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Máš nápad jak strávit volný čas? 
Asi určitě – kdo ho dnes nemá! 

Avšak věnuj nám chvíli svou pozornost.

Hlavně jsme rádi, že čteš tyto řádky. Bude pro nás velkou satisfakcí, 
pokud tě dokážeme našim městem nějak zaujmout.
Ať už tě k návštěvě Białej zláká: její zajímavá historie, strategické 
cyklistické stezky procházející městem nebo třeba jedinečné památ-
ky, vždy si vezmi sebou tohoto průvodce, ať se děje cokoliv. Ukáže 
Ti vše i to co není vidět a odhalí to, co často neznají ani samotni 
obyvatelé Białej.

Připravili jsme návrh na procházku po Białej, při které si budeš moci 
prohlédnout nejvýznamnější památky tohoto města. A proto se vy-
platí seznámit se s plánkem města nacházejícím se na zadní stra-
ně, který znázorňuje optimální trasu pro všechny lokality popsané 
v tomto průvodci. Shromáždili jsme základní a nejzajímavější infor-
mace o památce, před kterou se zrovna nacházíš, a vysvětlující její 
vztah k historii Białej.

Někdy nám fotografie dokážou ukázat mnohem víc, než můžeme vi-
dět ve skutečnosti, protože ne všechny interiéry jsou nyní přístupné. 
Tak je tomu například v případě zámku, vodárenské věže a tlakové 
věže. Co se týče těch posledních dvou, pevně doufáme, že už v roce 
2023, jak turisté, tak i obyvatelé, budou moci vidět mnohem více 
nežli doposud, protože se plánuje rekonstrukce obou těchto objektů 
a jejich využití jako rozhleden. Doufáme, že tě to zaujme a budeš 
chtít vidět výsledky naší péče o památky a budeš chtít využít mož-
nost vstupu do každé ze tří rozhleden Białej.



Průvodce po Biała4

Biała je městečkem na trase mezi městem Opolí a hranicí s Českou 
republikou, na pohraničí, kde se po staletí prolínaly četné národnosti: 
polské, pohraniční, české, německé, židovské a slezské. Díky tomu je 
naše historie zajímavá, památky rozmanité, naši lidé tolerantní. V na-
šem městě je patrná stopa přítomnosti již neexistující židovské obce 
či evangelického společenství, slezská kultura je neustále kultivová-
na (nejen dialektem, ale i zvyky a způsobem bytí), fungují struktury 
německé menšiny, neméně významný je vliv pohraničí či české kul-
tury vzhledem k proudění obyvatel v předválečném a poválečném 
období. V roce 1945 se Biała ocitla na hranicích Polska, ale mnohem 
dříve se mnoho obyvatel hlásilo k polské národní identitě. To nám 
umožňuje nadále spolu žít a společně přispívat ke zkrášlování města 
tak, aby si ho užívali nejen jeho obyvatelé a život v něm nebo v jeho 
okolí se líbil nejen nám, ale i turistům.

Díky tomuto nakladatelství rádi bychom vás povzbudili, abyste ob-
jevili naše město.
Turisto! Nenech se omezit pouze těmi našimi návrhy. Na mnoha 
místech v Białej můžeš nechat auto a sám si vybrat prohlídkovou 
trasu a zároveň využít gastronomickou nabídku našich prostor či re-
kreačních oblastí.
Vážení obyvatelé! Nechť vám četba této knihy a konfrontace v ní 
obsažených informací v terénu umožní objevovat dosud neznámý 
svět zdejších památek a jejich souvislostí s naší historií. Tak vydejte 
se na procházku...

Speciální poděkování  bychom rádi vyjádřili Spolku milovníků země 
Bialska (Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Bialskiej), který se vý-
znamnou měrou podílel na vzniku průvodce. Rádi bychom také upo-
zornili, že jej vydáváme v rámci projektu „Poznej svého souseda“ ve 
spolupráci s Městem Albrechtice (Česká republika).
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Kostel sv. Petra a Pavla 
Stare Miasto 8

Doporučujeme zahájit prohlídku z místa, kterého historie sahá až k 
počátkům obce: kostel Povolání svatých apoštolů Petra a Pavla na 
Starém Městě.. 

Historie kostela svatých Petra a Pavla na Starém Městě sahá až k 
počátkům obce. Jak o tom víme? Protože z první zmínky o Białej z 
29. listopadu 1225, kterou najdeme v Gościęcinské zakládací listi-
ně, můžeme usuzovat, že obec Bela byla založena podle německého 
práva. Podle této zmínky měli němečtí osadníci z Gościęcina požívat 
stejných práv jako ti z Białej. 
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O jejím postavení svědčí i to, že obec sloužila jako vzor pro základ 
dalších. Na druhou stranu skutečnost, že byla založena podle ně-
meckého práva, napovídá, že podle zvyku - zde byla zřízena i škola 
a kostel. Kostel byl většinou stavěn uprostřed vesnice. Podíváme-li 
se na chrám na Starém Městě, není pochyb o tom, že je vůči okolní 
zástavbě umístěn centrálně a jeho okolí vytváří jakési náměstí. Mů-
žeme s jistotou předpokládat, že zde začala historie města, nejprve 
zvaného Bela (podle křišťálově čisté vody tekoucí v nedaleké řece), 
která po přesídlení a v důsledku zvýšené německé kolonizace v této 
oblasti přijala název Zülz. Je záhadou, že přesídlená obec (do pro-
storu dnešního náměstí) nebyla pojmenována po původní vesnici, 
ale od Solce, vzdáleného asi 5 km. Těžko říct, čím to bylo způsobe-
no, ale původní osada byla přejmenována na Staré Město (Altstadt), 
protože již existoval „starý“ Solec (Altzülz). Formálně však bylo Staré 
Město samostatnou obcí a teprve po 2. světové válce bylo připoje-
no k městu Biała.

Vrátíme-li se ke kostelu, současná budova v nynější podobě pochá-
zí z roku 1690; byl přestavěn a rozšířen po požáru v témže roce. 
Nachází se na hřbitově, který slouží jako farní hřbitov (zejména pro 
obyvatele Starego Miasta, Szynowic a Wasiłowic). Kostel je pod pa-
tronací svatých apoštolů Petra a Pavla. Podle pověstného poselství 
se obyvatelé vesnice zabývali rybolovem od samého počátku, pro-
to byl jejich patronem rybář - svatý Petr, který je patronem kostelů 
vždy s apoštolem národů - svatým Pavlem. Těžko říci, do jaké míry 
je to pravda, protože o tom není ani zmínka v žádných dochovaných 
dokumentech. Co by tomu mohlo napovídat je skutečnost, že v údo-
lí mezi Starým Městem a Náměstím, kde jsou dnes louky, se ještě v 
první polovině dvacátého století zde nacházely chovné rybníky. 

