 

Art. 133. Wydatki konsula honorowego  

Konsul honorowy ponosi wydatki związane z wykonywaniem funkcji konsularnych, w tym 
koszty najmu, wyposażenia i utrzymania siedziby, zatrudnienia pracowników, opłaty 
eksploatacyjne i administracyjne oraz wydatki związane z korzystaniem z usług 
telekomunikacyjnych, kosztami przesyłek pocztowych, podatkami i innymi daninami 
publicznymi, do których ponoszenia konsul honorowy jest zobowiązany przez państwo 
przyjmujące. 
 

Źródło: https://www.lexlege.pl/prawo-konsul/dzial-v-konsulowie-honorowi/9555/ 

W całym województwie śląskim jest 7 konsulów honorowych, w tym dwóch w Zagłębiu. Tylko 
w naszym regionie mamy przedstawiciela Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki  
w Gliwicach, Konsulat Peru, Królestwa Belgii, Konsulat Republiki Łotewskiej w Katowicach czy 
Ludowej Republiki Bangladeszu w Sosnowcu. Konsulat w Czeladzi obejmuje swoją opieką 
województwo małopolskie, śląskie i opolskie. Siedziba konsulatu znajduje się w firmie Cini, 
która od lat ma mocno ugruntowaną pozycję na rynku europejskim. Postanowiliśmy 
sprawdzić, na czym polega praca honorowego konsula. Konsul honorowy nie ma prawa 
wydawania wiz, nie ma prawa wydawania paszportu tłumaczy Ranko Tomović, honorowy 
konsul Republiki Serbii. - Według Konwencji Wiedeńskiej z 1963 roku, honorowy konsul ma 
obowiązek chronić interesy swoich, w moim przypadku serbskich, obywateli, którzy mają 
problemy. Oczywiście służymy radą, pomocą. Jeśli nie jesteśmy w stanie pomóc, możemy 
szybko skonsultować się z ministerstwem, ambasadą i uzyskać niezbędne informacje, jak 
możemy pomóc - dodaje. Konsulowie honorowi przede wszystkim zajmują się zacieśnianiem 
relacji obustronnych i rozwojem gospodarki, handlem pomiędzy państwami partnerskimi, 
działalnością kulturalną, naukową, informacyjną i turystyczną. Skąd pomysł, by powstawały 
honorowe konsulaty właśnie w naszym regionie? - Takie placówki odpowiadają na 
zapotrzebowanie nie tylko obywateli z danego państwa, ale również Polaków - tłumaczy 

https://www.lexlege.pl/prawo-konsul/art-131/
https://www.lexlege.pl/prawo-konsul/art-132/
https://www.lexlege.pl/prawo-konsul/art-133/
https://www.lexlege.pl/prawo-konsul/dzial-v-konsulowie-honorowi/9555/
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politolog Tomasz Słupik z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - Takie konsulaty służą przede 
wszystkim radą: jeśli chcemy np. wyjechać do Rumunii, dobrze jest się dowiedzieć czegoś na 
temat tego państwa jeszcze przed wyjazdem. Najlepiej od ludzi, którzy dobrze je znają. 
Konsulowie honorowi utrzymują konsulaty sami, nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę 
- dodaje Słupik. Po zamknięciu ambasady bengalskiej w Warszawie w 2010 roku jedynym 
przedstawicielem tego kraju w Polsce został Mohammed Omar Faruque, sosnowiecki 
restaurator, od ponad 19 lat mieszkający w Polsce. Został wtedy konsulem honorowym. 
Siedziba konsulatu znajduje się przy ulicy Partyzantów w Sosnowcu. Konsulowie honorowi 
mają nieco inne obowiązki niż dyplomaci pracujący w placówkach dyplomatycznych. Jakie 
trzeba spełnić warunki? Czy każdy może zostać konsulem honorowym? Sprawdziliśmy, jakie 
warunki musi spełnić ten, kto chce nim zostać. Konsulem może być mianowana osoba, która 
jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych. Ma pełną zdolność do czynności 
prawnych, jest nieskazitelnego charakteru oraz ze względu na posiadane kwalifikacje  
i praktykę zawodową daje gwarancję należytego wykonywania obowiązków służbowych, 
zgodnie z prawem i interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba ubiegająca się o funkcję 
konsula musi mieć tytuł magistra lub równorzędny. Konsulem nie może zostać osoba karana 
za przestępstwo popełnione umyślnie.  
Przyszły konsul musi spełniać inne wymogi określone w przepisach o pracownikach służby 
dyplomatyczno-konsularnej. Jeżeli wymagają tego potrzeby służby (sytuacja), wykonywanie 
funkcji konsula można powierzyć innemu pracownikowi.  
 
Czytaj więcej: https://dziennikzachodni.pl/7-honorowych-konsulow-w-woj-slaskim-co-robia-
zobacz/ar/667811 
 
Materiał  pomocniczy nr 7 

Rozstrzygnij, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz do tabeli P lub F. 

Konsul honorowy działa samodzielnie niezależnie od konsula generalnego 
we wszystkich sprawach. 

  

Konsul honorowy  nie pobiera wynagrodzenia za swoja pracę.   

Państwo przyjmujące konsula honorowego  finansuje jego pobyt.   

Konsul honorowy chroni interesy obywateli i państwa przyjmującego.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dziennikzachodni.pl/7-honorowych-konsulow-w-woj-slaskim-co-robia-zobacz/ar/667811
https://dziennikzachodni.pl/7-honorowych-konsulow-w-woj-slaskim-co-robia-zobacz/ar/667811
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F.II.3.26.  
Konferencje i szczyty międzynarodowe w Katowicach. 
 
1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 

Katowice przeszły w ostatnich dekadach swoistą transformację – z miasta przemysłowego 
przeobraziły się w ośrodek kultury, biznesu i nowych technologii na międzynarodowym 
szczeblu. Obecnie odbywają się tu liczne targi branżowe, a także konferencje i szczyty, a miasto 
gości uczestników tych wydarzeń z całego świata.  
 
2. Temat  
Konferencje i szczyty międzynarodowe w Katowicach. 
 

3. Pytanie kluczowe: Czy Katowice to dobre miejsce dla organizacji międzynarodowych 

konferencji i szczytów?  

 

4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 

 
Cel główny: Zaprezentowanie Katowic, jako gospodarza konferencji i szczytów na najwyższym, 

międzynarodowym poziomie.  

Cele operacyjne: 

- uczeń potrafi wymienić najważniejsze konferencje i szczyty, których gospodarzami były 

Katowice począwszy od Konferencji Katowickiej ruchu syjonistycznego po COP24. 

- uczeń omawia, w jaki sposób wyżej wymienione wydarzenia wpłynęły na pozycję Katowic na 

arenie międzynarodowej. 

- uczeń charakteryzuje pozytywne i negatywne skutki organizacji konferencji i szczytów dla 

mieszkańców Katowic. 

- uczeń potrafi ocenić, czy warto organizować wyżej wymienione wydarzenia w Katowicach. 

 

5. Metody i techniki pracy: 

pogadanka, praca samodzielna z użyciem sieci Internet. 

 

6. Środki dydaktyczne:  

stanowiska komputerowe, pogadanka. 

 

7.Wprowadzenie do lekcji (zagrywka). 

Nauczyciel nadmienia o Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które od 2016 roku jest 

gospodarzem licznych konferencji, sympozjów i kongresów (od maja 2016 roku odbyło się 

blisko 500 wydarzeń, m.in. 75 dużych imprez targowych, 145 kongresów i konferencji). Pyta 

uczniów, czy uczestniczyli w jakimś wydarzeniu organizowanym w tym obiekcie.  

 

8. Rozwinięcie.(Przebieg zajęć krok po kroku). 
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1. Uczniowie wyszukują w Internecie informacje na temat pierwszej dużej, międzynarodowej 
konferencji, jaka odbyła się w Katowicach – tzw. Konferencji Katowickiej Ruchu Miłośników 
Syjonu – Chowewej Syjon i odpowiadają na pytania: 
- kiedy się odbyła? 
- dlaczego akurat w Katowicach? 
- jaki był jej cel? 
 

2. Uczniowie wyszukują w Internecie informacje na temat współczesnych i planowanych 
szczytów i konferencji na międzynarodowym poziomie, odbywających się w Katowicach,  
w tym na temat Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Europejskiego Kongresu Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw, 24 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu, Katowice Intel Extreme Masters, Światowej Konferencji 
Antydopingowej WADA, Światowym Forum Miejskim i innych. Uzupełniają tabelę.  

 

Nazwa wydarzenia Data Tematyka Ilość uczestników 

    

    

    
 

3. Uczniowie czytają materiał pomocniczy nr 1 i zastanawiają się, jakie korzyści i jakie problemy 
dla miasta i jego mieszkańców niesie organizacja dużych konferencji i szczytów.  
 
9. Podsumowanie zajęć. 

Uczniowie oceniają, czy warto organizować tak duże imprezy w Katowicach.  

 

10. Materiały pomocnicze. 

Materiał pomocniczy nr 1 – „EM to dla Katowic nie tylko chwilowy prestiż…”, Komputer 

Świat, https://www.komputerswiat.pl/artykuly/partnerskie/iem-to-dla-katowic-nie-tylko-

chwilowy-prestiz-miasto-na-imprezie-zyskuje-znacznie/h0vmg1l (dostęp 24.05.2019) 

 

 

EM to dla Katowic nie tylko chwilowy prestiż…  
 
Katowice z esportu uczyniły swoją wizytówkę. Ale choć o związkach miasta z elektronicznym 
sportem słyszymy zwykle jedynie w okolicy samych rozgrywek – czyli na przełomie lutego  
i marca – wpływ obecności IEM na miasto odczuwalny jest praktycznie przez cały rok. Co 
konkretnie zyskały same Katowice i ich okolica na inwestycji w esport?  
 
Materiał powstał we współpracy z firmą Intel  
 
Odpowiedź na te pytanie w teorii mogłaby być maksymalnie krótka – zyskały niewyobrażalnie 
wiele. I choć nie ma w tym ani krztyny przesady, to cała sytuacja jest na tyle złożona  
i wielowątkowa, że stwierdzenie to wypadałoby nieco rozwinąć. To, co najbardziej oczywiste 
– to naturalnie ogromny napływ gości. IEM Katowice 2018 przyciągnął do Spodka blisko 170 
000 osób, które w wielu przypadkach były osobami przyjezdnymi. Z tym wiążą się łącznie trzy 
rzeczy – każda z nich musi mieć gdzie spać, musi coś jeść… i musi się w jakiś sposób 

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/partnerskie/iem-to-dla-katowic-nie-tylko-chwilowy-prestiz-miasto-na-imprezie-zyskuje-znacznie/h0vmg1l
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/partnerskie/iem-to-dla-katowic-nie-tylko-chwilowy-prestiz-miasto-na-imprezie-zyskuje-znacznie/h0vmg1l
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przemieszczać z miejsca na miejsce. Innymi słowy – podczas trwania rozgrywek esportowych 
w Katowicach, branża hotelarska, gastronomiczna oraz transportowa zyskuje niezwykły 
zastrzyk nowych „klientów”. Według wyliczeń, odwiedzający IEM średnio zostawiają w mieście 
ponad pół tysiąca złotych! Wynik robi ogromne wrażenie nawet jako „jednorazowy” zastrzyk 
gotówki dla miasta… a przecież na tym wcale nie koniec. 
  
Bo choć część osób po zakończeniu IEM z Katowic wyjeżdża już kolejnego dnia, wpływ imprezy 
na miasto jest odczuwalny praktycznie przez cały rok. Dlaczego? Po pierwsze – renoma jaką 
zdobywa miasto przez udaną organizację tak dużej imprezy ma ogromny wpływ na proces 
decyzyjny przy doborze lokalizacji pod inne wydarzenia masowe. Targi, konferencje, zjazdy  
i inne eventy o szerszej skali znacznie chętniej wybierają polskie miasto widząc, że te potrafi 
udźwignąć ciężar dużego, międzynarodowego wydarzenia. Wówczas – z perspektywy 
finansów miasta – zachodzi dokładnie ten sam schemat co przy IEM. Goście zostawiają 
pieniądze, na którym zyskuje lokalny biznes. Co ciekawe, średnia dla wszystkich wydarzeń tego 
typu jest jeszcze wyższa niż w przypadku samego IEM – według udostępnionych przez miasto 
informacji wiemy, że przeciętny uczestnik konferencji w Katowicach (tych w ciągu roku 
przyjeżdża około 800-850 tysięcy) zostawia obecnie aż 628 złotych jeżeli decyduje się na 
nocleg. W przypadku osób, które Katowice odwiedzają tylko na jeden dzień – kwota nadal 
imponuje. To aż 141 złotych „na głowę”!  
 
 Warto pamiętać także o aspekcie turystycznym. Bo choć wiele osób przyjeżdża do miasta 
głównie na IEM i ich wydatki związane są z ich aktywnością wokół tej imprezy, to spora część 
przyjezdnych decyduje się na „coś więcej” niż tylko samo oglądanie esportu w Spodku.  
W wolnym czasie wiele z nich wybiera się także na zwiedzanie miasta, nabywa pamiątki  
i odwiedza najciekawsze zabytki. Często wykracza zresztą poza same granice Katowic – turyści 
chętnie wizytują resztę regionu śląskiego obfitującego w (nietypowe jak na Europę) atrakcje, 
a niejednokrotnie zostają tam i chwilę dłużej.  
 
To zresztą jest koniecznością, bo choć baza hotelowa i gastronomiczna Katowic stale się 
poszerza, to z uwagi na rosnące koszty, część osób wybiera oszczędność ponad komfort  
i decyduje się na tymczasowe zamieszkanie w miejscach poza miastem.  
 
Mówiąc o korzyściach dla Katowic nie można zapominać także o… samej wizerunkowej 
promocji.  Trudno  oszacować  to,  ile miasto musiałoby wydać na zasięgową kampanię 
przedstawiającą miasto jako nowoczesne i przyszłościowe, ale nawet bez szczegółowych 
danych każdy z nas ma podświadome poczucie, że byłyby to kwoty sięgające dziesiątek, jeśli 
nie setek milionów złotych. Zwłaszcza jeśli uwzględnimy to, do jak wielkiego grona widzów 
docierają transmisje z IEM Katowice – w samym tylko roku 2018 przy esportowych 
rozgrywkach odnotowano aż 65 milionów sesji… a w mediach społecznościowych materiały 
związane z IEM Katowice wygenerowały 127 milionów reakcji!  
 
To ogromna wartość dodana dla miasta i coś, co rozsławia Katowice na całym świecie, czyniąc 
z niego „bazę porównawczą” dla innych miast, które chciałyby podążyć tą trasą. Co ciekawe – 
i to anegdota przytaczana przez samego prezydenta miasta Katowice, Marcina Krupę – fakt 
organizowania przez Katowice Intel Extreme Masters… pomaga lokalnym biznesmenom  
w pozyskiwaniu środków od międzynarodowych kapitałów. Tak było w przypadku 
anonimowego przedsiębiorcy, który negocjował warunki z chińskimi partnerami. Gdy tylko 
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powiedział o tym, że jest z Katowic – od razu miasto skojarzono z IEM. Jak przyznaje sam 
prezydent Krupa – podobnych historii jest całe mnóstwo i korzysta na nich nie tylko same 
miasto, ale i jego mieszkańcy właśnie. Tegoroczna edycja IEM może być dla Katowic jeszcze 
bardziej „opłacalna”. Rozgrywany na przełomie lutego i marca turniej w CS:GO, po raz 
pierwszy w historii będzie miał rangę Major, czyli najwyższą możliwą. To powinno przyciągnąć 
na imprezę jeszcze więcej osób… zarówno przed ekranami, jak i do samego miasta.  
 
