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Jarosław Durka
Myszków

Budynek Xlx-\ryiecznej przęd zalni bawełny
w Myszkowie jako współczesny obiekt przemysłowy

i element regionalnej ścieżki dydaktycznej

Myszków i fabryki
Wiek XIX przyniósł światu industrializację i urbantzację. I chociaż Mysz-

kowa nie mozna nazwać Manchesterem, był i jest zbyt mały, to jednak dzi-
siejszy jego kształt nie byłby mozliwy bez kilku fabryk, które spowodowały
procesy miastotwótcze. Były to, zlokalizowane w niedalekiej od siebie odległo-
ści: zakłady mechaniczne i odlewnie stali ,,Bracia Bauerertz"I, papiernia ,,Ste-
inhagen Wehr i S-ka"2 i przędzalnia Augusta Schmelzera. Wszystkie znĄdo-
wały się w poblizu Warty, gdyż duża ilość wody była niezbędna do procesów
produkcyjnych, oraz w sąsiedztwie dworca kolejowego, z którego boczntce za-
pewniały łatwy transport surowców i towarów. W I9II roku także w poblizu
powstało Towarzystwo Akcyjne Myszkowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu,
spółka belgijska, notowana na giełdach w Brukseli, Antwerpii i Luksemburgu3.
Nieco dalej ,usytuowano Fabrykę ,,Włodowice',', zmientającą swą nazwę na

,,Wulkan - Światowit", a później ,,Światowit"4. Nazwy zmteniały też i inne
fabryki, ptzekształcały się w spółki akcyjne, wchodziły w skład koncernów
i karteli. Myszków leżał wtedy na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, co powodo-
wało, że cały olbrzymi rynek zbytu tego imperium stń przed nim otworem.

1 Pełna nazwa w I93ż r. - Towarzystwo Mijaczowskich Odlewni Stali i Zakładów Mechanicznych ,,Bra-
cia Bauerertz" S.A., zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu, Warszawa I93ż, nr 648.

ż Szerzej na temat tej fabryki, zob.: M. E. Steinhagen, Steinhagenowie, Historia ze smakiem. Warszawa
ż005 taże, kruschowie, knothowie i steinhagenowie - twórcy przemysłu włókienniczego i papierniczego
w Polsce i ich wpĘw na infrastrukturę i rozwój kulturowy Pabianic, Tomaszowa Mązowieckieg_o,_i_Mysz-
kowa, fw,,f Rola- przedsiębiorców i bankowców w lcsztattowaniu kultury miejskiej w Polsce XIX-XX w,,
Rybnik-Wanzawa ż003; H. Rydygier, Histońa Fabryki Papieru w Myszkowię.ora3 ,,S.A. Steinhagen i_Sa-
eńger, Fabryki Papieru i Celulory",,Brzegląd Papierniczy" 1978, nr 5; M. Nita, Fabryka papieru,w Mysz-
kowie w lałach ]894-1939, ,,Przegląd Papierniczy" 1998, nr 8; J. Durka, Steinhagenowie - twórcy prze-
mysłu papierniczego w Myszkowie, ,,Gazeta Myszkowska", nT 47 z I9,II.ż004 r.

3 Rocznik.., nr 1605; J. Durka, Zapomniana fabryka - ,,Towarzysrwo Akcyjne Myszkowskiej Fabryki Sztu-
cznego Jedwabiu" przed II wojną światową, ,,Gazeta Myszkowska", ff 45 z 11.11.2005 r.