Stavba je v gotickém slohu, ale zařízení je barokní.
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Ústředním bodem je oltář 
s obrazem svatých Petra a 
Pavla, kteří uctívají Nejsvě-
tější Trojici, naklánějící se z 
nebe. Vedle svatého Petra 
jsou viditelné papežské atri-
buty: diadém (tj. trojitá ko-
runa, kterou papeži nosili až 
do dob Jana XXIII.) podávána 
puttem, a papežský kříž (se 
třemi lištami). U nohou sva-
tého Pavla leží meč (symbol 
jeho mučednické smrti), za-
tímco anděl nasazuje věnec 
na jeho hlavu1. Obraz z roku 
1700 je typickou simultánní 
nebo synoptickou kompozi-
cí: zobrazuje několik epizod 
odehrávajících se v různých 
dobách a na různých mís-
tech. Když se na kompozici 
podíváme blíže, za postavou 
svatého Petra uvidíme scénu 
znázorňující jeho ukřižování 
hlavou dolů, zatímco za sva-
tým Pavlem - okamžik jeho 
smrti stětím. 

1Odkaz ke slovům z 2. dopisu Timoteovi: Zúčastnil jsem se dobrých závodů, do-
končil jsem běh a zachoval si víru. Nakonec mi byl věnován věnec spravedlnosti, 
který mi onoho dne věnuje Pán, spravedlivý soudce... [2Tm, 4, 7-8]
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Zajímavé jsou také zastavení křížové cesty. Jsou to přesně nebo sko-
ro stejné zastavení, které visí ve farním kostele na náměstí. Obrazy 
musel zhotovit stejný umělec nebo je někdo okopíroval po vzoru 
originálu, jelikož se jen mírně liší. A co je ještě zajímavější, na někte-
rých si pod vrstvami maleb můžete všimnout nápisů informujících 
o čísle zastavení (v latině v horní části malby) a rovněž to jaký má 
název (ve spodní části malby) - tato spodní informace je uvedena v 
polštině a němčině. To dokazuje, že Biała byla vždy multikulturním 
a tolerantním městem.

Kromě toho je třeba věnovat pozornost 
ještě dvěma obrazům, a to: obrazu svaté-
ho Jakuba nad vchodem do boční kaple 
(o čemž by svědčil oděv poutníka a Ja-
kubova mušle na plášti a obrys chrámu, 
pravděpodobně svatyně svatého Jakuba 
v Santiagu de Compostella ve Španělsku) 
a obraz svatého Valentýna pod pěveckým 
sborem (Svatý Valentýn byl ve Slezsku 
dlouhou dobu uctíván jako patron dušev-
ně nemocných a trpících epilepsií; jeho 
kult byl velmi oblíbený a rozšířený).

Helma věže prošla renovací v roce 2001, 
zatímco samotný chrám prošel v letech 
2020-2021 generální rekonstrukcí stře-
chy a fasády, která byla uvedena do pů-
vodního stavu. Při této příležitosti bylo 
odhaleno místo položení základního ka-
mene (neomítnuté místo na levé straně 
presbytáře).
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Vodárenská Věž

Wodna 3

Zveme Vás na pokračování Vaší 
procházky směrem k současnému 
centru města. 

V prohlubni terénu, mezi Starým 
Městem a Zámkem kde se nachází 
Vodárenská Věž.

Vodárenská věž v Białej je jednou 
z nejstarších staveb tohoto typu 
v Polsku. Postavil jej tehdejší ma-
jitel města Hans Christoph von 
Proskowski (Prószkowski), spolu 
s novým dřevěným vodovodem. 
Přesné datum výstavby věže není 
známo. Městské účty z roku 1596 
se o novém vodovodu nezmiňují, 
zatímco ty z let 1606-1607 již ano.  
Vodárenská věž proto musela být 
postavena v letech 1596 až 1607. 

Původně věž vedla vodu do hradu, 
později i do města.
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Stavba byla postavena z kamene a cihel na obdélníkovém půdorysu. 
Výška věže je 19,7 m. Tloušťka zdi se mění s výškou věže: soklová 
část má tloušťku cca 1,5 m, ve vyšších částech se tloušťka snižuje na 
cca 1 m, přičemž poslední patro má tloušťku stěny cca 46 cm. 

Forma budovy je jednoduchá bez jakýchkoliv ozdob. Interiér věže je 
členěn na patra s dřevěnou konstrukcí, ke které vedou dřevěné žeb-
říkové schody, zajištěné zábradlím. Původně měla věž šindelovou 

stanovou střechu, která však 
v roce 1945 vyhořela. Po 2. 
světové válce, v roce 1959, byl 
zrekonstruován interiér věže a 
v roce 2010 byla obnovena fa-
sáda budovy.

Celý vodovod se skládal z dře-
věných trubek, které sloužily 
městu až do vybudování no-
vého vodovodu v roce 1913. 
Samotná věž se nachází mimo 
městské hradby v mnohem 
níže položené oblasti než cent-
rum a samotný zámek.

V současné době vyžaduje 
vodárenská věž, aby byla zpří-
stupněna návštěvníkům, opět 
rekonstrukci, na kterou již obec 
Biała získala externí prostřed-
ky. Dokončení této investice je 
plánováno na rok 2022, poté 
se zařízení stane jednou ze 3 
městských vyhlídkových věží.
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Výše zmíněný zámek, je jedním z dalších návrhů - jedna z nejcharak-
terističtějších budov ve městě.

První zmínka o Białej pochází z roku 1225 a týkala se Białej nachá-
zející se v místě dnešní části zvané Starým Městem (Starym Mias-
tem). Na konci 1. poloviny 13. století došlo k druhé lokaci osady. 
V té době se stala Biała sídlem kastelánství. Pravděpodobně tehdy 
vznikla na místě pozdějšího Zámku dřevěná tvrz. V roce 1311 udělil 
opolský vévoda Bolko I. obci Białej městská práva. Po jeho smrti, v 
roce 1313, bylo opolské vévodství rozděleno mezi tři syny a Biała 
se stala součástí niemodlinského vévodství, které získal nejstarší z 
nich.

Zámek

Plac Zamkowy 4-5
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Po smrti tří synů Bolka I. převzali vévodství Niemodlin opolští vé-
vodové. V roce 1386 bydlela na Zámku v Białej vdova, vévodkyně 
Eufemia. V 15. století bylo město již obehnáno cihlovými a kamen-
nými hradbami. Fragment zdi zachovaný v severní části Zámku může 
naznačovat, že Zámek mohl být obehnán i zdí spojenou s městským 
opevněním. V 16. století byl z iniciativy opolských vévodů postaven 
zděný Zámek v renesančním stylu. Skládal se z hlavního východního 
křídla a druhého na něj kolmého s otevřeným nádvořím na jih. 