Materiał powstał we współpracy z firmą Intel  
Źródło: 
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F.II.3.27 
 
Katowickie Alma Mater 
 
1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji.  
Katowice to miasto, w którym można kontynuować naukę na wielu uczelniach wyższych. 
Uczeń szkoły średniej nie zawsze ma świadomość, jakie możliwości kontynuowania nauki kryją 
się w ośrodkach naukowych stolicy województwa. Nauczyciel powinien wskazać najważniejsze 
punkty na „naukowej mapie” Katowic.  
 
2. Temat 
Katowickie Alma Mater 

 
3. Pytanie kluczowe:  
Czy Katowice to dobre miejsce do studiowania? 

 
4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 

 
Cel główny:  uczeń wie, co warto studiować w Katowicach 
Cele operacyjne: 
-  uczeń wie, jakie dziedziny wiedzy można studiować w Katowicach; 
- uczeń potrafi wymienić nazwy najważniejszych uczelni mających swe siedziby  
w Katowicach ( lub nazwy zamiejscowych wydziałów uczelni niekatowickich);   
- uczeń selekcjonuje wiedzę na temat interesujących go uczelni, wydziałów, kierunków ;  
- zna zasady rekrutacji wybranego kierunku; 
- uczeń wskazuje zalety i wady studiowania w Katowicach; 
- uczeń zna podstawowe fakty związane z historią śląskich uczelni. 
 
5. Metody i techniki pracy:  
wykład nauczyciela, metoda problemowa połączona z pracą w grupie. 
 
6. Środki dydaktyczne:  
komputer z dostępem do Internetu; załączniki. 
 
7. Wprowadzenie do lekcji (zagrywka) 
Drogi Uczniu! Nauka w liceum przygotowuje do pogłębiania wiedzy w szkole wyższej. Czy 
wybrałeś już odpowiedni kierunek i specjalność? Czy wiesz, że wiele ciekawe możliwości dają 
studia w Katowicach? A co dokładnie wiesz na ten temat…? 
 
8. Przebieg zajęć krok po kroku: 
Przygotowujemy z uczniami przewodnik po katowickich uczelniach wyższych. 

Nauczyciel podaje podstawowe dane uczniom: nazwę i adres uczelni, nazwy wydziałów, 
nazwiska znanych absolwentów. (załącznik nr 1) Informuje, że najstarszą katowicką uczelnią 
jest Akademia Muzyczna. Jej początki sięgają 1929 roku, kiedy to polski pianista i kompozytor, 
Witold Friemann założył Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Wspomina o uczelniach 
niepublicznych w Katowicach (załącznik nr 2).  
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Następnie uczniowie zostają podzieleni na grupy w zależności od zainteresowań  
i planowanego kierunku studiów. Każda z nich przygotowuje krótką informację o uczelni, 
zawierającą następujące informacje: 
- oferta ( studia stacjonarne i niestacjonarne , studnia 1. i 2. Stopnia, katalog kierunków  
i specjalności w najbliższym roku akademickim, oferowane lektoraty, praktyki…) 
- zasady rekrutacji ( rejestracja kandydatów, kryteria kwalifikacji a wyniki egzaminu, egzaminy 
wstępne…) 
- inne informacje ( Erasmus+, zajęcia sportowe, akademik, campus, biblioteka, juwenalia…) 
Uczniowie mogą zaprezentować efekty swojej pracy, pokazując informacje ze strony 
internetowej placówki lub w formie rozmowy kandydata z pracownikiem uczelni.  
 
9. Podsumowanie zajęć 
Nauczyciel podsumowując, przedstawia miasto jako ważny ośrodek akademicki i naukowy  
w kraju. Wspomina także o możliwościach poszerzenia wiedzy w takich miejscach jak: CINiBA 
oraz Biblioteka Śląska. 
 
10. Praca domowa:  
Uczeń przygotowuje (podsumowuje) informacje o interesującym go kierunku studiów.  
 
11. Materiały pomocnicze 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1:  

 

UCZELNIE  PUBLICZNE W KATOWICACH 

1. AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 

Ul. Zacisze 3 

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji I Jazzu 

Wydział Wokalno-Instrumentalny 

WWW.AM.KATOWICE.PL 

Znani absolwenci: Wojciech Kilar, Henryk M. Górecki, Krystian Zimerman, Krystyna 

Prońko. 

2. AKADEMIA  SZTUK PIĘKNYCH 

Ul. Raciborska 37 

Wydział Artystyczny, Ul. Raciborska 50 

Wydział Projektowy, Ul. Koszarowa 19 

WWW.ASP.KATOWICE.PL  

Osobistości związane z uczelnią: Jerzy Duda-Gracz, Roman Nowotarski, Marian Oslislo, 

Jacek Rykała. 

3. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. J.KUKUCZKI  

Ul. Mikołowska 72 A 

file:///C:/Users/frejno/Desktop/regionalizm/www.am.katowice.pl
http://www.asp.katowice.pl/
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Wydział Fizjoterapii 

Wydział Wychowania Fizycznego 

Wydział Zarządzania Sportem I Turystyką 

WWW.AWF.KATOWICE.PL  

            Znani absolwenci: Robert Korzeniowski, Justyna Kowalczyk, Arkadiusz Skrzypaszek, 

Waldemar Fornalik 

4. ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 

Ul. Medyków 18 

Wydział Lekarski 

Wydział Nauk O Zdrowiu 

WWW.SUM.EDU.PL  

Znani absolwenci: Ewa Małecka – Tendera, Michał Tendera, Andrzej Bochenek, 

Grzegorz Opala. 

5. UNIWERSYTET EKONOMICZNY 

Ul. 1 Maja 50 

Wydział Ekonomii 

Wydział Finansów I Ubezpieczeń 

Wydział Informatyki I Komunikacji 

Wydział Zarządzania 

WWW.UE.KATOWICE.PL  

Znani absolwenci: Zbigniew Messner, Andrzej Szteliga, Andrzej Klasik, Lucyna 

Frąckiewicz 

6. UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

Ul. Bankowa 12 

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, ul. Bankowa 12 

Wydział Biologii I Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 28 

Wydział Filologiczny, plac Sejmu Śląskiego 1 

Wydział Matematyki, Fizyki I Chemii, ul. Bankowa 14 

Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11 

Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53 

Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11 b 

Wydział Radia i Telewizji im. K.Kieślowskiego, ul. Bytkowska 1 b 

Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18 

WWW.US.EDU.PL  

http://www.awf.katowice.pl/
http://www.sum.edu.pl/
http://www.ue.katowice.pl/
http://www.us.edu.pl/
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Znani absolwenci: Krystyna Bochenek, Witold Bańka, Piotr Wilczek, Jerzy Illg, Feliks 

Netz. 

7. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) 

Ul. Bankowa 11 a 

http://ciniba.edu.pl/  

8. POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH. WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE W KATOWICACH 

Wydział Inżynierii  Materiałowej i Metalurgii, ul. Krasińskiego 8 

Wydział Transportu, ul. Krasińskiego 8 

WWW.POLSL.PL  

 

ZAŁĄCZNIK NR 2:  

UCZELNIE NIEPUBLICZNE W KATOWICACH 

 
1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie 

Wydział Zamiejscowy w Katowicach 
Ul. Słowackiego 41 
40-093 Katowice 

2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Nauk Społeczno – 
Pedagogicznych w Katowicach 
ul. Katowicka 27 
40-173 Katowice 

3. Wyższa Szkoła Techniczna 
ul. Rolna 43 
40-555 Katowice 

4. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach 
ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice 

5. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach  
ul. Bankowa 8 
40-007 Katowice 

6. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach 
ul. Harcerzy Września 3 
40-059 Katowice 

7. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach 
ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice 

8. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie Wydział Zamiejscowy  
w Katowicach 
Ul. Techników 9 
40-326 Katowice 
Dziekan Wydziału Zamiejscowego prof. Katarzyna Popiołek 
 

http://ciniba.edu.pl/
http://www.polsl.pl/
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Strony  www.  katowickich uczelni publicznych i niepublicznych 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach : portret=portrait . Red. Anna 
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F.II.3.28-29 

Katowice obecne w Europie i na świecie 

1. Wprowadzenie 

Tak jak każdy człowiek,  tak i miasta mają swoją historię. Tak jak człowiek dokonuje awansu  
w swoim życiu, tak i miasta z przysłowiowego „zaścianka” stają się wielkimi ośrodkami 
gospodarczymi, naukowymi i kulturalnymi. Głośno mówi się o nich w świecie, odwiedzają je 
znani ludzie. Nie inaczej było w przypadku Katowic. 
 
2.Temat: Katowice obecne w Europie i na świecie. (2x45) 

3. Pytanie kluczowe: 

Co jest miarą wielkości miasta? Co jest miarą obecności miasta w Europie i na świecie? 
4. Cele szczegółowe: 

Po zajęciach uczeń potrafi: 
 

 określić wpływ położenia Katowic na kontakty międzynarodowe;  

 scharakteryzować kontakty międzynarodowe Katowic; 

 wymienić znane osobistości, które odwiedziły Katowice; 

 wskazać,  jakie są kontakty mieszkańców Katowic ze światem i Europą. 
 
5. Metody i techniki pracy: 

pogadanka, analiza materiałów źródłowych, praca z mapą. 
 
6. Środki dydaktyczne: 

prezentacja, materiały źródłowe. 

7. Zagrywka 

Zapraszamy do przeglądu prasy: 

Ferrari Katowice jednym z trzech najlepszych salonów włoskiej marki na świecie 

Katowicki salon marki Ferrari został wyróżniony w trakcie spotkania dilerów z całego świata, 
w którym przedstawiane i punktowane były dokonania w różnych kategoriach. Tym sposobem 
polskiemu oddziałowi udało się osiągnąć kolejny sukces. 

Źródło:https://autokult.pl/26620,ferrari-katowice-jednym-z-trzech-najlepszych-salonow-

wloskiej-marki-na-swiecie 

Katowicka ulica 3 Maja po raz kolejny znalazła się w zestawieniu najdroższych handlowych ulic 
świata (…). Według najnowszego raportu Cushman&Wakefield można dowiedzieć się, że  
w Polsce najwyższe czynsze są na Nowym Świecie w Warszawie. Rocznie za każdy metr 
kwadratowy powierzchni w sklepach i lokalach gastronomicznych trzeba tu zapłacić 1020 

https://autokult.pl/26620,ferrari-katowice-jednym-z-trzech-najlepszych-salonow-wloskiej-marki-na-swiecie
https://autokult.pl/26620,ferrari-katowice-jednym-z-trzech-najlepszych-salonow-wloskiej-marki-na-swiecie
https://www.goldenline.pl/praca/swiecie/
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/0,0.html
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dolarów. Katowicka ulica 3 Maja znalazła się w tym zestawieniu na 7 miejscu. Roczny czynsz 
jest na poziomie 600 euro za metr kwadratowy. 
 
Źródło: http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,72935,19212624,3-go-maja-w-katowicach-
jest-jedna-z-najdrozszych-ulic-na-swiecie.html?disableRedirects=true 
 
Kucharz z Katowic wśród 20 najlepszych mistrzów sushi na świecie  
Źródło: http://katowice.wyborcza.pl/katowice/51,35063,20733559.html?i=4 
 

 
Lotnisko w Pyrzowicach ma już 75 lat! Od Messerschmitta do Dreamlinera, czyli 75 lat lotniska 
w Pyrzowicach. Czy teraz przyjdzie kolej na loty za Atlantyk? 
 
W roku 1940 Niemcy rozpoczynają budowę lotniska polowego. W ciągu kolejnych lat odbywał 

się tu przeładunek materiałów kierowanych na front wschodni. Pod koniec wojny testowano 

tu także rakietowe Messerschmitty 163 Komet. W roku 1945 bazę przejmują Rosjanie, a 6 lat 

później zaczyna tu stacjonować polskie lotnictwo wojskowe. 

Rozpoczyna się historia lotnictwa cywilnego w Pyrzowicach. Pierwszy samolot pasażerski 
odlatuje 6 października 1966 roku do Warszawy. Kilka lat później zaczynają się inwestycje  
w cywilną infrastrukturę. Powstaje pierwszy terminal. W czasie PRL port obsługuje regularne 
linie krajowe oraz czarterowo zagraniczne (np. do Bułgarii). W 1990 r. dalsza działalność portu 

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,72935,19212624,3-go-maja-w-katowicach-jest-jedna-z-najdrozszych-ulic-na-swiecie.html?disableRedirects=true
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,72935,19212624,3-go-maja-w-katowicach-jest-jedna-z-najdrozszych-ulic-na-swiecie.html?disableRedirects=true
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/51,35063,20733559.html?i=4
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staje pod znakiem zapytania, gdy LOT zawiesza rejsy. Wznawia je po blisko dwóch latach 
przerwy. Lata 1993-2004: w Pyrzowicach pojawia się Lufthansa i rozpoczyna realizację 
regularnych połączeń międzynarodowych. Rok później zostaje oddany do użytku 
zmodernizowany terminal pasażerski. W ślad za tym idą kolejne inwestycje (np. wydłużenie  
w 2001 r. drogi startowej) oraz przewoźnicy. W 2004 roku w Pyrzowicach pojawia się węgierski 
Wizz Air. Tutejsze lotnisko staje się jedną z baz tej linii. Obecnie operuje stąd 5 jego samolotów. 
Rok 2007: w Pyrzowicach rozpoczyna działalność drugi terminal. Dzięki niemu port zyskuje 
możliwość odprawienia rocznie ponad 3,5 miliona pasażerów. Z każdym kolejnym sezonem ich 
liczba coraz bardziej zbliża się do tego poziomu - władze lotniska spodziewają się, że  
w bieżącym roku po raz pierwszy w historii liczba odprawionych podróżnych przekroczy 3 
miliony.  
 
https://dziennikzachodni.pl/lotnisko-w-pyrzowicach-ma-75-lat-historyczne-zdjecia-od-
messerschmitta-do-dreamlinera/ar/3862215#serwisy 
 
Ten budynek opisywano na długo przed zakończeniem budowy. Wyczekiwali go nie tylko 
melomani, ale przede wszystkim członkowie najlepszej polskiej orkiestry symfonicznej, których 
siedzibę do tej pory stanowiły zupełnie nieprzystosowane do potrzeb muzyki pomieszczenia na 
jednym z pięter Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. W 2008 roku rozstrzygnięty 
został międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby NOSPR – wygrał 
go zespół z pracowni Tomasza Koniora, proponując gmach prosty, o stonowanej architekturze, 
manifestującej ukryte znaczenia w sposób dyskretny i elegancki. Sercem budynku jest 
zamknięta w osobnej bryle Wielka Sala Koncertowa, mogąca pomieścić nawet 1800 widzów. 
„Widziana od strony atrium sala ma grafitowo czarne, szorstkie ściany z surowego betonu  
z widocznym deskowaniem. Przypomina bryłę węgla, czy też ściany pokładów tej kopaliny. Jej 
obecność jest tym mocniej odczuwalna, że sala wybrzusza się od strony wejścia głównego, 
przez co przypomina też kadłub arki, która zacumowała w środku gmachu. Surowość bryły sali 
kontrastuje z atrium — bielą jego gładkich ścian i transparentnym sufitem” – ta jej walory 
estetyczne opisuje Tomasz Konior. Akustyka sali została zaprojektowana przez japońską 
pracownię Nagata Acoustics. 

