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Od powstania Tarnowskich Gór w XVI wieku kopalnic-
two rudy ołowiu z domieszką srebra prowadzili za wła-
sne pieniądze i na własne ryzyko prywatni gwarkowie 
pochodząc z różnych krajów, miast i stanów społecz-
nych oraz władze miejskie

Ostatni rachunek górnictwa komunalnego pochodzi 
z 4 stycznia 1755 roku i tę datę uznano za jego kres. Pry-
watne zamarło rok później, gdy 8 sprowadzonych górników 
pracujących pod nadzorem górmistrza hrabiów Henckel 
von Donnersmarck nie zdołało opanować napływu wody 
do wyrobisk. Próbą ożywienia górnictwa była zgłoszona 
w 1769 r. sztolnia Nicolaia, ale chociaż rozpoczęta, żadnych 
wyników w postaci wydobycia kruszcu nie dała.

Gdy w 1784 roku pod Bobrownikami rozpoczęła działal-
ność kopalnia Fryderyk, a dwa lata później w dzisiejszej 
Strzybnicy huta, ich założyciel i właściciel – Królestwo Prus 
na długie lata zmonopolizowało eksploatację galeny i jej 
przetwórstwo. 

Wydobycie  w  rewirach  kopalni  Fryderyk  na  terenie 
Tarnowskich Gór ustało ostatecznie 
w  1913  roku.  Po  podziale  Górnego 
Śląska między Polskę i Niemcy w 1922 
roku wielka płuczka w rejonie sucho-
górskim i huta w Strzybnicy znalazły 
się po stronie polskiej.  Jednak  jesz-
cze w latach trzydziestych XX wieku 
zwożono do nich koleją wąskotoro-
wą rudę ołowiu wydobywaną na mie-
chowickim polu znajdującym się wraz 
z Bytomiem w Niemczech.

Informacje  o  ostatnich  próbach 
wydobycia  galeny  w  Tarnowskich 
Górach  zamieściła  gazeta  Nowiny 
w kwietniowym numerze z 1935 roku. 
Autor artykułu, nadgórnik Karol De-
wor, napisał w nim, iż starzy polscy 
górnicy przekonani, że pod Tarnow-

Począwszy od pierwszych Dni Gwarków 
zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 14 - 17 
września 1957 roku sztandarowym pro-
duktem spożywczym dla uczestników 
była pospolita kaszanka

 Krupniok z kotła, czyli ugotowany w sa-
ganie  z wrzątkiem,  sprzedawany  dla  po-
krzepienia ciała podczas  imprezy w 1957 
roku,  uznany  został  przez  tarnogórzan 
i przyjezdnych za najbardziej smaczną za-
kąskę. W kolejnych  latach kaszok ugrun-
tował swoją pozycję najlepszego przysma-
ku Dni Gwarków. Każdy, kto bawił na im-
prezie, skosztować musiał krupnioka, któ-
re w większych ilościach sprzedawane były 
też na straganach podczas okolicznościowe-
go jarmarku. Gwarecki krupniok, na równi 
z barwnym korowodem mieszkańców prze-
branych za historyczne postacie związane 
z miastem oraz koncertami, zyskał znacze-
nie symbolu imprezy.

I  nie  było  to  sprzeczne  z  górnośląski-
mi  tradycjami.  Górnicy  ciężko  pracujący 

w podziemiach kopalń musieli  jeść kalo-
ryczne i pożywne posiłki. Śląski krupniok 
miał tylko 15 % kaszy, reszta to były podro-
by; płuca, wątroby, ozory, skórki wieprzowe, 
tłuszcz i krew z uboju oraz przyprawy; cebu-
la, pieprz, majeranek. Farsz znajdował się 
w osłonce z jelit. Krupniok miał kształt kieł-
basy o grubości 5 cm i długości 15 cm. Ka-
szankę rębacze jedli pieczoną albo parzoną. 

Potrawy tej – już znanej w Niemczech, 
Słowacji  i  Węgrzech  –  nie  znali  jednak 
pierwsi górnicy i gwarkowie wydobywają-
cy kruszce od XVI wieku w okolicy Tarnow-
skich Gór. Pierwsze zapiski o konsumowa-
niu kaszanki w podgliwickiej wsi pochodzą 
z końca XVIII wieku. Spożywanie krupnio-
ków upowszechniło się na Górnym Śląsku 
na dobre wraz z rozwojem górnictwa węgla 
w latach 30. XIX wieku.

Najprawdopodobniej husaria króla Jana 
III Sobieskiego nie była częstowana przez 
mieszkańców  Tarnowskich  Gór  kaszan-
ką,  której  szerzej  nie  znano  również  do 
XVII wieku w Rzeczypospolitej.  Chociaż 
nie ma co do tego całkowitej pewności, że 

jakiś husarz nie skosztował w mieście gwar-
ków krupnioka, gdyż Jan Chryzostom Pa-
sek wspominał w swoich „Pamiętnikach”, 
jak to w 1658 roku podczas wyprawy wo-
jennej Stefana Czarneckiego do Danii, tam-
tejsi mieszkańcy uraczyli żołnierzy specja-

Krupniok, strategiczna wędlina
łem, jakim była dla nich kaszanka. Dumny 
Sarmata oczywiście odmówił poczęstunku 
„...i mnie częstowano tym do uprzykrzenia, 
ażem powiedział, że Polakom tego jeść nie 
godzi, bo by nam psi nieprzyjaciółmi byli, 
gdyż to ich potrawa.”

Olbrzymia popularność w PRL gwarec-
kich krupnioków spowodowana była także 
brakami aprowizacyjnymi w czasach socja-
lizmu. Z powodu braku szlachetniejszych 
wędlin władzom było na rękę forowanie ka-
szanki. Chociaż w kryzysowych latach na-
wet z produkcją krupnioków miały kłopot 
tarnogórskie zakłady mięsne. Nie dość, że 
brakowało podrobów  i  krwi  z uboju, nie 
było  też kaszy. Organizatorów Dni Gwar-
ków nie raz ratował przed kompromitacją 
sam wojewoda Jerzy Ziętek, załatwiając na 
imprezę 200 wagonów z pęcakiem, bo krup-
nioków nie mogło zabraknąć. 

Dobrze radzili sobie też mieszkańcy, ho-
dując w przydomowych chlewikach prosia-
ki. Świniobicie, podczas którego mistrzem 
ceremonii  był  masarz,  miało  charakter 
wielkiego  święta,  równego Dniom Gwar-
ków.  Krupniokami  po  uboju  obdarowy-
wani byli wszyscy, którzy dokarmiali świ-
nie obierkami, chlebem, pomyjami. Szyn-
ki i słonina były dla wybranych.

Ryszard Bednarczyk

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach zaprasza na piknik, który odbę-
dzie się 17 września
 
 Wydarzenie stanowi element zadania publicznego „Turniej Strzelecki z okazji Dni Tarno-

górskich Gwarków i 25-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich 
Górach” współfinansowanego przez Gminę Tarnowskie Góry. Współorganizatorem pikni-
ku jest Muzeum w Tarnowskich Górach. Spotkanie na strzelnicy (ul. Towarowa 6) poprze-
dzi o 11.00 wizyta w tarnogórskim Muzeum (Rynek 1) oraz spacer po mieście. Uczestnicy 
tej części imprezy zapoznają się z pamiątkami i miejscami związanymi z Bractwem Strze-

leckim w Tarnowskich Górach założonym w 1780 r. O 13.30 na terenie kompleksu brac-
kiego przygotowanych zostanie szereg atrakcji a wśród nich m.in. wystawa broni palnej, 
turniej strzelecki, tradycyjne strzelanie do kura oraz poczęstunek polowy. W przypadku 
złej pogody bracia kurkowi zapraszają na godzinę 13.30 do kompleksu Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. 

Organizatorzy proszą o zarejestrowanie swojego uczestnictwa w wydarzeniu do 10 wrze-
śnia 2022 r. Polega ona na przesłaniu maila (na adres: kbs.tgory@onet.pl) z imieniem i na-

zwiskiem zgłaszającego oraz informacją o 
liczbie uczestników z podziałem na osoby 
dorosłe i dzieci. Decyduje pierwszeństwo 
zgłoszenia. Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny. 

(K)

Piknik Bracki 17 września 

skimi Górami są jeszcze pokłady galeny godne wydobycia, 
wyszli do dyrekcji huty z inicjatywą uruchomienia kopalni 
w okręgu bobrownickim.

W 1923 roku huta zdecydowała się rozpocząć poszuki-
wania od szybu Engel (Anioł). Uczyniła to wbrew ostrzeże-
niom doświadczonych górników, którzy wiedzieli, że trze-
ba go będzie nie tylko częściowo odkopać i na nowo obmu-
rować wraz z podszybiem, ale też że w jego pobliżu krusz-
ców już nie ma.

Ostatecznie pięciu wykwalifikowanych górników, sied-
miu wozaków przewożących taczkami urobek w chodni-
kach pod szyb i jeden nadgórnik osiągnęli pewne rezulta-
ty w wycinkach filarów odległych od szybu 600 do 1000 m. 
Urobek wyciągano w kuble przez szyb Anioł windą ręczną, 
a później kołowrotem obracanym przez konie, które co-
dziennie dochodziły i odchodziły do Strzybnicy.

Dyrekcji huty nie usatysfakcjonowała jakość uzyskane-
go kruszcu, co wraz z niechęcią do inwestycji w ulepszenia 
urządzeń i zmiany organizacji pracy zaprzęgowych koni, 
spowodowało zamknięcie kopalni w maju 1925 roku. 

Jednak już w październiku tego sa-
mego roku wydzierżawiono szyb i ko-
palnię na 5 lat firmie Salomona Blo-
cha z Tarnowskich Gór. Wtedy w jed-
nym z chodników ułożono 400 m szyn 
kolejki kopalnianej, ale w innych na-
dal przewożono urobek taczkami pod 
szyb z odległości 800 m. Urobek wycią-
gano kołowrotem ręcznym. Napędem 
łamaka brył i sortownika bębnowego 
była stara, mobilna maszyna parowa, 
a wodę do płuczki dostarczał rurociąg 
od zakładu wodociągowego z szybem 
Staszic. Zatrudniano 50–70 pracowni-
ków w tym 6 urzędników. Kopalnię za-
mknięto po 15 miesiącach działania.

K. Dewor podał też dane o wydoby-
ciu, a z nich można wyliczyć, że kopal-

nia pod zarządem państwowej huty osiągnęła znacznie gor-
sze rezultaty eksploatacyjne niż pod zarządem Salomona 
Blocha, którego można nazwać ostatnim z tarnogórskich, 
prywatnych „srebrnych gwarków”.

Plakat z 1987 roku ze zbiorów SMZT

Ostatni tarnogórski gwarek

Zdjęcie portretowe Salomona Blocha z żoną Herthą Bloch-Schleier 
w zabawnej scenerii – 1917 rSalomon Bloch, 1930 r.

Ciąg dalszy na stronie 9.
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Powiat Tarnogórski przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
i pozyskanych Funduszy Europejskich zakończył inwestycję modernizacji jednych z naj-
nowocześniejszych laboratoriów chemicznych w naszym regionie.

Inwestycja wartości ok. 2,3 mln zł znajduje się w Zespole Szkół Chemiczno-Medycz-
nych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach i służyć będzie uczniom tarnogór-
skich szkół ponadpodstawowych.

Na powyższą kwotę składają się:
• Roboty budowlane i instalacyjne: 1,3 mln zł
• Wyposażenie: 1 mln zł
• Otrzymane dofinansowanie: 1,1 mln zł
• Wkład powiatu: 1,2 mln zł

W ramach prac powstały 4 nowoczesne pracownie laboratoryjne wraz z zapleczem 
technicznym i sanitarnym, gdzie jednocześnie w zajęciach może uczestniczyć prawie 
100 uczniów. Każda z pracowni wyposażona jest w specjalistyczny, sprzęt m.in. mikro-
skopy; wagi analityczne i techniczne; wstrząsarki sitowe; zestawy do elektroforezy; wi-
rówki, zmywarki, cieplarki, chłodziarki laboratoryjne; piece muflowe; sterylizator labo-
ratoryjny i komora laminarna.

Pracownie wyposażone są także w nowoczesny sprzęt techniczny (stoły, krzesła, sza-
fy) i multimedialny (komputery, laptopy, monitory interaktywne). Zastosowano też naj-
wyższe standardy bezpieczeństwa z jednoczesnym dostosowaniem pomieszczeń dla 
osób niepełnosprawnych.

Remont laboratoriów to kolejna istotna inwestycja w edukację młodzieży i wielki 
krok w rozbudowie zaplecza techniczno-warsztatowego tarnogórskich szkół ponad-
podstawowych.

Warto podkreślić, że zakończenie inwestycji i modernizacji laboratoriów zbiegło się 
w czasie z rocznicą otwarcia pierwszego Technikum Chemicznego w Tarnowskich Górach 
właśnie w budynku tej szkoły, które miało miejsce 55 lat temu – 1 września 1967 roku.

