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Masz pomysł na wolny czas? 
Na pewno – kto dzisiaj nie ma! 

Poświęć nam jednak chwilę swojej uwagi.

Przede wszystkim cieszymy się, że możesz przeczytać te słowa. 
Sprawi nam to ogromną satysfakcję, jeżeli w jakimś stopniu zainte-
resujemy Cię naszym miastem. 
Czy do wizyty w Białej skuszą Cię: ciekawa historia, strategiczne 
ścieżki rowerowe biegnące przez miasto, a może unikatowe zabytki, 
to bez względu na wszystko weź ze sobą ten przewodnik. Pokaże 
Ci to, czego nie widać i odsłoni to, co jest często nieznane nawet 
samym mieszkańcom Białej. 

Przygotowaliśmy propozycję spaceru po Białej, podczas którego 
możesz zobaczyć najważniejsze zabytki miasta. Z tego powodu 
warto, byś zapoznał się z planem miasta na tylnej okładce, który 
wskazuje optymalną trasę obejmującą wszystkie obiekty opisane  
w niniejszym przewodniku. Zebraliśmy w nich istotne i najciekaw-
sze informacje o zabytku, przed którym akurat stoisz, przybliżając 
jego związek z historią Białej.  

Czasami zdjęcia pokazują więcej niż jesteś w stanie zobaczyć na 
żywo, ponieważ nie wszystkie wnętrza są dostępne. Tak jest cho-
ciażby w przypadku Zamku, Wieży Wodnej i Wieży Ciśnień. Co do 
tych dwóch ostatnich, mamy nadzieję, że już w 2023 r. to właśnie 
Ty, drogi Turysto czy Mieszkańcu, zobaczysz więcej, niż w tej pozycji, 
ponieważ planowane są remonty obu obiektów i przeznaczenie ich 
na wieże widokowe. Mamy  nadzieję, że to również Cię zaciekawi  
i będziesz chciał zobaczyć efekty starań o zabytki i skorzystać  
z atrakcyjnego wejścia na każdą z 3 wież widokowych Białej.  
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Biała to miasteczko na trasie pomiędzy Opolem a granicą  
z Republiką Czeską, na pograniczu, gdzie od wieków przenikały 
się liczne nacje: polska, kresowa, czeska, niemiecka, żydowska, 
śląska. Dzięki temu nasza historia jest ciekawa, zabytki różnorodne,  
a ludzie tolerancyjni. Widoczny jest ślad obecności nieistniejącej już 
gminy żydowskiej czy wspólnoty ewangelickiej w naszym mieście, 
stale kultywowana jest kultura śląska (nie tylko poprzez gwarę, ale  
i obyczajowość oraz sposób bycia), funkcjonują struktury mniejszości 
niemieckiej, a wpływ kultury kresowej czy czeskiej jest nie mniej 
istotny ze względu przepływ mieszkańców w okresie przed-  
i powojennym. W 1945 r. Biała znalazła się ostatecznie w granicach 
Polski, lecz znacznie wcześniej wielu mieszkańców deklarowało 
polską świadomość narodową. To pozwala nam stale żyć razem  
i wspólnie przyczyniać się do upiększania miasta, aby cieszyło ono 
nie tylko nas, ale i turystów. 

Dzięki temu wydawnictwu chcemy zachęcić do odkrywania naszego 
miasteczka. 
Turysto! Nie ograniczaj się jedynie do naszych propozycji. W wielu 
miejscach Białej możesz zostawić samochód i samodzielnie wybrać 
trasę zwiedzania, a przy okazji skorzystać z oferty gastronomicznej 
naszych lokali czy terenów rekreacyjnych. 
Drodzy Mieszkańcy! Niech lektura niniejszego przewodnika  
i skonfrontowanie w terenie informacji w nim zawartych pozwoli 
Wam odkryć - być może nieznany do tej pory - świat bialskich 
zabytków i ich powiązań z naszymi dziejami. Wybierzcie się zatem 
na spacer…

Szczególne podziękowania składamy Stowarzyszeniu Miłośników 
Ziemi Bialskiej, które znacznie przyczyniło się do powstania 
przewodnika. Pragniemy również zaznaczyć, że wydajemy go  
w ramach projektu „Poznaj swojego sąsiada” w  partnerstwie  
z Městem Albrechtice (Czechy).
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Kościół 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

ul. Stare Miasto 8

Proponujemy zacząć zwiedzanie od miejsca, którego historia sięga 
początków miejscowości: kościół pw. Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła na Starym Mieście. 

Skąd o tym wiemy? ….. Bo z pierwszej wzmianki o Białej  
z 29.11.1225 r., jaką spotykamy w dokumencie fundacyjnym 
Gościęcina, możemy wnioskować, że wieś Bela była lokowana na 
prawie niemieckim. Według tej wzmianki, osadnicy niemieccy 
z Gościęcina mieli cieszyć się takimi samymi prawami, jak ci  
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z Białej. Już sam fakt, że wieś posłużyła za wzór dla kolejnej 
lokacji, świadczy o jej randze. Natomiast to, że została założona na 
prawie niemieckim, każe przypuszczać, że - zgodnie ze zwyczajem 
- powstała tu także szkoła i kościół. Kościół budowano zwykle 
w środku wsi. Jeśli przyjrzymy się świątyni na Starym Mieście, to 
nie ulega wątpliwości, że jest ona położona centralnie w stosunku 
do otaczających ją zabudowań, a jego otoczenie tworzy swego 
rodzaju rynek. Śmiało możemy przyjąć, że tu rozpoczęła się historia 
miejscowości zwanej najpierw Bela (od krystalicznie czystej wody 
w przepływającej nieopodal rzeczce), która - po relokacji i w wyniku 
wzmożonej kolonizacji niemieckiej na tym terenie - przybrała nazwę 
Zülz. Zastanawiający jest fakt, że relokowanej miejscowości (na 
obszar obecnego Rynku) nie nadano nazwy od pierwotnej wsi, ale 
od Solca leżącego ok. 5km dalej. Trudno powiedzieć, czym było to 
spowodowane, ale pierwotna osada przyjęła nazwę Starego Miasta 
(Altstadt), bowiem „stary” Solec (Altzülz) już istniał. Formalnie jednak 
Stare Miasto było osobną wioską, a dopiero po II wojnie światowej 
zostało przyłączone do miasta Biała.  

Wracając do kościoła, budynek w obecnym kształcie pochodzi 
z 1690 r.; został przebudowany i rozbudowany po pożarze w tym 
samym roku. Jest położony na cmentarzu, który pełni rolę cmentarza 
parafialnego (zwłaszcza dla mieszkańców Starego Miasta, Szynowic 
i Wasiłowic). Kościołowi patronują święci Apostołowie Piotr 
i Paweł. Zgodnie z legendarnym przekazem, mieszkańcy wioski 
mieli od jej zarania trudnić się rybołówstwem, stąd za patrona 
obrali sobie rybaka – św. Piotra, który patronuje kościołom zawsze  
z Apostołem Narodów – św. Pawłem. Na ile jest to prawdą, trudno 
powiedzieć, bowiem w żadnych zachowanych dokumentach nie ma 
o tym mowy. Jedyne, co mogło by za tym przemawiać to fakt, że  
w dolinie pomiędzy Starym Miastem a Rynkiem, gdzie dziś znajdują 
się łąki, jeszcze w 1. poł. XX w. istniały stawy hodowlane.
Budowla utrzymana jest w stylu gotyckim, wyposażenie zaś jest 
barokowe. 
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Centralny punkt stanowi 
ołtarz z obrazem świętych 
Piotra i Pawła, którzy adoru-
ją Trójcę Świętą, wychylają-
cą się z nieba. Przy świętym 
Piotrze widoczne są atry-
buty papieskie: tiara (czyli 
potrójna korona, którą do 
czasów Jana XXIII nosili pa-
pieże) podawana przez putto 
oraz krzyż papieski (z trzema 
belkami). U stóp św. Pawła 
spoczywa natomiast miecz 
(symbol jego męczeństwa), 
zaś anioł kładzie na jego 
głowę wieniec1. Pochodzący  
z 1700 r. obraz jest typową 
kompozycją symultaniczną 
albo synoptyczną: widnieje na 
nim kilka epizodów, rozgry-
wających się w różnym czasie  
i miejscu. Gdy przyjrzymy się 
kompozycji bliżej, to za po-
stacią św. Piotra dostrzeżemy 
scenę przedstawiającą jego 
ukrzyżowanie głową w dół, 
natomiast za św. Pawłem - 
moment jego śmierci przez 
ścięcie. 

1Nawiązanie do słów z 2 listu do Tymoteusza: W dobrych zawodach wystąpi-
łem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia... [2Tm, 
4, 7-8]
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Interesujące są także stacje Drogi Krzyżowej. Są to dokładnie albo 
prawie dokładnie te same stacje, które wiszą w kościele parafialnym 
na Rynku. Obrazy musiał wykonać na zamówienie ten sam artysta 
albo ktoś kopiował je, wzorując się na oryginale, bowiem różnią się 
one nieznacznie. Co jeszcze bardziej interesujące, na niektórych 
stacjach pod warstwami farb zauważalne są napisy informujące 
o numerze stacji (po łacinie, u szczytu obrazu) oraz jaki nosi tytuł 
(u dołu obrazu) – ta dolna informacja podana jest w języku polskim  
i niemieckim. 
Świadczy to wymownie o tym, że Biała od zawsze była miastem 
wielokulturowym i tolerancyjnym. 

Ponadto, należy zwrócić uwagę na jesz-
cze dwa obrazy, mianowicie: obraz św. 
Jakuba nad wejściem do bocznej kapli-
cy (świadczyłby o tym strój pielgrzymi  
i muszla jakubowa na płaszczu oraz zarys 
świątyni, prawdopodobnie sanktuarium 
św. Jakuba w Santiago de Compostella 
w Hiszpanii) oraz obraz św. Walentego pod 
chórem (św. Walenty był od dawna czczo-
ny na Śląsku jako patron chorych umysło-
wo i na padaczkę; jego kult był bardzo po-
pularny i szeroko rozpowszechniony).