Źrodło: http://sztuka-architektury.pl/article/4178/siedziba-nospr-gotowa 

Osiedle robotnicze Nikiszowiec w Katowicach zostało uznane za pomnik historii w 2011 roku. 
Jest ono unikatowym zespołem urbanistyczno-architektonicznym powstałym na początku XX 
wieku dla pracowników śląskiej kopalni „Giesche”. Stanowi doskonałe ucieleśnienie popularnej 
w XIX wieku idei budowania na terenach uprzemysłowionych nowoczesnych osiedli 
patronackich, których celem było związanie robotnika z zakładem pracy i zapewnienie mu 
warunków niezbędnych do godnego życia. Stąd obok podstawowej zabudowy mieszkalnej 
architekci uwzględnili rozbudowany program socjalno-usługowy, który wpłynął na kształt 
podporządkowanego ściśle funkcji układu przestrzennego. 
 
Spośród wielu przykładów podobnych kolonii robotniczych Nikiszowiec wyróżnia się skalą, 
zwartością i zamkniętym charakterem założenia podkreślającym jego związki z kopalnią. 
Monotonia jednorodnej ceglanej architektury została przełamana dzięki zastosowaniu 
zróżnicowanego ceramicznego detalu w fasadach czy jaskrawych akcentów barwnych  
w ościeżach. Nikiszowiec jest też najlepiej zachowanym osiedlem górniczym regionu. Jego 

https://dziennikzachodni.pl/lotnisko-w-pyrzowicach-ma-75-lat-historyczne-zdjecia-od-messerschmitta-do-dreamlinera/ar/3862215#serwisy
https://dziennikzachodni.pl/lotnisko-w-pyrzowicach-ma-75-lat-historyczne-zdjecia-od-messerschmitta-do-dreamlinera/ar/3862215#serwisy
http://sztuka-architektury.pl/article/4178/siedziba-nospr-gotowa
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autentyczność przejawia się nadto w kultywowaniu wartości niematerialnych - tradycyjnego 
stylu życia i obyczajowości wynikających ze specyfiki kulturowej śląskich społeczności 
górniczych. 
 
źródło: https://zabytek.pl/pl/obiekty/katowice-osiedle-robotnicze-nikiszowiec-70 
 
Zastanówmy się, jakie są rzeczywiste kontakty  Katowic ze światem. 
 
8. Przebieg zajęć krok po kroku 

Uczniowie oglądają galerię zdjęć i typują te osoby,  które mogły odwiedzić Katowice. Materiał 
pomocniczy nr 1. 
 
Weryfikację wyborów uczniowskich stanowi prezentacja. 
Materiał pomocniczy nr 2. (prezentacja) 
 
Uczniowie zastanawiają się, czy na fakt, iż przybywały do Katowic różne znakomitości, miało 
wpływ położenie wsi,  a później miasta, a co za tym idzie - rozwój kolei. W tym celu zapoznają 
się z materiałem pomocniczym nr 3. 
 
Uczniowie na podstawie materiału pomocniczego nr 4 wymieniają, skąd pochodzili 
przedstawiciele arystokratycznych rodów,  które wywarły istotny wpływ na rozwój miasta. 
Uczniowie zapoznają się z materiałem pomocniczym nr 5 i przedstawiają na forum klasy 
informacje o tym,  w jakich okolicznościach mówiono w świecie o Katowicach. 
Uczniowie zapoznają się z prezentacją „Made in Katowice”- Prezentacja nr 2 –Dodatek 
specjalny. 
 

Uczniowie oglądają materiał pomocniczy nr 6 i wyjaśniają, skąd wzięła się taka nazwa placu. 
Następnie przygotowują w  grupach informacje o współpracy Katowic z miastami partnerskimi 
według schematu: 
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Nazwa miasta 

partnerskiego 

Charakterystyka miasta 

partnerskiego 

Początek współpracy 

data 

Wizyty 

partnerskie 

Co 

współpraca 

obejmuje 

Saint-Etienne 

(Francja) 

 

    

 

Kolonia  

(Niemcy) 

 

    

Ostrava 

(Czechy) 

 

    

Mobile (USA) 

 

    

Odense 

(Dania) 

 

    

Hrabstwo 
Południowy 
Dublin 

(Irlandia) 

 

    

Miszkolc 

(Węgry) 
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Groningen 

(Holandia) 

 

    

Shenyang (Chiny)     

Koszyce 
(Słowacja) 

    

Donieck (Ukraina)     

Pula - 

Pola (Chorwacja)  

    

Opawa 

(Czechy)                 

                                 

                       

    

  

Uczniowie pracują w grupach, wykonując  następujące zadanie: 

Katowice nawiązały współpracę z wieloma miastami partnerskimi na świecie. Zbierz 
informację o nich. Zaproponuj swoją strategię współpracy, zawierającą również elementy 
promocji miasta. Spośród wymienionych poniżej walorów stolicy Górnego Śląska wybierz te, 
które warto przybliżyć mieszkańcom wybranych miast partnerskich. Uzasadnij swój wybór: 
 

 miasto nowoczesnej architektury, nowatorskich rozwiązań architektonicznych (gmach 
NOSPR, siedziba Wydziału Radia i Telewizji UŚ, itp.); 

 miasto muzyki (miasto wybitnych kompozytorów, jak np. Wojciech Kilar, siedziba 
NOSPR, organizacja ciekawych festiwali, jak np. Tauron Nowa Muzyka, OFF Festiwal 
itp., organizacja koncertów gwiazd w Spodku); 

 miasto promujące przedsiębiorczość (spotkania w ramach Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego, rozwój firm, np. IBM); 

 miasto sportu, również e-sportu  (miasto, w którym odbywają się m.in. zawody Intel 
Extreme Masters, etapy wyścigu Tour de Pologne, Mistrzostwa Świata w Badmintonie 
itp.); 

 miasto doskonale skomunikowane (autostrada A 4, bliskość węzła Sośnica, lotnisko 
Pyrzowice, modernizowane linie kolejowe); 

 miasto, w którym znajdują się ciekawe obiekty Szlaku Zabytków Techniki; 

 miasto o ciekawej przeszłości, miasto wielokulturowe; 

 miasto licznych uczelni oraz instytucji naukowych; 

 miasto, akcentujące konieczność kultywowania tradycji (jarmark na Nikiszowcu, 
odpusty, uroczystości barbórkowe); 

 miasto, w którym organizuje się Art. Naif Festiwal 
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9. Podsumowanie zajęć 

Uczniowie odpowiadają na pytanie kluczowe. 

10. Materiały pomocnicze. 

Materiał pomocniczy nr 1  
 
Ćwiczenie  
Wstaw do tabeli znak X przy zdjęciach osób, które - Twoim zdaniem - odwiedziły Katowice. 
 

1. 

 

Paris Hilton 

2. 

 

Fidel Castro 
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3. 

 

Arnold Schwarzeneger 
 

 

4. 

 

Johann Strauss II 
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5. 

 

Joseph 
Goebbels 

 

6. 

 

Josephine Baker  
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7. 

 

Tina Turner  

 

8. 

 

Philip George 
Zimbardo  

 

 

Materiał pomocniczy nr 3  
 
Powstanie stacji w Katowicach wiązało się z rozwojem przemysłu na terenie Górnego Śląska 
od połowy XVIII w., kiedy to rządy nad regionem przejęło Królestwo Prus w wyniku zwycięskiej 
wojny z państwem Habsburgów. Brakowało natomiast dobrych dróg transportowych. Kolej 
żelazna miała rozwiązać ww. problemy. 3 października 1846 roku oddano do użytku ostatni 
odcinek połączenia kolejowego Wrocław – Mysłowice. W wyniku porozumienia Kolei 
Górnośląskiej z Koleją Warszawsko-Wiedeńską 24 sierpnia 1859 roku Katowice uzyskały 
natomiast połączenie z Warszawą. Inwestycje dwóch wielkich spółek kolejowych: Kolei 
Górnośląskiej oraz Kolei Prawego Brzegu Odry sprawiły, że Katowice oraz pobliskie Szopienice 
stały się ważnymi nadgranicznymi węzłami kolejowymi – z Katowic czy Szopienic można było 
podróżować w głąb Prus, do Królestwa Polskiego (ziem, położonych na terenie zaboru 
rosyjskiego) czy Galicji. Dla emigrantów z Królestwa Polskiego czy Galicji Szopienice oraz 
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Katowice były pierwszymi etapami podróży na Zachód. O roli ośrodka katowickiego świadczy 
chociażby udział katowickiego węzła w obrocie towarowym w połowie XIX w., tj. średnio 30% 
eksportowanego węgla, 70% żelaza oraz 60% cynku. Przez stację przejeżdżały również prawie 
wszystkie transporty zboża przeznaczonego dla Górnego Śląska.  
Stacja w Katowicach ze względu na stale wzrastający ruch pasażerów w 1870 była drugą (po 
Wrocławiu) największą stacją Kolei Górnośląskiej pod względem liczby podróżnych. W 1855 
ze stacji w pociągach Kolei Górnośląskiej odjeżdżało 6988 osób (średnio 19,14 pasażerów 
dziennie), w 1860 w klasie I-III 36 356 pasażerów, a w klasie IV 7764 podróżnych (średnio 
121,47 osób dziennie), natomiast w 1870 odpowiednio 81 716 i 70 399 osób (średnio 419,96 
pasażerów dziennie). Z pociągów kolei Wilhelma odpowiednio w I-III i IV klasie w 1860 
korzystało 11 737 i 7084 pasażerów, w 1865 7527 i 27 560 pasażerów, a w 1870 10 089 i 35 
222 osób. W pociągach Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej kursowało w 1860 37 581, w 1865 35 
164, a w 1870 44 866 osób. Łącznie w 1870 średnio ze stacji korzystało 1250 osób. Pod 
względem ruchu towarowego głównym towarem przewożonym w II połowie XIX w. były 
produkty przemysłu górniczego i hutniczego. W 1870 roku na liniach Kolei Górnośląskiej ze 
stacji wywieziono 1 425 745 cetnarów towarów, a na Kolei Wilhelma 835 855 cetnarów. 
Zarówno wielkość ruchu pasażerskiego, jak i towarowego oraz znaczenie stacji w systemie 
komunikacji kolejowej Górnego Śląska stanowiły jeden z czynników miastotwórczych Katowic, 
które w 1865 uzyskały prawa miejskie.  
 
Na podstawie: Przemysław Nadolski, Krzysztof Soida i inni, 1846-2017. Węzeł kolejowy 
Katowice, Rybnik 2017. 
 
Materiał pomocniczy nr 4  
 
Tak jak długa jest historia osad tworzących dzisiejsze Katowice, równie długie są dzieje szlachty 
i arystokracji związanej z tymi terenami. (…) Dziś o europejskości Górnego Śląska i Katowic 
może świadczyć przynależność do Unii Europejskiej, ale także w znacznym stopniu europejskie 
dzieje katowickich rodów szlacheckich i arystokratycznych. Obok polskich Mieroszewskich są 
to: śląsko-kurlandzcy Tiele-Wincklerowie, a także wywodzący się z Francji Garnierowie, von 
Kramsta z Czech, słowacko-węgierscy Turzonowie i przybyli ze Szkocji Baildonowie. Obok 
szlachty, np. Wrochemów, znajdują się również rody panujące i dynastyczne, jak np. 
Anhaltowie i Hohenlohe. Były rody niezbyt majętne, jak np. von Bally, których majątek 
zlicytowano, ale także należące do najbogatszych rodów Śląska i całej Europy, czyli np. 
Hochbergowie pszczyńscy (…). 
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Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Barbara Szmatloch, Katowickie dziedzictwo, Katowice 2014, s. 3. 
 

 
 
Na mapie Europy (materiał pomocniczy nr 7) zaznacz X (współczesne państwa), z których 
wywodzili się przedstawiciele arystokratycznych rodów, związanych z Katowicami:  
 
 a) Turzonów (Turzonowie wywodzą się ze Spisza, ale na Górny Śląsk przybyli z Krakowa. 
Spisz to ziemia pogranicza, dziś między Polską i Słowacją, niegdyś między Królestwami Polski i 
Węgier. Choć legitymowali się węgierskim szlachectwem, to na Śląsku byli uznawani za 
Polaków – por. A. Kuzio-Pordrucki, Katowickie…, s. 9);  
  
b) Salomonowie (według badaczy […] najstarszym z imienia przodkiem rodu Salomonów był 
Hanul, który żył w czasach Jagiełły. Pochodził z niemieckiej kolonii z Rygi. – por. A. Kuzio-
Podrucki, Katowickie…, s. 14.); 
 
c) Promnitzowie (Rodzina podzieliła się na kilka linii, z których za najznaczniejsze należy uznać 
te z Lasocina […] i z Starego Wichowa […]. Twórcą podstaw potęgi i bogactwa był Baltazar, 
który jako biskup wrocławski i książę nyski zgromadził niemałą fortunę. Dziedzicami majątku 
uczynił krewniaków z obydwu głównych linii – por. A. Kuzio-Podrucki, Katowickie…, s. 18.)  
 
d) Mieroszewscy (Wzmianka o Mieroszewskich […] znalazła się już u Bartosza Paprockiego […]. 
Niestety, jest ona bardzo krótka: „Miroszewscy z Kujaw dom starodawny” […]. Za kolebkę 
Mieroszewskich uznawana jest powszechnie osada Miroszewice, położona na północ od 
Łęczycy – por. A. Kuzio-Podrucki, Katowickie…, s. 23.); 
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e) Anhaltowie (Nazwa dynastii pochodzi […] od łacińskiej nazwy miasta Aschersleben – Askania 
[…]. Twórcą podstaw późniejszej potęgi rodu był Albrecht I Niedźwiedź […], władca Marchii 
Północnej i założyciel Marchii Brandenburskiej – por. A. Kuzio-Podrucki, Katowickie…, s. 31.); 
 
f) Garnierowie (Na Górnym Śląsku rodzina Garnier pojawiła się na początku XVIII w. w osobie 
Piotra […]. Według Almanachów Gotajskich jego przodkowie wywodzili się z niewielkiej 
miejscowości Mont-Saxonnex w dzisiejszym departamencie Górna Sabaudia, tuż przy granicy 
francusko-szwajcarsko-włoskiej - por. A. Kuzio-Podrucki, Katowickie.., s. 40.);  

 

g) Mikuschowie (Kolebką rodu Mikuschów jest osada Bukowce [czes. Bukovce] położona 
nieopodal Głuchołaz, dziś będąca częścią miejscowości Mikulovice – por. A. Kuzio-Podrucki, 
Katowickie…, s. 46.);  

 

h) Hohenlohe (Hochlach – dziś niewielka osada na południowy-zachód od Uffenheim, 
nieopodal traktu z Würtzburga do Ansbach – to kolebka rodu, znanego w dziejach całej Europy 
środkowej – por. A. Kuzio-Podrucki, Katowickie…, s. 50.); 

 

i) Wrochemowie (Za założyciela i najstarszego znanego przedstawiciela tego rodu uznawany 
jest rycerz Wrocheno z Kozłowa koło Gliwic – por. A. Kuzio-Podrucki, Katowickie…, s. 62.);  

 

j) Baildonowie (Praprzodkowie tej szkockiej rodziny wywodzą się z osady Baildon koło Bradford 
w hrabstwie York [Anglia] – por. A. Kuzio-Podrucki, Katowickie…, s. 68.); 

  

k) Bally (Aleksander Bally urodził się we Wrocławiu – por. A. Kuzio-Podrucki, Katowickie.., 
s. 72);  

 

l) Tiele-Wincklerowie (rodzina Winklerów wywodziła się z Dolnego Śląska - por. A. Kuzio-
Podrucki, Katowickie…, s. 75.; Waleska von Wincler w 1854 r. spotkała podporucznika Huberta 
von Tiele. Według rodzinnej tradycji jego przodkowie wywodzili się z Westfalii. W 
średniowieczu przenieśli się do Prus, Kurlandii oraz Inflant […]. Wkrótce […] Hubert i Waleska 
zaręczyli się, a jesienią 1854 r. pobrali. W miesiąc po ślubie uzyskali od wielkiego księcia 
Meklemburgii […] zgodę na połączenie nazwisk i herbów – por. A.Kuzio-Podrucki, Katowickie…, 
s. 77.);  

 

m) Hochbergowie (Wywodzą się z Miśni – por. A.Kuzio-Podrucki, Katowickie…., s. 84);  
 
n) Kramsta (Niewielka osada […] na południe od stolicy Czech, Pragi, jest kolebką rodu znanego 
na Śląsku jako Kramstowie – por. A. Kuzio-Podrucki, Katowickie…, s. 94.).  
 