Powiat Tarnogórski inwestuje w nowoczesne 
laboratoria dla tarnogórskiej młodzieży
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Do 1988 roku życie literackie w Tarnowskich Górach 
koncentrowało się w wyłącznie w zinstytucjonalizo-
wanych ośrodkach kultury takich jak: Miejska Biblio-
teka Publiczna, Dom Kultury „Kolejarz”, Muzeum tar-
nogórskie, Klub ZSMP „Czarny Pstrąg”, Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej czy Klub Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Gwarek”, w którym od początku jego 
działalności odbywały się spotkania autorskie, a w la-
tach 1978-1984 doroczne Tarnogórskie Sejmiki Literac-
kie organizowane przez poetę Krystiana Krzemińskiego
Wynikało to z mechanizmów kontroli państwowej i ide-

ologicznej. Brak dużego środowiska artystycznego unie-
możliwił  samorzutne  powstawanie  takich  ośrodków 
kultury  jak kawiarnie czy  salony  literackie. Działalność 
cenzury, jak również utrudniony dostęp do technicznych 
środków literackich (maszyny do pisania, drukarnie, po-
wielacze) i wysokie koszty z tym związane, uniemożliwia-
ły wydawanie książek nakładem autora. Po transformacji 
ustrojowej 1990 roku pojawiło się w Tarnowskich Górach 
wielu ciekawych twórców i wiele nowych miejsc, w których 
toczyło się życie kulturalne miasta.

Jednym  z  przejawów  przemian  polityczno-gospodar-
czych w Polsce po 1988 roku było powstawanie miejsc o cha-
rakterze klubowo-gastronomicznym. Niejednokrotnie wła-
ściciele tych lokali mieli ambicje stworzenia czegoś więcej 
niż tylko kolejnej kawiarni czy restauracji. Jako pierwsza po-
wstała herbaciarnia Tea Bar przy ul. Przesmyk, następnie 
galeria Inny Śląsk przy Karola Miarki, galeria Pod-Nad pod 
podcieniami, kawiarnia Lamus u Goethego przy ul. Górni-
czej, restauracja-galeria Wiśniowy Sad przy ul. Odrodzenia 
i restauracja Kurna Chata przy ul. Królika. W tych miejscach 
kwitło życie  literackie Tarnowskich Gór. Odbywały się spo-
tkania z autorami, mityngi literackie (także międzynarodo-
we), spotkania dyskusyjne, koncerty poezji śpiewanej, hap-
peningi literackie, występy kabaretu literackiego Tarnina 
i konkursy poetyckie. W niektórych z tych lokali nadal toczy 
się życie literackie Tarnowskich Gór, a w miejsce dojrzałych 
poetów z dużym dorobkiem twórczym pojawiają się młodzi 
twórcy poszukujący dopiero własnego głosu w przestrze-
ni literackiej miasta. Tę literacko-artystyczną zmianę war-
ty możemy obserwować w ostatnich latach na własne oczy.

W 2018 roku Marcin Kuźbik razem z Marią Wylężek i Szy-
monem Bryzkiem postanowili stworzyć przestrzeń do wy-
miany myśli artystycznej, aby chętni mogli pokazywać swe 
prace w różnorodnych formach i w stylach. Pierwsze spo-
tkanie odbyło się 14 kwietnia w galerii Pod-Nad prof. Wer-
nera Lubosa. Pojawiły się recytacje, projekcje, wystawy, 

performance  i muzyka. Tak zapoczątkowała swoją dzia-
łalność „Pralnia” zrzeszająca w swych szeregach literatów, 
grafików, malarzy i fotografików. Następnie młodzi artyści 
przenieśli się do galerii Inny Śląsk Krzysztofa Mazika, któ-
ry zawsze wspierał wszelkie działania kulturotwórcze mło-
dzieży. Współpraca z Tarnogórską Fundacją Kultury i Sztu-
ki zaowocowała wydaniem dwóch książek dokumentują-
cych działalność grupy. Publikacje zostały dofinansowane 
ze środków Gminy Tarnowskie Góry.

„Pralnia, tomik pierwszy – dzieła wyprane” ukazał się 
w 2020 roku pod redakcją: Marcina Kuźbika, Marii Wylężek 
i Szymona Bryzka. Zawiera 96 stron z wierszami, prozą, fo-
tografiami i grafikami autorstwa młodych ludzi z Tarnow-
skich Gór i okolic. Redaktorom chodziło o utrwalenie twór-
czości prezentowanej na spotkaniach i wsparcie młodych, 
lokalnych artystów. W publikacji tej literaturę reprezentują: 
Szymon Bryzek, Małgorzata Czerwień, Paulina Gotszlich, 
Maria Wylężek, Julia Klyta, Kamil Król, Marcin Kuźbik, Na-
talia Leniec, Zuzanna Michalik, Natalia Mikołajczyk, Maria 
II (Niełaskawa), Alicja Noczyńska i Tymoteusz Pawłowski. 
Fotografie publikują: Maks Szota, Julia Banduch i Maks Ma-
łota. Grafikę: Maja Staszek, Ksawery Sajdak i Stefan Racz-
kowski. Malarstwo: Natalia Leniec.

W 2021 roku opublikowano książkę „Pralnia, tomik dru-
gi – dzieła wywieszone” pod tą samą redakcją. W tej stu-
ośmiostronicowej publikacji literaturę reprezentują: Julia 
Klyta, Marta Korczyńska, Tomasz Rosowski, Jakub Wrzy-
ciel, Weronika Gajdzik, Małgorzata Czerwień, Natalia Gó-
recka, Marcin Kuśbik, Szymon Bryzek, Petra Dahlmann, Ja-
goda Kaczmarczyk i Weronika Kułacz. Fotografię: Maks Szo-
ta, Zuzanna Szombara, Nikola Nina Skopowska, Maks Mało-
ta, Wojciech Przybylski i Dawid Skowron. Grafikę: Szymon 
Mazur, Eliza Pilarska, Maja Kozłowska, Marta Górecka.

Forma obydwu książek jest podobna. Plastyka uzupeł-
nia literaturę, dając możliwość młodym twórcom zapre-
zentowania swoich prac. Oczywiście nie wszystkie „dzieła 

wyprane i wywieszone” w tych tomikach podobają mi się, 
ale nie to jest najważniejsze. I chociaż wzruszają mnie swo-
ją młodzieńczą naiwnością notki biograficzne zamieszczo-
ne na początku prezentacji każdego autora, to chciałbym 
się skupić na osobach, których twórczość, moim zdaniem, 
jest najdojrzalsza i najwartościowsza – Małgorzacie Czer-
wień i Paulinie Gotszlich.

W oficjalnych biografiach Małgorzaty Czerwień może-
my przeczytać, że urodziła się w 2001 roku, jest studentką 
dramaturgii na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. 
Próbuje swoich sił jako dramatopisarka i reżyserka z nie-
instytucjonalnymi i nieformalnymi grupami teatralnymi. 
Zaczynała w Ognisku Teatralnym u Machulskich. Uczy się 
w „Szkole Pisania Sztuk” przy Teatrze Śląskim. Nagrodzo-
na została w konkursie „Szukamy Polskiego Szekspira” za 
teksty „Oktopa” (2016) i „Herb Zgniła Pietruszka” (2018), fi-
nalistka Konkursu na Sztukę dla dzieci i młodzieży za tekst 
„Słuchaj do dna” (2020). Ale niewiele osób wie, że jeszcze 
w szkole podstawowej rodzice wydali  jej  tomik wierszy, 
a w gimnazjum drugi. Wiersze Małgorzaty znajdują się rów-
nież w „Antologiach Poezji dziecięcej” tom XII (2014/2015) 
i tom XIII (2015/2016). Jak widać mamy do czynienia z oso-
bą, która od dziecka, od pierwszych klas szkoły podstawo-
wej wiedziała czego chce i konsekwentnie prowadzi swo-
ją karierę twórczą. Myślę, że w niedalekiej przyszłości bę-
dziemy świadkami dużych sukcesów Małgorzaty Czerwień.

Drugą  autorką,  której  twórczość  jest  godna  zauwa-
żenia  jest  tarnogórzanka Paulina Gotszlich Urodziła  się 
w 1992 roku. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Ślą-
skim w Katowicach oraz filologię angielską w Wyższej Szko-
le Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pracuje w Salezjańskim 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach, 
gdzie uczy języka polskiego. Współpracuje z Radiem Klang, 
dla którego prowadzi comiesięczne audycje „Lica Liceali-
stów”. Swoje wiersze publikowała w „Odrze”, „2Miesięczni-
ku”, „Helikopterze”, „Wyspie”, „Cegle”, „Nowej Gazecie Lite-
rackiej”, „Nowych myślach”, almanachach Fundacji Dużego 
Formatu: „Lustra” (Warszawa 2013), „Połów. Poetyckie de-
biuty 2016”, antologii „Grała w nas gra” (2017). W roku 2016 
zdobyła główną Nagrodę im. Andrzeja Krzyckiego, a w 2019 
roku Fundacja Dużego Formatu opublikowała jej debiutanc-
ką książkę „Bezdech”. Z pewnością będę jeszcze pisał na te-
mat tego tomiku, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że to do-
bra, bezpretensjonalna, mocna poezja.

Chociaż  starzy  literaci  odchodzą  –  Bolesław  Lubosz, 
Chrystian Skrzyposzek, Jadwiga Dragon-Kulczyńska, Ma-
rian Wilk, Piotr Guzy, Jan Tytko, Edward Baczyński, Hen-
ryka Kocot – cieszy mnie, że nastają nowi, którzy w nowych 
czasach tworzą życie literackie naszego miasta. Promują 
swoją twórczość w nowych miejscach lub w miejscach o bo-
gatej tradycji kulturowej. W ten sposób zapisują nowe karty 
geografii literacko-kulturowej Tarnowskich Gór.

Andrzej Kanclerz

„PRALNIA” 
– literacko-artystyczna zmiana warty

Kolekcja eksponatów wolnomular-
skich w Muzeum w Tarnowskich Górach 
wzbogaciła się w 2022 r. o Masoński Me-
dal Pokoju (Masonic Peace Medal) oraz 
Masoński Medal Wdzięczności (Masonic 
Gratitude Medal)

Historia  obu  obiektów wiąże  się  z  Ar-
turem  księciem  Connaught  i  Strathe-
arn (1850–1942), synem królowej Wiktorii 
(1819–1901). W latach 1901–1939 pełnił on 
funkcję Wielkiego Mistrza Wielkiej  Zjed-
noczonej Loży Anglii (United Grand Lodge 
of England) – najstarszej i jednej z najważ-
niejszych na świecie organizacji wolnomu-
larskich. Jego zamysłem było upamiętnie-
nie brytyjskich masonów, którzy polegli lub 
zaginęli podczas służby wojskowej w trak-
cie I wojny światowej. Aby przedyskutować 
tę kwestię zorganizował konferencję bry-
tyjskich wolnomularzy 27 czerwca 1919 r. 
Odbyła  się  ona w Royal Albert Hall,  sali 
koncertowej znajdującej się w londyńskiej 
dzielnicy South Kensington i zadedykowa-
nej ojcu księcia Artura – księciu Alberto-
wi (1819–1861). W podziękowaniu za wzię-
cie udziału w przedsięwzięciu oraz odpo-
wiednie datki, każdy jego uczestnik otrzy-
mał później Masoński Medal Pokoju. 

Na  awersie  owalnego, wykonanego  ze 
srebra medalu znajduje się wyobrażenie Po-
koju w postaci kobiety trzymającej gołębicę 

oraz anioła z gałązką oliwną w dłoni (sym-
bolem brytyjskiego zwycięstwa w wojnie), 
symbole wolnomularskie – kolumny Boaz 
i Jakim zwieńczone sferami i młotek kamie-
niarski oraz inskrypcja „Peace 1919” („Po-
kój 1919”). Na łączniku nad otokiem z or-
namentem z kolb i liści kukurydzy ukaza-
no  uniwersalny  symbol masoński  –  cyr-
kiel na węgielnicy. Na rewersie umieszczo-
no herb Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, 
motto „AVDI VIDE TACE” („Słuchaj, Patrz, 
Milcz”) oraz na łączniku po raz kolejny cyr-
kiel na węgielnicy. Medal z ciemnoniebie-

ską wstążką upamiętnia podpisanie trakta-
tu wersalskiego 28 czerwca 1919 r. Zaprojek-
tował go medalier i rzeźbiarz Edward Car-
ter Preston (1885–1965), a wyprodukowała 
firma J R Gaunt.