Hełm wieży poddano pracom remonto-
wym w 2001 r., natomiast sama świątynia 
przeszła w latach 2020-2021 generalny 
remont dachu i elewacji, którą przywróco-
no do stanu pierwotnego. Przy tej okazji 
wyeksponowano miejsce wmurowania ka-
mienia węgielnego (nieotynkowane miej-
sce po lewej stronie prezbiterium). 

Zapraszamy do kontynuowania spaceru w stronę obecnego cen-
trum miasta. 



Wieża Wodna

9

W obniżeniu terenu, między Sta-
rym Miastem a Zamkiem znajduje 
się Wieża Wodna.

To jedna z najstarszych tego typu 
budowli w Polsce. Została zbu-
dowana przez Hansa Christopha 
von Proskowski (Prószkowskiego), 
ówczesnego właściciela miasta, 
wraz z nowym drewnianym wo-
dociągiem. Dokładna data budo-
wy wieży nie jest znana. Rachunki 
miejskie z 1596 r. nie wspominają 
nowego wodociągu, natomiast te 
obejmujące lata 1606-1607 - już 
tak. Wieża Wodna musiała za-
tem zostać wybudowana między  
1596 r.  a 1607 r. 

Pierwotnie doprowadzała wodę 
do zamku, w późniejszym okresie 
również do miasta. 

Wieża Wodna

ul. Wodna 3
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Obiekt zbudowano z kamienia i cegły na planie prostokąta. Wysokość 
wieży wynosi 19,7m. Grubość muru zmienia się wraz z wysokością 
wieży: cokołowa część ma grubość ok. 1,5m, w wyższych częściach 
grubość zmniejsza się do ok. 1m, natomiast ostatnia kondygnacja 
posiada mur o grubości ok. 46cm.

Forma budowli jest prosta bez jakichkolwiek zdobień. Wnętrze wie-
ży podzielone jest na kondygnacje o konstrukcji drewnianej, na któ-

re prowadzą drewniane schody 
drabiniaste, zabezpieczone po-
ręczami. Pierwotnie wieża po-
siadała dach namiotowy kryty 
gontem, ale spłonął w 1945 r. 
Po II wojnie światowej, w 1959 r. 
remontem objęto wnętrze wie-
ży, natomiast w 2010 r. odno-
wiono elewację budowli. 

Cała instalacja wodociągowa 
składała się z drewnianych rur, 
które służyły miastu aż do wy-
budowania nowego wodociągu 
w 1913 r. Sama wieża znajduje 
się poza obrębem murów miej-
skich na terenie znacznie obni-
żonym w stosunku do centrum 
i samego zamku.

Obecnie Wieża Wodna, aby 
mogła być udostępniona dla 
zwiedzających, ponownie wy-
maga remontu, na który Gmina 
Biała już pozyskała fundusze 
zewnętrzne. Planuje się za-

kończyć tę inwestycję w 2022 r., po czym obiekt stanie się jedną  
z 3 wież widokowych miasta.
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Wspomniany wcześniej Zamek, to kolejna propozycja – jedna z naj-
bardziej charakterystycznych budowli miasta. 

Pierwsze informacje o Białej – jak już wspomniano - pochodzą  
z 1225 r., co dotyczyło Białej zlokalizowanej w miejscu obecnej 
części zwanej Starym Miastem. W II poł. XIII w. miała miejsce dru-
ga lokacja osady. Biała w tym czasie stała się siedzibą kasztelanii. 
Prawdopodobnie wówczas, w miejscu późniejszego Zamku, została 
wzniesiona drewniana warownia. W dokumencie Bolka I Opolskie-
go z 1311 r. Biała wspomniana jest jako miasto. Po jego śmierci,  
w 1313 r. księstwo opolskie zostało podzielone między trzech sy-
nów, a Biała weszła w skład księstwa niemodlińskiego, które otrzy-
mał najstarszy z nich.

Zamek

Plac Zamkowy 4-5
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Po śmierci trzech synów Bolka I, księstwo niemodlińskie przeszło 
pod władanie książąt opolskich. W 1386 r. na zamku w Białej rezy-
dowała wdowa, księżna Eufemia. W XV w. miasto otoczone było już 
murami z cegły i kamienia. Zachowany w północnej części Zamku 
fragment muru, może świadczyć, że także Zamek mógł zostać oto-
czony murem połączonym z obwarowaniami miejskimi. W XVI w.  
z inicjatywy książąt opolskich wzniesiony został murowany Zamek  
w stylu renesansowym. Składał się z głównego skrzydła wschod-
niego i drugiego prostopadłego do niego z otwartym dziedzińcem 
od południa. Gdy w 1532 r. umarł książę Jan Dobry, ostatni przed-
stawiciel opolsko-raciborskiej linii Piastów, Zamek został przejęty 
przez króla czeskiego  Ferdynanda I Habsburga. Dwa lata później 
całe księstwo opolsko-raciborskie (łącznie z Białą) zostało oddane 
w zastaw margrabiemu Georgowi von Hohenzollern. Wkrótce król 
Ferdynand I odebrał ziemie Hohenzollernowi i oddał je królowej Iza-
belli, siostrze króla polskiego, a wdowie po królu węgierskim Zapoli.

W dniu 12.07.1564 r. we Wiedniu wystawiono akt przekazujący 
pod zastaw rodzinie von Proskowski miasto Biała, a w 1606 r. cesarz 
Maksymilian II sprzedał Białą z dobrami Hansowi Christophowi von 
Proskowski. To właśnie ród von Proskowski w latach 1638 -1640 
rozbudował Zamek w stylu wczesnego baroku. Najpierw dobudo-
wano skrzydło południowe, a następnie zachodnie z czterokondy-
gnacyjną kwadratową wieżą w narożniku. Przez wiele lat Zamek 
w Białej należał do głównych rezydencji rodu von Proskowski.

W 1747 r. wdowa po Antonim von Proskowski sprzedała Zamek 
Bartholomäusowi von Oderfeld, wcześniejszemu dzierżawcy dóbr. 
Po jego śmierci w drodze licytacji w 1756 r. Zamek trafił w ręce hra-
biego Rudolfa Matuschka z Czech. Jego następcy systematycznie 
wyprzedawali majątek - tak, że w 1841 r. Antoni Matuschka sprze-
dał ostatnią część rotmistrzowi saksońskiemu, Ferdynandowi Ru-
dolfowi von Gersdorff.
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W 1872 r. jego właścicielem stało się miasto, które pięć lat póź-
niej urządziło tu seminarium nauczycielskie, działające aż do  
1945 r. Po roku przerwy, w 1946 r. działalność oświatową w bialskim 
Zamku rozpoczęło Liceum Ogólnokształcące, które działało w tym 
miejscu aż do przeniesienia szkoły do nowego budynku w 1980 r.  
W latach 80. XX w. Zamek przejęło przedsiębiorstwo „Moda Polska”  
z przeznaczeniem na magazyn. Budynek od ponad 20 lat nie jest 
użytkowany. W 2004r. został sprzedany prywatnemu inwestorowi.
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Pośród różnych zabytków, jakie możemy spotkać nie tylko na Opol-
szczyźnie, w Polsce, ale i w całej Europie, duże zainteresowanie 
wzbudzają tajemnicze kamienne krzyże pojednania, które nazywa-
ne są popularnie (chociaż błędnie) krzyżami pokutnymi. Te zagad-
kowe obiekty można spotkać przy drogach wiejskich, polnych czy 
leśnych ścieżkach, ale i umieszczone w murach czy stojące w pobli-
żu kościołów. Mimo, że można je spotkać prawie w całej Europie, 
to jest ich najwięcej na terenie dzisiejszych Niemiec, Czech i Śląska,  
w tym również można je spotkać na Ziemi Bialskiej.
Krzyże pokutne to „relikty średniowiecznego prawa”. Każdy 
z tych obiektów ma swoją ciekawą historię udokumentowaną 
w zapisach sądowych lub przekazywaną w podaniach ludowych.   
Dlaczego je stawiano? 

Na przełomie XIII i XIV w. wprowadzono m.in. na Śląsku prawo są-
downicze. Wcześniej zasada była prosta: za śmierć ofiary, śmierć 

Plac Zamkowy 4-5, skrzyż. ul. Opolska i ul. Szynowice

Krzyże pokutne



Krzyże pokutne

15

ponosił zabójca. Nowe prawo wpłynęło na szczegółowe bada-
nie przyczyn dokonania morderstwa np. uwzględniono działanie 
w afekcie. To pozwoliło niektórym sprawcom na uniknięcie kary 
śmierci i zawarcie z rodziną ofiary ugody tzw. „traktatu pokutnego”. 
Sprawca musiał spełnić wiele obowiązków stawianych przez sąd  
i rodzinę. Do podstawowych należało m.in.: pokrycie kosztów po-
grzebu ofiary, utrzymanie aż do pełnoletności dzieci zabitego, prze-
kazanie rodzinie określonej sumy pieniędzy, zamówienie i opłace-
nie określonej ilości mszy żałobnych, odbycie pieszej pielgrzymki 
do ówczesnych miejsc kultu religijnego np. Jerozolimy, Rzymu,  
Akwizgranu czy już później Częstochowy i na Górę Św. Anny. Jednym  
z najważniejszych obowiązków sprawcy było własnoręczne lub zle-
cone wykonanie z kamienia właśnie krzyża pokutnego i ustawienie 
go w miejscu zbrodni. Krzyże były wykonane z kamienia charakte-
rystycznego dla danego terenu (piaskowiec, zlepieniec, wapień czy 
granit).  Wysokość wynosiła od 30 do 250cm, szerokość od 30 do 
120cm, grubość od 9 do 60cm.