Když roku 1532 zemřel kníže Jan Dobry, poslední zástupce opol-
sko-ratibořské piastovské linie, zámek převzal český král Ferdinand 
I. Habsburský. O dva roky později bylo celé opolské a ratibořské vé-
vodství (včetně Białé) předáno do zástavy markraběti Georgowi von 
Hohenzollern. Brzy král Ferdinand I. odebral země Hohenzollernovi 
a dal je královně Izabelli, sestře polského krále a vdově po uherském 
králi Zapoli.
Dne 12. července 1564 byl ve Vídni vydán akt o převedení do zásta-
vy města Biała na rod von Proskowski a roku 1606 císař Maksymilian 
II. prodal Biału společně s majetkem Hansu Christophowi von Pro-
skowski. Byl to rod von Proskowski, kdo v letech 1638-1640 Zámek 
rozšířil v raně barokním stylu. Nejprve bylo přistavěno jižní křídlo a 
poté západní křídlo s čtyřpatrovou čtvercovou věží v nároží. Zámek 
v Białej patřil dlouhá léta k hlavním sídlům rodu von Proskowski.

V roce 1747 prodala vdova po Antonim von Proskowski Zámek 
Bartholomäusovi von Oderfeld, dřívějšímu nájemci panství. Po jeho 
smrti v roce 1756 byl Zámek v dražbě prodán hraběti Rudolfu Ma-
tuschkovi z Čech. Jeho nástupci svůj majetek systematicky rozpro-
dávali - takže Antoni Matuschka v roce 1841 prodal jeho poslední 
část saskému kapitánovi Ferdinandu Rudolfu von Gersdorffovi.
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V roce 1872 se jeho vlastníkem stalo město, které zde v témže roce 
zřídilo učitelský seminář fungující až do roku 1945. Po roční pře-
stávce, v roce 1946, zahájila na Zámku v Białej vzdělávací činnost 
střední škola, která v tomto místě působila až do přestěhování ško-
ly do nové budovy v roce 1980. V 80. letech 20. století převzala  
Zámek firma „Moda Polska” a  byl využíván jako sklad. Objekt je 
více než 20 let nevyužíván. V roce 2004 byl prodán soukromému 
investorovi.
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Plac Zamkowy 4-5, rozcestí ul. Opolska i ul. Szynowice

Smírčí kříže

Z nejrůznějších památek, které nalezneme nejen v opolském regio-
nu, v Polsku, ale i po celé Evropě, vzbuzují velký zájem tajemné ka-
meny, smírčí kříže, kterým se lidově (byť nesprávně) říká kříže poká-
ní. Tyto tajemné stavby lze nalézt podél venkovských cest, polních a 
lesních stezek, ale bývají také umístěny ve zdech nebo stojící poblíž 
kostelů. Přestože se s nimi můžeme setkat téměř po celé Evropě, 
nejvíce však jich je v dnešním Německu, České republice, Slezsku a 
můžeme na ně narazit i na území Białej.

Smírčí kříže jsou „relikty středověkého práva“. Každá z těchto staveb 
má svou zajímavou historii doloženou v soudních záznamech nebo 
předávanou v lidových pověstech. 
Proč byly stavěny? 
Na přelomu 13. a 14. století bylo ve Slezsku mezi jinými zavedeno 
právo soudní. Dříve bylo pravidlo jednoduché: za smrt oběti byl vrah 
zabit.
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Nový zákon ovlivnil podrobné vyšetřování příčin spáchání vraždy, 
zohledněno bylo například jednání v afektu. To umožnilo některým 
z pachatelů vyhnout se trestu smrti a uzavřít  s rodinou oběti, tzv. 
„smlouvu o pokání“.

Pachatel musel splnit mnoho povinností uložených soudem a rodi-
nou. Mezi ty základní patřily mj.: úhrada nákladů na pohřeb oběti, 
vyživování dětí obětí do doby dosažení jejich zletilosti, věnování ro-
dině určitého finančního obnosu, objednání a zaplacení určitého po-
čtu zádušních mší, pouť do tehdejších náboženských míst té doby, 
např. Jeruzaléma, Říma, Cách nebo později Čenstochovy a na horu 
sv. Anny. Jednou z nejdůležitějších povinností pachatele bylo ruční 
nebo zakázkové zhotovení smírčího kříže z kamene a jeho umístění 
na místo činu. Kříže byly vyrobeny z kamene charakteristického pro 
danou oblast (pískovec, slepenec, vápenec nebo žula). Výška byla 
od 30 do 250 cm, šířka od 30 do 120 cm a tloušťka od 9 do 60 cm.

V Białej jsou dva takové kříže a patří k nejstarším dochovaným v 
opolském regionu:
• Jeden: u jižní stěny Zámku; má tvar podobny listu jetele; 
rozměry 97cm - výška, 20cm - tloušťka, 33cm - rozpětí paží. Je vy-
tesán ze žuly, patří do skupiny nejstarších, proto čas smazal podobu 
nástroje zločinu. 
• Druhý: umístěn na křižovatce silnic Szynowice a Opolskiej, 
pod votivním křížem, okolo obsypaný bílými kamínky a ohrazen níz-
kým kovovým plotem. Podle lidových pověstí došlo na tomto místě 
ke zločinu, při kterém byl zabit obchodník během jeho cesty na trh 
v Białej. Kříž má zlomené rameno - pravděpodobně to bylo znamení 
pro cestující o moru, který v roce 1633 v Białej vypukl. Jeho rozměry 
jsou: 80 cm - výška, 45 cm - rozpětí křídla, 18 cm - tloušťka.



Obranné zdi 
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Obranné zdi 

kolem centra města

Město bylo založeno na kopci, obklopené ze západní a severní stra-
ny řekou Biała, z východu příkopem a z jihu příkopem a valem. Vznik 
obranných zdí lze určit pouze podle technologických znaků, a to 
zhruba na poslední čtvrtinu 13. století do počátku 14. století. Stav-
ba hradeb trvala dlouho, o čemž svědčí různé struktury zdí (gotické 
a védské struktury). 

Jejich provedení nebylo příliš pečlivé, což bylo pravděpodobně způ-
sobeno tím, že Biała byla chudým městem s malým počtem oby-
vatel. Iniciátorem výstavby zděného opevnění města byl pravděpo-
dobně opolský kníže Mikuláš I. První písemná zmínka o městských 
hradbách v Białej pochází z roku 1502. Píše se v ní, že městské 
opevnění je ve špatném stavu, což znemožňovalo jeho další fungo-
vání. Kníže Jan Dobry udělil obyvatelům Białé zvláštní privilegium 
umožňující opravu zničených hradeb. Opevnění mělo tehdy délku 
1050m a rozlohu 7,85ha. Celkem bylo po celé délce hradeb 14 věží, 
z toho 12 půlkruhových a dvě čtyřboké.



 Do města vedly umístěné v hradbách dvě brány: Nyská ze severu 
a Prudnická z jihu. Severní brána se nacházela u západní zámecké 
budovy, zatímco jižní brána byla u Prudnické věži.
Žádná z bran se nedochovala, protože byly strženy na počátku 19. 
století.