4 Rocznik..., tlr 474 Mystal 1882-1982, Katowice 1983.
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W rozwij ających się zakładach przemysłowych zwlększano liczbę pracownl-
ków, powodując migrację ludności z okolicznych wiosek - najpierw dojeżdża-
jącej, a później osiedlającej się na stałe w Myszkowie. W ten sposób z daw-
nej wioski z przystankiem kolejowym, a później dworcem powstała gmi-
flĄ, a w 1950 roku miasto. Brak praw miejskich nie przeszkadzal w rozwoju
przedsiębiorstw, a wręcz mógł zadziałać pozytywnie, na przyldad w postaci
ntższych kosztów. Rozwój miejscowości, istnienie fabryk determinowało po-
trzebę utworzenta cńego szeregu instytucji. Powstał więc najpierw posterunek
policji, dobrze zlokallzowany, w poblizu zaldadów. Następnie należało otwo-
rzyć szkoły. Rozpoczęto też budowę szpitala. Od momentu utwotzenia gminy
powstał urząd, który nadawał miejscowości także znaczenle administracyjne.
Zycte koncentrowało się jednak nadal wokół dworca kolejowego, bo cały czas
Myszków był ważnym punktem komunikacyjnym. Na potrzeby ludności, tozta-
stającej się miejscowości wzniesiono Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Mę-
czennika i utworzono parafię. Powstał zydowski dom modlitwy, utrzymywany
przez żarecką gminę zydowską. I co istotne, dla mieszkańców w poblizu
dworca otwarto pierwsze kino. W ,,Ziemi Obiecanej", pięknej powieści Włady-
sława Reymonta, spółkę tworzyli: Polak, Niemiec t Zyd. Bohaterowie ci starali
się razem odnieść sukces w interesach. Podobnie było i w Myszkowie! Wśród
tutejszych przemysłowców, .w radach nadzorczych, na stanowiskach dyrekto-
rów, znaldziemy Polaków, Zydów i Niemców, którzy zgodnie ze sobą współ-
działalt. W tej nowo powstającej tkance miejskiej trudno zauważyć jakieś tar-
cla narodowościowe i religijne. Ludzie, którzy osiedlali ,ię w Myszkowie.
ptzychodzlli ,,fld nowe", w tych nowych warunkach siłą rzeezy akceptowali
istniejący układ stosunki religijne i narodowościowe. Zacterała się ńżnica
pomiędzy dawnymi wioskami i osadami, które przeistoc zyły się z cza-
sem w dzielnice Myszkowa. Nazwa ukształtowała się w sposób naturalny i jej
wybór był dla wszystkich oczywisty. Istniał dworzec kolejowy w Myszko-
wie i w adresach fabryk właśnie ten, ze wzg|ędów marketingowych najłatwiej
było podawać. Tylko firma ,,,Bracia Bauetertz" konsekwentnie pisała się od-
miennie - z Mtjaczowa (dziś dzielnica Myszkowa). Prawdopodobnie wynika to
z faktl, iz powstała najwcześniej i w dodatku jej właściciele byli nie tylko
przemysłowcami, ale i posiadaczaml mijaczowskich gruntów.

Przędzalnia Augusta Schmelzera, jedna z fabryk, która odegrała olbrzymią
rolę w procesie kształtowania się miasta, była zńożona w 1883 roku, ptzez
dwóch przemysłowców z Saksonii, Augusta i Karola Adolfa Schmelzerów, ja-
ko przędzalnta wigonii. Zakład, który posiadał własną farbiarnię, początkowo
rozwtjał się bardzo dynamlcznue. Snuto zresztą wielkie plany rozbudowy fabry-
ki, o czym świadczy projekt, przedstawiający w swym ostatecznym założennl
wielki obiekt przemysłowy. Wraz z zabudowaniami przemysłowymi powstała
rezydencja właściciela, zbudowana z cegły, przyh,ryta dachem łamanym z Iu-
karnami. Natomiast spośród wszystkich zabudowań fabrycznych najbardziej



B udy ne k XIX-w ie c znej p r zę dzalni b aw e łny w My s zkow i e

okazale prezentowała się przędzalnias. W dokumentacji konserwatora zabytków
czytamy;

,,Zbudowany w latach 1883-1891. Jest to obiekt dwukondygnacyjny na tzrJ-
cie wydłuzonego prostokąta, przykryty dachem szedowym, murowany z ce-
gły t otynkowany. Elewacje podzielone pionowymi elementami konstrukcyjny-
mi na 3-osiowe segmenty, kondygnacje oddzielone gzymsem. Otwory okienne
na parterue przesklepione pełnym łukiem, podkreślonym dodatkowo opaską
z kluczem. Wnętrze: pośrodku korytarz,, po bokach hale fabryczne, wyposazo-
ne we współczesne maszyny"6.