W Białej znajdują się dwa takie krzyże i należą one do jednych  
z najstarszych zachowanych na terenie Opolszczyzny: 
• Jeden: przy południowej ścianie Zamku; ma kształt zbliżony 

do liścia koniczyny; o wymiarach 97cm (wysokość), 20cm (gru-
bość), 33cm (rozpiętość ramion). Wykuty jest w granicie, należy 
do grupy najstarszych, dlatego czas zamazał wizerunek narzę-
dzia zbrodni  

• Drugi: usytuowany przy skrzyżowaniu ulic Szynowice i Opol-
skiej, pod krzyżem wotywnym, obsypany dookoła białymi 
kamyczkami i odgrodzony niskim metalowym ogrodzeniem. 
Według podań ludowych, w tym miejscu doszło do zbrodni,  
w której zginął kupiec, idąc na targ do Białej. Krzyż ma ułamane 
ramię - prawdopodobnie był to znak dla podróżujących o zara-
zie, jaka panowała w Białej w 1633 r. Jego wymiary to: 80cm 
(wysokość), 45 cm (rozpiętość skrzydła), 18cm (grubość).
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Miasto założono na wzniesieniu, otoczonym od zachodu i północy 
rzeką Biała, od wschodu fosą, a od południa fosą i wałem. Powsta-
nie murów obronnych można określić jedynie na podstawie cech 
technologicznych, na czas od ostatniej ćwierci XIII w. do początku 
XIV w. Budowa murów trwała dłuższy czas, o czym świadczą od-
mienne wątki murów (wątek gotycki i wendyjski). 

Wykonanie umocnień było mało staranne, na co wpływ miał zapew-
ne fakt, że Biała była wówczas miastem biednym i o małej liczbie 
ludności. Inicjatorem budowy murów obronnych był prawdopodob-
nie książę opolski Mikołaj I. Pierwsza pisemna wzmianka o murach 
miejskich w Białej pochodzi z 1502 r. Mówi ona, że obwarowania 
miejskie są w złym stanie, co wykluczało ich dalsze funkcjonowa-
nie. Książę Jan Dobry nadał mieszkańcom Białej specjalny przywilej, 
pozwalający na remont zniszczonych murów. Obwód obwarowań 
miał wówczas długość 1050m i obejmował 7,85ha. Ogółem, na ca-
łej długości murów znajdowało się 14 baszt, w tym 12 półokrągłych 
i dwie czworoboczne.

Mury obronne

wokół centrum
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Do miasta prowadziły dwie bramy w murach: nyska od północy 
i prudnicka od południa. Brama północna znajdowała się przy za-
chodnim budynku zamkowym, natomiast brama południowa - przy 
Wieży Prudnickiej. Żadna z bram nie zachowała się, gdyż rozebrano 
je na początku XIX w.

Mury wzniesiono z cegły 
na podmurówce z kamie-
ni, których użyto również 
do wypełnienia wnętrza 
muru. Grubość muru 
była zróżnicowana. Przy 
bramie prudnickiej miała 
1,4m, w pozostałych par-
tiach nie przekraczała 1m. 
Wysokość umocnień wy-
nosiła ok. 7m.
 

W czasach nowożytnych mury popadły w ruinę. Jedną z przyczyn 
mógł być pożar, który strawił prawie całe miasto w 1544 r. Mimo 
znacznych zniszczeń, do naszych czasów zachowała się duża część 
obwarowań. 

Na ich obwodzie, w nieregularnych odstępach, pozostało osiem pół-
okrągłych baszt oraz jedna prostokątna. Najdłuższe odcinki można 
zobaczyć przy ul. Reymonta, Szkolnej, Wałowej i w pobliżu kościoła 
parafialnego. Wysokość zachowanych fragmentów dochodzi obec-
nie do 3,5m wysokości. Prezentowane na zdjęciach fragmenty mu-
rów pochodzą z różnych miejsc i każdy z nich przedstawia inny stan 
zachowania – warto zwrócić na nie uwagę podczas spaceru w obrę-
bie historycznego centrum miasta.  
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Od strony ul. Opolskiej, na 
prywatnej posesji, znajdu-
je się tajemnicza postać 
(gryfa lub lwa), trzymająca 
tarczę herbową. Na cokole 
widnieje rok 1613. Zarów-
no sama figura, jej lokali-
zacja oraz znaczenie daty 
stanowią zagadkę. 

Fragment murów przy ul. Szkolnej został poddany renowacji na 
początku XXI w., stąd stan ich zachowania w tym miejscu jest naj-
lepszy. Kolejny odcinek (mianowicie wschodni, czyli od budynku 
byłego kościoła ewangelickiego, wzdłuż ul. Kościuszki i Wałowej 
aż do ul. Opolskiej) w 2022 r. doczeka się prac konserwatorskich,  
w efekcie czego substancja zabytku zostanie zachowana i uratowa-
na od zniszczenia. Dodatkowo teren przy murach (okolice ul. Wało-
wej 6-8) zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne, co uatrak-
cyjni zwiedzanie tego zabytku.
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Jednym z obiektów, widocznym w Białej niemal z każdego miejsca, 
jest wieża kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP. 

Sam kościół, jak mówi legenda, znajduje się w miejscu, gdzie ponad 
tysiąc lat temu miał znajdować się zamek rycerzy-rabusiów. Zgod-
nie z tym przekazem, żyli oni z wypraw rabunkowych i napaści do 
czasu, kiedy władca się z nimi rozprawił. Zamek został zniszczony, 
natomiast na jego miejscu najpierw powstało schronisko, w którym 
mieli zatrzymywać się przejeżdżający tędy handlarze solą z Wielicz-
ki. Tyle legenda. 
Co do istnienia samego kościoła, to pierwsza świątynia musiała 
zostać zbudowana ok. 1270 r., bowiem wtedy nastąpiła relokacja 
miejscowości na prawie niemieckim, a miejscowości lokowane na 
tym prawie zawsze miały kościół i szkołę. Zatem - mimo istnienia już 
wówczas świątyni na obecnym Starym Mieście - musiała pojawić 
się świątynia w centrum dzisiejszego miasta – do dzisiaj  jednak nie 
przetrwała. 

Kościół 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. 1 Maja 10
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Kiedy w 1544 r. miasto strawił ogień, jego łupem padł zapew-
ne i kościół parafialny. Udało się go odbudować po sześciu latach  
w 1550 r. Trzy lata wcześniej odlano duży dzwon kościelny; widnieje 
na nim data Anno Domini MDXLVII (czyli Roku Pańskiego 1547). 

Z tego samego okresu pochodzi dawna 
chrzcielnica, która obecnie znajduje się  
w przedsionku bocznego wejścia kościo-
ła i od dłuższego już czasu (przynajmniej 
od stu lat) pełni funkcję kropielnicy. Na jej 
reliefach wyrzeźbiono wizerunki Ewangeli-
stów. 

Utrzymana w stylu renesansowym, z charakterystycznym tynkiem 
wykonanym w technice sgraffito2 wieża kościoła została zbudo-
wana nieco później. Umieszczono w niej późnogotycki granitowy 
portal. Wieżę wraz z hełmem i kulą poddano gruntownej renowacji 
w latach 2012-2013. W kuli znaleziono nienaruszoną (pomimo, iż 
była ona trafiona licznymi pociskami w efekcie wkroczeniu do mia-
sta Armii Czerwonej w dniu 18.03.1945 r.) kapsułę czasu z licznymi 
dokumentami z 1853 r., kiedy to dokonano ostatniego generalne-
go remontu wieży. W 2004 r. remontu doczekał się dach świąty-
ni, natomiast od 2007 r. sukcesywnie odrestaurowywano witraże, 
wymieniono całą instalację elektryczną i w 2010 r. pomalowano jej 
wnętrze. 

Najstarszą częścią kościoła jest prezbiterium, gdzie znajduje się oł-
tarz główny. Dobudowano do niej dwie nawy, z czasem także trze-
cią. Nawa główna i prawa nawa boczna (patrząc w stronę ołtarza) 
są utrzymane w stylu gotyckim, z charakterystycznymi sklepieniami 
krzyżowo-żebrowymi. Lewa nawa boczna jest znacznie niższa (do 
1936 r. pełniła funkcję zakrystii, nad nią znajdowała się oratorium 
dla właścicieli miasta).

2Nakładano na siebie kilka warstw tynku, każda w innym kolorze, i - na jeszcze 
mokrej powierzchni - wydrapywano wzór.
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Wystrój kościoła stanowi siedem ołtarzy. Niezwykle ciekawy jest 
nietypowy ołtarz główny. 
Scena Wniebowzięcia Maryi, grupa Apostołów oraz Trójcy Świę-
tej są bowiem niezależne od nastawy ołtarzowej z tabernakulum 
i umieszczone na ścianie prezbiterium za nią. Sama nastawa kiedyś 
także była wyższa, ale po remoncie pod koniec lat 30. XX w. obni-
żono jej wysokość. 
Pod nim znajduje się dwupoziomowa krypta, w której spoczywają 
zacni bialscy mieszczanie, m.in. właściciel Białej Georg Christoph 
von Proskowski (niedostępna dla zwiedzających). 
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Na szczególną uwagę zasługują dwa ołtarze boczne.

Pierwszy - szczególnie 
warty uwagi - to ołtarz 
św. Teresy. Po pierw-
sze dlatego, że nie jest 
on barokowy, a je-
dynie stylizowany na 
taki, gdyż wykonano 
go podczas gruntow-
nej przebudowy wnę-
trza kościoła we wspo-
mnianym już 1936 r. 
Po drugie dlatego, że 
przedstawiona na ob-
razie panorama miasta 
Biała od strony za-
chodniej (tj. od stro-
ny Śmicza czy Nysy),  
z wyjątkiem drobnych 
szczegółów, praktycz-
nie nie uległa zmianie.

Drugi z nich to ołtarz w kaplicy św. Jana Nepomucena, która została 
dobudowana do kościoła. Na jej sklepieniu znajduje się fresk autor-
stwa Sebastiniego, który przedstawia moment przybycia świętego 
do nieba. Także na ścianach kaplicy znajdują się freski (częściowo 
zamalowane), jeden z nich przedstawia spowiedź królowej Zofii, 
przez którą - zgodnie z legendą - św. Jan Nepomucen miał ponieść 
śmierć, bowiem nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi. Pod tą ka-
plicą znajduje się krypta, w której spoczywają bialscy proboszczo-
wie z XVII w. (niedostępna dla zwiedzających). 
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Ciekawostkę stanowi także ka-
plica-więzienie z figurą Chry-
stusa Frasobliwego z kutą kratą  
z 1. poł. XVII w., ufundowaną 
przez bialskich rzemieślników. 
Na ścianie kaplicy znajduje się 
stelaż z herbami cechów, które 
istniały kiedyś w Białej. 