Zdi byly postaveny z cihel na podezdívce z kamenů, které byly také 
použity k vyplnění vnitřku zdi. Tloušťka zdi byla různá. U Prudnické 
brány její tloušťka byla 1,4m, v ostatních částech nepřesáhla 1m. 
Výška opevnění byla asi 7m.
 
V novověké době tyto hradby chátraly.
Jedním z důvodů mohl být i požár, který v roce 1544 pohltil téměř 
celé město. I přes značné poškození se velká část opevnění docho-
vala do našich dob.

Po jejich obvodu je v nepravidelných rozestupech osm půlkruho-
vých věží a jedna obdélníková. Nejdelší úseky jsou k vidění na ul. 
Reymonta, Szkolnej, Wałowej a také poblíž farního kostela. Výška 
dochovaných fragmentů je nyní vysoká až 3,5m. 

Obranné zdi 
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Fragmenty zdí prezen-
tované na fotografiích 
pocházejí z různých míst 
a každá z nich představu-
je jiný stav zachovalosti 
- stojí za to jim věnovat 
pozornost při procház-
ce historickým centrem 
města.

Ze strany ul. Opolsko, na 
soukromém pozemku, 
je tajemná postava (gryf 
nebo lev), držící erb. Na 
podstavci je letopočet 
1613. Jak samotná po-
stava, její umístění, tak 
význam letopočtu jsou 
záhadou.

Fragment hradeb na ul. Szkolnej byl zrekonstruován na počátku 21. 
století, proto je jejich stav v tomto místě nejlepší. Další úsek (a to vý-
chodní úsek, tedy od budovy bývalého evangelického kostela, podél 
ulic Kościuszki a Wałowej až po ulici Opolská) se v roce 2022 do-
čká restaurátorských prací, v jejichž důsledku bude hmota památky 
zachována a zachráněna před zničením. Kromě toho bude oblast u 
hradeb (kolem ul. Wałowa 6-8) upravena pro rekreační účely, což 
učiní návštěvu této památky atraktivnější.
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Jedním z objektů, který je viditelný v Białej snad ze všech míst, je věž 
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Kostel, jak praví legenda, se nachází v místě, kde se před více než 
tisíci lety nacházel hrad loupeživých rytířů. Podle vyprávění žili z 
loupeží a přepadení až do té doby, dokud se s nimi nevypořádal 
panovník. Hrad byl zničen a na jeho místě byla nejprve postave-
na turistická chýše - úkryt, kde se mohli zastavit tudy projíždějící z 
Wieliczky obchodníci se solí. Tolik k legendě. 

Co se týče existence samotného kostela, první chrám musel být po-
staven kolem roku 1270, protože tehdy došlo k přesídlení obcí pod-
le německého práva a obce tam umístěná měla téměř vždy kostel 
a školu. Proto se – navzdory tehdejší existenci chrámu na dnešním 
Starém Městě – musel v centru dnešního města objevit chrám – ten 
se však do dnešních dnů nedochoval. 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie    

1 Maja 10
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Když město roku 1544 pohltil požár, jeho lupem se stal pravděpo-
dobně i farní kostel. Úspěšně byl obnoven po šesti letech v roce 
1550. O tři roky dříve byl odlit velký kostelní zvon; jež nese datum, 
Anno Domini MDXLVII (tj. Léta Páně 1547).

Ze stejné doby pochází i stará křtitel-
nice, která je dnes umístěna v předsí-
ni bočního vchodu kostela a dlouhou 
dobu (nejméně sto let) plní funkci kro-
penky. Na jejích reliéfech jsou vytesá-
ny obrazy evangelistů.

Udržovaná v renesančním slohu s cha-
rakteristickou sgrafitovou omítkou2, 
byla kostelní věž postavena o něco 
později. Byl v ní umístěn pozdně gotický žulový portál. Věž s přil-
bou a koulí prošla v letech 2012-2013 zásadní rekonstrukcí. V kouli 
byla nalezena neporušená časová schránka (i přesto, že byla zasaže-
na četnými střelami v důsledku vstupu Rudé armády do města 18. 
března 1945), neporušená časová schránka s četnými dokumenty z 
roku 1853, kdy byla věž naposledy renovována3.

V roce 2004 byla kompletně zrekonstruována střecha chrámu a od 
roku 2007 jsou postupně restaurovány vitráže, v roce 2010 byla vy-
měněna celá elektroinstalace a byl vymalován jeho interiér.

Nejstarší částí kostela je presbytář s hlavním oltářem. Přibyly k němu 
dvě lodě, časem i třetí. Hlavní loď a pravá boční loď (při pohledu k ol-
táři) jsou v gotickém stylu s charakteristickými žebrovými klenbami. 
Levá loď je mnohem nižší (do roku 1936 sloužila jako sakristie, nad 
ní byla oratoř pro majitele města).
2Bylo naneseno několik vrstev omítky, každá v jiné barvě, a - na ještě vlhkém 
povrchu - byl vyškrábán vzor.
3Některé z dokumentů přeložených do polštiny byly publikovány v polském vy-
dání Historie města Białej v Horním Slezsku od Johannese Chrząszcze z roku 
2021.
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Kostel zdobí sedm oltářů. Velmi zajímavým je netypický hlavní oltář. 

Scéna Nanebevzetí Panny Marie, skupina apoštolů a Nejsvětější 
Trojice jsou nezávisle na uspořádání oltáře s tabernáklem a jsou 
umístěny na stěně presbytáře za ní. Samotný oltářní stůl (menza) 
byl kdysi vyšší, ale po renovaci na konci 30. let 20. století byla jeho 
výška snížena. 
Pod ní se nachází dvoupatrová krypta, ve které jsou pohřbeni váže-
ní měšťané Białej včetně majitele Białej Georg Christoph von Pro-
skowski (jež je nepřístupná návštěvníkům).
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Dva boční oltáře si zaslouží zvláštní pozornost.

První zvláště zajímavým oltářem je oltář sv. Terezy. Jednak proto, 
že není barokní, ale pouze jako takový stylizován, protože vznikl při 
důkladné rekonstrukci interiéru kostela v již zmíněném roce 1936. 
Zadruhé proto, že panorama města Biała prezentované na obraze 
od západní strany (tj. ze strany Śmicza nebo Nysy) se s výjimkou 
drobných detailů prakticky nezměnily.

Druhý z nich je oltář v kapli sv. Jana Nepomuckého, který byl ke 
kostelu přistavěn. Na jeho klenbě je freska od Sabatiniho, která zná-
zorňuje okamžik příchodu světce do nebe. Také na stěnách kaple se 
nacházejí fresky (částečně přemalované) na jedné z nich je znázor-
něna zpověď královny Žofie, z důvodu které - podle legendy - sv. Jan 
Nepomucký měl zemřít, protože nechtěl prozradit zpovědní tajem-
ství. Pod touto kaplí se nachází krypta, ve které jsou pohřbeni faráři 
ze 17. století (nepřístupná návštěvníkům).
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Další zajímavostí je kaple - věze-
ní s postavou Bolestného Krista 
s tepanou mříží z 1. poloviny 17. 
století, věnována bialskými ře-
meslníky. Na stěně kaple je sto-
jan s erby cechů, které kdysi v 
Białej existovaly.

