
 

Od 1 stycznia 2014r, dzięki 

stypendium Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

zaprosiłam Koszęcinian do 

udziału w projekcie „Koszęcin i 

jego Mieszkańcy”. Właśnie 

dotarliśmy do półmetka, czas 

więc na krótkie podsumowanie.  

 

Od początku roku grupa 

formalnie nie zrzeszonych 

mieszkańców, którzy zaanga- 

żowali się w projekt zmienia 

wizerunek Koszęcinian. Nie 

narzekają, że nic się nie dzieje, 

nie czekają, aż ktoś coś zrobi, 

tylko robią to, co ich interesuje 

lub co uważają za ważne. 

Wspólnie zapraszamy do tego 

działania wszystkich miesz- 

kańców i sympatyków Koszęcina.  

 

Zajmujemy się przede wszystkim 

kulturą i historią Koszęcina, jego 

zabytkami i promocją twórców. 

Organizujemy wydarzenia kultu-

ralne, zajęliśmy się koszęcińskim 

folklorem. W styczniu zaprosi-

liśmy mieszkańców na dwa 

wydarzenia - Ferie z Kolbergiem 

w bibliotece koszęcińskiej i 

międzypokoleniowe koszęcińskie 

kolędowanie. Dotarliśmy do 

różnych zapomnianych, bardzo 

interesujących wspomnień i 

wiadomości z historii i kultury 

Koszęcina. Powoli ale 

systematycznie, często w spon-

tanicznych spotkaniach, ale 

głownie mozolnie szperając w 

materiałach źródłowych zdoby-

wamy kolejne informacje i  

odzyskujemy a to zapomnianą 

piosenkę, a to zagubioną 

legendę, a to wspomnienia o 

ciekawych wydarzeniach. Dzięki 

materiałom źródłowym pozys-

kaliśmy między innymi nowe 

ciekawe informacje o koszę-

cińskich strażakach, harcerzach i 

teatrze. Opracowania te ukazują 

się na blogu 

koszecindawniej.blogspot.com, 

prezentowane będą również we 

wrześniu na spotkaniach podczas 

Europejskich Dni Dziedzictwa.  

 

Wraz z opracowaniem wspom-

nień o koszęcińskich grupach 

teatralnych i długoletnich 

tradycjach teatralnych odżył 

pomysł założenia grupy 

aktorskiej złożonej z dorosłych 

mieszkańców Koszęcina.  Zain-

teresowanych udziałem w takiej 

grupie proszę o kontakt.  

 

Organizujemy warsztaty ręko-

dzieła związanego z koszęcińską 

tradycją w cyklu Śląska Szkoła 

Rękodzieła i Tradycji. 

Dotychczas odbyły się warsztaty 

wikliniarskie prowadzone przez 

Janusza Kosmałę  

i warsztaty witrażu prowadzone 

przez Sylwię Pietrek, podczas 

których 14 osób własnoręcznie 

wyplotło wiklinowe kosze, a 10 

osób nauczyło się robić wielo-

barwne szklane obrazy. W planie 

są kolejne warsztaty rękodzieła. 

Gdyby ktoś z mieszkańców chciał 

poprowadzić warsztaty hafto-

wania oraz robienia tradycyjnych 

kwiatów z bibuły (impregno-

wanych parafiną) proszę o 

kontakt.  

 

Społecznie zajęliśmy sie gminną 

zawalidrogą - budynkiem przy 

ulicy Zamkowej 2, w którym 

własnymi siłami urządzamy letnią 

galerię – miejsce kulturalnych 

spotkań mieszkańców i 

prezentacji koszęcińskich 

rękodzielników i twórców.  



Zamkowa 2 to miejsce tworzone 

po to, żeby pokazywać Koszęcin i 

jego Mieszkańców, ale też żeby 

służyło Mieszkańcom. Liczymy 

na kontakt koszęcińskich twór-

ców, kolekcjonerów, artystów. 

Prosimy o udostępnianie ekspo-

natów na wystawy.  