W 1897 roku fabrykę ptzekształcono w Towarzystwo Akcyjne Bawełnianej
Manufaktury ,,August Schmelzer" w Myszkowie, co potwierdzono ukazem cat
skim z 4 ltpca tego roku. Do 19lż roku zwtększano zatrudnienie z 490 osób
(w 1897) do 595 osób. Ten okres względnej prosperity (nie brakowało okre-
sów ograniczenia czasu pracy ze względu na problemy ze zbytem) skończył
się wraz z wybuchem I wojny światowej. Dla Myszkowa było to czas biedy.
Załamał się handel, nastała okupacja, wojsko zarekwirowało część maszyn ce-

lem przetopienia na broń. Za|dad został zamknięty. August Schmelzer nie wy-
ftzymał tego zńamanta koniunktury, po wojnie nie posiadał środków na roz-
ruch, w końcu sprzedał fabrykę Rafałowi Szereszowskiemu, który już wcześ-
niej był jednym z iej głównych akcjonariuszy. Ten doinwestowal zakład I roz-
budował. W I9żI roku powiększono budynek przędzalnt o dodatkową halę
produkcyjną - teraz jego kubatura wynosiła 160 000 ffi3, z powierzchnia uzyt-
kowa wynosiła ok. Iż 950 mZ. Zmodetnizowano też park maszynowy, zatru-
dniono \udzi (w latach I9ż4-I9ż8 pracowało 800 osób)7.

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego Bawełnianej Manufaktury,,August Schmel-
zer" w Myszkowie stanowili: Gustaw Birstein, Rafał Szereszowski, Michał
Szereszowski, Iózef Goldberg, Hugo Oberlżinder, Ludwik Morgenstern, Henryk
Rabinowicz. Dyrektorem był Gustaw Birstein, ale należy pamiętać, Że tutaj

znajdowała się tylko fabryka. Siedziba spółki mieściła się w Warszawrc ptzy
ul. Trębackiej 4. Firma posiadała kapitał akcyjny w wysokości ż mln zł i ro-

biła 4,5 m\n zł obrotu rocznieS. Jęszcze w roku 1930 nastąpiły zmiany, nowa
nazwa brzmiała: Myszkowska Ptzędzalnia ,,August Schmelzer" Spółka Akcyj-
na. W zarządzie spółki znaleźIi się: Hugo Oberlżinder, M. Budzyner, Adolf
Edelman, Gustaw Birstein i Adolf Szereszowski. Niestety, były to ostatnie lata
przedwojennej świefirości fabryki. W latach l93I-I93ż na skutek wielkiego kry-
zysu gospodarczęgo (rozpoczął się krachem na gtełdzie nowojorski.j) zakJad

został zamknięty. Późntej, po otwarciu go, przędzalnia nadal funkcjonowała,

5 T. Dubicki, Myszkowskie hkłady Przemysłu Wełnianego ,,Wartex", 1995, maszynopis opracowlua ry Wo-
jewódzkim lJizędzie Ochrony Żabytków w Katowicach Oddział w Częstochowie, sygn. 2130, s. 3.

Tamże, s, 7,

Tamże, s. 3; Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa, JVlyszk9y9kie__Zakla{y Przemy-
słu Wełnianego ,,Wartex". Iiridynek przędzalni, Częstochowa 1996, w W_oj9yó_dzkim Urzędzie_ Ochrony
Zabytków w-Katowicacrr OOaŻiał w Częstochowie, sygn. 477, s. I; Zakłady Przemysłu Wełnianego

,,Wartex" 18B3-1983, Myszków 1983, s. 5-8.
Rocznik.,., nr ż9I0.

l,ż1
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ale np. w 1934 roku zatrudniała zaledwie 407 osób. Już wtedy pojawiły się
problÓmy z przestarzałym parkiem maszynowym. Pod koniec lat trzydziestych
iir-u Uyła ióanak jedynyrrt w Polsce ekŚporterem przędzy wigoniowej9.

W czasie II wojny światowej zarząd nad fabryką objęli Niemcy, którzy
zmienili profil produkcji na przędzę wełnianą, ila mundury, oraz bawełniane
płótno dla armii niemieckiej. Oczywiście nie inwestowano w zaklad tylko sta-

rano się jak najbardziej go wyeksploatować. Wobec pracowników stosowano

surowe kiry za najmniójsŹą niósubórdynację. Panowała atmosfera strachulo.