Na uwagę zasługują także trzy płyty nagrobne (największa i naj-
piękniejsza przedstawia Paula Raschitza Koslowskiego von Koslow, 
starosty bialskiego), kilka epitafiów w różnych miejscach wewnątrz 
i na zewnątrz kościoła oraz organy firmy Rieger. Na wieży, oprócz 
dzwonów, zachował się także oryginalny mechanizm zegara, który 
do dziś odmierza czas. 
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Przed kościołem parafialnym znajduje się stylizowana grota lurdz-
ka, natomiast w ogrodzie farskim im. Zbigniewa Kortza można 
podziwiać ruiny tzw. Pestkapelli (szczątkowe pozostałości murów 
i grobów z mieszczącego się tu niegdyś cmentarza) w sąsiedztwie 
kapliczki Matki Bożej. Pestkapella została zbudowana jako votum 
wdzięczności po zarazie, jaka nawiedziła miasto w XVII w. Była 
poświęcona świętym Fabianowi i Sebastianowi, gdyż - zgodnie 
z legendą - zarazę miało przeżyć dwóch mieszczan, noszących te 
imiona. Niestety, dnia 17.03.1945 r. została trafiona pociskiem  
z radzieckiego moździerza i całkowicie zniszczona wraz z wyposa-
żeniem, które stanowił obraz świętych patronów i kartusz herbowy. 
Ogród farski jest ogólnodostępny, można w nim podziwiać zwierzę-
ta, które sezonowo (od 24 grudnia do 6 stycznia) stanowią również 
atrakcję żywej szopki. 
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W centralnym miejscu Rynku w Białej znajdują się, nieco oddalone 
od siebie, dwie figury z piaskowca, na postumencie z tego samego 
materiału oraz granitowych stopniach. Figura bliżej kościoła para-
fialnego (rzymsko-katolickiego) przedstawia Najświętszą Maryję 
Pannę Niepokalanie Poczętą. Figura znajdująca się bliżej budynku 
Urzędu Miejskiego przedstawia św. Jana Nepomucena.
Obie figury są bardzo dynamiczne i ekspresyjne. 

Figura NMP Niepokalanie Poczętej 
ukazuje Maryję, która ma ręce złożone 
w modlitewnym geście. Na głowie nie 
ma ani korony, ani charakterystycznej 
chusty, a jedynie wieniec z gwiazd – ta-
kie przedstawienie było popularne po 
ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu NMP przez papieża Piusa 
IX. Stoi na kuli ziemskiej, jedną stopą 
depcze węża – symbol szatana, znany  
z biblijnej Księgi Rodzaju. Jest to bezpo-
średnie nawiązanie do wizji Niewiasty  
z Apokalipsy św. Jana. 

Na postumencie figury maryjnej znaj-
duje się napis-wezwanie w języku nie-
mieckim, skierowane do Maryi: O Maria 
ohne Erbsünde empfangen, Mutter des 
Weltheilandes, bitte für uns!, co można 
tłumaczyć: Maryjo, bez grzechu pier-
worodnego poczęta, Matko Zbawiciela 
świata, proś za nas! 1865. 

Figury na bialskim Rynku
Rynek
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Na cokole drugiego pomnika widnieje jedynie data 1867. Jak już 
wspomniano, przedstawia on św. Jana Nepomucena. Urodzony ok. 
1350 r. we wsi Pomuk koło Pilzna (obecnie Nepomuk) prezbiter był 
wikariuszem generalnym ówczesnego biskupa praskiego Jana. 

Biskup praski wdał się w spór  
z królem czeskim Wacławem IV. Jan 
Nepomucen, lojalny wobec bisku-
pa, w odwecie za obsadzenie funkcji 
opata opactwa Kladruby niezgod-
nie z wolą władcy, został areszto-
wany, był torturowany, a następnie 
został utopiony w Wełtawie. Cia-
ło Jana, które rzeka wyrzuciła na 
brzeg, zostało pochowane, najpierw  
w kościele pw. Świętego Krzyża,  
następnie w katedrze św. Wita.
Jest czczony jako patron spowiedni-
ków, tajemnicy spowiedzi, młynarzy, 
mostów, chroniący przed powodzią, 
stąd bardzo często jego figury znajdu-
ją się nad rzekami lub w ich pobliżu. 
Figura przedstawia świętego  
w stroju kapłańskim: w sutannie,  
z biretem na głowie, sięgającej 
kolan komży i futrzanym mucetem  
(zewnętrzny płaszcz). W lewej ręce 
trzyma krzyż, ku któremu skłania 
głowę, natomiast w prawej palmę – 
symbol męczeństwa. 
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Kamienice na bialskim Rynku w obecnym kształcie zbudowano po 
pożarze miasta w 1791 r. Z wcześniejszych ksiąg kupna wynika bo-
wiem, że do tego momentu wszystkie domy były drewniane (mu-
rowane wzmiankowane są dopiero od 1793 r.). Oprócz kościoła, 
jedynym budynkiem murowanym jeszcze przed pożarem był gmach 
ratusza. Z dokumentów miasta wynika nawet, że miasto zaciągnęło 
po pożarze pożyczkę w kasie kościelnej w wysokości 300 talarów na 
odbudowę ratusza. 
Ratusz - wraz z całym ciągiem kamienic po wschodniej stronie - 
przetrwał do pierwszego kwartału 1945 r. W tym czasie ta część 
Rynku uległa zniszczeniu w wyniku nalotów bombowych i działań 
Armii Czerwonej. 

Kamienice na Rynku
Rynek
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Pierzeja zachodnia, północna i południowa Rynku przetrwały do 
czasów współczesnych, zachowując mniej lub bardziej swój pier-
wotny charakter. Do dziś część z nich zdobią gzymsy i piękne sztu-
katerie. Najstarsza kamienica (w stylu renesansowym) znajduje się 
przy ul. 1 Maja. Mieści się w niej apteka. 

Ciekawostkę stanowi ciąg kamienic po stronie zachodniej (zdjęcie 
na następnej stronie). Przed II wojną światową w tych dziewięciu 
budynkach mieściło się aż osiem karczm. Stąd tę część Rynku nazy-
wano ośmioma błogosławieństwami (acht Seligkeiten), bowiem - jak 
podają przekazy ustne - wielu mężów było w stanie wskazującym na 
„błogosławiony”, jeśli zdążyli odwiedzić te gospody nim żony poczy-
niły konieczne zakupy. 
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Po wojnie rozebrano kamienice zniszczone w wyniku działań wo-
jennych, natomiast powstały plac zamieniono na skwer. Dopiero  
w latach 70. XX w. zbudowano bloki stojące tam do dziś.

Płyta Rynku przed wojną była wyłożona kostką granitową i kamie-
niami polnymi (otoczakami). W okresie powojennym plac zalano 
asfaltem. W 2004 r. częściowo przywrócono pierwotny wygląd 
Rynku, natomiast całkowitą metamorfozę przeszedł w latach 2018-
2019, zyskując obecny kształt. 
W miejscu dzisiejszej fontanny pierwotnie mieściła się studnia miej-
ska, natomiast w latach powojennych postawiono tam propagando-
wy pomnik, upamiętniający przyłączenie Białej do Polski (obecnie 
przeniesiony na ul. Prudnicką). 
W budynku obecnego Urzędu Miejskiego przed II wojną światową 
mieścił się hotel „Zur Goldenen Krone” z przepiękną salą widowi-
skową, w której wówczas odbywały się wesela. Natomiast w budyn-
ku leżącym vis-a-vis do 1945 r. mieścił się hotel „Schwarzer Adler”.
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W okolicach Rynku znajduje się budynek dawnego kościoła ewan-
gelickiego. 
Biała od zawsze była miastem wielokulturowym oraz wielowyzna-
niowym, stanowiąc przykład tolerancji. W XIX-wiecznej Białej żyli 
obok siebie katolicy, ewangelicy i Żydzi. Ewangelicy w Białej pojawili 
się stosunkowo późno, bo dopiero na początku XIX w., natomiast 
w połowie tego wieku w mieście mieszkały 84 osoby tego wyzna-
nia. Działała już wtedy niewielka luterańska szkoła wyznaniowa,  
a oficjalną działalność rozpoczęła bialska parafia ewangelicka. 
Wcześniej, za zgodą biskupa wrocławskiego, bialscy ewangelicy 
mogli sprawować swoje nabożeństwa w kaplicy św. Rocha znajdują-
cej się poza murami miasta.

Kamień węgielny pod budowę kościoła ewangelickiego położono 
10.06.1872 r.
Środki na budowę pochodzi-
ły z funduszy własnych bial-
skiej wspólnoty oraz dotacji 
udzielonej przez protestanc-
ką organizację im. Gustawa 
Adolfa. Uroczyste poświę-
cenie budowli odbyło się 
23.10.1873 r., a pierwsze na-
bożeństwo w nowym miejscu 
poprowadził pastor Gründel, 
który opiekował się bialską 
wspólnotą ewangelicką. 

Dawny kościół ewangelicki
ul. Kościuszki 10
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Obiekt pełnił funkcję sakralną aż do 1945 r., kiedy to rozwiązano 
gminę ewangelicką, a jej członków wysiedlono. 

W latach 80. XX w. w budynku został uruchomiony warsztat 
stolarski, a wnętrze budynku podzielono na trzy kondygnacje.  
Z tego powodu wśród mieszkańców Białej funkcjonuje nazwa „sto-
larnia” przypisana do tego obiektu. 
Dzięki środkom zewnętrznym, uzyskanym w ramach różnych inicja-
tyw, a w szczególności projektowi pn. „Rewitalizacja centrum miasta 
Biała”, budynek został wyremontowany, wyposażony i przeznaczo-
ny na utworzenie Centrum Społeczno-Kulturalnego. 