Rezultatem  konferencji  było  utworze-
nie Masonic Million Memorial Fund (Ma-
sońskiego Milionowego Funduszu Pamię-
ci). Kolejna zbiórka zorganizowana zosta-
ła w 1925 r. w centrum wystawienniczym 
Olympia w West Kensington w Londynie. 
Był  to obiad, na który zaproszono ponad 
siedem tysięcy gości, prawdopodobnie re-

kordową  liczbę  ludzi, 
którzy wspólnie spoży-
li  posiłek pod  jednym 
dachem.  O  jego  roz-
machu  może  świad-
czyć,  że  obsługiwało 
go  około  tysiąca  dwu-
stu pięćdziesięciu kel-
nerów, a łączna długość 
stołów wyniosła osiem 
kilometrów.  W  menu 
znalazły  się  m.in.  ło-
soś,  jagnięcina,  kur-
czak z ozorkami oraz 
szynka York. Podobnie 
jak w przypadku kon-
ferencji  w  Royal  Al-
bert  Hall,  uczestnicy 
przedsięwzięcia  (i  za-

Brytyjskie medale wolnomularskie 
razem darczyńcy) otrzymali Masoński Me-
dal Wdzięczności. 

Na awersie wykonanego ze złoconego sre-
bra medalu o kształcie zbliżonym do krzyża 
celtyckiego znajduje się wyobrażenie bogi-
ni zwycięstwa (greckiej Nike lub rzymskiej 
Wiktorii) trzymającej wieniec oliwny, fasa-
da świątyni antycznej w porządku jońskim 
oraz  inskrypcje „GRATITUDE” („Wdzięcz-
ność”), „Arthur G.M.” (Arthur Grand Master 
– nawiązanie do Wielkiego Mistrza księcia 
Artura), „MMM” oraz „1925”. Medal z ciem-
noniebieską wstążką wyprodukowany zo-
stał przez firmę Birmingham Medal Co.

Ostatecznie, po zebraniu ponad miliona 
funtów  szterlingów,  zdecydowano  o  wy-
budowaniu Masońskiego Pomnika Poko-
ju  (Masonic  Peace Memorial), w  którym 
umieszczono wykonany z brązu ołtarz z na-
zwiskami trzech tysięcy dwustu pięćdzie-
sięciu brytyjskich wolnomularzy poległych 
w trakcie I wojny światowej. Budynek w sty-
lu art déco wzniesiono w latach 1927–1933 
na miejscu dawnej Tawerny Wolnomularzy 
(Fremasons’ Tavern) należącej do Wielkiej 
Zjednoczonej Loży Anglii. Obecnie gmach 
ten  nosi  nazwę  Sali Wolnomularzy  (Fre-
emasons' Hall)  i dalej służy  jako siedziba 
tej organizacji, miejsce spotkań wielu lon-
dyńskich lóż oraz popularna atrakcja tury-
styczna. 

Rafał Ludwikowski
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Niezliczona ilość Ślązaków szczególną 
atencją darzy postać św. Anny, matki 
Maryi i babci Jezusa. Z pewnością duży 
wpływ na ten fakt ma sanktuarium na 
Górze św. Anny – jedno z najważniej-
szych miejsc kultu religijnego dla Gór-
nego Śląska (św. Anna jest patronką die-
cezji opolskiej)

Potwierdzają  to  wspomnienia  tarno-
górskiego rzeźbiarza Jerzego Liska, który 
mówi, że dla jego dziadków to sanktuarium 
było miejscem wyjątkowym. Zawsze stara-
li się szybko i sprawnie zorganizować żni-
wa, aby pojechać na odpustową pielgrzym-
kę. Jeszcze dziś słyszy słowa: „Trza szybko 
pożniowować i jechać na Anaberg”. W od-
różnieniu dla innych miejsc pątniczych np. 
do Jasnej Góry, gdzie nie jest pewien, czy 
kiedykolwiek tam byli. Wielu mieszkańców 
ówczesnych Starych Tarnowic równie chęt-
nie rokrocznie pielgrzymowało do sanktu-
arium św. Anny – jak podkreśla. 

Podczas badań terenowych dotyczących 
tradycyjnej  religijności, usłyszałam  takie 
tłumaczenie, które było osobistą refleksją 
mojego rozmówcy, dlaczego św. Anna jest 
tak ważna na Śląsku. Jak wyjaśnił, w ślą-
skich rodzinach to właśnie „starka” spra-
wowała władzę. Z jej zarządzeniami nie dys-
kutowano; jak powiedziała, tak było zrobio-
ne. Te przemyślenia były związane z tym, że 
wielu mężczyzn zginęło na wojnach, w po-
wstaniach czy też w kopalniach. W jego od-
czuciu w związku z tym w śląskiej rodzinie 
panował  swoistego  rodzaju matriarchat. 
Dlatego wierni tak ochoczo szturmowali 
sanktuarium św. Anny, licząc, że w św. Ro-
dzinie panują takie same zwyczaje.

Tarnogórski kościół św. Anny 

W przestrzeni ścisłego, dzisiejszego cen-
trum miasta, drugi co do starszeństwa jest 

kościół,  który  jest  pod  wezwaniem  św. 
Anny, ale nie było tak od początku. Pierw-
szy powstał cmentarz, zaraz późnej 
została  wybudowana  w  latach 
1617–1619  kaplica  cmentar-
na,  dzięki  hojnej  daro-
wiźnie  burmistrza  Ja-
kuba Gruzełki, nazwa-
na  na  cześć  swojego 
głównego  fundatora 
kościołem (Apostoła) 
Jakuba.  Nazwy  „ko-
ściół św. Anny” i „ko-
ściół (Apostoła) Jaku-
ba” były używane za-
miennie aż do połowy 
XVIII w. 

W  1663  r.  kościół 
przeszedł  we  władanie 
katolików,  wówczas  też 
zmienił  się patron. Trudno 
jednoznacznie  wskazać,  dla-
czego zdecydowano się na tę świę-
tą. Ze względu na  to,  że materiały archi-
walne milczą w tej kwestii, możemy jedy-
nie snuć przypuszczenia na podstawie róż-
nych faktów.

W niektórych źródłach św. Anna poja-
wia się jako patronka górników. W „Żywo-
tach świętych Pańskich na wszystkie dnie 
roku” z roku 1910, wydanej nakładem Ka-
rola Miarki, czytamy: „Wielka ta święta jest 
opiekunką ubóstwa, a wespół z Joachimem 
patronką stadeł małżeńskich. W stronach 
zaś obfitujących w kopalnie srebra napo-
tkać można gęsto rozsiane kościoły  i ka-
pliczki na jej cześć wystawione, górnicy bo-
wiem owych kopalń czczą w niej swą orę-
downiczkę”. Jej wsparcia upatrywali rów-
nież górnicy z kopalń złota  (w okolicach 
Złotego Stoku znajduje się kaplica pod jej 
wezwaniem). W  znanych modlitwach do 
św. Anny nie ma  jednak bezpośredniego 
nawiązania do górników, jedynie w litanii 
dwa wezwania wybrzmiewają jakby na po-
trzeby tego zawodu: „abyś wszystkich, któ-
rzy w trudnych warunkach pracują wspo-
magała, abyś nam w godzinę śmierci z po-
mocą przybyła”. (Dziś powszechnie czczo-
na jest św. Barbara. Szczególnie opiekuje 
się górnikami w momencie śmierci – za-
opatruje ich w wiatyk). 

Zmiana patrona mogła być również spo-
wodowana  „modą”  na  św.  Annę.  Warto 
wspomnieć, że wówczas rozpoczął się kult 
na Górze św. Anny, z 1599 roku pochodzą 
wzmianki  o  pierwszych  pielgrzymkach, 
które nawiedzają to miejsce, a w 1629 r. na 
pewno docierają tam pobożni gliwiczanie 
(według zapisu w kronice klasztoru refor-

matorów  z Gliwic). W  pobliskim Lubliń-
cu w 1653 roku zbudowano drewniany ko-

ściółek pod wezwaniem św. Anny. 
Natomiast w Krakowie od roku 

1590 działało Bractwo Świętej 
Anny, którego szczególnym 
celem była obrona wiary 
katolickiej przed prote-
stantami i innymi inno-
wiercami. Należy rów-
nież  wspomnieć,  że 
do 1821 roku Tarnow-
skie Góry należały do 
diecezji krakowskiej, 
czyli ten wątek wyda-
je się być też dość zna-
czący. 

Ikonografia 

Obecnie  w  tarnogór-
skim kościele są dwa ikono-

graficzne  przedstawienia  św. 
Anny. W ołtarzu głównym (w ostat-

nim czasie dzięki działaniom proboszcza 
i wsparciu  samorządu Tarnowskich Gór, 
ołtarz został poddany gruntowej renowa-
cji,  a  jego obecna kolorystyka nawiązuje 
do dawnej, co pamiętają niektórzy miesz-
kańcy Tarnowskich Gór) znajduje się płót-
no pokaźnych rozmiarów, pędzla wiedeń-
skiego malarza Johanna Baptisty Reitera, 
z 1846 r., ukazujące św. Annę nauczającą. 
Według tradycji to ona przekazała i wpoiła 
córce prawdy boże, dlatego jej atrybutem 
jest księga lub zwój pisma.

Drugi wizerunek to figura przedstawia-
jąca tę samą scenę, co w ołtarzu głównym. 
Jednak  jej dość duży rozmiar  i umiejsco-
wienie  sprawiają wrażenie  bardzo  „real-
nych” i bliskich. Przypuszczalnie pochodzi 
ona również z XIX w. Niestety nie wiemy, 
jaki wizerunek świętej był w tym kościele 
do  czasów  dużej  przebudowy  w  latach 
1846–1847. 

Na Śląsku bardziej popularny oraz roz-
propagowany  był  i  jest  wizerunek  XV-
wiecznej, lipowej, łaskami słynącymi figur-
ki z „Anabergu”, który jednocześnie jest jej 
relikwiarzem (w głowie figury umieszczone 
są kości świętej). Święta Anna trzyma na rę-
kach Maryję i Jezusa, powszechnie określa-
na jest jako Święta Anna Samotrzeć (słowo 
to przed wiekami określało kogoś będące-
go w towarzystwie dwóch osób). Ten rodzaj 
przedstawienia jest dość typowy dla sztuki 
średniowiecza, poprzez piastowanie na rę-
kach ma podkreślić rodzinne więzy i uczu-
cia. Wydaje  się  celowym  zabiegiem  po-
mniejszenie postaci Maryi,  która  zawsze 
wskazuje na syna – Odkupiciela.

Wokół świętej Anny
Św. Anna w zbiorach Muzeum  

w Tarnowskich Górach 
W twórczości  Jerzego Liska postać św. 

Anny ma  szczególne  znaczenie  (również 
pielgrzymował na Górę św. Anny, a w jego 
pracowni można zobaczyć pamiątki z tego 
miejsca). Wyrzeźbił on cykl dzieł przedsta-
wiających postać tej świętej. Muzeum po-
siada dwie prace, w jednej z nich autor wy-
korzystał naturalne walory drewna do kom-

pozycji. Ikonograficznie nawiązuje do typu 
św. Anna Samotrzeć. Uwaga odbiorcy sku-
pia się na twarzach matki i córki, które są 
podobne  (głowa  Maryi  jest  nieznacznie 
mniejsza). Jezus ukazany jest w wieku nie-
mowlęcym, w rękach trzyma jabłko – sym-
bol przekazanego życia. Na głowach posta-
ci znajdują się otoki – nawiązanie do koron.

Wizerunki św. Anny pojawiały się rów-
nież w przestrzeniach mieszkalnych Śląza-
ków. Przykładem tego jest niewielki oleo-
druk ukazujący św. Annę nauczającą. Pod 
względem kolorystycznym bardziej przy-
pomina  staloryty.  Pochodzi  z  przełomu 
XIX/XX w. 

Z pielgrzymek na Górę św. Anny przy-
noszono liczne pamiątki. W naszych zbio-
rach  znalazł  się  porcelanowy  mlecznik 
dekorowany wedutą (widokiem) tego sank-
tuarium. Mlecznik  był  dedykowany  nie-
mieckojęzycznym pątnikom. W tym sank-
tuarium  nabożeństwa  przeważnie  były 
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Przygoda z górnictwem najwyraźniej nie 
oznaczała dla niego kłopotów finansowych, 
bo już w lutym 1927 roku fotograf uwiecz-
nił  go w Gizie na dromaderze. Kilkuoso-
bowa  grupka  towarzyszących  mu  osób, 
w tym trzech pozuje przed piramidą Che-
opsa i Sfinksem. 

Historię  rodziny  Blochów  w  Tarnow-
skich Górach zaczyna w 1812 roku kupiec 
Izaak. Jego liczni sukcesorzy też trudnili się 
kupiectwem, ale tylko Salomon, syn Kar-
la i Amalii z.d. Ritter, spróbował swych sił 
jako przedsiębiorca górniczy. Nie wiadomo, 
kiedy się urodził i kiedy zmarł. W 1913 roku 
ożenił  się  z Herthą  Schleier  i miał  z  nią 
dwóch synów i córkę. W latach 1926, 1929 
i 1930 wybierano go do władz tarnogórskiej 
gminy wyznawców judaizmu. 

Do rodziny Bloch należały domy nr 4 i 6 
stojące do dziś na parceli przy ul. Nakiel-
skiej. Blochowie spowinowaceni z bardziej 
tu znanymi izraelickimi rodzinami Pano-
fskich i Cohnów wyjechali z Tarnowskich 
Gór ok. 1933 roku i zamieszkali w Amster-
damie. 