Rok 1945 zastał fabrykę ,,August Schmelzer" z ptzędzarkamt Hartman Han-

nower & Wiede z 1898 i 1911 r., takze i inne maszyny miały juz po kilka-
dziesiąt lat. Jeszcze w styczniu, czyli zaraz po wkroczenlu Armii Czerwonej,
przejęto przedsiębiorstwo pod zarząd państwow}l a w roku 1946 uPaństwowio-
no go i nadano nazwę Myszkowska Fabryka Przemysłu Wełnianego (póŹntej,

od lgsz r., przez jakiś czas Myszkowska Fabryka Przemysłl Zgrzebnego, by

w Ig57 r. pówrócić do poprzedniej nazwy)11. W okresie powojennym podjęto

produkcję realtzując Trzyletni Plan Odbudowy, a później Plan SzeŚcioletni, co
Żuo*ocowało silnym wzrostem produkcji, ale jednak dość wolno modern-

izowano zakład. Produkowano głównie przędzę zgrzebną na potrzeby branŻ:

dziewiarskiej, galanteryjnej i dekoracyjnej. Co prawda, w latach 1950-1.956 za-

stąpiono stare przędzarŁj nowszymi (firmy ,,Schwalbe"), przywlezionymi Ze

Zgterskjch ZakJadów Wełnianych, ale wymiana inny ch urządzeń ttwała aŻ do

lai siedemdziesiątych (np. na wydziale przędzalni zgrzebnej w 1976 r. wymie-
niono maszyny z datami produkcji z lat 1910-191DlŻ. Na lata 60. przypadł

okres współpracy z Kombinatem Włókiennlczym ,,,Gera" w Niemieckiej Re-
publice Demokratycznej, co spowodowało rozpoczęcie produkcjt ptzędzy dywa-
nowej z włókien sztucznych o nazwle ,,dederon". Innymi produktami były:
prrędru anilanowa i przędza do produkcji koców antyreumatycznych, której

ilość zaspokajała w całości potrzeby krajowe. Jednak pod koniec lat 60. WY-

gasła umowa z fabryką niemiecką i znowu produkowano juz tylko przędzę

Źgrzebną. Spowodowało to spadek produkcjil3. Dlatego też od roku I97Ż

rozpoczęto produkcję włóczki zgrzebnej. Później produkowano włóczki ani-

lanówe, anińnowo-wełniane, wełniane i mieszankowe w szerokiej gamie kolo-
rystycznej i o różnych grubościachl4. Fabrykę od 1973 roku wszyscy_ znalt
pod- szylÓ"-, Zakłady Pizemysłu Wełnianego ,,Wartex" w Myszkowiels. Rok
pdZ"r"j przeprowadzono kapitalny remont budynku ptzędzalnt, mimo to w la-

iach 90. byi Pż w bardzo złym stanie. W roku I9]5 osiągnięto najwyŻszY

poziom zairudnienia pracowników - 1614 osób (do I91ż t. stan zatrudnie-

nta utrzymywał się na poziomie 1000 osób). Liczba ta zaczęła późntej maleĆ.

9 Zakłady Przemysłu..., s. 8-9.

10 Tamże, s. 10-11.
t1 Tamże, s. 11-12.
n Tamże, s. Iż-I4.
13 Tamże, s. 15.

14 Tamże, s. 16-17,
15 Tamże. s, Iż,
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W roku Ig8ż było jlż zatrudnionych Iż89 osób16. Fabryka nie wytrzymała wa-

runków transformacji gospodarczej. W latach 90. popadła w długi. WYdzierŻa-

wienie częśct budynków prywatnym firmom nie tozwlązało problemu. PojawiłY

się duze problemy ze zbytem, na moderniz ację zakladu nie było Środków. Pla-

nowano Śprzedaż części terenów i haII7 . Wszystkie próby ratowania zakładl
okazały się nieudane i 1 grudnia 1998 roku ,,Wartex" ptzeszedł w stan li-
twiaaciir8. y7 następnym ioku zwalniano kolejnych pracownikówl9, a mają-

tek fabryki został poddany publicznej licytacjiŻ0. ,,Wartex" przestał istnieĆ.