Pozoruhodné jsou také tři náhrobní kameny (na největším a nej-
krásnějším je zobrazen Paul Raschitz Koslowski von Koslow, 
starosta Białej), několik epitafů na různých místech uvnitř i vně 
kostela a Riegrovy varhany. Ve věži je kromě zvonů se docho-
val i původní hodinový mechanismus, který měří čas dodnes.  
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Před farním kostelem se nachází stylizovaná lurdská jeskyně, zatím-
co ve farní zahradě jménem Zbigniewa Kortza můžete obdivovat 
zříceninu tzv. Pestkapelli (zbytky zdí a hrobů ze hřbitova, který zde 
býval) v sousedství kaple Matky Boží. Pestkapella byla postavena 
jako votum vděčnosti po moru, který město zasáhl v 17. století, byla 
zasvěcena svatému Fabiánovi a Šebestiánovi, protože podle legen-
dy měli mor přežít dva měšťané nesoucí tato jména. Bohužel byla 
17. března 1945 zasažena střelou ze sovětského minometu a zcela 
zničena i s vybavením, kterým byl obraz patronů a erbovní kartuše. 
Farní zahrada je volně přístupná veřejnosti, můžete zde obdivovat 
zvířátka, která jsou sezónně (od 24. prosince do 6. ledna) součástí 
a atrakcí živého betlému, pořádaného farností již několik let, a jeho 
vrcholem je - rovněž tradiční – průvod Tří Králů.
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Sochy na zdejším náměstí
Náměstí 

Uprostřed náměstí v Białej se v malé vzdálenosti od sebe nacházejí 
dvě pískovcové sochy, umístěné na žulových schodech a na pod-
stavci ze stejného materiálu,
Socha nacházející se blíže k farnímu kostelu (římskokatolickému) 
znázorňuje Nejsvětější Pannu Marii Neposkvrněného Početí. Blíže 
k budově radnice umístěná socha představuje sv. Jana Nepomucké-
ho. Obě sochy jsou velmi dynamické a výrazné.

Socha Blahoslavené Panny Marie Ne-
poskvrněného Početí zobrazuje Marii s 
rukama složenýma v gestu modlitby. Na 
hlavě nemá korunu ani charakteristický 
šátek, ale pouze věnec z dvanácti hvězd 
– takové zobrazení bylo oblíbené po 
vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném 
početí Panny Marie papežem Piem IX. 
Stojí na zeměkouli a jednou nohou šlape 
na hada - symbol Satana, známý z biblic-
ké Knihy Genesis. Je přímým odkazem 
na vizi Ženy z Apokalypsy sv. Jana. 

Na podstavci mariánské sochy je nápis
-invokace v němčině, adresovaný Marii: 
O Maria ohne Erbsünde empfangen, 
Mutter des Weltheilandes, bitte für 
uns!, což lze přeložit: Marie, počatá bez 
prvotního hříchu, Matko Spasitele světa, 
pros za nás! 1865.
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Na soklu druhého pomníku je patrné pouze datum 1867. Druhá so-
cha, jak již bylo řečeno, znázorňuje sv. Jana Nepomuckého. Naroze-
ného v obci Pomuk u Plzně (dnes Nepomuk) kolem roku 1350, pres-
byter byl generálním vikářem tehdejšího pražského biskupa Jana.

Pražský biskup vstoupil do 
sporu s českým králem Vác-
lavem IV. Jan Nepomucký, 
věrný biskupovi, v odvetě 
za obsazení funkce opata 
kladrubského opatství proti 
vůli panovníka zatčen, mu-
čen a poté utopen ve Vltavě. 
Janovo tělo vyplavené na 
břeh řekou bylo pohřbeno 
nejprve v kostele Svatého 
Kříže pak v katedrále sv. Víta.

Je uctíván jako patron zpo-
vědníků, zpovědních tajem-
ství, mlynářů, mostů, chrání-
cích před povodněmi, proto 
se jeho postavy velmi často 
nacházejí na řekách nebo v 
jejich blízkosti. 

Postava znázorňuje světce v 
kněžském oděvu: v sutaně, 
s biretem na hlavě, komží 
sahající ke kolenům a kožeši-
novou mozzettou (svrchním 
kabátem). V levé ruce drží 
kříž, ke kterému sklání hlavu, 
v pravé ruce palmu - symbol 
mučednické smrti. 
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Na náměstí v Białej stojí za pozornost půvabné měšťanské domečky. 

Měšťanské domy na tomto náměstí ve stávajícím tvaru byly posta-
veny po požáru města v roce 1791. Z dřívější kupních knih vyplývá, 
že do té doby byly všechny domy dřevěné (zděné domy byly zmí-
něny až v roce 1793). Kromě kostela byla budova radnice jedinou 
zděnou budovou před zmíněným požárem. Z městských dokumen-
tů dokonce vyplývá, že si město na rekonstrukci radnice po požáru 
vzalo půjčku z církevní pokladny ve výši 300 tolarů. 
Radnice - spolu s celou řadou měšťanských domů na východní stra-
ně – se zachovala až do prvního čtvrtletí roku 1945. Tehdy byla tato 
část náměstí zničena v důsledku bombardování a aktivit Rudé ar-
mády. 

8
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Západní, severní a jižní průčelí náměstí se dochovalo do současné 
doby a zachovalo si víceméně svůj původní ráz. Některé z nich do-
dnes zdobí římsy a krásné štuky. Nejstarší měšťanský dům (v rene-
sančním stylu) se nachází na ul. 1 Maja (v překladu ulice 1. května) 
a je v něm lékárna. 

Zajímavostí je řada měšťanských domů na západní straně (foto níže). 
Před druhou světovou válkou se v těchto devíti budovách nacházelo 
až osm hostinců. Proto se této části náměstí říkalo Osm požehnání 
(acht Seligkeiten), protože – podle ústního vyprávění – bylo mnoho 
manželů ve stavu „požehnání“, pokud stihli navštívit tyto hospody 
dříve, než manželky udělaly nezbytné nákupy.  

Měšťanské domy, zničené v důsledku války byly po válce zbořeny a 
vzniklé místo bylo přeměněno na náměstí. Až v 70. letech 20. století 
byly postaveny panelové domy, které tam dodnes stojí.
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Před válkou bylo náměstí vydlážděno žulovými kostkami a polními 
kameny (oblázky). V poválečném období bylo náměstí vyasfaltová-
no. V roce 2004 byl částečně obnoven původní vzhled náměstí, při-
čemž v letech 2018-2019 prošlo kompletní metamorfózou a získalo 
současnou podobu. 
Na místě dnešní fontány byla původně městská studna, zatímco v 
poválečných letech zde byl postaven propagandistický pomník při-
pomínající připojení Białej k Polsku (nyní je přestěhován na ul. Prud-
nicka).