W tamtejszym Muzeum Kultury Żydow-
skiej  istnieją  zdjęcia  Salomona  Blocha 
z różnych okresów, w tym jako starszego 
już pana. Kilka fotografii z małżonką, ich 
dziećmi i wnukami zrobiono po II wojnie 
światowej. 

Mieczysław Filak
Zdjęcia w domenie publicznej 

Ostatni tarnogórski gwarek

odprawiane w dwóch  językach,  identycz-
nie miała  się  sprawa z wydawanymi  tam 
modlitewnikami i drukami. Nasz pamiąt-
kowy mlecznik powstał w fabryce porcela-
ny Carla Tielscha, w dzisiejszym Wałbrzy-
chu, na przełomie XIX/XX w. 

Obrazek  (druk  służący  za  zakładkę  do 
podręcznego modlitewnika) z wedutą sank-

Zdjęcie grupowe Salomona Blocha, Herthy Bloch-Schleier, G. Schleiera i jego żony.
Karkonosze 1918 r

Zdjęcie Herthy i Salomona Blochów z dwoma synami na plaży – 1921 r.

Hertha Bloch-Schleier z Marianne Bloch w ogrodzie domu w Tarnowskich Górach – ok. 1920 r. 
Budynek po prawej istnieje, to dawna Ekspedycja Kolejowa

Zdjęcie rodzinne członków rodziny Bloch z Landeck – 1929 r.

tuarium  i  łaskami  słynącą figurą  –  prze-
ważnie tak motyw ikonograficzny ozdabiał 
i identyfikował wszelkiego rodzaju pamiąt-
ki  dewocyjne  z  większości  sanktuariów. 
Obiekt, który był czczony w danym miej-
scu, „unosi” się nad zabudowanymi i ota-
czała go jasna poświata. Obrazek pochodzi 
z przełomu XIX/XX w. 

W naszych zbiorach znajdują się również 
obrazy przedstawiające kościół  św. Anny 
w  Tarnowskich  Górach.  Jeden  z  nich  to 
akwarela z 1920 r., autorstwa Adolfa Munda; 
ukazuje świątynię z południowo-zachodniej 
strony. Dach wówczas był pokryty dachów-
ką, wcześniej były to gonty; zwracają uwa-
gę również starego typu nagrobki. W poło-
wie XIX wieku stan kościoła św. Anny był 
opłakany: belkowanie dachu było przegni-
łe, tynk odpadał. Obecny widok kościoła za-
wdzięczamy przebudowie z lat 1846–1847, 
wówczas  to  zburzono  zakrystię  z  1707  r. 
i dobudowano prezbiterium, wtedy też po-
wstała dzwonnica. Podczas tej rozbudowy 
odkryto grobowcowe głównego fundatora – 
burmistrza Jakuba Gruzełki (pod dzisiejszą 
chrzcielnicą). Niemal z tej samej strony jest 
ukazany kościół na rysunku sporządzonym 
ołówkiem przez Pawła Stellera, dokładnie 
20 lat później. Przez ten czas największej 
modyfikacji uległ widok cmentarza.

Zachodnią część kościoła dokumentuje 
akwarela, z 1921 r, autorstwa Adolfa Mun-

da. Widzimy  na  nim  ówczesne  ogrodze-
nie. Jeszcze w XVI w. cmentarz był otoczo-
ny murem;  z  protokołu powizytacyjnego 
z 1695 r. wiemy, że był to mur z gontami, 
a na cmentarz prowadziły dwie obite żela-
zem zamykane bramy (ochrona przed wy-
pasanymi wokoło zwierzętami). Najmłod-
szym dobudowanym elementem do kościo-
ła jest zakrystia, które powstała w 1928 r., 
na rysunku miejsce przesłonięte drzewem. 

Bogusława Brol

Kilka dobrych lat temu rozmawiając z rodo-
witym mieszkańcem Tarnowskich Gór i wier-
nym parafii św. Anny – mocno się zdziwiłam. 
Otóż dowiedziałam się, że kiedy w 1956 roku 

przystępował do pierwszej komunii w kościele 
św. Piotra i Pawła, dzieci komunijne zajmowa-
ły wszystkie ławki. Pierwsze moje zdziwienie 
dotyczyło ilości dzieci, bo przecież w dzisiej-
szych czasach są to tylko pierwsze ławki. Dru-
gie – parafii, dlaczego nie w św. Annie, a no 
dlatego bo wówczas nie była to parafia, a przed 
wojną był to kościół wojskowy – takie otrzy-
małam wyjaśnienie. Było to dla mnie „odkry-
ciem Ameryki” i przyczyną dalszych zaintere-
sowań tematem. Fakty historyczne przytacza-
ne powyżej zostały zaczerpnięte z publikacji: 
Tarnogórskie rozprawy historyczne – kościół 
św. Anny, poczta i cechy, autorstwa Jerzego 
Hejdy, 2007 r. i Tarnogórski kościół św. Anny, 
autorstwa ks. dr Herberta Jeziorskiego, 2009 r.
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Arystokratki... Ubrane w piękne długie suknie i diademy, o nieskazitelnej talii uzyska-
nej przez ściśnięcie gorsetem – taki obraz jawi się pewnie najczęściej na hasło „dama 
z wyższych sfer”. Znacznie rzadziej przychodzi nam na myśl, jak bardzo krępujący był 
ów gorset, ale nie ten bieliźniany, lecz gorset konwenansów, norm i rygorów obycza-
jowych, których przestrzegać musiały kobiety szlachetnie urodzone. 
Większość arystokratek spełniła pokładane w nich nadzieje, będąc przykładnymi żona-

mi, matkami i gospodyniami zamków czy pałaców. Zdominowane przez mężczyzn, wma-
wiających im, że są istotami głupszymi i niesamodzielnymi, zrezygnowały z osobistych 
aspiracji, nie zapisując się jakoś szczególnie na kartach historii. Istniało jednak całkiem 
pokaźne grono pań niepokornych, które dzięki swej osobowości, inteligencji, talentom 
oraz energii potrafiły wykroczyć poza narzucony im styl bycia i życia, zrealizować swe 
ambicje albo po prostu świetnie poradzić sobie z dramatycznymi wyzwaniami, z który-
mi musiały się zmierzyć. 

Sylwetki takich właśnie kobiet przybliża wystawa historyczna „Damy śląskiej arystokra-
cji”, prezentowana w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim od 17 IX do 31 XII 2022 r. 
w ramach IX edycji „Szlacheckiego weekendu” Jej 
głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Miło-
śników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, a projekt 
został dofinansowany z budżetu Województwa Ślą-
skiego. 

Hasło  „damy  śląskiej  arystokracji”  oczywiście 
każdemu przywodzi  na myśl  stały  i  chętnie pre-
zentowany kanon złożony z księżnej Daisy, Blanki 
de Paiva, Joanny Gryczik von Schomberg-Godulla 
oraz Matki Ewy. Nieprzemijającą sławę zapewniły 
im uroda i sukcesy na salonach, niezwykle karie-
ry na miarę bajki o Kopciuszku, bądź szlachetność 
i dobroczynność. A przecież niezwykłych, godnych 
szerszej popularyzacji kobiet w dziejach Śląska nie 
brakowało. 

Na wystawę złożą się zatem portrety 13 pań, zna-
nych  i mniej  znanych.  Są  nimi  (według  dat  uro-
dzenia): księżna Jadwiga śląska, księżna Karolina 

Od dziewięciu lat w sobotę trzeciego weekendu wrze-
śnia przed pałacem w Nakle Śląskim rozlega się dono-
śny huk z moździerza Braci Kurkowych, obwieszczający 
rozpoczęcie kolejnej edycji „Szlacheckiego weekendu”. 
„Szlachecki weekend” to jeden z wiodących projektów re-

alizowanych w Centrum Kultury Śląskiej, które funkcjonuje 
w dawnej rezydencji hrabiów Henckel von Donnersmarck. 
To właśnie specyfika i przeszłość tego miejsca stały się im-
pulsem do tego, aby wpisane w program działania Centrum 
krzewienie wiedzy historycznej skupiło się na dziejach ślą-
skiej arystokracji. 

Podstawowa formuła tej dwudniowej (z wyjątkami) im-
prezy obejmuje sobotnie otwarcie wystawy o charakterze 
historycznym oraz niedzielny rodzinny rajd rowerowy „Śla-
dami górnośląskiej szlachty… i nie tylko”. Każda z edycji jest 
poszerzana o dodatkowe wydarzenia, niektóre z udziałem 
przedstawicieli arystokracji jako gości specjalnych (hrabia 
Mikołaj von Ballestrem, książę Guidotto Henckel von Don-
nersmarck, hrabiowie Andreas i Winfried Henckel von Don-
nersmarck z rodzinami, Ulrich Wrochem z wnukami Frede-
rikiem i Henrikiem, hrabia Jan Henryk XXII von Hochberg 
zu Fürstenstein, a także hrabia Hans Ulrich Schaffgotch). 

Bardzo różnorodna  jest  tematyka wystaw, na których 
pokazywane były m.in. dokumenty nadania szlachectwa, 
dokumenty i pamiątki związane z najważniejszymi roda-
mi śląskiej arystokracji, ordery i odznaczenia, staropolska 
broń i portrety trumienne, kobiece suknie, archiwalne fo-
tografie pałacu w Miechowicach oraz dokumenty, portre-
ty, pamiątki rodu Schaffgotsch. Tematem najnowszej wy-
stawy będą „Damy śląskiej arystokracji”. 

Wydarzenia  towarzyszące mają bardzo  różny charak-
ter. Dotychczas były to: projekcja filmu „Gloria i exodus. 
Dzieje i upadek śląskiej szlachty” połączona ze spotkaniem 
z reżyserami i hrabią Mikołajem von Ballestrem, spekta-
kle słowno-muzyczne „W salonie hrabiny Laury” i „Czeka-
jąc na Chopina”, koncert muzyczny w wykonaniu przed-
stawicieli Wrochemów,  promocja monografii  rodu  von 
Hochberg „Hoberg, Hohberg, Hochberg. Trzy nazwiska, 
jeden ród” połączona ze spotkaniem z hrabią Janem Hen-
rykiem XXII von Hochberg zu Fürstenstein, wykład hrabie-

go Hansa Ulricha Schaffgotscha przy okazji wielkiej wysta-
wy o Schaffgotschach. 

Niedzielna część programu „Szlacheckiego weekendu” – 
rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty… i nie tyl-
ko” – to wydarzenie, na które 
miłośnicy  turystyki  rowero-
wej z niecierpliwością czeku-
ją przez cały  rok.  Sprawia  to 
atrakcyjność imprezy, polega-
jącej nie tylko na jeżdżeniu od 
zabytku do zabytku i poznawa-
niu ich historii (a także walo-
rów turystycznych danej gmi-
ny),  ale  także  na możliwości 
zobaczenia miejsc zwykle nie-
dostępnych do zwiedzania, jak 
np. pałac w Brynku. 

Na  trasie  około  250  rajdo-
wiczów, ubranych w koneser-
skie  koszulki  rajdowe,  czę-
stowanych jest kawą i herba-
tą,  by na finałowym pikniku 

otrzymać gorący posiłek, posłuchać występu muzycznego 
i wziąć udział w losowaniu nagród konkursowych. Trasa 
i tempo są tak wyznaczane, by umożliwić udział kilkulet-
nich dzieci, a imprezie nadać charakter rodzinny. 

IX SZLACHECKI WEEKEND 17 września 2022 

(wstęp wolny)

I PROGRAM FAMILIJNY
10.00–15.00 „Pałacowe zabawy” – animacje dla dzieci, pa-

łacowe zabawy w plenerze czyli dawne gry,, kącik arty-
sty, stoiska z rękodziełem, przekąskami oraz napojami, 
a może jeszcze więcej?

II 30. EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
13.30 / 15.30 Emotikony i smartfony – komunikacja wczo-

raj i dziś – spacer po pałacu, w czasie którego zwiedza-
jący, użytkownicy smartfonów z emotikonami, spotka-
ją się z XIX-wiecznymi mieszkańcami pałacu i poznają 
zasady ówczesnego savoir-vivre’u.

III OTWARCIE WYSTAWY „Damy śląskiej arystokracji”
17.30 „Ogród Luizy. Śląska muzyka o kobietach” – prelek-

cja dr. Jacka Kurka
18.30 A.Quartet “Kobiety o kobietach” – koncert kwarte-

tu smyczkowego

Szlachecki weekend w Nakle Śląskim

– ostatnia z polskiej i śląskiej dynastii Piastów, Luiza Sułkowska, Blanka de Paiva – hrabi-
na Henckel von Donnersmarck, hrabina Laura Henckel von Donnersmarck, hrabina Jo-
anna Schaffgotsch von Schomberg-Godulla, Valeska de Bethusy-Huc, hrabianka Anna von 
Adlersfeld-Ballestrem, Matka Ewa – baronówna von Tiele-Winckler, hrabina Gabriela von 
Thun und Hohenstein, księżna Teresa Oliwia Hochberg von Pless, Monika hrabianka von 
Ballestrem, hrabina Maria von Maltzan. 