Współczesność

Większość budynków fabrycznych bankrutującego,,'Wartexu" wydzierŻa,

wiła, a następnie zakupiła firma ,,Sokpol", która zostńa zarejestrowana W L992

roku. Jej właściciel Roman Sobczyk powstanie zŃładu wtązń z wtzją

,,stworzeni a prężnego podmiotu gospo darczego w branzy soków, nektarów i naPo-

jów, który rozwljaląc się zgodnie z oczekiwaniami rynku krajowego i wyma-

ganiami Unii Europejskiej, ugruntuje swą pozycję wśród konkurencji i wykreu-
je silną ftlarkę"Zl. Przeptowadzono Itczne inwestycje w dzierzawionych jeszcze

budynkach - adaptowano je i modernizowano. Systematycznte rozbudowywano
park maszynowy, myśląc o zwiększańu produkcji. W połowte 1994 roku PodPi-
sano pierwszą umowę na usługowe rozlewanie soków. Juz w nastęPnYm roku

pojawiły się na rynku pierwsze soki z własną marką Sokpol. Odnotowano Su-

kces i w roku 1996 rozszerzono ofertę do 16 produktów. Na stronie interneto-

wej czytamy: ,,Był to punkt zwrotny w rozwoju firmy, czas ekspansji sPrzeda-

ży i promocji własnej marki. Pozycję firmy wzmocniła równteŻ rozPoczę-

ta w tamtym okresie produkcja dla marek sieciowych"ŻŻ. Obecnie SokPol Po-
siada cert}fikat zarządzanta bezpieczeństwem zywności - HACCP oruz certYfi-

kat potwlerdzający najwyższą jakość produkcji - INTERNATIONAL FOOD
STANDARD23.

Remont budynku ptzędza\nt rozpoczął się w 1998 r. i trwał do 2005 r.

odbywał się pod kontrolą konserwatora zabytków. Głównym projektantem

było Biuro Inzynierskie Tomasz Łęski w Częstochowie. Remont trwał etapami,

a jego ogólny koszt wynosił około 40 milionów złotych, przy czym starano

si{ irealtzować jak najwięcej prac we własnym zakresie. W latach 1998-2000

16 Tanrże, s. 19.

I7 Wartex na kolejnym zakręcie. Z nowym Zarzqdem Komisary^c,zny_T W_"!tt!y .inz. Tadeuszem ProkoĄem

iozńiwu Małgb/zata-rutńlo,,,Gazeta'Myszkowska" lr 7 z 31 III - 13 IV 1995, s. 3.

18 J. Mazanek, ńkwidacia ,o Mikołoio. Oa t grudnia już nie ma Wartex,u, ,,Gazeta MYszkowska" nr 48

z 4 XII - 10 XII 1998, s. 1.

0 JotM [J. Mazanek], Wyrzuceni za bramę, ,,Gazeta Myszkowska" l1r 7 z 19 II - Ż5 I 1999, s. 4,

ż0 J. MaŻanek, Wień wyprzedaż Wartexu. 8 miliąrdów-w godzinę, ,,Gazeta Myszkowska" nr 43 z Ż9 X ,
4 XI i999, s. 5,

żl htę://www.sokpol.pVfirmal.html
żż Tamże.
23 hĘ://www.sokpol.pVcertyfikaty.htm1
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wykonano najclęższe roboty budowlane. Następnie przystąpiono do remontu
hal i kolejno oddawano je do uzytku. Na piętrze budynku zlokaltzowano biu-
ra firmy. Elewację zewnętrzną wykonała firma Mostostal Siedlce S.A. w la-
tach 2004-ż005. Obecnie w dawnym budynku przędzalnt mieści się 5 hal ma-
gazynowych i 3 hale produkcyjne. Dla idącego w głąb budynku, wejścia do
tych hal znajdują się po prawej stronie korytarza, po lewej stronie znajdują się
warsztatf4.