Před 2. světovou válkou byl v budově dnešního Městského úřadu 
hotel „Zur Goldenen Krone“ s krásným hledištěm, kde se v té době 
konaly svatby. Nicméně v budově naproti do roku 1945 sídlil hotel 
„Schwarzer Adler“.
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Bývalý evangelický kostel
Kościuszki 10

V okolí náměstí se nachází budova bývalého evangelického kostela. 

Biała byla vždy multikulturním a také multináboženským městem, 
byla tudíž příkladem tolerance. V devatenáctém století v Białej žili 
vedle sebe katolíci, protestanti a židé. Evangelíci se v Białej objevili 
poměrně pozdě, až na počátku 19. století, zatímco v polovině toho-
to století žilo ve městě 84 lidí tohoto vyznání. V té době již fungova-
la malá luteránská náboženská škola a začala oficiální činnost evan-
gelické farnosti v Białej. Dříve mohli se souhlasem vratislavského 
biskupa  bělští protestanti sloužit své bohoslužby v kapli sv. Rocha 
nacházející se před městskými hradbami.

Základní kámen ke stav-
bě evangelického kostela 
byl položen 10. června 
1872. Finanční prostřed-
ky na stavbu pocházely z 
vlastních prostředků ko-
munity v Białej a dotace 
protestantské organizace 
pojmenované po Gusta-
vu Adolfovi. Slavnostní 
vysvěcení se konalo 23. 
října 1873 a první bo-
hoslužbu v novém mís-
tě sloužil farář Grundel, 
který se staral o bělskou 
evangelickou obec.
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Stavba plnila sakrální funkci až do roku 1945, kdy byla evangelická 
obec rozpuštěna a její členové vysídleni.

V 80. letech 20. století byla v objektu zřízena truhlářská dílna a inte-
riér budovy byl rozdělen do tří podlaží. Obyvatelé Białej proto pou-
žívají název „truhlárna” přiřazený tomuto objektu. 

Díky externím prostředkům získaným prostřednictvím různých ini-
ciativ, zejména projektu s názvem „Revitalizace centra města Biała”, 
budova byla opravena, vybavena a určena pro vytvoření Společen-
ského a Kulturního Centra. 

V současné době v něm sídlí Městská a obecní veřejná knihovna v 
Białej s čítárnou, počítačovou a konferenční místností, turistickým 
informačním střediskem a regionální světnicí. Funguje zde také klub 
Seniora (se zasedací místností, rehabilitační místností a kuchyňkou) 
a centrum bezplatné právní pomoci.
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Prudnická Věž
Prudnicka 6

Věž se nachází v jižní části města, u výjezdu z náměstí směrem na 
Prudnik. Dříve k věži přiléhala jedna ze dvou bran vedoucích do 
města, tedy jižní brána zvaná Prudnická a hradby. Od 19. století je 
to samostatně stojící objekt. 

Věž Prudnické Brány byla postavena na počátku 15. století jako pr-
vek městského opevnění, které nahradilo dřívější dřevěné a zemní 

opevnění. Tato památka je příkladem 
obranné architektury: je nejzachovalejší 
částí městského opevnění Białej.

Její výška je 23m, základna má rozměr 
7,9m x 8,1m, přičemž stěny jsou silné 
2,1m. Zděná na podezdívce z polního 
kamene, na čtvercovém půdorysu, v 
současnosti pětipatrová věž, je završe-
na čtyřbokou věžovou střechou pokry-
tou šindelem.
Objekt sloužil jako pozorovací místo, 
zbrojnice a sloužil také jako detenční za-
řízení, dokud Biała na počátku 19. stole-
tí neztratila svá soudní práva.
V přízemí byla výslechová místnost, 
v prvním patře se ukládaly tresty, ve 
druhém patře byli drženi vězni s nižším 
trestem, zatímco ve třetím patře byli 
trestanci připoutaní ke zdi, věznění za 
mřížemi v malých nikách - výklencích. 
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V této věži byli odsou-
zenci biti holemi různé 
délky a tloušťky v závis-
losti na spáchaném zlo-
činu, proto se můžete 
setkat s jejím alternativ-
ním názvem – Věž Holí 
(Wieża Kijów). 

Do horních pater této 
budovy vedly původ-
ně venkovní dřevěné 
schody, které se zřítily 
v roce 1745. Když Biała 
ztratila svá soudní práva, 
sloužila věž pouze jako 
sklad zbraní a střelného 
prachu. Podle některých 
zdrojů zde však byli v 

roce 1818 sporadicky drženi vězni. Prudnická Věž je od té doby zce-
la uzavřena. Dne 6. června 1971 po zásahu bleskem shořela střecha 
a dřevěná konstrukce interiéru. 
V roce 2006 byla střecha a po-
škozená část dřevěné konstrukce 
opravena podle původní verze.

V roce 2021 k rekonstrukci inte-
riéru věže.
Tuto jedinečnou památku může-
te navštívit po rezervaci bezplat-
né prohlídky v Městském Kultur-
ním Středisku v Białej.
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Tlaková Věž
Wodociągowa

Než vás pozveme na zajímavá místa vrchu zvaného Kopiec, dopo-
ručujeme věnovat pozornost objektu, který je dobře viditelný v pa-
noramatu města – tedy Tlakové Věži. Procházkou po ul. Prudnická 
ze strany náměstí, se nachází po levé straně. Situována je na kopci, 
mezi zahrádkovou kolonii. V jejím okolí jsou stopy osídlení sahající 
až do pravěku.

Myšlenka na modernizaci městské-
ho vodovodu se objevila na zasedání 
městské rady v roce 1902. Radní si byli 
vědomi, že starý vodovod nesplňuje 
určité normy - otázkou bylo, zda stá-
vající vodovod zrekonstruovat, nebo 
vybudovat úplně nový. Voda ze sou-
časného zdroje byla často znečištěná, 
do výše položených domů se nedostá-
valo dostatečné množství vody a také 
skutečnost, že na stávající vodovod 
nebylo možné instalovat nové přípoj-
ky. Obyvatelé byli nuceni doplňovat 
nedostatek vody z veřejných studní a 
stávající síť navíc generovala vysoké 
náklady na její údržbu. Jednání však i 
přes silný společenský tlak trvala 11 
let.
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V roce 1913 bylo rozhodnuto o vý-
stavbě nové vodárenské stanice 
se strojním zařízením, které navrhl 
inženýr Beer z Bytomi. Téhož roku 
bylo také rozhodnuto o vybudování 
odvodňovací sítě. Tehdy plnila svou 
funkci až do konce 20. století.