Jakże różne to życiorysy, jakże różne koleje losu! 
Studiując te biogramy można sobie jednak zadać py-
tanie,  ile z tych kobiet zawdzięcza swoją sławę tzw. 
okolicznościom, a ile niezwykłym cechom charakte-
ru? Kim byłaby Joanna Gryczik (Gryzik), gdyby pew-
nego dnia nie spotkała na swej drodze Karola Godu-
li? Czy świat wiedziałby o Teresie Lachmann, gdyby 
nie jej upór w zdobyciu arystokratycznego męża oraz 
miłość Guida Henckel von Donnersmarcka? Bogatą w 
ekscytujące wydarzenia biografię sama sobie stworzy-
ła buntownicza hrabina Maria von Maltzan. Warto ten 
życiorys uważnie przestudiować! Niegorsza była księż-
na Luiza Sułkowska, której momentami dość awan-
turnicze życie przypadło na barwną epokę napoleoń-
ską, a potem radziła sobie w interesach nie gorzej niż 
Henckel von Donnersmarckowie.

W  arystokratycznym  panteonie  śląskich  dam 
oprócz celebrytek (księżna Daisy, Blanka de Paiva), 
kobiet przedsiębiorczych (Luiza Sułkowska), umieją-
cych postawić na swoim (Karolina Piastówna, co sama sobie, wbrew rodzinie, męża wy-
brała), twardo realizujących swoje aspiracje (Valeska de Bethusy-Huc, pisarka publikujaca 
książki pod pseudonimem, bo damie nie wypadało), znalazły się również kobiety skrom-
ne i ciche, które swoje życie poświęciły, czasami w dosłowny sposób ( jak Monika von Bal-
lestrem) pomaganiu innym (imię Matki Ewy nasuwa się tu jako pierwsze).

Opowieści o damach śląskiej arystokracji nie sposób jednak nie rozpocząć od księżnej 
Jadwigi, żony Henryka Brodatego, która wywarła ogromny wpływ na rozwój kultury na Ślą-
sku. A i bez tego, ze względu na niezwykłą osobowość tej bohaterki, byłoby o czym pisać!

Kurator wystawy: Anna Kempa-Gąsior. 
Otwarcie: 17 września, godz. 17.30

Renata Głuszek

Damy śląskiej arystokracji

Księżna Luiza Sułkowska, 
fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej

Monika von Ballestrem, 
fot. ze zbiorów Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 

Misjonarek Maryi w Kietrzu

2015. Książę Guidotto Henckel von Donnersmarck wraz z innymi członkami rodu 
na wystawie „Śląska szlachta – Między Śląskiem a Europą”, fot. Renata Głuszek

2017 Koncert Ulricha Wrochema, fot. Magdalena Zaton-Mikołajczak

Rok 2017. Przed pałacem w Brynku, fot. Magdalena Zaton-Mikołajczak
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Każdą z zakrystii oświetlają dwa okna romańskie, więc 
zakończone u góry półkolistym łukiem. Dwadzieścia w ta-
kim samym stylu znajduje się w ścianach naw bocznych, 
a sześć w kaplicach św. Barbary i św. Jana Pawła II, które 
tworzą w absydach wieży zakończenia tych naw. Wszystkie 
te okna przeszklono witrażami o wymiarach 162 cm wyso-
kości i 76 cm szerokości.

Podczas renowacji z lat 2003-2005 w okna obu zakrystii 
wstawiono nowe witraże. Jako motyw przewodni posłużył 
artyście fragment z sześciu oryginalnych w nawach bocz-
nych, a konkretnie ornament w kształcie brzegów tzw. czte-
roliścia otaczający obrazek. 

Jeden z zakrystii prawej odnosi się do sakramentu Eucha-
rystii ustanowionego przez Jezusa podczas Ostatniej Wie-
czerzy. Stąd hostia z literami IHS – greckim skrótem imie-
nia Jezus, oraz kielich. Kiść winogron nawiązuje do słów 
Ewangelii św. Marka: „Zaprawdę mówię wam, że już nie 
będę pić z owocu winnego krzewu aż do dnia, w którym 
wypiję nowy w królestwie Bożym”. (Mk 14.25)

Drugi przedstawia krzyż Chrystusa z tabliczką, na której 
tytuł jego winy Piłat kazał umieścić w trzech językach. Au-
tor witraża wybrał wersję łacińską i litery INRI od „Iesus 
Nasarenus Rex Iudeorum”, czyli: Jezus Nazarejczyk Król 
Żydowski. Stuła z cierniową koroną przewieszona przez 
ramiona krzyża to odwołanie do sakramentu kapłaństwa.

Obrazki w czteroliściach z lewej zakrystii przedstawiają 
gorejące Serce Jezusa otoczone cierniową koroną, czczo-
ne jako symbol Bożej Miłości. W niebieską szarfę udrapo-
waną na krzyżu w literę M ujęto wyobrażenie Serca Maryi 
w wianku z kwiatów. 

 Wysoką nawę główną oświetla od góry osiem zespołów 
okien z dwoma w biforiach i jednym okrągłym nad nimi. 
Wszystkie szyby w oknach ozdobiono malowanymi, kolo-
rowymi obwódkami, co przesądza o tym, że to 24 witraże. 
Biforyjne o wymiarach 152 cm wysokości i 140 cm szero-
kości a uchylny, okrągły o średnicy 58 cm.

Główne wejście do kościoła prowadzi przez romański 
portal  i  kruchtę  pod wieżą. W półokrągłym przeźroczu 
nad dwuskrzydłową drewnianą bramą w portalu umiesz-
czono witraż z innym niż w prezbiterium symbolem Świę-
tej Trójcy. To oko opatrzności z jasnymi promieniami wpi-
sane w trójkąt. 

Witraże naw bocznych i kaplic wraz z przekazami jakie 
niosą, będą tematem następnego artykułu. 

Alicja Kosiba-Lesiak

Kościół jest jednym z ośmiu najstarszych w obec-
nych Tarnowskich Górach. Wzniesiono go w la-
tach 1910–1911 w stylu eklektycznym z przewa-
gą cech neoromańskich. Projektantem był Carl 
Korbsch, tarnogórski mistrz budowlany. To nie 
jego pierwszy ani ostatni zrealizowany projekt 
w tym mieście. Dziś nazwalibyśmy go architek-
tem wszechstronnym. Na przykład w 1905 roku 
zaprojektował stojącą u zbiegu ulic Bytomskiej 
i Piastowskiej kamienicę secesyjną, a w 1914 roku 
bobrownicką plebanię

Trzynawowa świątynia z prezbiterium, dwoma zakrystia-
mi, wieżą z dzwonami i zegarem oraz dwoma absydami jest 
orientowana. Do jej wyposażenia od początku należą wi-
traże o różnych kształtach, rozmiarach i motywach. Więk-
szość wykonano w technice spajania ołowiem kolorowych 
szybek z naniesionymi na nie uprzednio farbą fragmentami 
obrazu, zdobieniami i napisami. Żaden z nich nie nawiązu-
je wprost do Przemienienia Pańskiego – wezwania kościoła. 

Śp. Franciszek Żurek w książce z 2003 roku pt. Historia 
Bobrownik Śląskich podał, że w trakcie budowy kościoła za-
trudniono do artystycznego szklenia firmę FA F.H. Zettler 
z Monachium, kilka witraży ufundowali parafianie – Igna-
cy i Adolf Matejczyk, na środkowym witrażu prezbiterium 
nie było postaci, ozdobione nim okno zamurowano w 1974 
roku od wewnątrz, a na jego miejscu namalowano na tynku 
duży obraz olejny przedstawiający Przemienienie Pańskie.

F. Żurek nie wspomniał,  czy witraż w zamurowanym 
oknie pozostał. Jeśli tak, można go było z zewnątrz zoba-
czyć. Co prawda nie był podświetlony, więc detale i kolory 
nie byłyby rozpoznawalne, ale ołowiane spojenia szybek 
pozwoliłyby odróżnić kontury postaci od konturów sym-
boli. 

Tylko dwa skrajne witraże prezbiterium widoczne są na 
zdjęciach z pierwszych lat istnienia kościoła, bo środkowy 
zasłaniał wysoki ołtarz główny.

Obecnie w prezbiterium kościoła są trzy witraże o wyso-
kości 304 cm i szerokości 104 cm. Z nawy zobaczyć można 
w całości też tylko dwa. W górnej części witraża po lewej 
stronie widoczne są litery MRA a w centralnej kobieca po-
stać z białymi kwiatami lilii w prawej dłoni, drugą wznio-
sła w nieśmiałym geście pozdrowienia. To święta, bo z gło-
wą w aureoli a lilia to symbol niewinności.

W części dolnej napis SANCTA MARIA nie pozostawia 
wątpliwości, że to św. Maria, późniejsza matka Jezusa. Po-
niżej na dwóch prostokątnych, żółtych szybkach napisy. 
Na jednej GESTIFTET VON (darowany przez) a na drugiej 
IGNATZ MATHEJCZYK. 

W górnym fragmencie witraża po prawej stronie umiesz-
czono splecione litery SI, akronim łacińskich słów – Sanc-

tus Iosephus. Obraz na szkle przedstawia młodego mężczy-
znę z nimbem świętości wokół głowy, z kątownikiem – na-
rzędziem wielu rzemieślników i zakończoną kwiatami la-
ską podróżną. 

To nawiązanie do legendy o cieśli Józefie, który z innymi 
bezżennymi mężczyznami z rodu Dawida złożył w świątyni 
swą laskę, a ona zakwitła na znak, iż został wybrany przez 
Boga na męża Marii Panny. Poniżej postaci napis SANCT JO-
SEF oraz imię i nazwisko fundatora witraża – ADOLF MA-
THEJCZYK.

Kościół katolicki często wspomagał się w swej nauce ob-
razami, bo zapadały w pamięć bardziej niż wypowiedziane 
słowa, a umiejętność czytania nie była kiedyś powszechna. 

Twórcy projektów witraży przeznaczonych do kościo-
łów znali Stary i Nowy Testament, Dzieje Apostolskie, apo-
kryfy, legendy, dzieła średniowiecznych mistrzów pędzla 
i chętnie się nimi posługiwali wraz z symboliką, jaką czę-
sto sami tworzyli. 

Staraniem proboszcza księdza Piotra Ciby kościół grun-
townie odrestaurowano w latach 2003-2005. Renowacji pod-
dano między innymi wymagające tego witraże i przywró-
cono środkowe okno w prezbiterium. Rok później wsta-

wiono do niego nowy wysoki ołtarz główny wzorowany na 
jego poprzedniku. 

Na wykonanych wtedy fotografiach widoczne są skraj-
ne witraże prezbiterium w całości a środkowego tylko frag-
ment górny. 

Widnieje  w  nim  jeden  z  symbo-
li  Trójcy  Świętej.  Katolicka  doktry-
na uczy, że Bóg jest trzema Osobami, 
a  jednak  jedną Boską  istotą. Oznaj-
miają o tym na witrażu napisy w czte-
rech kręgach: ET PATER ET FILIUS ET 
SPIRITUS EST DEUS. Jego trzy dolne 
części można zobaczyć  tylko zza oł-
tarza. Składają się na nie bezbarwne 
szybki i kolorowa bordiura. Zarówno 
ona jak i cała kompozycja różni się od 
tej na flankujących go witrażach.

Witraże kościoła w Bobrownikach Śląskich
Część 1

Prezbiterium Brama główna

Zakrystie
Nawa główna
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Międzywojenni bezrobotni tarnogórzanie protestowa-
li głównie z powodu braku miejsc pracy i niewypłaca-
nia zasiłków

W Tarnowskich Górach w 1927 roku mieszkało 13 tysię-
cy 701 osób. Około 65% mieszkańców było narodowości 
niemieckiej, reszta odczuwała związek z polskością. Po li-
kwidacji jeszcze przed I wojną światową Kopalni Fryderyk 
oraz Huty Żelaza w mieście nie było większych zakładów 
przemysłowych, zatrudniających wielu pracowników. Do-
minowały zakłady rzemieślnicze. Przodującą stała się bran-
ża drzewna. Największą firmą był Tartak Parowy Towarzy-
stwa Akcyjnego, gdzie pracowało 230 osób. O wiele mniej, 
56 zatrudnionych było w Tartaku Drzewnym Moeller Laza-
rus i firmie Przemysł Drzewny i Leśny Janicki, której zało-
ga liczyła 45 robotników. W firmie Handel Drzewny Orglera 
sprzedażą zajmowało się 11 osób. Więcej, 15 ludzi zatrud-
niał Karol Dominik w swojej Fabryce Mebli. 