Obecnie w galerii rękodzieła 

wystawiane są wyroby autorstwa 

koszęcinian: Sylwii Pietrek 

(Witrażowy Upominek) – wyroby 

ze szkła produkowane różnymi 

technikami – m.in. witrażową i 

fusingu, Grażyny Mazur 

(Ciuchomania) – torby, torebki i 

galanteria z filcu, Iwony Rogocz 

(I-ART) - biżuteria, lampy 

recyklingowe Piotra Drucha (Co 

Ty Tworzysz), przedmioty 

pamiątkowe z motywami 

koszęcińskimi Gruss Aus 

Koschentin, decoupage’owa 

biżuteria i przedmioty użytkowe 

Eweliny Mędrali – Młyńskiej, 

wyroby kowalstwa artystycznego 

Janusza Kosmały. 

 

Otoczenie budynku ozdabiamy 

systematycznie kwiatami sadzo-

nymi przez mieszkańców, można 

je przynosić w dowolnym 

terminie. Przed otwarciem galerii 

odbyła się akcja Przynieś 

kwiatka - będzie rabatka.  

 

Gromadzimy i od razu 

udostępniamy pamiątki na 

pierwszej wystawie Haftowane i 

heklowane.  

Prezentujemy już m.in. makatki 

haftowane przez panią Genowefę 

Kryś i gardiny wykonane igłą 

przez pana Józefa Karmańskiego 

– koszęcińskiego fryzjera oraz 

pamiątki udostępnione przez 

panią Bogumiłę Młyńską i Ewę 

Mańko. 

Wszystkich dawnych i obecnych 

mieszkańców Koszęcina, którzy 

mają w swoich szafach i na 

strychach dawne makatki, 

obrusy, gardiny oraz elementy 

strojów, heklowane zazdrostki, 

obrusy, zasłony czy narzuty na 

łóżka prosimy uprzejmie o ich 

wypożyczenie na wystawę (lub 

wypożyczenie jedynie do 

sfotografowania). Poszukujemy 

również zdjęć, na których 

pojawiają się takie przedmioty.  

Celem wystawy jest pokazanie 

tych kiedyś popularnych, a 

obecnie już unikatowych 

pamiątek po naszych babciach 

(lub przedmiotów zbieranych 

kolekcjonersko przez młodsze 

pokolenia), ale również opisanie i 

udokumentowanie wzorów jakie 

występowały i występują w 

naszej miejscowości. Chcemy też 

usłyszeć historie, wspomnienia 

jakie łączą się z tymi 

przedmiotami w Waszej pamięci 

z ich twórczyniami i 

użytkownikami.  Zebrane w ten 

sposób materiały zastaną 

opracowane i opublikowane  

(w przyszłości być może również 

w postaci wydawnictwa). 

Zapraszamy również 

współczesnych hafciarzy i haf-

ciarki, szydełkarzy i szydeł-

karki do zaprezentowania swoich 

dzieł – haftowanych obrazów, 

serwet, kartek okolicz-

nościowych, firanek, zazdrostek, 

kołnierzy itd.  

 

Jednocześnie zbieramy materiały 

na następne  ekspozycje.  

Kolejnym planowanym tematem 

wystawy jest rzemiosło i 

rzemieślnicy, w tym także 

koszęcińskie kosze, koszyki, 

plecionki.  

Na wystawę Koszęcin i jego 

mieszkańcy poszukujemy starych 

zdjęć, na których widoczne są 

domy, zakłady, ulice i ich 

mieszkańcy lub pracownicy, 

organizacje i ich członkowie.  

Można już przeglądać rodzinne 

archiwa w poszukiwaniu 

pamiątek związanych z takimi 

tematami.  

 

Zamkowa 2 to nie tylko galeria, 

to w założeniu także miejsce 

spotkań mieszkańców. Sąsiedz-

two uroczego skweru umożliwia 

również wyjście poza mury 

budynku i sprzyja plenerowym 

spotkaniom. Jeśli tylko znajdą się 

chętni w letnie wieczory i 

popołudnia odbywać się mogą 

potańcówki, wieczorynki dla 

dzieci, rozgrywki gier 

stolikowych i inne spontaniczne 

akcje nawiązujące do 

tradycyjnych wiejskich „spotkań 

przy studni”. W razie deszczu 

galeria to doskonałe miejsce dla 

takich spotkań.  

Jeśli podoba się wam taki pomysł 

zaglądajcie na Zamkową 2.  