Materiał pomocniczy nr 5 
  
Historyczne – na skalę międzynarodową - spotkanie młodych przedsiębiorców odbyło się  
w Katowicach podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 
ramach EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015 reprezentanci organizacji Młodych 
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Przedsiębiorców z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych ustalili wspólną deklarację 
określającą stanowisko Młodych Przedsiębiorców dotyczące negocjowanego właśnie 
pomiędzy Komisją Europejską i rządem USA porozumienia TTIP – Transatlantyckiego 
Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Katowicka deklaracja ma być oficjalnym głosem 
broniącym ich interesów, który wkrótce trafi do stron negocjujących umowę. 
  
Źródło: http://www.web.gov.pl/aktualnosci/19_4849.html 
 
Tomasz Konior  
 

Architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz założyciel 
i główny projektant w autorskim biurze KONIOR STUDIO.  
Autor lub współautor ponad 150 projektów, gdzie do najbardziej znanych należą obiekty 
związane z muzyką; jest to m.in. Centrum „Symfonia” przy Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Ostatnim jak dotąd najważniejszym gmachem zrealizowanym wg. projektu Koniora, jest 
otwarta w 2014 roku Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  
w Katowicach z największą w Polsce salą koncertową, która już po pierwszym sezonie została 
zaliczona do światowej czołówki. Obecnie, po wygranym konkursie, powstaje Zespół Szkół 
Muzycznych w Warszawie.  
Tomasz Konior jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Medalu Gloria 
Artis (2015), Nagrody Roku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Architekt 
(2016), ‚Lider Dostępności’ - Nagrody Towarzystwa Urbanistów i Stowarzyszenia Integracja. 
Trzykrotnie nominowany do europejskiej nagrody Miesa Van der Rohe. 
 
http://www.eecpoland.eu/2018/pl/prelegenci/tomasz-konior,1393.html 
  
Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach z jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie architektury! 
Budynek został nominowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich do tegorocznej edycji 
Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie Architektury EUmiesaward'19. To kolejny, po Grand 
Prix „Polityki”, ważny laur dla katowickiej „filmówki”. 
  
https://kultura.onet.pl/sztuka/siedziba-writv-im-krzysztofa-kieslowskiego-nominowana-do-
nagrody-unii-europejskiej/e6h471c 
 
 
Delegacja Katowic, w tym prezydent Marcin Krupa i przedstawiciele katowickich firm, wzięła 
udział w inauguracji biura reprezentacyjnego miasta w kalifornijskim Palo Alto. W dniach 
26-29 czerwca 2017 r. uczestniczyli również w wydarzeniach organizowanych w tym czasie 
w Dolinie Krzemowej.  
Biuro reprezentacyjne Miasta Katowice powstało w celu wymiany doświadczeń i strategii 
między katowickimi i amerykańskimi przedsiębiorcami, a także dla ułatwienia firmom  
z Katowic pozyskania finansowania i wsparcia ich ekspansji na rynek amerykański. 
  
https://www.katowice.pro/katowice-inauguruja-dzialalnosc-w-dolinie-krzemowej/ 
 
 

http://www.web.gov.pl/aktualnosci/19_4849.html
http://www.eecpoland.eu/2018/pl/prelegenci/tomasz-konior,1393.html
https://kultura.onet.pl/sztuka/siedziba-writv-im-krzysztofa-kieslowskiego-nominowana-do-nagrody-unii-europejskiej/e6h471c
https://kultura.onet.pl/sztuka/siedziba-writv-im-krzysztofa-kieslowskiego-nominowana-do-nagrody-unii-europejskiej/e6h471c
https://www.katowice.pro/katowice-inauguruja-dzialalnosc-w-dolinie-krzemowej/
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Materiał pomocniczy nr 6 
 

 
 

Plac Miast Partnerskich w Katowicach − plac położony w katowickiej dzielnicy Ligota-
Panewniki, pomiędzy ul. Koszalińską, ul. Słupską i ul. Świdnicką. Jest potocznie nazywany 
placem centralnym Ligoty.  
Plac powstał w drugiej połowie XX wieku jako osiedlowy skwer, jednak nie posiadał nazwy. 
Nazwa placu została wprowadzona uchwałą Rady Miasta Katowice nr LVIII/1196/10 z 31 maja 
2010. Uchwała weszła w życie 26 lipca 2010. 
 
Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Miast_Partnerskich_w_Katowicach#/media/File:Katowice_
-_plac_Miast_Partnerskich_(4).jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Miast_Partnerskich_w_Katowicach#/media/File:Katowice_-_plac_Miast_Partnerskich_(4).jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Miast_Partnerskich_w_Katowicach#/media/File:Katowice_-_plac_Miast_Partnerskich_(4).jpg
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Materiał pomocniczy nr 7 
 

 
 
Źródło: 
https://mapykonturowe.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/polityczna-mapa-konturowa-
Europy-300x250.png 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mapykonturowe.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/polityczna-mapa-konturowa-Europy-300x250.png
https://mapykonturowe.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/polityczna-mapa-konturowa-Europy-300x250.png
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FII.3.30-32 

Katowice sercem Metropolii. (3 jednostki lekcyjne) 

1.Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji  

Na świecie funkcjonuje wiele metropolii – o charakterze globalnym, kontynentalnym, ale 
również regionalnym. Aby lepiej zrozumieć idee ich powstania i funkcjonowania uczniowie 
poznają trzy przykładowe  metropolie na świecie, a następnie dokładnie zapoznają się  
z Metropolią, której są mieszkańcami.  
Ze względu na obszerność zagadnienia, temat podzielony na trzy  jednostki lekcyjne. Pierwsza 
część dotyczy  poznania przez uczniów  samego pojęcia metropolia, oraz wyszukania informacji   
o metropoliach funkcjonujących w różnych częściach świata (Europa. Ameryka, Azja). 
W części drugiej ( na bazie informacji z poprzedniej lekcji) uczniowie dyskutują  na temat 
warunków życia w metropolii (wskazują plus i minusy). 
W części trzeciej uczniowie zapoznają się ze statutem GZM i zasadami jej funkcjonowania, oraz 
korzyściami i/lub utrudnień jakie wynikają z tego dla jej mieszkańców. Przedstawią również 
własne propozycje zmian, które ich zdaniem mogą być korzystne dla mieszkańców. 
 
2. I Temat. 
 
Katowice sercem Metropolii cz.1 lekcja przeprowadzona w sali informatycznej – uczniowie 
powinni mieć dostęp do Internetu. 
 
3. Pytanie kluczowe: 
 Co to jest metropolia ? Jakie metropolie funkcjonują w różnych częściach świata? 
 
4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 

Cel główny: : Zapoznanie uczniów z pojęciem metropolia i  funkcjonowaniem wybranych  
metropolii na świecie.  
Cele szczegółowe,  
uczeń: 

 Wyszukuje informacje w Internecie,  

 uczeń definiuje pojęcie metropolia,  

 wymienia rodzaje metropolii, 

 poznaje przykładowe metropolie: Nowy York. Tokio, Berlin, 
 
5. Metody i techniki pracy: 
   pogadanka, praca z Internetem, ze słownikiem, w grupach.  
 
 
6. Środki dydaktyczne:  
materiały pomocnicze, informacje wyszukane przez uczniów, słowniki, encyklopedia, mapa, 
Internet. 
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7.Wprowadzenie do lekcji (zagrywka).  
 
Na świecie powstaje coraz to więcej gigantycznych miast. Miasta leżące blisko siebie rozrastają 

się i zacierają  się miedzy nimi granice, powstają obszary metropolitalne. Czy przyszłość należy 

do takich gigantycznych miast? Czy są one rozwiązaniem na eksplozję demograficzną? 

8. Rozwinięcie.(Przebieg zajęć krok po kroku). 
 
1. Uczniowie zapoznają się z pojęciem metropolia. 
2. Metodą burzy mózgów wybierają słowa do słownika pojęć związanych z metropolią, 

wyszukują (Internet) ich znaczenia i w grupach tworzą słownik pojęć. 
3. Uczniowie dzielą się na 3 grupy i  wyszukują  informacje o metropoliach: Berlin, Nowy York 

i Tokio. Informacje powinny dotyczyć: obszaru, położenia, liczby ludności, komunikacji, 
środkach transportu wewnętrznego, cechach charakterystycznych dla każdej z nich, 
ciekawostek. 
 

9. Podsumowanie zajęć. 
 Porządkowanie wyszukanych informacji, pod katem przygotowania się do dyskusji. 

 
10. Materiały pomocnicze dla nauczyciela. 

 

SŁOWNIK POJĘĆ 
 
Aglomeracja 
W urbanistyce jest to obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym 
zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie okresowo (np. w ciągu dnia) lub 
stale. Aglomeracje charakteryzują się dużym przepływem osób i towarów oraz znaczną 
wymianą usług. W brzmieniu bardziej potocznym aglomeracja jest skupiskiem sąsiadujących 
ze sobą miast i wsi, które stanowią wspólny organizm, poprzez zintegrowanie lub uzupełnianie 
się rozmaitych form infrastruktury tych miejscowości oraz wzajemne wykorzystywanie 
potencjałów, którymi te miejscowości dysponują. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja  (dostęp 18.01.2019r. godz. 9.00) 

 
Metropolia  
[gr. mētrópolis ‘macierzyste miasto’], urbanistyczna główne  miasto danej prowincji, regionu 
lub kraju spełniające na danym terenie funkcje centrum administracyjne, kulturalne, 
oświatowe, gospodarcze itp. Metropolia  może być, i z reguły jest, stolicą kraju; termin 
„metropolia” często stosuje się do określenia wielomilionowych miast północno-  
i południowoamerykańskich (np. Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, Meksyk, Rio de Janeiro, São 
Paulo), a także aglomeracji miejsko-przemysłowych Dalekiego Wschodu (np. Tokio, Osaka, 
Singapur); kryteria wyodrębniania metropolii  nie są jednoznaczne i wynikają z indywidualnych 
warunków danego terenu, lokalnych proporcji liczby mieszkańców i miejsc pracy  
w odniesieniu do obszaru, dla którego dane miasto stanowi metropolię.  
 
Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/metropolia;3940151.html  (dostęp 18.01.2019r. 
godz. 9.00) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urbanistyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabudowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/aglomeracja-miejsko-przemyslowa;3866321.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/metropolia;3940151.html
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Metropolia - jest to pojęcie wykorzystywane głównie do określania stopnia urbanizacji danego 
miasta. Sama nazwa wywodzi się z języka greckiego, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy 
miasto macierzyste bądź stolica. Przykładem takich miejsc są Paryż czy Tokio.  
 
Niekiedy termin metropolia jest także używany do określenia prowincji kościelnych, w których 
w skład wchodzi ileś tam parafii. Jednak najczęściej używamy go do spotęgowania ważności 
poszczególnych aglomeracji miejskich.  
 
Taka metropolia to tak naprawdę ogromne miasto, którego granice cały czas systematycznie 
poszerzają się. Cechami charakterystycznym takiej metropolii są duże zaludnienie a także 
spory obszar, który zajmuje. Na świecie powstaje coraz to więcej tego typu miejsc. Najwięcej 
ich jest w krajach położonych w Azji i Afryce. Dzieje się tak, dlatego że większość obywateli 
danego kraju migruje ze wsi do miasta. To sprawia, że takie miasto cały czas się rozwija  
i rozszerza się. Powstaje tam ogromna ilość miejsc pracy a co za tym idzie rozbudowują się 
kolejne osiedla mieszkalne. Takie miasto staje się stolicą w danym obszarze, w którym jest 
także centralnym ośrodkiem zarówno kulturalnym jak i gospodarczym. 
 
Źródło: http://www.cotojest.info/metropolia_984.html  (dostęp 18.01.2019r. godz. 9.00) 

 
Obszar metropolitalny − spójny funkcjonalnie wielkomiejski układ wielu jednostek 
osadniczych oraz terenów o wysokim stopniu zurbanizowania, którego główną cechą jest 
występowanie funkcji metropolitalnych, a także powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych. 
Obszar metropolitalny obejmuje strefę o znacznym bezpośrednim zasięgu stałego 
oddziaływania oraz tereny potencjalnych możliwości rozwojowych.  
Obszar metropolitalny jest głównym, wielofunkcyjnym ośrodkiem danego regionu, w którym 
skupiają się funkcje wyższego rzędu: ekonomiczne, naukowe i kulturalne.  
Granice obszaru metropolitalnego mogą przekraczać granice jednostek administracyjnych czy 
państw.  
We współczesnym świecie, w krajach rozwiniętych, kontakty między regionami następują 
właśnie poprzez ich obszary metropolitalne, które pozostają ze sobą w powiązaniach 
komunikacyjnych i instytucjonalnych.  
Rozwijające się obszary metropolitalne tworzą rozległe, gęsto zaludnione i wysoko 
zurbanizowane obszary zwane megalopolis.  
 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_metropolitalny  (dostęp 18.01.2019r. godz. 
9.00) 

 

Metropolia Słownik: Słownik pojęć geografii społeczno-ekonomicznej 

Duże, najczęściej kilkumilionowe miasto, pełniące funkcje o znaczeniu ponadnarodowym,  
a nawet globalnym (funkcje metropolitalne). 
Do metropolii I rzędu, tzn. o zasięgu globalnym ( miasta globalne) należą Nowy Jork, Londyn, 
Paryż i Tokio. 
 Do metropolii II rzędu można zaliczyć miasta, stanowiące węzły światowego systemu 
osadniczego o znaczeniu kontynentalnym. W Europie Zachodniej do metropolii II rzędu należą 
miasta koncentrujące ponadnarodowe  korporacje, posiadające nowoczesny sektor usług dla 

http://www.cotojest.info/pojecie_578.html
http://www.cotojest.info/urbanizacja_285.html
http://www.cotojest.info/miasto_752.html
http://www.cotojest.info/jezyk_193.html
http://www.cotojest.info/miasto_752.html
http://www.cotojest.info/aglomeracja_983.html
http://www.cotojest.info/miasto_752.html
http://www.cotojest.info/czas_553.html
http://www.cotojest.info/miasto_752.html
http://www.cotojest.info/miasto_752.html
http://www.cotojest.info/czas_553.html
http://www.cotojest.info/praca_616.html
http://www.cotojest.info/miasto_752.html
http://www.cotojest.info/metropolia_984.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_osadnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_osadnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_(geografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Megalopolis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_metropolitalny
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biznesu, będące siedzibą międzynarodowych organizacji (Bruksela, Genewa), stanowiące 
centrum finansowe (Frankfurt nad Menem, Zurych), czy centrum mody (Mediolan). Miasta te, 
połączone siecią autostrad, szybkich kolei, linii lotniczych, tworzą rozległy, silnie 
zurbanizowany rdzeń, którego istotnymi ogniwami są także Rotterdam, Kopenhaga, Berlin, 
Wiedeń, Madryt. W Europie Wschodniej dużą rolę w skali światowej pełni Moskwa. 
Metropolie III rzędu  - metropolie subkontynentalne (miasta ponadnarodowe) oraz 
metropolie krajowe, stanowiące główne węzły krajowych systemów osadniczych. Funkcje 
subkontynentalne spełniają natomiast miasta konurbacji Reńsko -Westfalskiej, Stuttgart, 
Monachium, Kopenhaga, Turyn, region Lyonu i Grenoble. 