Pod  względem  zatrudnienia  z  przedsiębiorstwami 
przeróbki drewna konkurowała jedynie Wytwórnia Wa-
gonów i Maszyn dająca pracę 142 osobom. Zakład Gór-
nośląski Przemysł Metalowy miał 50 robotników. W Fa-
bryce Tutek „Silesia” pracowało 49 mieszkańców. Załoga 
Fabryki Maszyn Rolniczych Pług Nierobisza składała się 
z 35  ludzi. W Przedsiębiorstwie Budowlanym Jastrzęb-
ski pracowało 51 budowlańców. Tylko 38 osób pracowa-
ło w wytwarzającej znane mydło Młotek i Pyrlik Fabry-
ce Mydła Łukasika. 

Po kilkanaście osób pracowało w warsztatach usługo-
wych. Przy budowie powozów i reparacji aut Felderhofa 
trudniło się 15 mechaników. Herman Boehm miał 14 robot-
ników w swojej Fabryce Wyrobów Cementowych. Fabryka 
Kawy Słodowej „Prymas” miała 18 pracowników. Otton Sta-
winoga potrzebował do pracy jedynie 5 osób.

Wiele miejsc pracy znajdowało się w firmach działają-
cych w okolicznych wsiach, obecnie dzielnicach miasta 

gwarków. W Bobrownikach Śląskich w Państwowym Zakła-
dzie Wodociągowym przy szybie Adolfa miało zajęcie 46 ro-
botników. Augustyn Tomsik zatrudniał w swojej cegielni 
19 pracowników. W spółce akcyjnej Kamieniołom Bobrow-
niki dolomitową skałę wydobywało 147 górników. W Ka-
mieniołomie Blachówka fedrowało 92 skalników. W kopal-
ni Segiet pracowało 82 robotników. Jeszcze 12 ślusarzy mia-
ło zajęcie w warsztacie mechanicznym Józefa Kazimierka. 
Z kolei w Piekarach Rudnychw kamieniołomie skały wydo-
bywało 40 robotników, a w kopalni rudy i żelaza pracowa-
ło 15 osób. Trochę mieszkańców znalazło zajęcie w Rybnej. 
W jednej cegielni ceramikę wyrabiało 37 osób, w drugiej, 
nieco mniejszej, 9 robotników. Odlewnia żelaza zatrudnia-
ła 60 hutników. 

Według danych statystycznych w 1939 roku 5 procent 
tarnogórzan utrzymywało się z rolnictwa. W przemyśle za-
trudnionych było 47,9 procent mieszkańców, w komunika-
cji 15,4 procent, w handlu 4,1 procent, w innych gałęziach 
gospodarki pracowało 27,6 procent ludności miasta. Likwi-
dacja zakładów pracy przyczyniała się do wzrostu bezro-
bocia. W 1926 roku żadnej pracy nie imało się 288 tarnogó-
rzan. Kryzys przemysłowy lat 30. przyczynił się do reduk-
cji zatrudnienia, w dodatku na rynek pracy wchodzili lu-
dzie młodzi, co sprawiło, że w mieście odnotowano 2338 
bezrobotnych. 

Dochodziło do zamieszek. Podczas demonstracji 200 bez-
robotnych 24 grudnia 1936 roku usiłowało wtargnąć do Ma-
gistratu. Policjanci w obronie porządku użyli pałek, zatrzy-
mując demonstrantów, którzy poszli przed budynek Sta-
rostwa, „gdzie policja nie dopuściła do większego zgrupo-
wania się”. Bezrobotni około godziny 16 wrócili przed Ra-
tusz, skąd za pół godziny „porozchodzili się spokojnie do 
domów”. Z powodu użycia pałek nikt nie odniósł poważniej-
szych okaleczeń. W sprawie prowadzone było dochodzenie 
- raportował aspirant Macura z Powiatowej Komendy Poli-
cji w Tarnowskich Górach do Urzędu Śledczego w Katowi-

cach. Do podobnych zajść 
doszło 25 lutego 1939 roku, 
gdy 150 bezrobotnych wdar-
ło się do siedziby Komitetu 
Funduszu Pracy z powodu 
braku pieniędzy na wypła-
tę zasiłków.

Bezrobocie  zmalało  do-
piero po uruchomieniu 
magistrali  węglowej  i  wę-
zła  kolejowego  Tarnow-
skie  Góry–Gdynia.  Pracę 
na kolei podjęło 1100 osób. 
Wzrosło także zatrudnienie 
w przemyśle drzewnym do 
650 robotników. Jednak bez 
pracy w 1937 roku pozosta-
wało nadal 834 mężczyzn, 
mocno niezadowolonych 
z tego powodu.

Ryszard Bednarczyk 

W tartaku, kamieniołomie lub na kolei
Partyjni mogli wierzyć w Boga dyskretnie, bez specjal-
nego afiszowania się swoją wiarą na procesjach i piel-
grzymkach
W ramach postalinowskiej odwilży komunistyczne wła-

dze przyznały po 1956 roku większą swobodę działalności 
polskiemu klerowi. Do szkół powróciły lekcje religii. Jednak 
szybko to poluzowanie zostało ograniczone. Rozpoczęła się 
pod pozorami walki z fanatyzmem religijnym akcja antykle-
rykalna, sięgająca także do najniższych szczebli władzy. Już 
w 1957 roku w ramach weryfikacji członków PZPR rozpo-
częło się usuwanie z grona partii tzw. klerykałów. Z Komi-
tetu Powiatowego PZPR w Tarnowskich Górach jako pierw-
szych wykluczono trzech aktywistów za odmowę posłania 
dzieci do szkoły świeckiej.

Od 1948 roku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadziło 
szkoły, gdzie nie było lekcji religii tylko preferowane ide-
ologiczne, antykościelne wychowanie dzieci. W 1952 roku 
istniało w województwie katowickim 35 takich szkół i wciąż 
organizowane były kolejne, między innymi w Tarnowskich 
Górach. 

Ówczesne zasady polityki partii wobec Kościoła spre-
cyzował na naradzie Urzędu do  spraw Wyznań 24  lipca 
1958  roku Władysław Gomułka, pierwszy  sekretarz Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zapowiedział prze-
ciwdziałanie klerykalizacji. Przemawiając, towarzysz Wie-
sław powołał się na myśl Włodzimierza Lenina, który uznał, 
że ludzie wierzący w Boga mogą należeć do partii komuni-
stycznej, ale należy pozbywać się z szeregów partyjnych 
klerykalnych aktywistów. Do takich zaliczeni zostali: or-
ganizatorzy pielgrzymek, procesji, misji oraz członkowie 
organizacji kościelnych i zarazem komitetów partyjnych. 
Uznani za przewodników wpływów kościelnych wewnątrz 
partii pozbawiani byli także kierowniczych stanowisk. 

Kontakty partyjnych z księżmi zostały zakazane. Z tego 
powodu  ze  stanowiska  usunięty  został  przewodniczący 
Miejskiej Rady Narodowej w Radzionkowie Kazimierz Kie-
lar, w partii od 1947 roku, który jako nowo wybrany poszedł 
na plebanię przedstawić się proboszczowi. Zarzucono mu 
uległość wobec kleru. Tylko w 1958 roku w Komitecie Po-
wiatowym PZPR w Tarnowskich Górach z partii usunięci 
zostali i pozbawieni funkcji kolejni członkowie. 

Urzędnik Polskich Kolei Państwowych w Tarnowskich 
Górach Franciszek Benisz opuścił partyjne szeregi, któ-
re zasilał od 1946 roku, z powodu organizowania pielgrzy-
mek i zasiadania w radzie kościelnej. Za zawarcie kościel-
nego ślubu ukarany został w 1958 roku Henryk Gatys, od 
1954 roku kierownik transportu w papierni w Boruszowi-
cach. Za posłanie dziecka do pierwszej komunii świętej usu-
nięty z partii został urzędnik kopalni Orzeł Biały w Tarnow-
skich Górach Piotr Kazek, należący do PZPR od 1948 roku. 
Należący do partii od 1948 roku Szymon Kurek, kierownik 
planowania papierni w Boruszowicach, wydalony został za 
to, że jako prowadzący szkolenia partyjne uczęszczał na na-
bożeństwa do kościoła. 

Stanowisko dyrektora papierni w Boruszowicach, któ-
re piastował od 1950 roku, stracił Zygmunt Żak, uznany za 
aktywistę kościelnego po udzieleniu pomocy w remoncie 
kaplicy. Za podobny czyn podpadł aparatowi partyjnemu 
Stanisław Pamuła, przewodniczący od 1948 roku Gromadz-
kiej Rady Narodowej w Strzybnicy i II sekretarz Podstawo-
wej Organizacji Partyjnej, gdy nie zareagował na nieudzie-
lenie pomocy przy budowie kościoła. 

Akcji partyjnej przeciwko religianctwu i fanatyzmowi to-
warzyszyła laicyzacja szkolnictwa. Katecheza wyparta zo-
stała ostatecznie ze szkół do 1961 roku. Chwilową odwilż 
zastąpiło kolejne ideologiczne zlodowacenie.

Paweł Bednarek

 

 

 
 
 
 

                                                            Tarnowskie Góry,  Mickiewicza 8 • Leśna 23 •   
                                                                           32 381 75 80 • 32 381 75 81 
                                                                                                

                                                                                           Z A P R A S Z A   NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE: 

                                                                  • BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA CYFROWA 
                                                                         Kobiety od 50 do 69 r.ż. (co 2 lata)          
                                                                       • usg • biopsja cienko i gruboigłowa 

 

                                   • BEZPŁATNE BADANIA LABORATOWYJNE dla wszystkich powyżej 40 r.ż. 
                                                         (morfologia, cholesterol, glukoza, ASPAT, ALAT, GGTP. Kreatynina, badanie moczu,  
                                                        krew utajona w kale, PSA, kwas moczowy, ciśnienie, wzrost, waga, obwód pasa, BMI) 
                                        Skierowanie:  INFOLINIA  22 735 39 53 lub Internetowe Konto Pacjenta 
                                        punkty pobrań otwarte od poniedziałku do piątku godzinach od 07:00 do 09:45 
 
                      • KOMERCYJNE BADANIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – W NOWOCZESNEJ PRACOWNI RTG 
 

                                                         (rtg klatki piersiowej, kręgosłupa, kostno-stawowe, zatok) 
                                           szczegóły i zapisy telefonicznie i w rejestracji                                    
                                        

                        wejdź na naszą stronę:  www.bi-med.com.pl 
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Walka z Kościołem

W końcu Gagarin był w kosmosie i Boga nie widział.
Propagandowy plakat z czasów sowieckich



Tarnowskie Góry  Wrzesień 2022 www.montes.pl Montes Tarnovicensis

13

CI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach zaprasza na spotkania ze swoimi doradcami energetyczny-
mi. Odbędą się one w Miejskim Centrum Energii w Katowicach przy 
ul. Młyńskiej 2 niedaleko Rynku

Zaplanowane zostały cztery terminy spotkań. W poniedziałek 12 września i w czwartek 
15 września potrwają one od godziny 15 do 17, a we wtorek 13 września i w środę 14 wrze-
śnia od 13 do 15.

Spotkania będą miały formę konsultacji z mieszkańcami. Tematem będzie poprawa efek-
tywności energetycznej i źródła jej dofinansowania. Odbywać się to będzie w ramach przed-
sięwzięcia pod nazwą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Doradcy energetyczni zapraszają do Katowic
Miejskie Centrum Energii w Katowicach jest punktem informacyjnym, gdzie udziela-

ne są informacje dotyczące m. in. wymiany pieców, zmiany systemów ogrzewania czy też 
oszczędzania energii.

Dalsze informacje można uzyskać dzwoniąc do MCE pod numer telefonu 322-593-285.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Kolumnę dofinansowano ze środków:

Tarnowskie Góry trafiły na listę gmin, 
w których stwierdzono w 2021 r. prze-
kroczone poziomy zanieczyszczeń po-
wietrza. Choć nie ma się z czego cieszyć, 
to jednak mieszkańcy takich gmin mogą 
liczyć na wyższe dofinansowanie w pro-
gramie Ciepłe mieszkanie. Program ten 
na terenie województwa śląskiego fi-
nansowany jest przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach

Najwyższe dobowe stężenie pyłu zawie-
szonego wynosi 50 μg/m3. Polskie przepisy 
dopuszczają, żeby w trakcie roku nie wię-
cej niż podczas 35 dni była przekroczona ta 
wartość. W Tarnowskich Górach w 2021 r. 
takich dni było aż 70, czyli o  jeden dzień 
więcej, niż w gminie Świerklaniec. Nie jest 
to co prawda najgorszy wynik w skali woje-
wództwa śląskiego, bo np. w Żywcu takich 
dni z przekroczonym poziomem pyłu za-
wieszonego było 108, w Goczałkowicach-
Zdroju i Radzionkowie po 80, a w Węgier-
skiej Górce 79. Najwięcej w skali kraju dni 
z przekroczonym poziomem pyłu zawieszo-
nego miał Chorzów, bo 127.