 



Na Zamkowej udostępniam 

opracowania dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego, mate- 

riały dla seniorów (z konferencji 

w Marózie), wydawnictwa pre-

zentujące ciekawe projekty. 

Można przychodzić i korzystać na 

miejscu, popijając herbatę.  

 

Bierzemy udział w wydarzeniach 

regionalnych i ogólnopolskich (a 

nawet międzynarodowych), także 

w ten sposób promując twórczych 

Koszęcinian. Do tych drugich 

należy akcja GLOBALNA 

BABA - niekonwencjonalne 

obchody Dnia Kobiet zaini-

cjowane przez Stowarzyszenia 

Folkowisko z Gorajca. To było 

bardzo barwne wydarzenie.  

 

Przy okazji wystawy 

fotograficznej zdjęć Witolda 

Stawiarza, która gościła w domu 

kultury, odbył się konkurs wiedzy 

o owadach. Uczestnicy otrzymali 

fotograficzne gadżety z wybra-

nymi motywami z wystawy.  

 

Wzięliśmy udział w plebiscycie 

Patriotycznie Zakręceni  - 

Inicjatywa,  

do którego zgłoszony został cały 

projekt.  Zajęliśmy w nim trzecie 

miejsce w województwie śląskim.  

Drugie miejsce w województwie 

zajęliśmy w plebiscycie 

Patriotycznie Zakręceni – 

Pozytywka, w którym 

zgłosiliśmy 4 pozytywki z 

Koszęcina – widokówki 

pozytywnie pokazujące naszą 

miejscowość.  

 

Nie podobała się nam obskurna 

obdarta spalonka to 

zorganizowaliśmy akcję 

MAKATKA ULICZNA i 

zasłoniliśmy ją częściowo 

obrazami malowanymi na wzór 

kuchennych makatek.  

 

Przez całe lato w godzinach 

otwarcia galerii zapraszamy na 

Zamkową 2 na dalszy ciąg akcji 

MAKATKA ULICZNA. 

Chcemy zasłonić cały budynek 

do czasu jego rozbiórki. Nie są 

konieczne specjalne zdolności 

malarskie, wystarczy pomysł i 

chęć.  

 

Gramy w Koszęcin(ie) – w 

ramach tego pomysłu promujemy 

różne formy aktywnego 

wypoczynku i aktywnego 

zwiedzania oraz tworzymy gry i 

questy po Koszęcinie (gry 

terenowe polegające na 

zwiedzaniu ze specjalnie  pisa-

nym przewodnikiem). Pierwszy z 

nich został nagrodzony w 

konkursie LGD Spichlerz 

Górnego Śląska, można będzie w 

niego zagrać w czasie wakacji.  

 

W lipcu i sierpniu zaprosimy was 

na akcje fotograficzne „Mój 

dom, moja ulica, moja 

miejscowość” których celem jest 

dokumentacja obecnego wyglądu 

architektury naszej miejscowości. 

Podczas EDD zdjęcia wykonane 

współcześnie porównamy z ich 

archiwalnymi odpowiednikami, a 

następnie stworzymy galerię 

internetową dokumentującą 

zmianę wyglądu naszej wsi.  

 

We wrześniu odbędzie się kilka 

kolejnych wydarzeń kulturalnych, 

a już teraz zapraszamy nie tylko 

do udziału ale i do współpracy 

przy ich organizacji i 

przygotowaniu:  

7 września odbędzie się 

niekonwencjonalnie prowadzone 

Czytanie Sienkiewicza, w 

ramach ogólnopolskiej akcji 

Narodowe Czytanie. Już teraz 

przydadzą się nam osoby będące 

miłośnikami prozy tego pisarza. 

Wkrótce odbędzie się spotkanie 

organizacyjne, niedługo na 

Zamkowej pojawi się ogłoszenie.  

 



Od 13 do 21 września Koszęcin 

po raz pierwszy i jako jedyna 

miejscowość w naszym powiecie 

(a nawet w kilku powiatach) 

weźmie udział w międzyna-

rodowym wydarzeniu jakim są 

XXII EUROPEJSKIE DNI 

DZIEDZICTWA.  