Do metropolii o zasięgu światowym lub kontynentalnym w zakresie pełnionych funkcji należą 
miasta Ameryki Północnej: Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Houston, Miami, 
Toronto, Montreal; Australii – Sydney; Azji – Tokio, Singapur, Hongkong, Manila, Bangkok, 
Seul; Ameryki Południowej – Sao Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro oraz w Afryce – 
Johannesburg. Są to zatem nie tylko miasta krajów rozwiniętych gospodarczo, ale i → krajów 
nowo uprzemysłowionych, w których występuje → przemysł wysokiej techniki, parki 
naukowe, wprowadzane są innowacje technologiczne, rozwija się działalność badawczo -
rozwojowa, usługi bankowe, telekomunikacyjne, infrastruktura komunikacyjna (zwłaszcza 
międzynarodowe lotniska), nowoczesny sektor biznesowy. Skoncentrowane są w nich funkcje 
zarządzające. Tradycyjne dziedziny działalności gospodarczej przenoszone są na zewnątrz, do 
innych miast, ale wciąż występują tam znaczne kontrasty między a resztą kraju.  
M. charakteryzują się: 1. wyposażeniem w infrastrukturę techniczną umożliwiającą szybkie 
połączenia z najważniejszymi ośrodkami w kraju i na świecie (port lotniczy  
z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi, szybka kolej), a także wewnątrz miasta (metro, 
system wielopasmowych dróg z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, parkingi); 2. rozwojem 
placówek i instytucji otoczenia biznesu (instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, 
telekomunikacyjne, centra przetwarzania danych, firmy consultingowe, kancelarie prawne, 
agencje reklamowe, firmy transportowe, hotele, restauracje, placówki kulturalne  
i rozrywkowe itd.); 3. nowoczesnym zarządzaniem miastem – m. ma doskonale rozwinięte  
i kompetentne służby miejskie, składające się z wysokokwalifikowanych specjalistów z zakresu 
prawa, ekonomii, administracji, public relations, nauk technicznych, medycyny itd. 
(management miejski). Miasto jest przystosowane do organizowania imprez (kulturalnych, 
naukowych, gospodarczych, sportowych) na skalę międzynarodową.  

Źródło: 
http://www.edupedia.pl/words/index/show/291991_slownik_pojec_geografii_spolecznoeko
nomicznej-metropolia.html  (dostęp 18.01.2019r. godz. 9.00) 

 
Urbanizacja  
[łac. urbanus ‘miejski’], proces społ. i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich 
liczby, powiększaniu obszarów miejskich i udziału ludności miejskiej w całości zaludnienia 
(bądź udziału ludności żyjącej wg miejskich wzorów).  
Urbanizacja jest procesem złożonym, przebiegającym w 4 zasadniczych płaszczyznach: 
urbanizacja demograficzna polega na przemieszczeniu się ludności ze skupisk wiejskich do 
miast, koncentracji ludności w miastach i stałym wzroście odsetka mieszkańców miast na 
danym obszarze; urbanizacja przestrzenna — na zwiększaniu się obszaru miast, powiększaniu 
ich pojemności (również przez intensyfikację zabudowy), powstawaniu nowych miast i osiedli 

http://www.edupedia.pl/words/index/show/291991_slownik_pojec_geografii_spolecznoekonomicznej-metropolia.html
http://www.edupedia.pl/words/index/show/291991_slownik_pojec_geografii_spolecznoekonomicznej-metropolia.html
https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/demograficzna.html
https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/przestrzenna.html
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nierolniczych. oraz na przekształcaniu innych środowisk mieszkalnych na wzór miejski; 
urbanizacja ekonomiczna — na stałym wzroście liczby ludności pracującej w zawodach 
pozarolniczych oraz na postępującym różnicowaniu się zawodowej tej ludności w stosunku do 
ludności wykonującej zajęcia rolnicze.; urbanizacja społeczna wyraża się w przyswojeniu przez 
przybyszów ze wsi miejskiego stylu życia, a także w przenikaniu miejskich wzorów ekon., społ. 
i kulturowych na wieś.  
 
Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/urbanizacja;3991629.html  (dostęp 18.01.2019r. 
godz. 9.00) 

 
11. Literatura, warte polecenia dodatkowe materiały. 
 

1. Tadeusz Markowski, Tadeusz Marszał: Metropolie, obszary metropolitalne, 
metropolizacja – Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN, 2006, s. 15, 17. ISBN 83-89693-16-X. (dostęp 
18.01.2019r. godz. 9.00) 
 

2. Adam Kowalewski, Przez metropolie do dobrobytu? w: studia Regionalne i Lokalne nr 
1(19)/2005, ISSN 1509-4995 
 http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2005_1_kowalewski.pdf  (dostęp 18.01.2019r. 
godz. 9.00) 

 
3. Robert Szmytkie, W kwestii metropolii i obszarów metropolitalnych, Przegląd 

Administracji Publicznej, Rocznik 2013,  numer 2, s. 35-47 
             http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/54275/04_Robert_Szmytkie.pdf  
            ( dostęp 18.01.2019r. godz.9.00) 

 
Przykładowe strony Internetowe na temat wybranych metropolii (dostęp 18.01.2019r. godz. 
9.00) 
 
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja 
2. https://gdziewyjechac.pl/6386/najwieksze-europejskie-miasta-co-musisz-koniecznie-o-

nich-wiedziec.html 
3. https://www.wprost.pl/wybory-samorzadowe-2018/10152817/tokio-odkryj-najwieksza-

metropolie-na-swiecie.html 
4. http://japoland.pl/blog/tokio-2/ 
5. https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-tokio/ 
6. https://turystyka.wp.pl/nowy-jork-miasto-dla-ludzi-miasto-w-ktorym-dobrze-sie-zyje-

6229421369157761a 
7. http://jasonhunt.pl/nowy-jork-30-ciekawostek-ktore-dziwia-i-smiesza/ 
8. http://www.national-geographic.pl/traveler/tanie-podrozowanie/nowy-jork-nie-tylko-

dla-bogaczy-1 
9. https://rzucijedz.pl/ciekawostki-ze-swiata/342-berlin-ciekawostki 
10. http://metropolia.info.pl/index.php/metropolie-w-europie/ 
11. Prezentacja Metropolie europejskie: http://scholaris.pl/zasob/105528 
 

 

https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/ekonomiczna.html
https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/spo%C5%82eczna.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/urbanizacja;3991629.html
http://www.kpzk.pan.pl/images/stories/pliki/Metropolie_obszary_metropolitalne_metropolizacja.pdf
http://www.kpzk.pan.pl/images/stories/pliki/Metropolie_obszary_metropolitalne_metropolizacja.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/838969316X
http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2005_1_kowalewski.pdf
http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/54275/04_Robert_Szmytkie.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja
https://gdziewyjechac.pl/6386/najwieksze-europejskie-miasta-co-musisz-koniecznie-o-nich-wiedziec.html
https://gdziewyjechac.pl/6386/najwieksze-europejskie-miasta-co-musisz-koniecznie-o-nich-wiedziec.html
https://www.wprost.pl/wybory-samorzadowe-2018/10152817/tokio-odkryj-najwieksza-metropolie-na-swiecie.html
https://www.wprost.pl/wybory-samorzadowe-2018/10152817/tokio-odkryj-najwieksza-metropolie-na-swiecie.html
http://japoland.pl/blog/tokio-2/
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-tokio/
https://turystyka.wp.pl/nowy-jork-miasto-dla-ludzi-miasto-w-ktorym-dobrze-sie-zyje-6229421369157761a
https://turystyka.wp.pl/nowy-jork-miasto-dla-ludzi-miasto-w-ktorym-dobrze-sie-zyje-6229421369157761a
http://jasonhunt.pl/nowy-jork-30-ciekawostek-ktore-dziwia-i-smiesza/
http://www.national-geographic.pl/traveler/tanie-podrozowanie/nowy-jork-nie-tylko-dla-bogaczy-1
http://www.national-geographic.pl/traveler/tanie-podrozowanie/nowy-jork-nie-tylko-dla-bogaczy-1
https://rzucijedz.pl/ciekawostki-ze-swiata/342-berlin-ciekawostki
http://metropolia.info.pl/index.php/metropolie-w-europie/
http://scholaris.pl/zasob/105528
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Katowice sercem Metropolii 
 
2. Temat 
Katowice sercem Metropolii cz.2 
 
3. Pytanie kluczowe: 
 Jakie są zalety i wady życia w metropolii? 
 
4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 

Cel główny: : Sformułowanie wniosków dotyczących plusów i minusów życia w wielkich 
metropoliach.  
Cele szczegółowe. Uczeń: 

 Prezentuje własny punkt widzenia, 

 Podaje adekwatne  argumenty, 

 Zadaje właściwe pytania 

 Uwzględnia poglądy innych, 

 Wypowiada się poprawnie, 

 Formułuje wnioski. 
 

5. Metody i techniki pracy: 
 

dyskusja na argumenty „za i przeciw” - służy poszukiwaniu, porządkowaniu  
i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł, także posługiwaniu się technologią 
informacyjną. 
Zadaniem uczniów jest przytoczenie takich argumentów, które mogłyby przekonać ich 
przeciwników. 
 
6. Środki dydaktyczne:  
materiały pomocnicze - informacje wyszukane przez uczniów na poprzedniej lekcji, papier, 
pisaki. 
 
7.Wprowadzenie do lekcji (zagrywka).  
 
Na świecie powstaje coraz to więcej gigantycznych miast. Miasta leżące blisko siebie rozrastają 
się i zacierają  się miedzy nimi granice, powstają obszary metropolitalne. Czy przyszłość należy 
do takich gigantycznych miast? Czy są one rozwiązaniem na eksplozję demograficzną? 
 
8. Rozwinięcie.(Przebieg zajęć krok po kroku). 
 
Przebieg pracy metodą dyskusji „za i przeciw”: 
- Określenie tematu dyskusji – Plusy i minusy życia w światowych metropoliach; 
- Podział klasy na dwie grupy (dzielą się dobrowolnie lub podziału dokonuje nauczyciel) lub 
   można nie dzielić klasy: wtedy wspólnie podają argumenty "za" i "przeciw"; 
- Określenie czasu dyskusji np. 30 min; 
- Dyskusja, której wnioski mogą być notowane na plakacie, tablicy.  
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9. Podsumowanie zajęć.  
Wnioski końcowe z dyskusji, ustalenie, które argumenty były najbardziej przekonujące.  
Zachęcenie uczniów do rozmowy z członkami rodziny i znajomymi na temat ich wiedzy o GZM 
i jej funkcjonowaniu. Wnioski z tych rozmów będą wykorzystane na kolejnej lekcji. 
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Katowice sercem Metropolii  

1.Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji. 

1 lipca 2017 r powstała  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Związek metropolitalny jakim 
jest GZM  rozpoczął działalność z początkiem 2018r. Centralnym jego miastem są Katowice.  
Z faktu tego wynikają różne konsekwencje dla  mieszkańców Katowic i innych miast i gmin 
wchodzących w jego skład. Warto je nie tylko poznać, ale również zapoznać się  
z możliwościami jakie stwarza  do aktywnego udziału w ulepszaniu jego funkcjonowania, a tym 
samym poprawy warunków życia jego mieszkańców. 
 
2. Temat. 
Katowice sercem Metropolii. Cz.3 
 
3. Pytanie kluczowe 
Czy utworzenie GZM wpłynie na jakość życia mieszkańców Katowic? 
 
4. Cele lekcji sformułowane operacyjnie. 
 
Cel główny: Zapoznanie uczniów z pojęciem Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia  
i zasadami jej funkcjonowania. 
 
Cele szczegółowe: 
 

 analizuje statut Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  (GZM) pod kątem celów i zadań;  

 porównuje GZM z poznanymi  metropoliami na świecie ; 

 podaje argumenty uzasadniające  powstanie GZM; 

 przedstawia korzyści dla mieszkańców wynikające z zamieszkiwania w  Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii;  

 przeprowadza wywiad z członkami rodziny i znajomymi na temat ich wiedzy na temat 
GZM; 

 przedstawia własne propozycje zmian prowadzących do lepszego i korzystniejszego dla 
regionu i mieszkańców funkcjonowania GZM; 

 redaguje (w zespole) list do Zarządu Metropolii , w którym zgłasza te propozycje. 
 

1. Metody i techniki pracy: 
pogadanka, wywiad, dyskusja, praca z tekstem, redagowanie tekstu. 
 
2. Środki dydaktyczne.:  
tekst statutu GZM( fragment Cele i zadania Związku Metropolitalnego), papier, pisaki. 

  

7.Wprowadzenie do lekcji( zagrywka). 

W konsekwencji przeprowadzonych przez 41 miast i gmin Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego konsultacji społecznych 29 maja 2017 wniosek o powołanie związku 
metropolitalnego na terenie konurbacji górnośląskiej został jednogłośnie przyjęty i złożony za 
pośrednictwem śląskiego wojewody do Ministra Spraw Wewnętrznych, by na jego podstawie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsultacja_spo%C5%82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Spraw_Wewn%C4%99trznych_i_Administracji
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wydał rozporządzenie o utworzeniu z dniem 1 lipca 2017 Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.  
 
GZM grupuje 41 gmin o łącznej powierzchni 2553 km² i liczbie ludności wynoszącej 2 279 560 
mieszkańców. Związek rozpoczął działalność z początkiem 2018r.- jaki ma to wpływ na życie 
jego mieszkańców? 
 

8. Rozwinięcie.(Przebieg zajęć krok po kroku). 
 
1. Uczniowie analizują tekst statutu GZM i omawiają jej cele i zadania. 
2. Porównują GZM z poznanymi wcześniej metropoliami. 
3. Dyskutują na temat korzyści dla mieszkańców wynikających z zamieszkiwania  
      w GZM (na bazie własnych doświadczeń i wywiadów z członkami rodzi i znajomymi). 
4. W grupach opracowują swoje propozycje dla lepszego funkcjonowania GZM. 
5. Redagują  list do Zarządu Metropolii , w którym zgłaszają te propozycje. 
 

9. Podsumowanie zajęć. 

Podsumowaniem lekcji jest podjęcie decyzji o przyjęciu ostatecznej wersji listu do Zarządu 
GZM i o jego wysłaniu. 
 