Poza województwem śląskim też spotka-
my gminy z gorszymi wynikami niż Tarnow-
skie Góry, jak chociażby Zakopane – gdzie 
zanotowano 75 dni z przekroczonym stęże-
niem pyłu zawieszonego, Kraków – w któ-
rym przez 79 dni wskaźniki były przekro-
czone, czy  Jelenia Góra, gdzie  takich dni 
było 90.

Średnie roczne stężenie pyłu zawieszo-
nego nie może być wyższe, niż 20 μg/m3. 
Także ten parametr został w Tarnowskich 
Górach przekroczony i wynosił 24 μg/m3. 
Identyczny  wynik  zanotowano  w  Świer-
klańcu, a bardzo zbliżony – 25 μg/m3 w Ra-
dzionkowie.  I  znowu pod  tym względem 
gorsze odczyty notowano chociażby w Be-
skidzie Śląskim, np. w gminie Buczkowice 
i mieście Ustroń – w obu po 29 μg/m3, czy 
w Bielsku-Białej, gdzie średni poziom wy-
niósł 27 μg/m3, jak również w gminie uzdro-
wiskowej Goczałkowice-Zdrój, gdzie zano-
towano 33 μg/m3. Żadna z gmin w Polsce nie 
miała gorszych wyników, niż 33 μg/m3.

Trzecim istotnym parametrem jest stę-
żenie w powietrzu trującej substancji, jaką 
jest  benzo[a]piren.  To  organiczny  zwią-
zek chemiczny z grupy wielopierścienio-
wych węglowodorów aromatycznych. Jego 
cząsteczka składa się z 20 atomów węgla 

i 12 atomów wodoru. Benzo[a]piren dosta-
je się do powietrza na skutek spalania nie-
całkowitego, w tym podczas spalania papie-
rosów, śmieci, tworzyw sztucznych, węgla 
czy też podczas wędzenia ryb i kiełbasy. Ba-
dania prowadzone na zwierzętach wykazały 
rakotwórcze właściwości tego związku che-
micznego.

Średnie stężenie roczne benzo[a]pirenu 
w powietrzu nie może być wyższe, niż 1 μg/
m3. Niestety w Tarnowskich Górach i Świer-
klańcu stężenie to wynosi 5, a w Radzion-
kowie 7. Marnym pocieszeniem może być 
to, że gorsze wyniki notują m.in. gminy po-
łożone w Beskidzie Żywieckim, jak choćby 
Węgierska Górka – 8, Żywiec – 9, czy  też 
gmina Gaszowice w powiecie rybnickim, 
gdzie średni roczny poziom benzo[a]pire-
nu to 13 μg/m3. Najgorszy wynik w skali kra-
ju osiągnął Rybnik – 16 μg/m3.

Województwo  śląskie  podzielone  jest 
obecnie na 167 gmin. Aż 102 spośród nich 
trafiły na  listę gmin, w których w 2021 r. 
przekroczone  zostały  trzy opisane  tu pa-
rametry jakości powietrza, czyli liczba dni 
z przekroczonym stężeniem pyłu zawieszo-
nego, średnie stężenie tego pyłu oraz śred-
nie stężenie benzo[a]pirenu. W skali Polski 
takich gmin było 322, co oznacza, że niemal 
co trzecia gmina z nadmiernie zanieczysz-
czonym powietrzem znajduje się w woje-
wództwie śląskim. Warto też dodać, że np. 
w  sąsiednim województwie  opolskim  je-
dynie gmina miejsko-wiejska Nysa trafiła 
na tą listę, a z podlaskiego – tylko miasto 
i gmina Łomża. Na liście nie ma ani  jed-
nej gminy z województw lubuskiego, war-
mińsko-mazurskiego czy zachodniopomor-
skiego. Jest za to sporo gmin z województw 
małopolskiego, mazowieckiego czy wielko-
polskiego.

Z  powyższych  zestawień mogą  płynąć 
ponure refleksje. Jest jednak nadzieja, jaką 
dają  programy  realizowane  przez  woje-
wódzkie  fundusze  ochrony  środowiska, 
których celem jest poprawa stanu powie-
trza. Po programie Czyste powietrze, skie-
rowanym do właścicieli domków jednoro-
dzinnych, kolejnym programem jest Ciepłe 
mieszkanie.

Program  Ciepłe  mieszkanie  w  woje-
wództwie śląskim ruszył 21  lipca 2022 r., 
a wnioski mają być przyjmowane do koń-
ca roku. Dofinansowanie otrzymać może 
osoba fizyczna, która jest właścicielem lub 
współwłaścicielem  lokalu  mieszkalnego 
w budynku wielorodzinnym, czyli np. w ka-
mienicy, czy też bloku mieszkalnym. Do-
datkowym warunkiem jest to, aby dochód 

takiej osoby za poprzedni rok, zadeklarowa-
ny w zeznaniu do Urzędu Skarbowego, nie 
był wyższy, niż 120 tys. zł. Przy czym bra-
ny jest po uwagę tylko dochód osoby sta-
rającej się o dofinansowanie, a nie dochód 
w przeliczeniu na domowników. Program 
nie dotyczy więc obecnie najemców loka-
li mieszkalnych.

Pośrednikiem  w  realizacji  programu 
są  urzędy miejskie  i  gminne. Właściciel 
mieszkania w domu wielorodzinnym nie 
musi więc  jechać do  siedziby Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, aby załatwić formalności. 
Wystarczy, że zgłosi się we własnej gminie.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dofinanso-
wanie? Należy zdemontować dotychczaso-
wy piec na paliwo stałe, czyli piec kaflowy, 
piec węglowy itp. oraz zakupić i zamonto-
wać nowy piec, np. gazowy czy elektryczny 
lub pompę ciepła. Można także przyłączyć 
się do ogrzewania miejskiego,  czyli  sieci 
ciepłowniczej.  Z  dofinansowania  w  pro-
gramie nie mogą więc skorzystać ci, któ-
rzy chcieliby wymienić np. dotychczasowy 
piecyk gazowy na inny. Dodatkowo oprócz 
wymiany  pieca można  wykonać  wymia-
nę okien i drzwi na szczelniejsze, czy też 
wykonać wentylację mechaniczną z odzy-
skiem ciepła.

Wysokość  dofinansowania  jest  zależ-
na od dochodów osoby chcącej wymienić 
piec. Standardowo będzie można uzyskać 
do 30% faktycznie poniesionych kosztów, 
jednak nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lo-
kal mieszkalny. Jednak mieszkańcy gmin 
znajdujących się na liście gmin zanieczysz-
czonych, a więc np. Bytomia, Tarnowskich 
Gór, Świerklańca czy Radzionkowa, będą 
mogli starać się o dotację pokrywającą do 
35% poniesionych kosztów, jednak nie wię-
cej niż 17 500 zł na jeden lo-
kal mieszkalny.

Jeszcze  więcej  zyskać 
mogą  tak  zwani  benefi-
cjenci końcowi uprawnie-
ni do podwyższonego po-
ziomu  dofinansowania. 
To osoby, u których prze-
ciętny miesięczny dochód 
na jednego członka jej go-
spodarstwa domowego nie 
przekracza  kwoty  1673  zł 
w gospodarstwie wielo-
osobowym, lub też 2342 zł 
w  gospodarstwie  jedno-
osobowym.  Im przysługi-
wać  będzie  dofinansowa-
nie do 60% faktycznie po-

niesionych kosztów, jednak nie więcej niż 
25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. W Tar-
nowskich Górach i innych gminach z listy 
gmin zanieczyszczonych będzie to do 65% 
kosztów, jednak nie więcej niż do 26 900 zł.

Najwyższy poziom dofinansowania prze-
widziano  dla  osób,  u  których  przeciętny 
miesięczny  dochód  na  jednego  członka 
w gospodarstwie domowym nie przekracza 
kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobo-
wym, lub też 1260 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym jak również dla tych, którzy 
mają ustalone prawo do otrzymywania za-
siłku rodzinnego. W ich przypadku poziom 
dofinansowania ustalono na 90%, jednak 
nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal. Jeśli 
taka osoba mieszka na terenie gminy uzna-
nej za zanieczyszczoną, a więc np. w Byto-
miu, Tarnowskich Górach czy Świerklań-
cu, wtedy dofinansowanie może pokryć do 
95% poniesionych kosztów, jednak nie wię-
cej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny.

Aby  otrzymać  dofinansowanie,  należy 
spełnić ważny warunek.  Stary piec musi 
zostać na trwałe wyłączony z użytku. Po-
twierdzeniem trwałego wyłączenia z użyt-
ku starego pieca na paliwo stałe jest imien-
ny dokument zezłomowania lub też karta 
przekazania odpadu albo formularz przyję-
cia odpadów metali. W przypadku pieców 
kaflowych  i  innych demontowanych źró-
deł ogrzewania, które nie podlegają zezło-
mowaniu, należy przedstawić odpowiedni 
protokół kominiarski. Wydaje go mistrz ko-
miniarski, potwierdzając trwałe odłączenie 
od przewodu kominowego. Te dokumenty 
mieszkaniec zobowiązany jest przedłożyć 
w gminie, z którą zawarł umowę o dofinan-
sowanie. Nie można więc sobie pozostawić 
na wszelki wypadek starego pieca węglowe-
go w piwnicy.

Ciepłe mieszkanie, czyli wymiana pieców w kamienicach i blokach

Program Ciepłe mieszkanie skierowany jest do mieszkańców  
budynków wielorodzinnych
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Kiedy z powodu prowadzenia prac gór-
niczych obok centrum obniżył się po-
ziom wody w studniach, uruchomio-
no w 1797 r. pierwszy wodociąg w Tar-
nowskich Górach. Poprowadzony obok 
i pod ul. Gliwicką dostarczał kopalnianą 
wodę do otwartych drewnianych zbior-
ników na pl. Gwarków, na Rynku a inną 
odnogą na ul. Górniczą

Wyciągała wodę na powierzchnię przez 
szyb maszyna parowa z pompami odwad-
niającymi podziemne wyrobiska zainstalo-
wana rok wcześniej przy ul. Skośnej. 

Gdy jej kocioł uległ awarii w 1808 r., zasi-
lanie wodociągu przejęła maszyna ustawio-
na obok szybu Aurora przy ul. Gliwickiej 
na południe  od  cmentarza przy  kościele 
św. Anny. Przejęła na krótko, bo pod ko-
niec tego roku musiano ją przenieść do od-
wadniania chodników prowadzonych w re-
jonie szybów Frieden i Spes w rewirze su-
chogórskim.

Dwa lata później pociągnięto do centrum 
miasta nowy rurociąg od Wzgórza Rede-
na, gdzie umiejscowiono przepompownię 
wody pierwszego centralnego systemu od-
wadniania kop. Fryderyk. Tworzyły go od 
1806 r. sztolnia Boże Wspomóż i dwie pom-
py tłokowe w szybie napędzane maszyną 
systemu Newcomena zmodernizowaną, ale 
tą sama, którą w 1788 r. uruchomiono jako 
pierwszą na Śląsku. Druga maszyna syste-
mu Boultona-Watta napędzała od 1807  r. 
trzy pompy w odrębnym szybie. 

System chodników łączący te dwa szyby 
z wydobywczym szybem Friederike tworzył 
zbiornik ok. 55 m pod powierzchnią Wzgó-
rza. Od południa spływała do niego woda 
z przekopu Redena, a od północy z przebi-
janych przekopów Kaehler i Szczęście So-
wickie.  Pompy  odwadniające  podnosiły 
wodę tylko do sztolni, średnio o 7 m. 

W  szybie maszyny Boultona-Watta  za-
instalowano dodatkową, mniejszą pompę. 

Tłoczyła wodę na powierzchnię Wzgórza 
do tamtejszych płuczek rudy a później tak-
że do rurociągu położonego pod ul. Opol-
ską do betonowych zbiorników na Rynku, 
pl. Żwirki i Wigury oraz na ul. Strzeleckiej. 

Jednak pod koniec 1834 r. z chwilą po-
łączenia  przekopu  Redena  z  północnym 
skrzydłem nowej Głębokiej Sztolni Fryde-
ryk  do  niej  spływała  całość  kopalnianej 
wody. Od tego czasu maszyny na Wzgórzu 
stały  się  zbędne,  co  zresztą było  jednym 
z  celów  budowy  całkowicie  już  grawita-
cyjnego systemu odwadniania całej kopal-
ni opartego o tę sztolnię i pozwalało zaosz-
czędzić rocznie 7000 talarów koniecznych 
na zakup węgla, nie licząc innych kosztów. 
W tym samym roku maszynę Newcomena 
przeniesiono do chorzowskiej kopalni wę-
gla. W kwietniu następnego roku maszynę 
typu Boultona-Watta wyłączono z eksplo-
atacji i sprzedano. 

Wydatków na  jej  utrzymanie w  ruchu 
tylko dla dostawy wody do miasta kopal-
nia Fryderyk nie zamierzała ponosić, a dla 
władz miejskich koszt był zbyt wysoki i wo-
dociąg przestał działać. 