Obecnie znajduje się w nim Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Białej z czytelnią, salą komputerową i konferencyjną, punkt infor-
macji turystycznej, izba regionalna. Swoją działalność prowadzi tam 
również Klub Seniora (z salą spotkań, rehabilitacyjną i kuchnią) oraz 
punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
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Wieża Bramy Prudnickiej (Baszta) znajduje się w południowej części 
miasta, przy wyjeździe z Rynku w stronę Prudnika. Dawniej do wie-
ży przylegała jedna z dwóch bram prowadzących do miasta, tj. bra-
ma południowa zwana Prudnicką oraz mury. Od XIX w. jest obiek-
tem wolnostojącym. Została zbudowana na początku XV w. jako 
element obwarowań miejskich, które zastąpiły wcześniejsze umoc-

nienia drewniano-ziemne. Ten zabytek 
to przykład architektury obronnej: jest 
najlepiej zachowaną częścią miejskich 
murów Białej. 

Jej wysokość to 23m, podstawa ma 
wymiar 7,9m x 8,1m, natomiast ściany 
grube są na 2,1m. Murowana z cegły 
na podmurówce z kamienia polnego, na 
planie kwadratu, obecnie pięciokondy-
gnacyjna wieża, zwieńczona jest czwo-
robocznym dachem iglicowym krytym 
drewnianym gontem.
Obiekt pełnił rolę obserwacyjną, zbro-
jowni, a także służył jako areszt do mo-
mentu utraty praw sądowych przez Bia-
łą na początku XIX w.
Na parterze znajdowała się izba prze-
słuchań, na pierwszym piętrze wymie-
rzano kary, na drugim przetrzymywano 
więźniów o niższym wyroku, natomiast 
na trzecim przebywali skazańcy przyku-
ci łańcuchami do muru, osadzeni za kra-
tami w małych niszach – wnękach. 

Wieża Prudnicka
ul. Prudnicka 6
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W bialskiej wieży skazań-
ców bito kijami o różnej 
długości oraz grubości, 
w zależności od popełnio-
nego przestępstwa, dlate-
go można spotkać się z jej 
zamienną nazwą - Wieża 
Kijów. 

Pierwotnie na górne 
kondygnacje tej budowli 
prowadziły zewnętrzne 
drewniane schody, któ-
re zawaliły się w 1745 r. 
Kiedy Biała straciła prawa 
sądowe, wieża służyła już 
tylko jako magazyn broni 
i prochu. Jednakże we-
dług niektórych źródeł - 

jeszcze w 1818 r. sporadycznie byli w niej przetrzymywani więźnio-
wie. Wieża Prudnicka od tej pory była całkowicie zamknięta. W dniu 
6.06.1971 r. od uderzenia pioruna, dach i drewniana konstrukcja 
wnętrza spłonęły. W 2006 r. dach 
i zniszczona część konstrukcji 
drewnianej zostały odtworzone 
wg pierwotnej wersji.

W 2021 r. wyremontowano wnę-
trze wieży. Pierwszy raz w historii 
miasta wieża została udostęp-
niona dla zwiedzających. Można 
zwiedzać ten niezwykły zabytek, 
rezerwując nieodpłatne opro-
wadzanie w Gminnym Centrum  
Kultury w Białej.
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Zanim zaprosimy do ciekawych miejsc wzgórza Kopiec, pragniemy 
zwrócić uwagę na obiekt, który wyraźnie widoczny jest w panora-
mie miasta - mianowicie na Wieżę Ciśnień. Spacerując ul. Prudnicką 
od strony Rynku, znajduje się ona po lewej stronie. Usytuowana jest 
na wzniesieniu, pośród ogródków działkowych. W jej pobliżu znaj-
duje się ślad osadniczy, sięgający pradziejów.  

Pomysł, żeby zmodernizować w mie-
ście wodociąg, pojawił się na obra-
dach rady miejskiej w 1902 r. Radni 
mieli świadomość, że stary wodociąg 
nie spełnia określonych norm - kwe-
stią dyskusyjną pozostawało jedynie 
to, czy przeprowadzić remont istnie-
jącego, czy zbudować sieć zupełnie 
od nowa. Woda z dotychczasowego 
ujęcia często była zanieczyszczona, do 
domów wyżej usytuowanych nie do-
cierały wystarczające ilości wody i nie 
było możliwości, aby do istniejącego 
wodociągu zakładać nowe przyłącza. 
Mieszkańcy byli zmuszeni uzupełniać 
braki wody ze studni publicznych, zaś 
dotychczasowa sieć generowała do-
datkowo wysokie koszty utrzymania. 
Jednak pertraktacje, pomimo silnych 
nacisków społecznych, trwały aż 11 
lat. 

Wieża Ciśnień
ul. Wodociągowa
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W 1913 r. zdecydowano o zbudo-
waniu nowej stacji wodociągowej 
z maszynerią wg projektu inżyniera 
Beera z Bytomia. Tego samego roku 
podjęto także decyzję o budowie 
sieci odwadniającej. Wtedy to po-
wstała istniejąca po dziś dzień Wie-
ża Ciśnień. Pełniła swoją funkcję do 
końca XX w.

Wysoka na 16m, zbudowana na 
planie sześcioboku, mieści w swej 
górnej części zbiornik na wodę. Na 
głowicy wieży zostały umieszczone 
dwa zegarowe wskaźniki poziomu 
wody. Nad wejściem do wieży wid-
nieje płaskorzeźba z herbem Białej  
i tajemniczą datą 1564. 

Gmina Biała zamierza wyremon-
tować obiekt, aby pełnił funkcję 
wieży widokowej i wybudować 
ścieżkę prowadzącą do niej zarów-
no od strony ul. Prudnickiej (przy 
Gminnym Centrum Kultury), jak i od  
ul. Wodociągowej. Pozyskano na to 
środki zewnętrzne i  jeżeli zaplano-
wane inwestycje zostaną skutecz-
nie przeprowadzone, na przełomie 
2022 i 2023 wieża zyska estetyczny 
wygląd nie tylko z zewnątrz - rów-
nież wnętrze będzie udostępnione, 
włącznie z dawnym zbiornikiem na 
wodę, do którego będzie można 
wejść i podziwiać panoramę miasta.
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Pozostając na ul. Prudnickiej, nie sposób nie zauważyć znajdującego 
się przy niej znacznego obszaru zieleni, w którego dolnej strefie wi-
doczny jest niniejszy postument.

Pomnik poległych 
w I wojnie światowej

ul. Prudnicka 
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Pomnik upamiętnia mieszkańców Gminy Biała poległych w czasie  
I wojny światowej. Jest to 3,5-metrowy postument, pierwotnie wy-
konany w całości z granitu. Na płytach wkoło pomnika znajduje się 
spis osób, które zginęły w poszczególnych latach okresu wojennego 
1914-1918. Powstał z inicjatywy Adeli Pierskalla, a jego twórcą był 
kamieniarz Grölich z Korfantowa. Pomnik stanął w centralnym miej-
scu parku miejskiego w Białej w geście wdzięczności miasta za od-
dane życie. Uroczyste poświęcenie odbyło się w dniu 27.08.1922 r.

Po II wojnie światowej napisy na pomniku przez dłuższy okres 
były zasłonięte blachami. Natomiast w połowie lat 70. ówczesne 
władze nakazały rozbiórkę obiektu. Jego części został zakopane  
w parku, w niewielkiej odległości od miejsca lokalizacji. Dzięki temu, 
większość elementów udało się odnaleźć w latach 90.  Obiekt został 
odtworzony w 1991 r. z inicjatywy Deutscher Freundschaftskreis  
(DFK) Biala/Zülz i dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców 
Białej. Brakujące elementy granitowe uzupełniono betonowymi 
płytami i odlewami, zgodnie z pierwowzorem. Pomnik został posa-
dowiony na zachowanym cokole, a najbliższe otoczenie uporządko-
wano. 

W 2021 r. pomnik został wyremontowany, aby zniwelować nega-
tywny wpływ warunków atmosferycznych, ale przede wszystkim 
podtrzymać w świadomości mieszkańców pamięć o  przodkach, 
których tragiczny los wpisał się w historię Gminy Biała. Ponadto, 
teren wokół pomnika został zagospodarowany (powstała muszla 
koncertowa, ścieżki i schody terenowe). 
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Pomnik 
Fredricha Ludwiga Jahna

Na niewielkim pagórku znajdującym się na skraju miejskiego parku 
w Białej, stoi pomnik upamiętniający Friedricha Ludwiga Jahna. 

Kim był ów człowiek?

Był to niemiecki pedagog, znany polityk, ale przede wszystkim za-
słynął jako teoretyk gimnastyki. Nazywany jest „ojcem” i twórcą 
systemu niemieckiego w gimnastyce, opierającego się w głównej 
mierze  na ćwiczeniach wykonywanych na przyrządach takich jak 

ul. Jana i Karola Augustynów 
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np. drążek, poręcze czy koń. Był założycielem pierwszego boiska 
gimnastycznego w mieście Hasenheide, a kolejne zaczęły powsta-
wać w niedługim czasie dzięki tworzącym się w Niemczech bardzo 
licznym związkom i towarzystwom gimnastycznym.

Taka grupa powstała w Białej w 1893 r. jako Męski Związek Gim-
nastyczny. Jego członkowie byli inicjatorami wybudowania placu 
sportowego w ówcześnie nazywanym Parku na Podole (dzisiejsza 
górna część parku miejskiego, na której znajdują się boiska spor-
towe). Męski Związek Gimnastyczny w Białej pielęgnował kulturę 
fizyczną i ćwiczenia gimnastyczne. W kwietniu 1913 r. członkowie 
związku założyli komitet honorowy i wystosowali memoriał o upa-
miętnienie Jahna poprzez postawienie pomnika. Władze miejskie 
chętnie wspierały działalność związku, przekazując chociażby dota-
cję na zakup sprzętu gimnastycznego. Tak samo było w przypadku 
pomnika, na budowę którego wydano zgodę. Uroczyste odsłonięcie 
i poświęcenie odbyło się 27.06.1914 r., z której to okazji zorganizo-
wano wielki festyn. 