10. Materiały pomocnicze. 
 
Statut GZM (fragment do analizy): 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85sko-Zag%C5%82%C4%99biowska_Metropolia
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85sko-Zag%C5%82%C4%99biowska_Metropolia
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Linki do stron Internetowych (dostęp. 18.01.2019r. godz. 9.00): 
 

1. http://gzmetropolia.pl/ 
2. http://gzmetropolia.pl/metropolia/ 
3. Artykuł Metropolia korzyści  https://silesion.pl/metropolia-korzysci-04-08-2017 
4. https://metropolia.slaskie.travel/Wydarzenia 
5. Statut GZM , całość:  

http://bip.metropoliagzm.pl/archiwum/article/statut-zwiazku-metropolitalnego-
gornoslasko-zaglebiowskiej-metropolii.html 

6. Statut GZM: całość: 
https://fs.siteor.com/metropoliagzm/article_attachments/attachments/166663/original/Za
%C5%82%C4%85cznik_do_Uchwa%C5%82y_Zgromadzenia_nr_V_1_2018_Statut.pdf?15198
20058 

7. Scenariusz lekcji Życie w konurbacjach: http://edus.ibrbs.pl/zycie-w-konurbacjach/ 
11. Literatura, warte polecenia dodatkowe materiały (dostęp 18.01. 2019 r. godz. 9.00) 
 
Program dla Śląska. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 
http://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-
projekty/program-dla-slaska/ 
 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ( Wikipedia):    
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85sko-
Zag%C5%82%C4%99biowska_Metropolia 
 
Raport o polskich metropoliach 2015. Katowice. Śląski diament wymaga lepszego szlifu. 
https://www.pwc.pl/pl/pdf/miasta/raport-o-metropoliach-katowice-2015.pdf 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gzmetropolia.pl/
http://gzmetropolia.pl/metropolia/
https://silesion.pl/metropolia-korzysci-04-08-2017
https://metropolia.slaskie.travel/Wydarzenia
http://bip.metropoliagzm.pl/archiwum/article/statut-zwiazku-metropolitalnego-gornoslasko-zaglebiowskiej-metropolii.html
http://bip.metropoliagzm.pl/archiwum/article/statut-zwiazku-metropolitalnego-gornoslasko-zaglebiowskiej-metropolii.html
https://fs.siteor.com/metropoliagzm/article_attachments/attachments/166663/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Uchwa%C5%82y_Zgromadzenia_nr_V_1_2018_Statut.pdf?1519820058
https://fs.siteor.com/metropoliagzm/article_attachments/attachments/166663/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Uchwa%C5%82y_Zgromadzenia_nr_V_1_2018_Statut.pdf?1519820058
https://fs.siteor.com/metropoliagzm/article_attachments/attachments/166663/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Uchwa%C5%82y_Zgromadzenia_nr_V_1_2018_Statut.pdf?1519820058
http://edus.ibrbs.pl/zycie-w-konurbacjach/
http://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/program-dla-slaska/
http://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/program-dla-slaska/
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85sko-Zag%C5%82%C4%99biowska_Metropolia
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85sko-Zag%C5%82%C4%99biowska_Metropolia
https://www.pwc.pl/pl/pdf/miasta/raport-o-metropoliach-katowice-2015.pdf
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F.II.3.33-38 

Wybieram Katowice - debata 

1. Krótkie wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego realizacji 
Debata jest tą formą nauczania, która wymaga nie tylko znakomitego rozeznania  
w problematyce, określonej poprzez tezę, ale także kształci tak ważne umiejętności jak: 
szukanie dowodów, formułowanie argumentów, przemówienie publiczne, formułowanie 
repliki… 

 

1. Temat: Wybieram Katowice – debata 
 

2. Pytanie kluczowe:  
Czy zdołasz przekonać jury do swoich (wskazanych) racji? 

 

3. Cel główny:  
uczeń kompetentnie i umiejętnie debatuje na temat Katowic 
Cele operacyjne: 

- uczeń rozwija umiejętność krytycznego myślenia 
- uczeń formułuje argumenty i dowody na rzecz tezy  
-uczeń przestrzega zasad rzeczowej i kulturalnej polemiki ( odróżnia racjonalne argumenty  od 
chwytów erystycznych) 
- uczeń doskonali sztukę publicznego przemawiania 
- uczeń posługuje się dowodami odwołującymi się do wiedzy na temat Katowic 
 
4. Metody i techniki pracy: 
 instruktaż, burza mózgów, debata oksfordzka. 

 

5. Środki dydaktyczne:  
opis formatu debaty, ewent. nagranie fragmentu debaty. 
 

6. Wprowadzenie do lekcji (zagrywka) 
Jedną z niewielu okazji do zespołowej rywalizacji w szkole, poza zajęciami sportowymi, jest 
publiczna debata. To okazja zarówno do zdobycia tytułu najlepszej drużyny lub najlepszego 
mówcy, jak i do zdobycia, a w wypadku cyklu zajęć z edukacji regionalnej, podsumowania 
wiedzy. 

 

7. Przebieg zajęć krok po kroku 
 

Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe zespoły i koordynuje przygotowania do debaty. 
Przygotowania dotyczą następujących tematów: 
 
Przykładowe tezy: 
a) W Katowicach warto studiować 
b) Katowice to dobre miejsce do życia 
c) Dzieje Katowic to lustrzane odbicie dziejów regionu 
d) Katowice to miasto tolerancji 
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e) Niy ma gańby godać po ślonsku 
f) Katowice to przestrzeń postindustrialna 
 

Uczniowie przygotowują się według formatu obowiązującego podczas Śląskiego Turnieju 
Debat Oksfordzkich (załącznik pdf). 
 
Proponuje się następujące etapy przygotowań: 
- wylosowanie tezy 
- wyłonienie zespołów 
- wylosowanie ( lub wskazanie) strony w debacie: za tezą lub przeciw niej 
- nadzorowanie pracy zespołu do burzy mózgów w czasie, której wyłoni się lista argumentów, 
poprzez wskazanie źródeł ułatwiających przygotowanie dowodów, po przygotowanie 
mówców do ich ról 
- pomoc przy konstruowaniu przemówień poszczególnych mówców 
- przeprowadzenie debaty próbnej 
- przeprowadzenie debaty na forum klasy, szkoły oraz na forum międzyszkolnym. 
 
Przykładowy zestaw argumentów, do których uczniowie znajdą odpowiednie dowody: 

 

W Katowicach warto studiować:  

TAK, ponieważ: NIE, ponieważ: 

- jest to rozwiązanie bardziej 

ekonomiczne – nie trzeba ponosić 

kosztów utrzymania w innym 

mieście ( wyliczenie kosztów 

mieszkania i utrzymania w innym 

mieście) 

- dla człowieka wkraczającego w 

dorosłość to okazja, by się 

usamodzielnić, i spędzić ten czas 

poza domem rodzinnym 

- w mieście jest wiele miejsc, w 

których można pogłębiać wiedzę ( 

CINIBA, Biblioteka Śląska) 

- miasta o dłuższej tradycji 

akademickiej (Kraków, Wrocław, 

Warszawa ) mają większą siłę 

przyciągania  

- student ma okazję aktywnie 

spędzać czas w ramach tzw. życia 

studenckiego (kluby, ośrodki 

sportowe, muzea, kina, juwenalia) 

- Katowice , mimo, nieustannych 

przeobrażeń, postrzegane są jako 

ośrodek industrialny, mniej 

atrakcyjny niż konkurencja 

 

 

 

Szkoły, realizujące program edukacji regionalnej, mogą także zorganizować turniej, wyłaniając 
swoje reprezentacje.   
Każdorazowo należy wyłonić, oprócz zespołów uczniowskich, marszałka debaty oraz sędziego 
(jury).  
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8. Podsumowanie zajęć 
Debata powinna zostać podsumowana przez przygotowane do tego zadania jury, najlepiej 
złożone z fachowców w dziedzinie regionalizmu oraz retoryki. 

 

9. Praca domowa:  
przygotowanie uczniów do wystąpienia we wskazanej roli  

 

10. Materiały pomocnicze:  
notatki uczestników, stoper. 

 

11. Bibliografia: 
a. Zestaw całego cyklu zajęć z edukacji regionalnej 
b. Jan Piosik, Format debaty oksfordzkiej (PDF) 
c. Podręczniki do debat, retoryki, np. 
Retoryka. Red. M. Barłowska, A. Budzyńska – Dacy, P. Wilczek, Warszawa 2008. 
H. Lemmermann, Szkoła debaty, tłum. B. Sierocka, Wrocław 1994. 
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Miejsce na uwagi – przemyślenia – wnioski. 
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Dodatek specjalny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentacje 
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Prezentacja nr 1 ( F.II.1.10-11) 
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Spacer dydaktyczny po śródmieściu Katowic z Questem 

Gdzie to jest?  
Śródmieście – dzielnica Katowic położona  
w zespole dzielnic śródmiejskich, stanowiąca ścisłe centrum Katowic. Jest to najbardziej 
zurbanizowana dzielnica miasta. 
Śródmieście to  centrum administracyjno-usługowe Katowic, ale przekonacie się, że nie tylko. 
Wyprawę należy rozpocząć na osiedlu „Gwiazdy”, przy Zespole Szkół nr 5, ul. Roździeńskiego 82 
 
Tematyka 
Na trasie Questu, który prowadzi przez śródmieście Katowic  znajdują się  ważne dla mieszkańców 
Katowic – i nie tylko - obiekty.  Dowiesz się  co się w nich znajduje i dlaczego warto je znać i 
odwiedzać 
 
Jak szukać skarbu? 
Podczas wyprawy postępuj zgodnie ze wskazówkami. Twoim zadaniem będzie wpisanie przy 
poszczególnych zagadkach  nazw obiektów, w jednym przypadku imienia i nazwiska konkretnej 
osoby. 
Następnie biorąc pod uwagę numer zagadki  
i klucz do szyfru odgadnij hasło, które składa się  
z trzech wyrazów. 
Czas przejścia : około 90 min. 
 
By dojść do skarbu musisz ruszać głową 
I na wędrówkę wybrać się dziś nową. 
Co za przygoda, poznacie to sami  
jak super mieszkać tu, pod „Gwiazdami.’ 
W okolicach osiedla dziś spacerujemy,  
ciekawe miejsca razem odkryjemy. 
Miejsca gdzie możesz poczuć się jak w niebie, 
a każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. 
 
Gdy staniecie przed szkołą rozejrzyjcie się  
w koło - w stronę pawilonu ruszajcie wesoło. 
Idźcie prosto do świateł, co przejścia pilnują  
I na zielonym świetle na prawo skierują. 
Idźcie dalej prosto przez światła zielone  
i za wiaduktem przejdźcie na lewą stronę. 
Wejdźcie po schodach na sam szczyt wzniesienia, 
gdzie szklane „pudełka” dają do myślenia. 
Dawno temu  górnicy tutaj pracowali 
I czarne złoto wydobywali. 
Dziś pod tą ziemia też skarby znajdziecie, 
o kulturze i sztuce Śląska dużo się dowiecie. 
Jest tam też miejsce co jedzonkiem mami, 
jak się  nazywa – dowiedzcie się sami. 

1. □□□□□□ 
 
Dalej idźcie do wieży, którą omijacie 
 I w stronę parkingu ochoczo ruszacie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Katowic
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
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Wielki budynek stoi tam przed Wami, 
co się w nim mieści - dowiedzcie się sami. 
Koncerty piękne  się w nim odbywają, 
na które ludzie tłumnie przybywają.  

2. □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ □□□□□ 

Kolejna zagadka to przedziwna sprawa- 
obiekt, na którego dachu latem rośnie trawa! 
Mądrzy ludzie tam się spotykają , 
o ważnych sprawach z sobą rozmawiają. 

3.□□□□□□□□□□□□□□  
    □□□□□□□   
    □□□□□□□□□□ 
Tuż za tym miejscem , o którym już wiecie, 
wylądował pojazd co lata we wszechświecie. 
Gdy tam impreza jakaś się odbywa, 
to wszystkich porywa jak rakieta do nieba. 
Lecz tak naprawdę to cudo nie lata, choć 
są tacy co wierzą, że pochodzi z innego świata! 
Wszyscy na Śląsku (i nie tylko) to miejsce znają  

4. I w skrócie  □□□□□□ go nazywają. 
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Projekt i opracowanie Questu: Sonia Gogulla 

 
Niedaleko wielkie skrzydła wzrok przyciągają, 
które  boje o Śląsk upamiętniają. 
A naprzeciw – gdy ulicę bezpiecznie przejdziecie,  
kolejne ciekawe miejsce odnajdziecie. 
Jest ono „świątynią” wystaw sztuki doczesnej  
a nazywa się  

5.□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ 
Teraz skierujcie na prawo swe kroki  
I już na Rynek macie widoki. 
A tam gmach  stoi okazały 
I rzymską budowlę przypomina cały. 
Jest na nim tablica, w której się schował  
człowiek co gmach ten zaprojektował. 

6.□□□□ □□□□□□ 
A niedaleko, gdy Zenit miniecie 
Zupełnie inny obiekt odnajdziecie. 
To teatr lalki i aktora, gdzie czary się dzieją 

7. a nazywa się on   □□□□□□□ 
Gdy wszystkie zagadki już rozwiązane 
do skarbu hasło musi być poznane. 
 
Teraz z powrotem przez Rynek przejdziecie 
I pod Teatrem Śląskim znowu się znajdziecie. 

Stąd uliczką wybrukowaną, idziecie na wprost, 
Aż zaprowadzi was ona  na most. 

 Za tym mostem gdy w prawo spojrzycie,  
studenci zgłębiają wiedze o świecie. 
Tam właśnie teraz skierujcie swe kroki  
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I nie zbaczajcie wcale na boki. 
Idźcie wzdłuż Rawy- to jest nazwa rzeki 
I szukajcie dojścia do biblioteki. 
Tam już ostatnie czeka zadanie - 
hasła do skarbu rozszyfrowanie. 
 
Usiądźcie spokojnie, zagadki przeglądajcie  
i na ich numery też się oglądajcie. 
Kiedy  poukładacie  literki w szyki, 
 to niewątpliwie będą wyniki! 
 
Klucz do szyfru. 

1. 2-11,  7-6,  6-4,  6-9,  5-11,  1-5,  5-7 

      □ □ □ □ □ □ □ 
2. 4-1,  6-10,  7-2,  3-20,  2-11,  6-2 

      □ □ □ □ □ □ 
3. 1-5,  1-2,  5-9,  5-5,  2-19,  3-13, 4-6,  5-7 

     □ □ □ □ □ □ □  □ 
By skarb odebrać  do szkoły wracajcie 
 i hasło Pani w sekretariacie podajcie. 
 
 Miejsce na skarb: 
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Prezentacja nr 2 ( F.II.3.28-29) 
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Konspekty przygotowane przez nauczycieli 

katowickich szkół: pani Rita Pawłowska, 

nauczyciel Technikum nr 15 im. Tomasza 

Klenczara i pani Kamila Balwierz, nauczyciel 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu 

Górników z Wujka. 
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Lekcje edukacji regionalnej | Rita Pawłowska  
 
 Kl.2, 1x90-250 min.  
 
Scenariusze lekcji 1-3  
 
TEMAT: DZIEDZICTWO KULTUROWE – KULTURA MIESZCZAŃSKA, ROBOTNICZA I CHŁOPSKA  
 
Cele – uczeń:  

 rozumie pojęcie dziedzictwa kulturowego;  

 rozumie pojęcie kultur: mieszczańskiej, robotniczej i chłopskiej;  

 wie, jakie elementy składają się na kultury mieszczańską, robotniczą i chłopską;  

 bierze udział w warsztatach nt. kultury mieszczańskiej i robotniczej.  
 
Metody: praca indywidualna, rozmowa, wykład, karta pracy 
  
Środki: warsztaty nt. kultury robotniczej w MHK Dział Etnologii Miasta warsztaty nt. kultury 
mieszczańskiej w Muzeum Historii Katowic „Z dziejów Katowic” w Katowicach.  
 
Dodatkowe środki dydaktyczne:  
Jakub Grudniewski, Ryszard Kaczmarek „Kostuchna. Monografia historyczna”, MDK 
„Południe” w Katowicach, Katowice 2016, s.  
 
strony internetowe:  
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe 
  
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/ 
  
https://nid.pl/pl/Regiony/Slaskie/charakterystyka-dziedzictwa-kulturowego/  
 
Przebieg lekcji:  
1. Zajęcia stanowią rozwinięcie i poszerzenie materiału z kl. 1, 12: Od wiejskiej chaty do 
podmiejskiej willi i familoków. Mogą zostać zrealizowane w trakcie 2 wycieczek tematycznych 
– warsztatów.  
 