Vysoká 16m, postavená na půdory-
su šestiúhelníku, v horní části měla 
umístěnou vodní nádrž. Na hlavi-
ci věže jsou dva ukazatele hladiny 
vody. Nad vchodem do věže je reliéf 
s erbem města Biała a tajemným le-
topočtem 1564.

Obec Biała hodlá objekt opravit tak, 
aby sloužil jako vyhlídková věž, a vy-
budovat k ní stezku jak ze strany ul. 
Prudnické (u Obecního Kulturního 
Střediska) tak i od ul. Wodociągowa. 
Podařilo se na to získat externí pro-
středky, a pokud se plánované inves-
tice podaří zrealizovat, na přelomu 
let 2022 a 2023 získá věž estetickou 
podobu nejen zvenčí - zpřístupněn 
bude i interiér včetně bývalé vodní 
nádrže, do které budete moci vstou-
pit a obdivovat panorama města.
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Památník padlým 
v první světové válce

Prudnicka 

Když se zastavíme na ul. Prudnickiej, není možné si nevšimnout vel-
ké plochy zeleně nacházející se vedle ní, v jejíž spodní části je vidi-
telný tento podstavec.
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Památník je připomínkou obyvatel obce Biała, kteří zahynuli bě-
hem první světové války. Jedná se o 3,5 metrový památník, původ-
ně vyrobený celý ze žuly. Na deskách kolem pomníku je vyobrazen 
seznam lidí, kteří zemřeli v jednotlivých letech válečného období 
1914-1918. Vznikl z iniciativy Adeli Pierskalla a jeho tvůrcem byl 
kameník Grölich z Korfantova.

Pomník byl postaven v centru městského parku v Białej jako gesto 
vděčnosti města za obětovaný život.  Slavnostní vysvěcení se konalo 
27. srpna 1922. Po druhé světové válce byly nápisy na pomníku na 
dlouhou dobu zakryty plechy. V polovině 70. let tehdejší úřady na-
řídily demolici pomníku. Jeho části byly zakopány v parku nedaleko 
od místa, kde původně pomník stál. Vzhledem k této skutečnosti 
byla v 90. letech většina jeho částí nalezena.

Pomník byl zrekonstruován v roce 1991 z iniciativy Deutscher Freu-
ndschaftskreis (DFK) Biała/Zülz a také díky velkému nasazení obyva-
tel města Biała. Chybějící žulové prvky byly nahrazeny betonovými 
deskami a odlitky tak, aby co nejvíce korespondovaly s originálem. 
Pomník byl umístěn na dochovaný podstavec a jeho bezprostřední 
okolí bylo upraveno.

V roce 2021 byl památník zrekonstruován s cílem omezit negativní 
vliv povětrnostních vlivů, ale především zachovat povědomí obyva-
tel o předcích, jejichž tragický osud se zapsal do dějin obce Biała. 
Dále je upraveno okolí pomníku (vznikl koncertní plášť, cesty a te-
rénní schody).
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Na malém kopci na okraji městského parku v Białej stojí památník 
Friedricha Ludwiga Jahna. 

Kým byl tento muž?

Byl německým pedagogem, známým politikem, ale především se 
proslavil jako gymnastický teoretik. Je nazýván „otcem“ a zaklada-
telem německého systému v gymnastice založeného především na 
cvičeních prováděných s využitím pomůcek, jako je tyč, madla nebo 

Památník Friedricha 
Ludwiga Jahna

Jana i Karola Augustynów 
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kůň. Byl zakladatelem prvního gymnastického hřiště ve městě Ha-
senheide a ty další začaly vznikat brzy díky četným spolkům a gym-
nastickým spolkům, které se v Německu formovaly. 

Taková skupina vznikla v Białej v roce 1893 jako mužský gymnastic-
ký spolek. Jeho členové iniciovali výstavbu sportovního areálu (hři-
ště) v tehdy zvaném Parku na Podole (dnešní horní část městského 
parku, ve které se nacházejí sportovní hřiště). Mužský gymnastický 
spolek v Białej pečoval o fyzickou a gymnastickou kulturu. V dubnu 
1913 ustanovili členové odborů čestný výbor a zaslali úřadům ofici-
ální dopis, aby uctili památku Jahna postavením památníku. Vedení 
města ochotně podporovalo činnost spolku, například poskytnutím 
dotace na nákup gymnastického vybavení. Stejně tak tomu bylo i v 
případě pomníku, na jehož stavbu vydalo souhlas. 

Slavnostní odhalení a posvěcení se uskutečnilo 27. června 1914, při 
této příležitosti byla uspořádána velká slavnost.

Zhotovitelem byl kameník Görlich. Památník byl zhotoven ve tva-
ru kamenného kvádru, v jehož středu je bronzový reliéf s Jahno-
vou bustou. Níže se nachází nápis Frdr. Lud. Jahn., a nad ní znak 
gymnastického hnutí - čtyři stylizovaná písmena F, uspořádaná do 
tvaru kříže. Znamenají: frisch (čilý), fromm (pobožný), froh (veselý) a 
frei (volný). Na zadní straně je nápis: Zur Erinnerung / an eine gro-
sse Zeit / 1813/14 1914 (Na památku důležitých událostí 1813/14 
1914). Připomíná období osvobozovacích válek s Napoleonem a 
rok postavení pomníku. Zajímavostí je, že pomník v Białej se do-
choval dodnes jako jediný v pruském Slezsku. Nachází se v blízkosti 
židovského hřbitova nad sportovišti v parku. Renovován byl díky 
prostředkům Spolkové Republiky Německo, což připomíná kovová 
deska pod bustou. 
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Židovský hřbitov
rozcestí ul. Ks. Koziołka, ul. Ogrodo-
wa, ul. Jana i Karola Augustynów 

Nejstarší židovské hřbitovy ve Slezsku byly zničeny ještě ve středo-
věku. Tento osud potkal i hřbitovy ze 17. století v Głogowie a Brze-
gu Dolnym. Nejstarším dochovaným hřbitovem je proto židovský 
hřbitov v Białej.

Kdy byl založen?

Původní hypotéza byla, že k tomu došlo kolem roku 1645, ale...
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V 80. letech minulého století byla nalezena matzeva, která vrhla 
nové světlo na datum vzniku hřbitova. V korytě řeky Biała, pár met-
rů od severozápadního rohu nekropole, tým prof. Jerzyego Woron-
czaka nalezl náhrobek z krystalického vápence o šířce 62cm, výšce 
89cm a tloušťce 7,5cm. Takto to zní v polském překladu hebrejský 
nápis na něm umístěný:
„Zde je pohřbena ctnostná a zbožná, statečná žena, paní Ester, dcera 
učeného pana Symchy (památka spravedlivého budiž požehnána) v roce 
382 podle krátkého kalkulu.“

Židovský rok 382 (ve skutečnosti 5328) připadá na křesťanská léta 
1621-1622. Datum prvního potvrzeného pohřbu se tak posunulo o 
23 let zpět. Dnes tedy víme, že hřbitov na tomto místě existoval již 
v roce 1621. 