Wykonawcą był kamieniarz Görlich. Pomnik wykonano w kształcie 
bloku kamiennego, pośrodku którego umieszczono brązowy relief 
z popiersiem Jahna. Poniżej widnieje napis Frdr. Lud. Jahn, a powy-
żej godło ruchu gimnastycznego – cztery stylizowane litery F, ułożo-
ne w kształcie krzyża. Znaczą one: frisch (świeży), fromm (pobożny), 
froh (wesoły) i frei (wolny). Na tylnej stronie znajduje się napis: Zur 
Erinnerung/an eine grosse Zeit/1813/14 1914 (Na pamiątkę waż-
nych wydarzeń 1813/14 1914). Upamiętnia on okres wojen wyzwo-
leńczych z Napoleonem i rok postawienia pomnika. Ciekawostką 
jest, że pomnik w Białej zachował się do dzisiaj jako jedyny na pru-
skim Śląsku. Poddany został renowacji dzięki środkom pochodzą-
cym z RFN, co upamiętnia metalowa tabliczka poniżej popiersia. 
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Najstarsze kirkuty na Śląsku, zostały zniszczone jeszcze w średnio-
wieczu. Siedemnastowieczne cmentarze w Głogowie czy Brzegu 
Dolnym również spotkał ten los. Najstarszym zachowanym jest za-
tem cmentarz żydowski w Białej.

Kiedy został założony? Początkowa hipoteza zakładała, że nastąpiło 
to ok. 1645 r., ale…. 

Cmentarz żydowski
skrzyż. ul. Ks. Koziołka, ul. Ogrodowa, 
ul. Jana i Karola Augustynów 
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W latach 80-tych 
ubiegłego wieku 
znaleziono mace-
wę, która rzuciła 
nowe światło na 
datę powstania 
cmentarza. W ko-
rycie rzeki Biała, 
o kilka metrów od 
północno-zachod-
niego rogu nekro-
polii, zespół prof. 
Jerzego Woron-
czaka znalazł płytę 
nagrobną z wapie-
nia krystalicznego o szerokości 62cm, wysokości 89cm i grubości 
7,5cm. Umieszczona na niej inskrypcja hebrajska tak brzmi w prze-
kładzie polskim:
„Tu pogrzebana jest cnotliwa i pobożna, dzielna niewiasta, pani Estera, 
córka uczonego pana Symchy (pamięć sprawiedliwego niech będzie bło-
gosławiona) roku 382 według rachunku krótkiego.”
Żydowski rok 382 (właściwie 5328), przypada na chrześcijańskie 
lata 1621-1622. W ten sposób data pierwszego poświadczonego 
pochówku przesunęła się wstecz o 23 lata. Stąd dzisiaj wiemy, że już 
w 1621 r. cmentarz istniał w tym miejscu. 

Ze względu na rozwój społeczności żydowskiej w Białej cmentarz 
był dwukrotnie rozbudowywany przez zakup kolejnych parceli; pod 
koniec XVII w. i ostatni raz w 1744 r.

Na cmentarzu obecnie znajduje się ponad 900 macew. Z prze-
kazów mieszkańców miasta z początków XX w. wynika, że  
w Białej spoczęło ponad 3000 Żydów, gdyż chowano tutaj zmar-
łych również z innych śląskich miejscowości i prawdopodobnie wie-
lowarstwowo. Cmentarz rozciągnięty jest na powierzchni 0,546ha, 
układ grobów nie jest regularny, nie ma śladów podziału na kwatery, 
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natomiast podział na parcele łączone w równe rzędy istnieje tylko  
w najnowszej części cmentarza. Bezwzględnie przestrzegano zasa-
dy ustawiania steli napisem na wschód.

Od wschodniej strony, mniej więcej w połowie długości cmentarza, 
wnosi się murowana brama główna z przełomu XVII i XVIII w. Jej 
stan obecnie jest bardzo zły. Przed bramą znajdował się murowany 
dom grabarza wzniesiony w 1826 r., który w latach  powojennych 
został całkowicie rozebrany i dzisiaj zauważalne są jedynie pozosta-
łości po fundamentach. W północno-wschodnim rogu cmentarza 
znajdował się kiedyś dom przedpogrzebowy z rampą do wyłado-
wywania zwłok z 1. poł. XVIII w., który również nie zachował się do 
naszych czasów. Kirkut otoczony był drewnianym płotem, którego 
sztachety osadzone były na murowanych słupach stojących co 5m. 
Do dzisiaj zachowały się nieliczne pozostałości tego ogrodzenia.

Ostatni pochówek na tym cmentarzu miał miejsce w 1938 r. 



Grodzisko średniowieczne wraz z szańcem szwedzkim

43

W bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza żydowskiego znajduje się 
inny ważny dla historii miasta obiekt: pozostałości średniowieczne-
go grodziska, które w wyniku dalszych dziejów otrzymało nazwę 
„szańca szwedzkiego”, ale o tym za chwilę…. 

Przede wszystkim, na wzgórzu funkcjonowała pierwsza administra-
cja miasta Biała (kasztelania) i skupione było życie jego mieszkań-
ców. Ogólna powierzchnia grodziska wynosi 6000 – 6500m2. Skła-
da się z fosy, wału i majdanu, które tworzą widoczne warstwy tego 
obiektu. 

Obecnie miejsce jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków ar-
cheologicznych województwa opolskiego. Badania archeologiczne, 
prowadzone w okresie międzywojennym, dały efekt w postaci 156 
ułamków naczyń, z których część charakteryzuje zdobnictwo wcze-
snośredniowieczne, a pozostałe mają cechy wyraźnie średniowiecz-
ne. Ponadto znaleziono sztabki żelaza, okucie i grudki polepy (czyli 
gliny stanowiącej podłogę domostw).

Grodzisko średniowieczne
wraz z szańcem szwedzkim

skrzyż. ul. Ks. Koziołka, ul. Ogrodowa, 
ul. Jana i Karola Augustynów 



Grodzisko średniowieczne wraz z szańcem szwedzkim

Przewodnik po Białej44

Pozostałości średniowiecznego grodziska istniały w tym miejscu aż 
do przybycia w okolice Białej wojsk szwedzkich w okresie wojny 
30-letniej (XVII w.). Szwedzi, chcąc zdobyć miasto, natrafili na duży 
opór mieszkańców. Ponadto, Biała była otoczona murami obronny-
mi, fosą i wałem, co uniemożliwiło wojskom szwedzkim dostanie się 
do miasta. W związku z tym zrezygnowali z bezpośredniego ataku 
na Białą, ale na grodzisku usypali z ziemi kopiec, z którego prze-
prowadzono atak artyleryjski. Nawet to nie zmusiło Bialszczan do 
kapitulacji. Szwedzi zrezygnowali ze zdobycia miasta i wycofali swo-
je wojska. Z pobytem Szwedów w okolicy Białej wiąże się właśnie 
nazwa obiektu - „szaniec szwedzki”.
Według legendy, w kopcu wraz ze swoim majątkiem został pocho-
wany dowódca wojsk szwedzkich, który był znany ze swojego okru-
cieństwa. Został zamordowany przez swoich podwładnych. W póź-
niejszym okresie kilku mieszkańców Białej próbowało dotrzeć do 
rzekomego skarbu, w wyniku czego powstało widoczne wgłębienie 
w środku kopca.

W 2020 r. zakończono prace zmierzające do udostępnienia tego 
obiektu dla zwiedza-
jących poprzez usy-
tuowanie pieszych 
ścieżek szutrowych 
na naturalnych pier-
ścieniach i fosie daw-
nych obwarowań, 
a dla ułatwienia do-
stępu zamontowa-
no schody terenowe 
oraz barierkę, przy 
której można podzi-
wiać wspomniany 
wcześniej, najstarszy  
i jeden z największych 
na Śląsku, cmentarz 
żydowski w Białej.
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To niezwykle urokliwe miejsce znajduje się przy drodze między 
basenem miejskim, a dawnym młynem – ok. 200m od smażalni 
ryb. Swoją nazwę wzięło od miejsca, w którym woda wybija na po-
wierzchnię, a mianowicie tuż pod starą lipą. 
Samo źródełko usytuowane jest u podnóża wysokiej skarpy.

Miejsce jest znane wśród mieszkańców od dawien dawna, jednak 
swój największy rozgłos zdobyło w latach 30. ubiegłego wieku.
Wszystko za sprawą żony ówczesnego Burmistrza Białej – Waltera 
Tautza, który swój urząd sprawował w latach 1931 – 1934. Pani 
Tautz wodą z tego miejsca przemywała chore oczy i stwierdziła, że 
woda tryskająca ze źródełka ma zbawienny wpływ na jej problemy 
zdrowotne. Tak zrodziła się legenda o leczniczych właściwościach 
wody i rozeszła się po okolicznych miejscowościach. 

Źródełko pod
św. Lipą

ul. Koraszewskiego 



Źródełko pod św. Lipą

Przewodnik po Białej46

Pani Tatutz chciała stworzyć tam miejsce, w którym można by 
odpocząć i pomodlić się. W planach było prawdopodobnie po-
stawienie małej kapliczki, jednak do tego nie doszło, gdyż wiosną  
1934 r. Walter Tautz został przeniesiony w stan spoczynku i wraz 
z żoną opuścił miasto. Pani Tatuz udało się jeszcze postawić obok 
źródełka drewniany krzyż z dużą figurą Jezusa.

Przekaz o „cudownych” właściwościach wody ze źródełka jest żywy 
po dziś dzień. Często można spotkać byłych i obecnych mieszkań-
ców Białej, a także przyjezdnych, którzy przychodzą do tego miejsca 
zaczerpnąć wody i zapalić znicz przy drewnianym krzyżu. 

Warto wspomnieć, że woda ze źródełka jeszcze do niedawna zasila-
ła i napełniała pobliski basen. W 2020 r. dzięki staraniom członków 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bialskiej udało się pozyskać fun-
dusze na ochronę tego pięknego miejsca przyrodniczego oraz jego 
odnowienie.

To, co nie udało się 
Pani Tautz prawie 
90 lat temu, udało 
się teraz, stworzo-
no miejsce odpo-
czynku i modlitwy 
dla mieszkańców 
oraz turystów. Bę-
dąc w okolicy, mu-
sisz odwiedzić to 
niezwykłe miejsce. 
Obecnie do źró-
dełka można doje-
chać samochodem. 
Jednak zachęcamy 

zostawić samochód np. na Rynku i udać się na dłuższy spacer, trasą 
proponowaną w niniejszym przewodniku. 
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Kostel sv. Petra a Pavla 
The Church dedicated to St. Peter and Paul

Die Peter-und-Paul-Kirche 

Nachází se v nejstarší části obce Białej, současný chrám pochází z roku 1690. 
Budova je v gotickém stylu a jeho zařízení je barokní. Pozoruhodný je oltář se 
současným zobrazením patronů a také obraz sv. Jakuba a sv. Valentýna.