 

Podczas tego wydarzenia 

bezpłatnie zwiedzać można 

będzie z przewodnikami pałac, 

siedzibę nadleśnictwa, kościoły i 

cmentarze koszęcińskie. 

Przygotowane zostaną wystawy. 

Odbędą się spotkania wspom-

nieniowe poświęcone dawnym 

mieszkańcom i ich historiom.  

Wszystkich, którzy chcą 

opowiedzieć o mieszkańcach 

dawnego Koszęcina (nie 

koniecznie swoich przodkach, ale 

także o organizacji, osobie czy 

wydarzeniu, którą uważają za 

godną wspomnienia), które chcą 

pokazać rodzinne pamiątki na 

wystawę lub pokazać je podczas 

tego wydarzenia proszę o kontakt, 

najpóźniej do końca lipca.  

Zachęcam do udział w spotkaniu 

z pracownikiem Archiwum 

Państwowego w Częstochowie, 

który opowie o akcji Zostań 

rodzinnym archiwistą, o tym jak 

przechowywać i konserwować i 

udostępniać rodzinne archiwalia 

oraz do udziału w spotkaniu 

poświęconym ochronie krajobra-

zu kulturowego wsi i dyskusji o 

tym jak powinniśmy dbać o 

Koszęcin, żeby pozostał pięknym, 

wyjątkowym miejscem.  

Zaplanowane są warsztaty 

prowadzone przez koszęcińskich 

twórców i duża wystawa 

dotycząca plecionkarstwa.   

Propozycję szczegółowego 

programu EDD można 

przeczytać w Internecie lub na 

Zamkowej 2.  Niedługo pojawią 

się również foldery z progra-

mem dla całego województwa.  

 

Promujemy wydarzenia i osoby 

związane z Koszęcinem, także w 

mediach regionalnych i ogólno-

polskich (m.in. w Radiowej 

„Trójce”). Udostępniamy infor-

macje o nagrodach i wyróżnie-

niach jakie zdobywają Koszę-

cinianie, głosujemy na nich  

w plebiscytach, zapowiadamy 

wydarzenia lokalne i bierzemy w 

nich udział. O projekcie, 

Koszęcinie i Koszęcinianach 

opowiadałam podczas 13. 

Spotkań Organizacji Działających 

na Obszarach Wiejskich w 

Marózie. Stamtąd również 

przywiozłam sporo wiedzy i 

informacji o wielu dobrych 

praktykach realizowanych na 

terenach wiejskich.  

 

Nasze działania od początku 

promuje przede wszystkim 

Tygodnik Gwarek, wspomina o 

nich czasami lubliniecki dodatek 

do Dziennika Zachodniego, 

ważniejsze informacje przekazują 

nasi księża (za co im wszystkim 

serdecznie dziękuję).  

 

Warsztaty i spotkania odbywają 

się dzięki współpracy biblioteki i 

domu kultury w Koszęcinie, a 

pomieszczenia na letnią galerię 

użyczyła gmina Koszęcin.  

W projekcie współpracują człon-

kowie Stowarzyszenia Odnowy 

Wsi „Nasz Koszęcin”.  

 

Szczegółowe i bieżące informacje 

o projekcie znajdują się  

w internecie na blogu projektu 

koszecinijegomieszkancy.blogspot.

com oraz na stronie facebooka 

„Koszęcin i jego mieszkańcy”. 

Krótkie drukowane informatory 

oraz ogłoszenia bieżące pojawiać 

się będą na Zamkowej 2. 

 

W sprawie projektu i wydarzeń 

można się kontaktować 

telefonicznie (506  919 865), 

mailowo wkoszecinie@zeslaska.pl  

lub osobiście (na Zamkowej 2 w 

godzinach otwarcia galerii lub 

podczas wydarzeń). 

 

Serdecznie dziękuję mieszkań-

com i sympatykom Koszęcina za 

dotychczasową współpracę, 

pomoc i zaangażowanie. Cieszę 

się, że tak dużo udało się nam 

wspólnie zrobić. Zapraszam do 

włączania się w działania – 

zostało nam już tylko pół roku do 

końca projektu.                                     

  Katarzyna Mańko 

(fot. z Zamkowej 2 – Ewelina Mędrala – Młyńska)  
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