2. Uczniowie przygotowują na lekcję pojęcie dziedzictwa kulturowego. Mogą wykorzystać 
strony internetowe, ostatnia dotyczy regionu śląskiego. Wspólnie odczytujemy definicje.  
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe, 
  
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/  
 
https://nid.pl/pl/Regiony/Slaskie/charakterystyka-dziedzictwa-kulturowego/  
 
3. Udajemy się na wystawy przygotowane w Muzeum Historii Katowic. Wszystkie wystawy 
zwiedzamy z przewodnikiem.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/
https://nid.pl/pl/Regiony/Slaskie/charakterystyka-dziedzictwa-kulturowego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/
https://nid.pl/pl/Regiony/Slaskie/charakterystyka-dziedzictwa-kulturowego/
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Kultura robotnicza: zajęcia w Muzeum Historii Katowic Dział Etnologii Miasta na ul. Rymarskiej 
1,  
- zwiedzanie wystawy 1: „U nos w doma na Nikiszu”,  
- zwiedzanie wystawy 2: „Woda i mydło najlepsze bielidło” /w trakcie zajęć zdobywamy 
również informacje dot. Lekcji 10 w kl. 1: „Przemysł – siła napędowa Katowic” oraz 22: 
„Ojcowie założyciele, twórcy przemysłowych Katowic, nobliści”  
 
Kultura mieszczańska: zajęcia w Muzeum Historii Katowic ul. Szafranka 9, zwiedzanie wystawy 
„Wnętrza mieszczańskie” – „W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”,  
„U sąsiadów, na pokojach i w kuchni”.  
  
 
4. Na kolejnych zajęciach w szkole rozmawiamy z uczniami na temat obejrzanych miejsc, 
zdobytych informacji. Uczniowie zapisują notatkę w postaci odpowiadania na pytania w karcie 
pracy, w ten sposób poszerzają swoje słownictwo, również gwarowe.  
 
Kultura robotnicza:  
- co to jest familok? Dom mieszkalny dla górników  
- kim byli Emil i Georg Zillmannowie? Projektanci os. Nikiszowiec  
- do czego służyły: piekarniok? Piec domowy do pieczenia chleba i ciast  
 
Kultura mieszczańska:  
- do czego służył i jak wyglądał buduar? Pokój pani domu – z toaletką, miejsce odpoczynku  
- czym był i do czego służył gabinet? Pokój pana domu – z biurkiem  
- co to jest szezlong? Mebel jednoosobowy z miejscem do wyciagnięcia nóg, do odpoczynku 
dla kobiet. 
 
5. Kultura chłopska: informacje na ten temat pojawiły się już w trakcie lekcji 6:”Dzieje Katowic 
– lustrzane odbicie dziejów regionu” i zwiedzania wystawy w MHK „Z dziejów Katowic” oraz 
12 w kl. 1: „Od wiejskiej chaty do podmiejskiej willi i familoków”. Powtarzamy informacje  
z uczniami. Możemy skupić się na kulturze chłopskiej własnej dzielnicy.  
 
Korzystamy z publikacji Grudniewskiego i Kaczmarka: rozdział 3 s. 12-44 „Rozwój gospodarczy 
ziemi pszczyńskiej do wybuchu wojny trzydziestoletniej”:  
- rozwój w XVw. W ok. Pszczyny powstają stawy hodowlane;  
- pojawienie się gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, budowanie folwarków w XVIII  
w. ok. 20;  
- pierwsze kuźnice np. Stara Kuźnia, browary: Mikołów, Bieruń ; 
- okolice Kostuchny: dominującym przemysłem rolnictwo, a także hodowla bydła, 
pszczelarstwo, rybołówstwo;  
- podział mieszkańców ze względu na ilość posiadanej ziemi: kmiecie, zagrodnicy, chałupnicy;  
- XVII w.: uprawa zboża, chmielu; początek wydobycia węgla za panowania hrabiego Promnitza 
w 1657r. na terenach Kostuchny ; droga solna z Małopolski do zach. Europy w Kostuchnie; 
upadek przemysłu w XVII w.;  
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- odbudowa za czasów Promnitzów – rozwój miast Pszczyny, Mikołowa, Bierunia; hodowli 
zwierząt, kuźnic żelaza, nowych folwarków np. Piotrowice, powstanie wsi: Czułów, Wesoła, 
Ligota, Kostuchna – napływ osadników;  
- XVIIIw.: założenie osady Kostuchna w 1712r., osiedlanie się chałupników, 13 domów pod kon. 
XVIIIw. skrzyżowanie dzisiejszych Szarych Szeregów z T. Boya-Żeleńskiego /przysiółek leśny 
Piotrowic/, 142 domy w 1825r. pojawiają się zabudowania na dzisiejszych ul. Sołtysiej, 
przemysł: hodowla owiec, kuźnictwo, leśnictwo;  
- panowanie Anhaltów: założenie kopalni Emanuellsegen lata 40-te XVIIIw., spławianie 
drewna, mieszkańcami głównie komornicy, coraz wyższe wymiary pańszczyzny prowadzą do 
niepokojów wśród chłopstwa;  
- pocz. XIXw. Zmiana gospodarki agrarnej: zastosowanie płodozmianu, melioracji, nawożenia, 
wprowadzenie koni, nowych ras bydła, uprawy ziemniaków.  
 
6. Podsumowanie - lekcję kończymy pytaniami:  
 
- dlaczego warto dbać o swoją kulturę?  
- czym jest dla Ciebie dziedzictwo kulturowe?  
- czego się nauczyłeś nt. kultur mieszczańskiej, robotniczej i chłopskiej? 
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Lekcja edukacji regionalnej | Rita Pawłowska  
 
 
 Kl. 2, czas: 45-90min. 
  
Scenariusz lekcji 4-5 
 
TEMAT: KATOWICE W TEKSTACH I MUZYCE MIUOSHA. 
  
Cele – uczeń:  

 zna postać Miuosha, jego muzykę i teksty;  

 rozumie pojęcia: rap, hip-hop, manifest pokoleniowy /ewentualnie genius loci, Arkadia;  

 potrafi odczytać wizerunek Katowic w tekstach Miuosha;  

 rozumie przenikanie się różnych stylów muzycznych we współczesnej muzyce. 
 
Metody: praca z tekstem, praca indywidualna, rozmowa, pogadanka  
 
Środki: strony internetowe: nt. Miuosha, z muzyką Miuosha, z tekstami piosenek „Piąta strona 
świata”, „Reprezent”  
 
Dodatkowe środki dydaktyczne: 
 
Słownik terminów literackich: https://sjp.pwn.pl/szukaj/manifest.html 
  
Przebieg lekcji:  
1. Uczniowie przygotowują na zajęcia informacje o Miuoshu, wyszukując informacje o nim  
w internecie i dostępnych sobie źródłach, przedstawiają je na lekcji np. gatunek muzyczny, 
wydane płyty m.in.: „Piąta strona świata”, „Prosto przed siebie”, „Pan z Katowic”, „Pop”, 
miejsce urodzenia, udział w grupach muzycznych-składach…  
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miuosh 
  
https://pl.wikipedia.org/wiki/2015_(album) 
  
2. Definiujemy pojęcie rapu, hip-hopu /uczniowie je znają z własnych doświadczeń, pasji oraz 
lekcji np. wiedzy o kulturze, na których w 1 klasie rozmawiamy o gatunkach muzycznych/  
 
3. Wprowadzamy nowe informacje o artyście np.:  
 
- udział w spektaklach teatralnych Teatru Śląskiego, współpraca z reżyserem i dyrektorem 
Teatru Śląskiego Robertem Talarczykiem, z reżyserem Kazimierzem Kutzem, z muzykiem  
i członkiem śląskiego zespołu SBB Janem „Kyksem” Skrzekiem:  
 
„Miuosh akustycznie” https://www.teatrslaski.art.pl/strefawidza/spektakl/92  
 
„Piąta strona świata” https://www.teatrslaski.art.pl/strefawidza/spektakl/11  
 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/manifest.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miuosh
https://pl.wikipedia.org/wiki/2015_(album)
https://www.teatrslaski.art.pl/strefawidza/spektakl/92
https://www.teatrslaski.art.pl/strefawidza/spektakl/11
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nowy spektakl Teatru Śląskiego „Himalaje”:  
 
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23492646,miuosh-jestem-jednoosobowa-
kapela-na-psychodelicznym-balu.html  
- udział w przedsięwzięciu, które okazało się olbrzymim sukcesem – współpraca  
z kompozytorem Radzimirem Dębskim, orkiestrą symfoniczną w NOSPR i udział w serii 
koncertów:  
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/2015_(album) 
 
-zaangażowanie w akcje społeczne i wolontariat np:  
 
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35018,23477259,w-sobote-katowice-graja-dla-
aleppo.html 
  
- akcje kulturalne z młodzieżą np. „Cała Polska czyta dzieciom” w SP 29, „70 lat ZS nr 4” w 2016 
r.  
(w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego „Muzyczny Festyn na Wakacje – Kostuchna 
2016” /w tych wydarzeniach brał udział nauczyciel/ czy ostatnia akcja dot. pisania projektów 
dla młodzieży; 
  
np. również eksperymentującą z różnymi gatunkami muzycznymi – zaproszenie na swoją nową 
płytę „POP” przedstawicieli różnych stylów muzycznych /rocka, popu/ Katarzyny Noskowskiej, 
Tomasza Organka, Piotra Roguckiego, Beaty Kozidrak, Myslovitz, Smolikiem 
 
http://www.nospr.org.pl/pl/koncerty/1165/miuosh-smolik-nospr  
 
http://www.popkiller.pl/2018-01-04%2Cmiuosh-pop 
  

 Miuosh jest postacią bardzo związaną ze swoim miastem, zaangażowaną w życie 
kulturalne 
 i społeczne Katowic, żywo reagującą na aktualne wydarzenia i prądy.  

 
4. Słuchamy muzyki Miuosha, aby opisać w tekstach Katowice /oglądamy również teledyski/:  

 „Piąta strona świata”: piosenka z Janem „Kyksem” Skrzkiem – wymowny teledysk – żywy 
film  
o mieście utrzymany w kolorystyce czarno-białej, z udziałem chóru dziecięcego 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4Fx4mshinO0 
  
Bo gdy otwieram oczy, to kocham to co widzę  
Różowe powietrze, tabliczka Katowice (…)  
Odmienność to charyzma, tak nas tu wychowano  
Każdy dom niczym przystań, ziemia czarna i żyzna (…)  
Bo jeśli wiesz skąd jesteś, podnieś ręce i krzycz  
Podnieś ręce i krzycz (…)  
O mój Śląsku…  

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23492646,miuosh-jestem-jednoosobowa-kapela-na-psychodelicznym-balu.html
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23492646,miuosh-jestem-jednoosobowa-kapela-na-psychodelicznym-balu.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/2015_(album)
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35018,23477259,w-sobote-katowice-graja-dla-aleppo.html
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35018,23477259,w-sobote-katowice-graja-dla-aleppo.html
http://www.nospr.org.pl/pl/koncerty/1165/miuosh-smolik-nospr
http://www.popkiller.pl/2018-01-04%2Cmiuosh-pop
https://www.youtube.com/watch?v=4Fx4mshinO0
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 „Reprezent” – z udziałem rapera Joki /członek formacji Kaliber/, również teledysk kręcony  
w Katowicach https://www.youtube.com/watch?v=4Fx4mshinO0 
  

Pokazałem co najlepsze mam w dresie  
Made in Katowice na metce…  
W Katowicach hip-hop na ulicach, no to co..  
Na sześciu kontynentach reprezent, Katowice  
by powiedzieć skąd jestem nie potrzebuje mapy  
to Katowicki rap i z Bogucic, na Ducha …  
a ja niczego bym nie dał żeby zmienić okolicę  
co by nie zrobili ,, chopcy " to nigdy się wstydzę  
od afery do flaszki tak mija nam tu życie  
w pięciu stronach świata REPREZENT KATOWICE  
 
- w NOSPR: https://www.youtube.com/watch?v=JmhAnm5Y96g / 
 
 łączenie gatunków: rap i muzyka klasyczna, ciekawe i innowacyjne projekty, także: budynek 
NOSPR/ 
  
 
5. Zastanawiamy się, czy powyższe teksty spełniają wymagania bycia manifestem 
pokoleniowym:  
Manifest pokoleniowy – tekst, który niesie ważne przesłanie i staje się punktem odniesienia 
dla młodego pokolenia /traktujemy tekst piosenki jako tekst literacki, poetycki/ np. 
korzystamy ze słownika terminów literackich i wyświetlamy pojęcie na ekranie:  
 
https://sjp.pwn.pl/szukaj/manifest.html  
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifest_literacki  
 
6. Podsumowanie: Katowice jako Arkadia?  
 
- w tekstach Miuosha widzimy:  

 silna więź z młodym pokoleniem /użycie 1 os. czasownika l.mn.;  

 akcentowanie przynależności do środowiska hip-hopu, sląskiego rapu; 

 nawoływanie do podążania własną drogą, w zgodzie ze swoimi przekonaniami, mimo 
różnych przeciwności: „Prosto przed siebie”; 

 rola artysty, twórcy i zrozumienie istoty twórczości i jej wpływu na ludzi;  

 częste korzystanie z pojęć dot. epikureizmu – korzystania z chwili, świadomości istnienia 
tu i teraz; 

 utożsamianie się z własnym środowiskiem – miastem; miejsce, w którym się wychowujemy 
jako swoistym genius loci ; 

 peryfrazy, metafory, skróty na określenie Katowic: „Miasto szczęścia”, „Kato”;  

 występowanie gwaryzmów ; 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Fx4mshinO0
https://sjp.pwn.pl/szukaj/manifest.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifest_literacki
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Wnioski:  
 
Jaki wizerunek Katowic przedstawia Miuosh w swoich tekstach?  
Katowice są mocno obecne w tekstach Miuosha, wymienia jego nazwę nawet w tytułach płyt 
„Pan z Katowic”. Raper przedstawia swoje miasto jako: miejsce szczęśliwe, pełne ciekawych 
ludzi, ważne – różnorodne, z własną tożsamością. 
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mgr Kamila Balwierz 
 

Konspekt zajęć edukacji regionalnej 
Temat: Instytucje i placówki propagujące kulturę w Katowicach 

(Lekcja polecana jest po wizycie w ścisłym centrum Katowic i obejrzeniu punktów 
związanych z kulturą tj. NOSPR, Muzeum Śląskie, MCK, Spodek, CNiBA) 

 
CELE: 
-ogólne: 
● zapoznanie z instytucjami i placówkami kulturalnymi 
● kształtowanie postawy obywatelskiej 
● kształcenie umiejętności pracy w grupie i społeczeństwie 
-szczegółowe: 
● uczeń potrafi wymienić instytucje kulturalne w Katowicach 
● uczeń zna lokalizację NOSPR, MŚ, MCK, Spodek, CNIBA 
● uczeń opisuje jakie wydarzenia mają miejsce w danej placówce 
● uczeń wyjaśnia w jaki sposób instytucje mogą kreować kulturę 
● uczeń wymienia zalety i wady placówek kulturalnych na przykładach 
● uczeń potrafi porównać placówki pomiędzy sobą 
 
METODY I TECHNIKI: 
 
- burza mózgów, 
- pogadanka, 
- praca w grupach połączona z tworzenie komórek nauczania (learning cells), 
- prezentacja. 
 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 
 
- karta pracy, 
- materiały związane z miejscami samodzielnie przygotowane przez nauczyciela lub 
uczniów po wycieczce  (np. zdjęcia). 
 