Ostatecznie  drogą  wymuszonej  przez 
urząd  miejski  ugody,  władze  górnicze 
przekazały miastu wspomnianą mniejszą 
pompę, napędzające  ją elementy  i pobli-
ski,  dawniej  wydobywczy,  szyb  Kaehler, 
do którego je przeniesiono i zmontowano. 
Miasto otrzymało też jednorazowo 8000 ta-
larów, których część przeznaczyło na kup-
no mniejszej maszyny do napędu pompy, 
do czego doszło rok później. Był to począ-
tek działającej do dziś stacji wodociągowej 
przy ul. Opolskiej. 

Pod nią na wysokości wjazdu do tej stacji 
przebiega 54 m pod ziemią chodnik prze-
kopu Redena. W nim zbudowano obok szy-
bu Bergdrost przy ul. Wyspiańskiego tamę 
z kamienia tworząc dla wodociągu rezer-
wuar. Tama nie  sięgała  stropu  przekopu 
wysokiego na 2.9 m, więc nadmiar wody 
w rezerwuarze mógł się przez nią przele-

wać i płynąć w kierunku południowym do 
Głębokiej Sztolni Fryderyk. 

Drugą tamę z cegły wzniesiono w przeko-
pie Kaehlera tuż za szybem o tej samej na-
zwie, głębokim na 54 m. Z jego najniższej 
części pompa w 1836 r. rozpoczęła tłoczenie 
wodę na powierzchnię do zbiornika. Z nie-
go spływała do rurociągu a nim do centrum 
miasta położonego niżej. Gdy w 1893 r. na-
pór wody tamę przerwał, do chwili posta-
wienia nowej wodociąg nie działał. 

Podczas penetracji podziemi przez Sek-
cję Podziemną SMZT na początku  lat 90. 
XX w. stwierdzono istnienie obu ww. tam 
a w ścianach chodnika przekopu Redena 
obok szybu Bergdrost dwa pionowe row-
ki, w które wkładano deski prowizorycz-
nej tamy. 

 Zbigniew Pawlak
Chcesz pozbyć się odpadów – ZADZWOŃ 032 / 769 10 69 do 71

Realizację usług w zakresie:
• wywozu odpadów komunalnych
• wywozu odpadów budowlanych – gruzu
• wywozu odpadów komunalnych niebezpiecznych
• odbioru surowców stałych (szkła, plastiku i makulatury)

zamawiać można w siedzibie Remondis Tarnowskie Góry 
Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3 w Tarnowskich Górach lub 
telefonicznie pod numer 032 / 769 10 69 do 71

Ponadto informujemy, że bezpłatnie odbieramy zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny w punktach mieszczących się:
■ na składowisku w Rybnej
■ przy ul. Nakielskiej 1-3 (siedziba Spółki)

Odbieramy między innymi:
• lodówki, zamrażarki
• telewizory i monitory
• duży i mały sprzęt AGD
• komputery, drukarki, telefony
• sprzęt RTV

Pamiętaj !!!
Przynieść do nas zużyte urządzenia, a my odbierzemy je bezpłatnie.

Tamy dla wodociągu

Wydawca: 

42–600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, 
e–mail: 

www.montes.pl
***

Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek
Redakcja: zespół
Konsultacja historyczna: 
dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligra�a,

Drukarnia w Sosnowcu
***

Za treść nadesłanych materiałów i ogłoszeń 
redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.
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Kryzys energetyczny 2022, lawinowy wzrost cen 

energii elektrycznej, gazu, brak paliw kopalnych 

na rynkach krajowych wobec zbliżającej się zimy 

nie napawają optymizmem. Mimo, że budynki Spół-

dzielni Gwarek są w większości docieplone (około 

80% zasobów), to jednak, jak każdej zimy, wyma-

gają ogrzewania. 

Czasem kierowane są do Spółdzielni zarzuty, że nie ne-

gocjuje ceny ciepła czy wody i dlatego ceny tych usług 

są wysokie. Nikt ich nie może negocjować, ceny energii 

i wody regulowane są urzędowo, przez powołane do tego 

instytucje. W przypadku energii cieplnej to Urząd Regula-

cji Energetyki, zaś w przypadku wody to Państwowe Go-

spodarstwo Wodne Wody Polskie. Żaden zatem z odbior-

ców nie ma wpływu na wysokość taryf, czyli na cenę, nie-

zależnie od tego, czy jest odbiorcą w małym budynku jed-

norodzinnym, wspólnocie, spółdzielni, MTBS, szkole, urzę-

dzie czy szpitalu.

Z dużym niepokojem myślimy o nadciągających chło-

dach, które w naszej strefie klimatycznej trwają przeciętnie 

od końca września do końca kwietnia. To więcej niż połowa 

roku. Wprawdzie tarnogórski PEC zapewnia, że nie zabrak-

nie ciepła dla jego klientów, ale biorąc pod uwagę ceny wę-

gla i gazu, koszt zakupu ciepła dla budynków Spółdzielni 

będzie z pewnością bardzo dużym obciążeniem, mimo że 

w wyniku prowadzonych termomodernizacji budynki zy-

skały dobre parametry zatrzymania ciepła. 

Nadszedł czas bardziej świadomego gospodarowania 

ciepłem przez każdego mieszkańca. Rozważne bowiem go-

spodarowanie ciepłem może przynieść całkiem wymierne 

oszczędności. Stałe stosowanie kilku prostych zasad uła-

twi osiągnięcie celu. 

Ograniczanie ogrzewania pomieszczeń poprzez regu-

lację temperatury zaworem umieszczonym na kaloryferze 

to z pewnością najprostsza metoda na zmniejszenie wy-

datków na ogrzewanie – do obniżenia temperatury nie 

należy używać okna. 

Wentylacja mieszkania, wietrzenie krótkie i intensywne, 

ale przy zakręconych termozaworach pozwoli na właściwą 

wymianę powietrza w pomieszczeniach, a jednocześnie nie 

wyziębianiu ich. 

Optymalna temperatura w mieszkaniu to 20–22 stopnie, 

należy utrzymywać tę temperaturę, najlepiej kontrolując 

jej wysokość... termometrem. Wyższe temperatury sprzy-

jają w zimie szybszemu przeziębianiu się.

Obniżenie temperatury na noc, zwłaszcza w sypialni, do 

16–18 stopni, nie tylko wydatnie wpłynie na zmniejszenie 

kosztów ogrzewania ale spowoduje, że będziemy lepiej wy-

poczęci.

Oszczędnie z ciepłem 
Wokół grzejników musi panować swobodny przepływ 

powietrza. Nie powinny być zastawione żadnymi meblami, 

kanapami, zasłonięte firanami czy zasłonami. 

To oczywiste, że szybko i łatwo przyzwyczajamy się do 

pewnego komfortu, nawet jeśli sporo za niego płacimy. 

O wiele trudniej jest nam wyrzec się chociaż części tego 

komfortu, nawet kiedy przychodzi taka konieczność. Jed-

nak sytuacja, w jakiej znalazła się nie tylko Polska ale i Eu-

ropa, tej zimy z pewnością zmusi nas do zmiany zacho-

wań i tym razem chyba bez specjalnego przekonywania, 

że tak trzeba. 

zapewnienie mieszkańcom ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków. Priorytetem jest podejmowanie 
działań, które będą wspierały klientów. Nowi mieszkańcy, to często nowe domy, a więc nowe przyłącza 
wody, a co za tym idzie konieczność uzyskania odpowiednich pozwoleń, stworzenia projektu i sama bu-
dowa przyłącza. 

W dzisiejszych czasach pozyskanie dobrej jakości wykonawców staje się coraz trudniejsze, stąd też 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach, proponuje przyszłym i obecnym miesz-
kańcom kompleksową usługę: „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach tej usługi inżynierowie zatrudnieni 
w Przedsiębiorstwie sporządzają dokumentację projektową dla przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na 
podkładach mapowych, która jest dopasowana zarówno do indywidualnych potrzeb właściciela dział-
ki jak i planu zagospodarowania terenu. Następnie doświadczeni pracownicy działów eksploatacyjnych 
budują przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. W ramach prac mogą zostać wykonane: prace ziemne 
i montażowe, włączenie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zostanie zapewniony odpo-
wiedni materiał, niezbędna armatura do ułożenia nowych przyłączy wraz ze wszystkimi dodatkowymi 
podzespołami, zamontowane wszelkie niezbędne urządzenia (np. studzienki kanalizacyjne), a nawierzch-
nia drogi przywrócona do stanu pierwotnego z możliwością uzyskania gwarancji. Zostaną wykonane 
wszelkie próby niezbędne do uzyskania protokołu odbioru przyłącza. Wszystko odbywa się pod zgod-
nymi z prawem nadzorami. 

Wystarczy złożyć tylko jeden wniosek, a pracownicy PWIK zajmą się wszystkimi formalnościami pro-
jektowymi i wykonawczymi, dostosują terminy realizacji do potrzeb klientów. Usługa „Zaprojektuj i wy-
buduj” to oszczędność czasu i gwarancja dobrze wykonanej usługi przez jedno z najnowocześniejszych 
przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na www.pwik-tg.pl 
oraz do kontaktu z Działem Obsługi Klienta tel.: 32 784 02 46 lub 32 784 02 70

Wszystkie wielkie cywilizacje starożytnego świata opierały swój rozwój gospodarczy na rozwo-
ju siedzib ludzkich, a tam gdzie ludzie, musiała być woda. Budowano wodociągi w postaci akwe-
duktów i rurociągów zarówno pod- jak i naziemnych. Wykorzystywano całą gamę materiałów od 
drewna po szkodliwy dla organizmu ołów, który ze względu na łatwą obróbkę i trwałość był uży-
wany nawet w XVIII wieku 

W starożytności dostęp do bieżącej wody w domu był towarem luksusowym zarezerwowanym wyłącz-
nie dla zamożnych. Zarówno budowa kosztownych przyłączy, jak i niemały podatek za korzystanie z wo-
dociągu były przyczyną, która sprawiła, że biedniejsi mieszkańcy korzystali z licznych publicznych punk-
tów poboru wody. Początki kanalizacji sięgają 2800–2400 r. p.n.e., a miało to miejsce w miastach kultury 
Indus-Saraswati. Starożytne cywilizacje radziły sobie ze ściekami odprowadzając je do cieków wodnych, 
dołów asenizacyjnych lub wylewano na pola jako nawóz. 

Upadek Imperium Rzymskiego oznaczał dramatyczny regres w wielu dziedzinach życia. W ruinę po-
padły również instalacje wodociągowe, chociaż lokalnie akwedukty działały jeszcze w okresie renesan-
su. W większości średniowiecznych miast europejskich wodę czerpano z rzek, jezior, stawów lub natural-
nych źródeł, kopano studnie i zbierano deszczówkę, a w miastach – twierdzach gromadzono ją w cyster-
nach. Dopiero w połowie XVI wieku do zasilania miejskich wodociągów zaczęto używać pomp. W 1548 
roku w Augsburgu powstał pierwszy wodociąg, w którym do pompowania wody użyto energii wodnej. 

W Polsce pierwsze wodociągi pojawiły się w XIII w. we Wrocławiu (1272 r.), Poznaniu (1282 r.) i w My-
dlnikach pod Krakowem (1286 r.). Wiemy też, że w 1570 roku do zasilania wodociągu w Gdańsku uży-
to koła wodnego, a w 1572 roku Walenty Hendell, wrocławski rurmistrz, podobny wodociąg zbudował 
we Fromborku. 

Jednym z pierwszych miast na Śląsku, które było skanalizowane i posiadało oczyszczalnię o pełnym 
procesie technologicznym były Tarnowskie Góry. Początkowo, w roku 1526, kiedy to Tarnowskie Góry 
otrzymały prawo Wolnego Miasta Górniczego, pobierano wodę potrzebną dla gospodarstw domowych 
i ogólnego użytku ze studni kopanych, sięgających głębokości od 3 do 6 łatrów (8–20 metrów). W la-
tach 1780-1790 w mieście istniały 34 studnie prywatne oraz 2 studnie publiczne zlokalizowane na Rynku. 

Studnie w Rynku budowane były przez władze miejskie. Prywatne zaś stanowiły przeważnie opuszczo-
ne szybiki kopalniane, budowane przez górnictwo do wydobywania kruszców srebra i ołowiu lub rudy 
żelaznej. W 1797 r. zbudowany został pierwszy wodociąg z rur żeliwnych wzdłuż ulicy Gliwickiej. W la-
tach 1896–1902 poprawa jakości wody z wodociągów miejskich pozwoliła na stopniowe zasypywanie 
studni. Ostatnią studnię zasypano w 1902 roku. W latach 1927–1929 zrealizowano budowę sieci kanali-
zacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. 

Wybudowany na początku XX wieku system wodociągowo-kanalizacyjny, służy tarnogórzanom do 
dziś. Nadzór nad nim sprawuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach Sp. z o.o. 
Obecnie nie możemy powiedzieć, że podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa wodociągowego jest 

Od studni do nowoczesnej oczyszczalni. Wodociągi i kanalizacja w Tarnowskich Górach.
PWiK: od projektu do wdrożenia
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