Die Kirche ist im ältesten Teil von Zülz lokalisiert, das gegenwärtige Gebäude 
im Stil der Gotik und einer barocken Innenausstattung ist 1690 erbaut 
worden. Bemerkenswert ist die Simultandarstellung der Geschichte der beiden 
Kirchenpatrone und die Bilder des hl. Jakobus und des hl. Valentin.

The temple is situated in the oldest part of Biała and was built in 1690. The 
building was made in gothic style, but its interior is baroque. The most impressive 
things about this monument are an altar with simultaneous appearance of 
patrons and the painting with st. Jacob and Valentine.

Vodárenská Věž 
Water Tower 

Der Wasserturm

Nachází se v prohlubni terénu mezi Starým Městem a současným centrem města. 
Pochází z přelomu 16. a 17. století, což z ní činí jedno z nejstarších zařízení 
tohoto typu v Polsku. Byla postavena pro zásobování zámku vodou a časem 
i dalších částí města. Výška věže je 19,7 m.

It is located in the lowest area between the Old Town and the current city centre. 
It comes from the turn of XVI and XVII centuries what made it the one of the 
oldest water towers in Poland. It was built in order to provide water to the castle 
and later also to other parts of the town. Its height is 19,7m.

Befindet sich im Tal zwischen der Altstadt und dem Ring. Stammt aus der Wende 
zum 17. Jh. und ist somit eine der ältesten Bauten dieser Art im gegenwärtigen 
Polen. Der Turm wurde erbaut, um das Schloss, und mit der Zeit auch andere 
Stadteile mit Wasser zu versorgen. Er ist 19,7m hoch.

Zámek 
The Castle 

Das Schloss 

Nachází se u zámeckého náměstí, poblíž centra města. Byl postaven již ve 
středověku na místě bývalé tvrze, ale jeho dnešní tvar a podoba jsou výsledkem 
jeho přestavby z počátku 17. století, kterou nechali provést tehdejší majitelé rod 
Prószkowských.
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The building is situated in the castle square near the city centre. It was made 
in the Middle Ages in the place of a former stronghold. The present shape and 
appearance is a result of early baroque reconstruction in XVII century made by 
Prószkowski family, the owners those days.

Befindet sich beim Plac Zamkowy . Entstand schon im Mittelalter, am Ort einer 
früheren Burg, die gegenwärtige Form ist jedoch das Ergebnis eines Umbaus im 
Frühbarockstil im 17. Jahrhundert. Der Umbau erfolgte im Auftrag des damaligen 
Besitzers, der Familie von Proskowski.

Smírčí kříže
Die Sühnekreuze 
The penitential crosses

V obci Białej se nacházejí dva: jeden je u jižní zdi zámku, druhý pod votivním 
křížem na křižovatce ul. Opolska a ul. Szynowice. Smírčí kříže (usmíření) byly 
vrahem umístěny na místě činu za účelem odškodnění za spáchaný čin. Kříž v 
severní části města je pravděpodobně na svém místě, kříž u zámku původně stál 
za městem směrem k Nise (Nyse)

There are two in Biała. The one is situated near the southern wall of the castle 
and the second one under the votive cross at the crossroads of the Opolska 
street and Szynowice street. The crosses were set by a killer in the place of 
murder to make amends. The cross in the northern part of the town is probably 
in the exact place, but the cross at the castle oryginally was the area outside 
Biała towards Nysa city.

Zwei davon befinden sich in Zülz: das eine unter der südlichen Mauer des 
Schlosses, das andere bei einem Votivkreuz bei der Kreuzung Schönowitz-
Opolska. Ein Sühnekreuz wurde von einem Mörder am Tatort als Genugtuung 
für seine Tat aufgestellt. Das Kreuz im nördlichen Teil der Stadt steht wohl an 
seinem ursprünglichem Ort; das Kreuz beim Schloss stand früher wahrscheinlich 
außerhalb der Stadt in Richtung Neisse.

Obranné zdi 
Defensive walls 
Die Stadtmauer 

Vznikly na přelomu 13. a 14. století z cihel a kamene, střežily centrum města 
s jeho náměstím a přilehlými ulicemi, kostel a pravděpodobně i zámek. Jejich 
současná výška dosahuje cca 3,5 m, což je polovina původní výšky opevnění. 
Dochovaly se v různě dlouhých úsecích, které však umožňují jejich snadnou 
rekonstrukci, patrné jsou i některé půlkruhové věže.
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They were built in the turn of XIII and XIV centuries from bricks and stones in 
order to protect the city centre and the nearest area including the church and 
probably the castle. Their height is about 3,5m. However, the former walls were 
two times higher. The defensive walls are placed in different parts of the town, 
but it is easy to set their course. You can also see some semi-circular towers.

Entstand an der Wende des 13. Jh. als Schutz für das Stadtzentrum, die 
benachbarten Straßen, die Kirche und wahrscheinlich auch das Schloss; erbaut 
aus Ziegeln und Steinen. Gegenwärtig reicht sie bis zu ca. 3,5m hoch, was die 
Hälfte ihrer ehemaligen Höhe darstellt. Sie ist in Teilen von verschiedener Länge 
erhalten geblieben, die es jedoch ermöglichen, ihren ursprünglichen Verlauf zu 
rekonstruieren; sichtbar sind auch die Reste einzelner halbrunder Türme. 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie    
The Parish Church dedicated to the Assumption of the Blessed Virgin Mary

Die Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Pfarrkirche)

Pochází z roku 1550. Kostelní věž v renesančním stylu s charakteristickou 
omítkou byla postavena o něco později. Pozornost přitahuje neobvyklý hlavní 
oltář: nejen nastavení oltáře, ale i postavy umístěné na stěně presbytáře za ní. Na 
jednom z bočních oltářů je vidět panorama města Biała.

It was built in 1550. Its tower is made in renaissance style with characteristic 
plaster and was built later. The magnificent main altar includes an altarpiece and 
some figures on the presbytery wall behind it. On the one side of the altar there 
is a panoramic painting of Biała.

Erbaut 1550.  Der Turm, im Renaissancestil (mit charakteristischen Sgraffito an 
der Wandfläche) erhalten, ist erst später angebaut worden. Die Aufmerksamkeit 
zieht auf sich der untypische Hochaltar: Er umfasst nicht nur den Aufsatz, 
sondern auch die Statuen, die sich an der Wand dahinter befinden. Auf dem Bild 
des Nebenaltares der hl. Theresia ist das Panorama von Zülz zu sehen.

Sochy na zdejším náměstí
The Figures in the city centre

Die Statuen auf dem Ring
Uprostřed náměstí se nacházejí dvě pískovcové sochy na soklu ze stejného 
materiálu a žulových schodech. Socha blíže farního kostela znázorňuje 
Blahoslavenou Pannu Marii Neposkvrněně Počatou (1865). Socha umístěná 
blíže k budově radnice znázorňuje sv. Jana Nepomuckého (1867). 

In the centre of Biała there are two figures made from sandstone which are set 
on the sandstone pedestals and granitic steps. The figure near the parish church 
presents the Holiest Mary the Virgin (1865). The second figure near the building 
of Town Hall shows st. John Nepomuk ( 1867). 
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In der Mitte des Rings befinden sich zwei Sandstein-Figuren auf Sandsteinsockeln. 
Die Statue näher der Kirche stellt Maria, die Unbefleckte Empfängnis, dar (1865). 
Die Statue, die sich näher des Stadtamtes befindet, stellt den hl. Johannes 
Nepomuk dar (1867). 

Měšťanské domy na náměstí
The tenement houses of city centre 
Die Mietshäuser im Ring

V minulosti obklopovaly náměstí ze všech stran, nicméně východní strana (s 
tehdejší budovou radnice) byla počátkem jara 1945 bombardována - na tomto 
místě byly v 70. letech postaveny bytové domy. V souvislosti se západním 
průčelím se vžilo označení „devět domů - osm požehnání” vzhledem k tomu, že 
zde nacházelo až 8 hostinců

The buildings surrounded the city centre in the past. Nevertheless, the eastern 
site (with the current Town Hall) was bombed in the spring in 1945. In the 
seventies in this place there were built some blocks of flats. In the past the 
definition ‘nine houses- eight blessings’ was common, because there were 
situated eight pubs.

In der Vergangenheit haben sie den Ring von allen Seiten umgeben. Doch die 
Ostwand (mit dem Rathaus) ist im Frühjahr 1945 infolge einer Bombardierung 
zerstört worden. In den 70er Jahren hat man an dieser Stelle Wohnblocks erbaut. 
Die neun Häuser gegenüber hat man im Volksmunde „acht Seligkeiten“, wegen 
der sich dort befindenden acht Kneipen, genannt.

Bývalý evangelický kostel
The former Evangelic Church
Ehemalige evangelische Kirche

Nachází se na adrese ul. Kościuszki 10. Byl vysvěcen v roce 1873, po necelém 
roce své výstavby. Evangelické obci sloužil až do roku 1945, poté byla v Białej 
rozpuštěna. V 80. letech 20. století zde byla truhlárna a interiér kostela byl 
rozdělen na 3 podlaží, na kterých se dnes nacházejí  mj. regionální světnice, 
knihovna, turistické informační centrum

The building is located in the Kościuszki street 10. It was celebrated in 1873 after 
one-year construction. The object was useful util 1945. In the eighties of XX century 
there was a carpentry shop and the interior of the church was divided into three floors. 
Nowadays, you can visit a regional chamber, a library and tourist information desk here.