Kvůli rozvoji židovské komunity v Białé byl hřbitov dvakrát rozší-
řen zakoupením dalších pozemků; na konci 17. století a naposledy 
v roce 1744.

V současné době je na hřbitově přes 900 matzevotů. Podle zpráv 
obyvatel města z počátku 20. století bylo v Białej pohřbeno přes 
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3000 Židů, neboť zde byli pohřbíváni i mrtví z jiných slezských měst, 
a to pravděpodobně v mnoha vrstvách. Hřbitov se rozkládá na ploše 
0,546ha, rozmístění hrobů není pravidelné, nejeví známky rozdělení 
na parcely, přičemž rozdělení na parcely spojené do stejných řad 
existuje pouze v nejnovější části hřbitova. Zásada umístění stély ná-
pisem směrem na východ byla přísně dodržována.
Na východní straně, víceméně uprostřed hřbitova, je zděná hlavní 
brána z přelomu 17. a 18. století. Její stav je v současné době velmi 
špatný. Před branou stál v roce 1826 zděný dům hrobaře, který byl 
v poválečných letech zcela rozebrán, a dnes jsou patrné jen zbytky 
základů. V severovýchodním rohu hřbitova bývala márnice s rampou 
pro vykládku mrtvol z 1. poloviny 18. století, která se do dnešních 
dob také nedochovala. Hřbitov byl obehnán dřevěným plotem, je-
hož deska byly osazeny na zděných sloupech stojících každých 5 
metrů. Několik pozůstatků tohoto plotu se dochovalo dodnes.

Poslední pohřeb na židovském hřbitově v Białej se konal v roce 
1938.
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Středověká tvrz 
se švédským valem

rozcestí ul. Ks. Koziołka, ul. Ogrodo-
wa, ul. Jana i Karola Augustynów 

V těsném sousedství židovského hřbitova se nachází další stavba 
důležitá pro dějiny města: pozůstatky středověkého hradiště, které 
v důsledku další historie dostalo název „švédský val“, ale o tom za 
chvilku...

Především na kopci působila první správa města Biała (úřad kastelá-
na) a soustředil se život jeho obyvatel. Nejstarší záznamy pocházejí z 
roku 1225 a v písemných pramenech je zmiňován z roku 1273. Cel-
ková plocha osady je 6 000 - 6 500 m2 Skládá se z příkopu, náspu a 
nájezdu, které tvoří viditelné vrstvy tohoto objektu.  

V současné době je místo památkou zapsanou v registru archeolo-
gických památek Opolského vojvodství. Archeologickým výzkumem 
provedeným v meziválečném období bylo získáno 156 fragmentů 
nádob, z nichž některé se vyznačují raně středověkou výzdobou, 
ostatní výrazně středověkými rysy. Dále byly nalezeny železné slit-
ky, kování a hrudky polepu (tj. hlíny tvořící podlahu domů). 
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Pozůstatky středověké tvrze na tomto místě existovaly až do pří-
chodu švédských vojsk do okolí Białej během třicetileté války (17. 
století). Švédové, kteří chtěli město dobýt, narazili na velký odpor 
obyvatel. Kromě toho byla Biała obehnána obrannými hradbami, 
vodním příkopem a náspem, které bránily švédské armádě ve vstu-
pu do města. Upustili proto od přímého útoku na Białou, ale v pev-
nosti postavili ze země kopec, ze které byl dělostřelecký útok veden. 
Ani to nedonutilo obyvatele Białej ke kapitulaci. Švédové se vzdali 
dobytí města a stáhli své jednotky. Název objektu – „Švédský val” 
proto souvisí s pobytem Švédů v okolí Białej. 

Podle legendy byl v kopci pohřben i se svým majetkem velitel švéd-
ské armády, který byl známý svou krutostí. Byl zavražděn svými 
podřízenými. Později se několik obyvatel Białej pokusilo najít údajný 
poklad, což vedlo ke vzniku viditelné prohlubně ve středu kopce.

V roce 2020 byly dokončeny práce zaměřené na zpřístupnění to-
hoto místa návštěvníkům, zřízením štěrkových cestiček pro pěší na 
přirozených prstencích a příkopu starého opevnění, a pro usnad-

nění přístupu byly 
instalovány terénní 
schody a zábradlí, u 
kterých můžete na 
kopci obdivovat další 
památku - nejstarší a 
jeden z největších ži-
dovských hřbitovů ve 
Slezsku.
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Pramen pod 
svatou Lípou

Koraszewskiego 

Toto mimořádně půvabné místo se nachází na cestě mezi městským 
koupalištěm a bývalým mlýnem - asi 200 metrů od rybí bašty. Pra-
men u Svaté Lípy dostal svůj název podle místa, kde voda vyvěrá na 
povrch, totiž přímo pod starou lípou. Samotný pramen se nachází na 
úpatí vysokého srázu. 

Místo je mezi obyvateli známé odedávna, ale největší publicitu si 
získalo ve 30. letech minulého století. 

To vše díky manželce tehdejšího starosty města Biała - Walteru 
Tautzovi, který tento úřad zastával v letech 1931 - 1934. Paní Taut-
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zová si vodou z tohoto místa umývala nemocné oči a zjistila, že voda 
tryskající z pramene blahodárně působí na její zdravotní problémy. 
Tak se zrodila legenda o léčivých vlastnostech vody, která se roz-
šířila do okolních měst. Paní Tatutzová tam chtěla vytvořit místo, 
kde by se dalo odpočívat a modlit se. Pravděpodobně se uvažovalo 
o vybudování malé kaple, ale to se nestalo, protože na jaře 1934 
byl Walter Tautz penzionován a opustil město i se svou ženou. Paní 
Tatuzové se podařilo postavit k prameni dřevěný kříž s velkou po-
stavou Ježíše.

Poselství o „zázračných“ vlastnostech pramenité vody je živé do-
dnes. Často se můžete setkat s bývalými i současnými obyvateli 
Białej, ale i s návštěvníky, kteří sem chodí čerpat vodu a zapalovat 
svíčku u dřevěného kříže. Za zmínku stojí, že donedávna voda z pra-
mene napájela a naplňovala nedaleké koupaliště.

V roce 2020 se díky úsi-
lí členů Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Bial-
skiej - Spolku Milovní-
ků Země Bialské poda-
řilo získat prostředky 
na ochranu tohoto 
krásného přírodního 
místa a jeho obnovu.  
 
 

To co se paní Tautzové nepodařilo před téměř 90 lety, se podaři-
lo nyní, vzniklo místo odpočinku a modlitby pro obyvatele i turisty. 
Když budete v této oblasti, musíte navštívit toto úžasné místo. Ak-
tuálně se k prameni dá dojet autem. Doporučujeme Vám však ne-
chat auto například na náměstí a vydat se na delší procházku po 
trase navržené v tomto průvodci.  
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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.
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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.