CZAS: 45 min. (po wizycie w centrum miasta) 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
- część wstępna 
 
Nauczyciel po przywitaniu uczniów przypomina im wycieczkę do centrum Katowic.  
W ramach retrospekcji zapisuje na tablicy hasło główne - kultura w Katowicach. Następnie 
prosi o burzę mózgów i podanie skojarzeń, które przychodzą uczniom do głowy. Na 
tablicy zapisywane są wszystkie hasła padające na sali. Po tym zadaniu nauczyciel skupia się 
na miejscach,  które  odwiedzili  ostatnio  uczniowie. Jeśli  nie  padły w ramach burzy  mózgów 
dopisuje je na tablicy i podkreśla kolorem. 
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- część główna 
Po tym zdaniu wstępnym prowadzący prosi uczniów o podział na 5 równych grup. Każda grupa 
otrzymuje kartę pracy, którą musi wypełnić, przedyskutować. Należy wybrać w każdej grupie 
ucznia-sprawozdawcę, który przedstawi efekty pracy całej klasie. Każda karta pracy dotyczy 
jednej poznanej już instytucji propagującej kulturę w Katowicach, czyli Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego, Spodek, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.  
Po wyznaczonym czasie - około 15 minut zależnie od klasy - każda grupa za pomocą ucznia 
sprawozdawcy podają wyniki swojej pracy. 
 
- część końcowa 
 
Nauczyciel na koniec podkreśla, że poznane miejsca nie są jedynymi, gdzie rozwija się kultura 
w Katowicach. Motywuje uczniów do szukania, poznawania i sprawdzania takich. Prosi 
uczniów, aby w ramach tych poszukiwań i podsumowania na kolejne zajęcia przygotowali spis 
placówek i instytucji, które organizują/ wspierają kulturę w mieście. 
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KARTA PRACY 
 
1. Nazwa instytucji/placówki: _________________________________________________ 
2. Adres: __________________________________________________________________ 
3. Jakie rodzaje wydarzeń odbywają się w tym miejscu? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. Do kogo adresowane są wydarzenia? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. W jakich dniach/godzinach odbywają się one? 
__________________________________________________________________________     
6. Jakie są zalety danej instytucji? 
-__________________________________________________________________________    
-__________________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________________ 
7. Jakie są wady danej instytucji? 
-__________________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________________ 
8. W jaki sposób instytucja wpływa na kulturę w mieście? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9. W jaki sposób Twoim zdaniem dane miejsce może zyskać jeszcze więcej odbiorców? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
10. Czy i dlaczego poleciłbyś to miejsce swoim znajomym? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Program edukacji regionalnej Rita Pawłowska  

 
Kl. 2, 1x120-240 min.  
 

Scenariusz lekcji 24 
 

TEMAT: REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA XIX WIEKU W KATOWICACH – 
OD HUT I KOPALŃ DO NOWYCH TECHNOLOGII I START-UP’ÓW. 

 
Cele – uczeń:  

 potrafi opisać przemysł Katowic (wydobywczy, ciężki, browarniczy, cynkowy, 
energetyczny, samochodowy);  

 rozumie pojęcie rewitalizacji obiektów przemysłowych, pojęcie startupu;  

 potrafi wymienić obiekty należące do Szlaku Zabytków Techniki;  

 zwiedza wybrane obiekty – kopalnie, huty, szyby przekształcone w miejsca kultury i sztuki. 
 
Metody: praca z tekstem, praca w grupach, wykład, rozmowa, notatka. 
  
Środki: wycieczka, zajęcia warsztatowe. 
  
Dodatkowe środki dydaktyczne: materiały nauczyciela, strony internetowe 
  
https://www.zabytkitechniki.pl/Pokaz/27320/opis-szlaku 
  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Start-up  
 
Jakub Grudniewski, Ryszard Kaczmarek, „Kostuchna. Monografia historyczna”, MDK 
„Południe” 2016.  
 
Przebieg lekcji:  
 
1. Rozmawiamy o przemyśle Katowic. Przypominamy informacje z 1 kl. i lekcji 10: „Przemysł – 
siła napędowa Katowic” oraz z wystawy Muzeum Historii Katowic „Z dziejów Katowic” 
na ul. Szafranka 9 i Rymarskiej 1, lekcji 7 w kl. 2: „Instytucje i placówki propagujące kulturę  
w Katowicach.  
 
-   intensywny rozwój przemysłu nastąpił w poł. XIX w. wraz z rozwojem transportu 
kolejowego;  
- gałęzie przemysłu: wydobywczy, ciężki /założenie kopalni „Murcki” w XVIII  
w. i „Emanuelssegen”;  
- koniec XXw.: górniczy, cynkowy, hutniczy, energetyczny, samochodowy ; 
- przemysł w XXI w.: funkcjonowanie powstałych obiektów wciąż w pierwotnej funkcji np. KWK 
„Staszic”;  
- zmiany ekonomiczne spowodowały zamknięcie kopalń lub ich przekształcanie w obiekty 
handlowo-usługowe lub kulturalne;  

https://www.zabytkitechniki.pl/Pokaz/27320/opis-szlaku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Start-up
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- przekształcenie: rewitalizacja np. kopalnia „Katowice” w Muzeum Śląskie, KWK „Gottwald” 
w obiekt handlowo-usługowy „Silesia City Centre” Szyb „Wilson” w galerię sztuki i miejsce 
spotkań,  KWK „Guido”, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu w muzea, miejsce spotkań, eventów. 
  
2. Wprowadzamy pojęcie Szlaku Zabytków Techniki. Uczniowie znają niektóre miejsca – część 
z nich odwiedziliśmy w 1 klasie: Muzeum Śląskie, Szyb Wilson, Nikiszowiec.  
 
- czytamy o tych obiektach, które są mniej dla nas znane, korzystamy ze strony 
https://www.zabytkitechniki.pl/Pokaz/27320/ opis-szlaku lub broszury wydanej przez Wydział 
Promocji Miasta Katowice.  
 
- w skład Szlaku wchodzą również obiekty, które nie zmieniły swego przeznaczenia,  
są zmodernizowane, otrzymały status zabytków np. Kolonia Robotnicza Ficinus w Rudzie 
Śląskiej-Goduli, Nikiszowiec, Giszowiec; 
- obiekty nieczynne – zmiana funkcji na obiekty muzealne: Zabytkowa Kopalnia „Guido” 
Sztolnia „Królowa Luiza” w Zabrzu, Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych „Walcownia 
Cynku” w Szopienicach, Fabryka Porcelany w Katowicach, , „Sztolnia Czarnego Pstrąga” 
 i Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach;  
- przykład modernizacji – rewitalizacji i ciągłego działania z sukcesem - Muzeum Tyskich 
Browarów Książęcych w Tychach; 
- obiekty nieczynne np. KWK „Murcki-Boże Dary” – jest doskonale znany uczniom, członkowie 
rodzin byli pracownikami kopalni, zgromadziliśmy więcej informacji w klasie 1 (lekcja 2: „Mała 
ojczyzna – Kostuchna”, 10: „Przemysł – siła napędowa Katowic”, 26: „Natura vs czarne złoto. 
Wędrówki po starych mapach”); 
- rozwój nowych gałęzi przemysłu w II poł. XX w.: przemysł samochodowy i powstanie fabryk 
samochodów w Gliwicach – Opel i Tychach: Fiat. Uczniowie znają FCA FIAT w Tychach 
(wycieczka zawodowa w kl. 1 i 2). 
 
3. Praca w grupach nt. przemysłu wydobywczego w Katowicach-Kostuchnie:  
a) czytamy fragmenty z książki „Kostuchna. Monografia historyczna”- „Kopalnia węgla 
kamiennego Boerschachte”, s. 60-69:  
- rozwój linii kolejowej Katowice – Murcki, później Katowice – Kostuchna,  
- etymologia nazwy: „Szyb Boera”,  
- budowa osiedla robotniczego w Kostuchnie  
- powstanie związków zawodowych na pocz. XX wieku  
- sprzeciw górników wobec złych warunków pracy  
- zamknięcie kopalni w 2015r.  
Omawiamy zebrane informacje, liderzy grup przedstawiają na forum klasy notatki.  
 
4. Wyjaśniamy pojęcie start-up: https://pl.wikipedia.org/wiki/Start-up Zastanawiamy się nad 
nim w kontekście omawianych obiektów np. Muzeum Śląskiego, Silesia City Centre, Galerii 
Wilson.  
 
5. Zapisujemy notatki, wspólnie wybieramy miejsce na wycieczkę klasową np. Muzeum 
Tyskich Browarów Książęcych /także z opcją śląską do wyboru: gwara i stroje śląskie lub trasa 
 ekologiczna/,  http://zwiedzbrowar.pl/nasza-historia/   
https://www.zabytkitechniki.pl/Poi/Pokaz/1725  

https://www.zabytkitechniki.pl/Pokaz/27320/
http://zwiedzbrowar.pl/nasza-historia/
https://www.zabytkitechniki.pl/Poi/Pokaz/1725
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mgr Kamila Balwierz 
 

Konspekt zajęć edukacji regionalnej 
Temat: Miasto przyszłości i wybieram KATO, bo … 

 
CELE: 
 
-ogólne: 
 
● wdrażanie edukacji regionalnej 
● kształtowanie tożsamości lokalnej 
● kształtowanie postawy obywatelskiej 
● kształcenie umiejętności pracy w grupie i społeczeństwie 
 
-szczegółowe: 
 
● uczeń wyjaśnia hasło: miasto przyszłości 
● uczeń opisuje jakim według niego jest miasto Katowice 
● uczeń wymienia zalety i wady miasta 
● uczeń wyjaśnia dlaczego warto żyć w Katowicach 
● uczeń posługuje się przykładami ilustrującymi życie w dużym mieście 
● uczeń wyraża swoje zdanie w dyskusji i potrafi je poprzeć przykładami 
 
METODY I TECHNIKI: 
 
- burza mózgów, 
- pogadanka, 
- praca w grupach połączona z prezentacją wyników, 
- analiza SWOT, 
- mapa mentalna. 
 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 
 
- karta pracy, 
- arkusze i kolorowe mazaki/długopisy. 
 
CZAS: 45 min. 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
- część wstępna 
 
Nauczyciel po przywitaniu uczniów zapoznaje ich z tematem zajęć, który będzie jednym 
z kończących cykl edukacji regionalnej, dlatego podkreśla i przypomina o czym 
dotąd rozmawiano. Następnie zapisuje na tablicy hasło “miasto przyszłości” i prosi swoich 
uczniów o skojarzenia. W ramach tej burzy mózgów wszystkie pomysły zapisane są na tablicy. 
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Po chwili następuje wspólna weryfikacja hasła i pomysłów. Po tym wstępie prowadzący 
przedstawia uczniom czym się zajmą i dzieli klasę na 2 jednakowe zespoły. 
 
- część główna 
 
Pierwsza grupa zajmie się zadaniem pracując metodą SWOT rozstrzygając temat: 
“Wybieram Katowice”. 
Druga grupa zajmie się przygotowaniem mapy mentalnej Katowice - miasto przyszłości. Jeśli 
uczniowie nie znają lub nie pamiętają metody, którą będą pracować należy im krótko 
ją wyjaśnić i kontrolować ich pracę - wspierać/odpowiadać na pytania. 
Po wyznaczonym czasie - około 25 minut zależnie od klasy - uczniowie siadają w kręgu 
i prezentują swoje wyniki pracy. Nauczyciel pełni rolę dziennikarza, który może dopytywać  
o efekty i ciekawe zagadnienia, które pojawią się na arkuszach. 
 
- część końcowa 
 
Nauczyciel na koniec lekcji, gdy dalej siedzi z uczniami w kręgu prosi każdego z nich  
o dokończenie jednego ze zdań ewaluacji podsumowującej: 
“Dzisiaj dowiedziałem/am się, że… “ 
“Uważam, że lekcja była…” 
Na zakończenie nauczyciel zadaje pytanie i prosi uczniów o podniesienie ręki “za”: Kto już 
dziś wybiera Katowice? 
Efekty pracy uczniów na lekcji czyli arkusze SWOT i mapy mentalnej dobrze byłoby 
zamieścić na gazetce klasowej lub szkolnej jako prezentacja zajęć edukacji regionalnej. 
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ANALIZA SWOT 
 

WYBIERAM KATOWICE 
 
 
 

 
 
 
 
 
MAPA MENTALNA 
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Wykaz autorów formatek 
 

Lp. Dział Temat Klasa Autorzy formatek 

1. 
Muzyka, sztuka, kultura i 

literatura. Kulturotwórcza 
rola młodego człowieka. 

1,  2  i 3.  Dziedzictwo kulturowe – 
kultura mieszczańska, robotnicza i 

chłopska. 
II MHK - Agata Muszyńska 

4 i 5. Muzyka w Katowicach – od 
chórów śpiewaczych do 

Miuosh’a. 

II MHK - Agata Muszyńska 

6. Przemiany społeczne  
w tekstach Paktofoniki  

( PFK). 
II 

Ewa Koclejda            
Daniela Dylus 

7, 8 i 9. Najwybitniejsi wśród 
wybitnych – współcześni twórcy 

kultury i sztuki. 
II 

Sonia Gogulla         
Gabriela Wawrzynek 

10 i 11. Instytucje i placówki 
propagujące kulturę w 

Katowicach. 
II Sonia Gogulla 

12 i 13..Wielkie wydarzenia 
kulturalne w Katowicach. 

II 
Sonia Gogulla         

Gabriela Wawrzynek 

14 i 15. Górnośląska kobieta 
dawniej i dziś– wzorce, tradycje, 

stereotypy. 
II MHK - Agata Muszyńska 

2. Sport dawniej i dziś 

16. Najstarsze kluby sportowe 
w Katowicach. 

II 
Beata Staniczek      

Mariola Lux 

17 i 18. Sukcesy katowickich 
sportowców. 

II 
Beata Staniczek      

Mariola Lux 

19. Współczesne sportowe 
oblicze Miasta - sport 

rekreacyjny, miejsca aktywności 
dla mieszkańców. 

II 
Beata Staniczek      

Mariola Lux 

20. Międzynarodowe imprezy 
sportowe w Katowicach. 

II 
Beata Staniczek      

Mariola Lux 

3. Katowice miasto świata. 

21, 22 i 23. Przeszłość daleka i 
bliska – wpływ wydarzeń na bieg 

historii. 
II 

Ewa Koclejda            
Daniela Dylus 

24. Rewolucja przemysłowa XXI 
wieku w Katowicach – od hut i 
kopalń do nowych technologii i 

start up’ów. 

II MHK - Agata Muszyńska 

25. Przedstawicielstwa 
dyplomatyczne w Katowicach. 

II 
Ewa Koclejda            
Daniela Dylus 

26. Konferencje i szczyty 
międzynarodowe w Katowicach 

II MHK - Agata Muszyńska 

27. Katowickie Alma Mater. II Krystian Węgrzynek 

28 i 29. Katowice obecne w 
Europie i na świecie. 

II 
Ewa Koclejda            
Daniela Dylus 

30,31 i 32. Katowice sercem 
Metropolii. 

II Sonia Gogulla 

33-38. Wybieram Katowice –
debata. 

II Krystian Węgrzynek 

Prezentacje 
F.II.1.10-11 

II 
Sonia Gogulla 

F.II. 3.28-29 Daniela Dylus 

Konspekty ze szkół 
F.II.1-3,F.II.1.4-5, F.II.3.24 

II 
Rita Pawłowska 

F.II.1.10-11, F.II.3.33-38 Kamila Balwierz 
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Program edukacji regionalnej: Serce Metropolii – Katowice moje miejsce na Ziemi stanowi 
własność miasta Katowice i rekomendowany jest do użytku w szkołach średnich, dla których 
organem prowadzącym jest miasto Katowice. 
 
 