Befindet sich bei der ul. Kościuszki 10 .Die Weihe des Gotteshauses fand 1873 
(ein Jahr nach dem Baubeginn) statt. Es diente der evangelischen Gemeinde 
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bin in das Jahr 1945, als diese aufgelöst wurde. In den 80er Jahren des 20. Jh. 
diente das Gebäude als eine Schreinerwerkstatt und wurde in drei Stockwerke 
eingeteilt. Heute befindet sich dort, u. a., eine Regionalstube, die Stadtbibliothek 
und der Informationspunkt für Touristen.

Prudnická Věž
Prudnik Tower

Der Neustädter Wehrturm

Je nejzachovalejším prvkem městského opevnění a nachází se u výjezdu 
z náměstí směrem do města Prudnik. Byla postavena v 15. století. Její výška 
je 23 m a díky nedávno provedené rekonstrukci interiéru je možné bezpečně 
vystoupat až pod samotnou střechu. Věž po celou svou historii sloužila také jako 
vězení a sklad zbraní.

The tower is the best preserved element of the fortifications in the city. Its 
location is near the centre towards Prudnik. It was built in XV century. The tower’s 
height is 23m and thanks to recently carried out renovation it is possible to visit 
it even to the top. In its history the tower was used to imprison criminalists as 
well as to store the weapon.

Ist das am besten erhaltene Element der Wehrarchitektur der Stadt und befindet 
sich bei der Ausfahrt vom Ring in Richtung Neustadt. Der Turm ist im 15. Jh. 
erbaut worden und ist 23m hoch. Dank den Sanierungsarbeiten ist es möglich 
sogar den Dachboden sicher zu betreten. In seiner Geschichte erfüllte der Turm 
die Rolle eines Gefängnisses und eines Waffenlagers. 

Tlaková Věž
Water Tower II

Der neue Wasserturm

Byla postavena v roce 1913, jako součást nového vodovodu pro město Biała 
a tuto funkci plnila několik desítek let. Nachází se na dobře viditelném místě, 
a to na kopečku za městem. V horní části této budovy je umístěna vodní nádrž, 
z toho důvodu tam byly i měřáky, které ukazovaly hladinu vody, a byly viditelné 
z i dálky. Účel umístění reliéfu nad vchodem s erbem a letopočtem 1564 je 
dodnes záhadný.

The new water tower was built in 1913 in order to be an element for new 
waterworks in Biała. It was used several dozen years. The tower is located in 
a visible place on a hill outside the city. On the top part of it there is a water tank, 
hence the clocks indicating the level of water. It may be mysterious to set a relief 
with the city coat and the date of 1564 above the entrance.



Zabytki - skróty

Przewodnik po Białej52

Entstand im Jahr 1913 als ein Element der neuen Wasserleitung der Stadt Zülz 
und erfüllte diese Funktion  einige Jahrzehnte. Der Turm steht auf einem Hügel 
außerhalb der Stadt. Im Dachgeschoss befindet sich ein Behälter für Wasser; die 
zwei von weitem sichtbare Uhren haben den Wasserstand gemessen. Rätselhaft 
bleibt das Flachrelief mit dem Stadtwappen und dem Datum 1564 über dem 
Eingang.

Památník padlým v první světové válce
The First World War Memorial
Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges

Nachází se v dolní části městského parku na ul. Prudnické. Pochází z roku 1922. 
Je to charakteristický polygon s kupolí a jmény padlých místních obyvatel na 
žulových deskách umístěných okolo. Ne všechny se dochovaly, protože v 70. 
letech 20. století byl rozebrán. Na původní místo byl vrácen teprve v roce 1991, 
a zrekonstruován v roce 2021.

The monument is situated in the lower part of a local park in Biała in the 
Prudnicka street. It comes from the year 1922. It is a specific polygon with 
a dome and the names of died townspeople on the granite plates around. Not all 
names are remained, because in the seventies of XX century the monument was 
disassembled. The reassembly took place in 1991 and was renovated in 2021.

Befindet sich im Stadtpark bei der ul. Prudnicka (ehemalige Neustädter-Str.). 
Stammt aus dem Jahr 1922. Es ist ein charakteristisches Polygon mit einer Kuppel 
und den Namen der gefallenen Zülzer Bürger auf Granitplatten ringsherum. 
Nicht alle Platten sind erhalten geblieben. In den 70er Jahren des 20. Jh. wurde 
das Denkmal abgebaut. Neu aufgestellt am ehemaligen Ort wurde das Denkmal 
im Jahr 1991, und im Jahr 2021 wurde es saniert.

Památník Friedricha Ludwiga Jahna
Friedrich Ludwig Jahn memorial
Das Friedrich-Ludwig-Jahn-Denkmal

Pochází z roku 1914 a byl postaven na kopci za městským parkem z iniciativy 
Mužského gymnastického spolku v Białej na počest „otce“ a zakladatele 
německého gymnastického systému. Na kameni je patrný bronzový reliéf s 
bustou Jahna. Znakem gymnastického spolku jsou 4 písmena F, uspořádané 
do tvaru kříže, což znamená: frisch (svěží), fromm (zbožný), froh (veselý) a frei 
(volný).

This memorial comes from the year 1914 and was set on a hill outside the city 
park on the initiative of the Men’s Gymnastic Association in Biała dedicated to 
the founder of a German gymnastic system. On the stone you can see a brown 
relief with the bust of Jahn. The emblem of Gymnastic Association consists of 
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four ‘F’ letters which are set in a shape of a cross. The letters mean: frisch (fresh), 
fromm (devout), froh (cheerful) and frei (free).

Stammt aus dem Jahr 1914 und entstand auf einem Hügel hinter dem Stadtpark  
aus Initiative des Zülzers Turnvereins, zu Ehren des „Vaters“ und Gründers 
der deutschen Turnbewegung. Auf dem Stein befindet sich Bronzerelief mit 
seinem Porträt und dem Wappen der Turnbewegung: ein Kreuz aus vier „F“ 
zusammengesetzt, die für frisch, fromm, froh und frei stehen .

Židovský hřbitov 
The Jewish cementary 

Der Judenfriedhof

Je nejstarším (z počátku 17. století) a jedním z největších židovských hřbitovů ve 
Slezsku. Nachází se na západním, strmém svahu kopce Kopiec – jeho rozloha je 
0,5 ha. Je zde pohřbeno přes 3000 lidí z Białej a okolí, ale dochovalo se jen 900 
matzevot, hlavní brána, části plotu a pohřebního domu.

This cementary is the oldest (from the early XVII century) and one of the largest 
graveyards in Silesia. It is located on a western, steep hillside Kopiec – its area 
is 0,5ha. There were over 3000 people from Biała and surroundings buried. 
However, now there are ca. 900 tombstones, the main gate, some fragments of 
the fence and a funeral house.

Es ist einer der ältesten (Anfang des 17. Jh.) und der größten jüdischen Friedhöfe 
in Schlesien. Er liegt auf dem westlichen Abhang des Kopietz und umfasst die 
Fläche von 0,5 ha. Es sind hier über 3000 Personen aus Zülz und Umgebung 
beigesetzt worden, ca. 900 Grabmäler, das Haupttor und Reste der Umzäunung 
und des Bestattungshauses  sind erhalten geblieben. 

Středověká tvrz se švédským valem
A medieval fortress with Swedish rampart

Mittelalterliche Burg mit der Schwedenschanze

Nachází se na vrcholu kopce Kopiec v bezprostřední blízkosti židovského 
hřbitova. Tvrz je dnes archeologickou památkou (to znamená žádné viditelné 
zbytky budov), ale zachoval se charakteristický terén, tedy příkop, násep a nájezd. 
Prohlubeň uvnitř pochází z dob švédských zákopů za třicetileté války. V současné 
době se zde nachází systémem pěších cestiček.

It is situated on the top of the hill Kopiec near the Jewish cementary. Nowadays, 
this fortress is an archaeological site, because of the lack of buildings. 
Nevertheless, there are some characteristic features of the area – a moat, an 
embankment and a courtyard. The small depression comes from the Swedish 
trenches during the Thirty Years’ War. Now, you can enjoy walking along paths here.
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Liegt auf dem Kopietz-Hügel, gleich neben dem Judenfriedhof. Die Burg 
ist gegenwärtig nur ein archäologisches Denkmals (d. h. keine sichtbaren 
Baureste sind übrig geblieben), unberührt blieb nur die Struktur des Geländes, 
d. h. der Graben, der Wall und der Platz. Die Vertiefung ist ein Überrest eines 
schwedischen Schützengrabens aus dem Dreißigjährigen Krieg. Gegenwärtig 
bildet das Objekt ein System von Gehwegen. 

Pramen pod svatou Lípou
The spring under the st. Linden 
Die Quelle unter der heiligen Linde

Toto mimořádně půvabné místo se nachází u cesty mezi městským koupalištěm 
a bývalým mlýnem - zhruba 200 metrů od rybí bašty. Pramen u Svaté Lípy 
dostal svůj název podle místa, kde voda vyvěrá na povrch. Legenda praví, že 
tato pramenitá voda má léčivé účinky na oční choroby. Všimla si toho manželka 
bývalého starosty města Biała paní Tautz, která ve 30. letech 20. století o toto 
místo pečovala a nechala zde postavit dřevěný kříž. V roce 2020 okolí pramene 
bylo opět zpřístupněno.   

This amazing place is located on the road between the local pool and a former 
mill (about 200m behind a fish bar). Its name comes from the place where water 
occurs on the surface. According to a legend, the water has the healing power 
and treats eyes. The spring was noticed by the wife of a former mayor of Biała 
(Mrs. Tautz) in the thirties of XX century. She looked after this place and set 
a wooden cross here. In 2020 the surrounding of this place was renovated.

Der zauberhafte Ort befindet sich bei der Strecke zwischen dem Lindenbad und 
der ehemaligen Popplau-Mühle, ca. 200 m von der Fischbraterei entfernt. Der 
Name stammt vom Ort, wo die Quelle fließt. Der Legende nach werden dem 
Wasser Heilkräfte, wenn es um Augenkrankheiten geht, zugeschrieben. Dies hat 
die Frau eines ehemaligen Zülzer Bürgermeisters, Herrn Tautz, in den 30er Jahren 
des 20. Jahrhunderts entdeckt und hat hier ein Kreuz aufgestellt. Im Jahr 2020 
wurde die Umgebung der Quelle den Besuchern erneut zugänglich gemacht.