Edukacja regionalna

W ramach edukacji regionalnej w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Myszkowie organizuje się każdego roku wycieczki edukacyjne ,,Ulicami
Myszkowa-Mtjaczowa". Jej celem jest zapoznanne uczniów z historią swojej
dzielnicy w powiązanil z dziejamt miasta i kraju. Tę 90-minutową wycieczkę
rozpoczyna się zwykle od budynku szkoły, który został wzniesiony w ro-
ku 1938 i ufundowany przez właścicieli papierni - Steinhagenów. Grunt pod
zabudowę i boisko szkolne podarowali gminie inni przemysłowcy - Bauerert-
zowie. Istniejąca od roku 1910 szkoła, mieściła się w zwykłym budynku mie-
szkalnym i była placówką przyfabryczną papierni, noszącej nazwg ,,Steinhagen
i Wehr S.A.", a późnlej ,,Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy
S.A.". Szkoła miała charakter tymczasowy i dość szybko, wobec wzrastającej
ltczby dziect, stała się zbyt mała. Powstała więc konieczność otwarcia placów-
ki, która zaspokajałaby potrzeby społeczności Mijaczowa, naptzeclw tym po-
trzebom wyszli przemysłowcy. Poniewaz większość obiektów postindustrialnych
znajduje się blisko siebie, to w ciągu kilkudziesięciu minut można przedstawić
historię powstania i rozwoju Myszkowa. W trakcie wycieczkj uczniowie zapo-
znają się z historią następujących obiektów:

1. Budynek mijaczowskich przemysłowców Baurertzów, dzisiaj siedziba
Urzędu Pracy w Myszkowie;

2. Zabldowa robotnicza z początku XX w. wzdłuż ulicy Kazimtetza Puła-
skiego;

3. Barokowy kościół Narodzenia Pana Jezusa w Myszkowie-Mijaczowie,
niegdyś kaplica ptzypałacowa (choć o pałacu źtódła historyczne miIczą, do
dzisiaj widoczne są, od strony stawu, ślady po schodach prowadzących na wy-
ższą kondygnację pałacu) i współczesny kościół parafialny p.w. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny;

4. Pochodzące z lat 1889-19ż4 zabudowania fabryki papieru, która odegrała
ogromną rolę w historii Myszkowa;

5. Pałacyk myszkowskiego przemysłowca (zakłady włókienntcze) Augusta
Schmelzera (murowany z cegły t przykłyty dachem mansardowym z lukarna-
mi), wzniesiony w latach 1883-1891 oraz zabudowania przeznaczone dla pra-

24 Relacja ustna Dyrektora Firmy ,,Sokpol" Ireneusza Pieczary z 29 Y ż006 r,, notatka w archiwum pry-
Watnym autora.
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cowników Towarzystwa Akcyjnego Bawełnianej Manufaktury,,August Schmel-

Zef'.
6. Budynek policji z okresu międzywojennego;
7. Dawne ,ubudowania huty żelaza, należącej do dawnych właścicieli Mija-

czowa - rcdziny Bauereftz - dzisiaj hala targowa.
8. Dworzec kolejowy z początku XX wieku. Kolej Warszawsko-Wiedeńska

powstała w roku 1848, w Myszkowie początkowo funkcjonował przystanek,

a późntej dworzec.
g. Wycieczka kończy się zwiedzantem budynku przędzalni bawełnY, dziŚ

obiektu przemysłowego Firmy Sokpol, w oddali widać zabudowania Fabryki

Sztucznego Jedwabiu.
Ta siczególna lekcja historii jest ważnym punktem realizowanego w Gi-

mnazjum nr 1 w Myszkowie koła historycznego. Po kilku latach doŚwiadczeń

w pracy z młodziężą okazało się, że zainteresowania uczntów historią dotyczą

najczęśctej historii regionu, powlązanej z dziejamt Polski i Europy. Dlatego teŻ

mozliwe stało się skonstruowanie programu, który rca|tzowałby cele edukacyj-

ne i umozliwiał rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań. Zajęcia rcaltzo-

wane w ramach koła to spotkania popołudniowe dla chętnych uczniów. W tra-

kcie prac powstają foldery, albumy, uczniowie zbieralą matenały do strony in-

ternetowej. Spotkania w miarę potrzeb odbywają się w pracowni informatycz-

nej gimnazjw. Na zajęciach nauczyctel ma pełnić rolę przewodnika, a zdobY-

wanie wiedzy na temat miasta ma być dla uczniów wyzwaniem.
W założentach programowych przewidziana jest realtzacja następujących

ogólnych t szczegółowych celów edukacyjnych.
Cele ogólne:

1. Rozwijanie i pogłębiante zatnteresowań ucznla przeszłością.
2. Rozwijanie myślenia historycznego i krytycyzmu u vcznla.
3. Pogłębianie umiejętności powtązanra przez ucznia dziejów regionu i miasta

z dziejami Polski i Europy.
4. Pogłęblanie umiejętności powiązania ptzez ucznla dziejów Polski z dziejamt

Europy i świata.
5. Rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę ucznia Ze

źródłem historycznym.
6. Pogłębianie roŻumienia przez vcznla pojęć i wartości niezbędnych do ztozu-

mienia życia politycznego, gospodarczego i społecznego.
7. Rozwijanie umiejętności dostrzegania ptzez ucznia złoŻonoŚci zwlązkÓw

przy czy now o - skutkowych.
8. Pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu.

Cele szczegółowe:
po zakońcŻeniu zajęć w ramach koła historycznego uczeń powinien:
znać najważntejsze uwarunkowania polityczne, społeczne l gospodarczę, ktÓ-

re wpłyn ęły na proces powstawania miasta Myszkowa;

13l
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znać najważntejsze osiągnięcia miasta i ziemi myszkowskiej w dziedzinte
gospodarczej;
znać dorobek kulturalny regionu i jego udzial w kształtowaniu się kultury
polskiej i europejskiej;
znać przy należno ść administr acy jną ziemi myszkow skiej w po szc zegóIny ch
epokach historycznych;
wtedzieć o udziale mieszkańców regionu w walkach o Polskę;
umieć korzystać z różnych fuódeł historycznych (ich odczytanie, anŃza i in-
terpretacja);
umieć korzystać z optacowań histotycznych oraz treści z Internetu, przeka-
zujących wiedzę o ptzeszłości;
umieć rozróżnić odmienne interpretacje wydarzeń historycznych, wynikające
z subiektywnej ich oceny;
umieć sformułować problem i podjąć próbę jego tozwlązanla:
potrafić powtązać najważr.lejsze wydarzenia z historii regionu, Polski, Euro-
py i świata w zwtązkj przyczynowo-skutkowe;
umieć lokalizować w czasię najważntejsze wydatzenia z historii regionu;
potrafić powtązać historię monety, pteczęci i herbu z dziejami regionu;
umieć odnaleźć cechy wspólne dziejów rozwoju gospodarczego Europy i Pol-
ski z rozwojem Myszkowa i okolic.
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(źródło: Wojewódzkt lJrząd Ochrony Za-

,* # *,.J

Budynek dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej, który znajduje się nieoPodal budYnku Przę-

dzalni (fot. J. Durka)
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Budynek przędzalni bawełny zXIX w. - stan przed remontem (źródło: Wo-
jewódzki lJrząd Ochrony Zabytków w Katowicach Oddział w Częstochowie)

Początekremontu budynku przędzalni (źródło: Archiwum Firmy Sokpol)
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Budynek po remoncie wykonanymprzezFirmę Sokpol (fot. J. Durka)

Jedna ha| ZpW Wartex (źródło: Wojewód zkj |Jrząd Ochrony Zabytków w Kato-

wic ach O ddział w Częstochowie)
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Hala produkcyjna Firmy Sokpol (fot. J. Durka)

Hala magazynowa Firmy Sokpol- przykryta dachem szedowym (fot. J. Durka)
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Korytarz w budynku przędzalni przed re-
montem (źródło: Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Katowicach Oddziń
w Częstochowie)

Obecnie w dawnym budynku przeĄzalńmieści się 5 hal magazynowych i 3 hale produkcyjne.

Wejścia do nich znajdująsię po prawej stronie korytarza. Po lewej sffonie znajdują się warszta-

ty. Dyrektor IreneuszPieczaraoprowadzawycieczkę po przędzaLni bawełny (fot. J. Durka)
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Młodzież obok budynku. Widoczny dach szedowy (fot. J. Durka)

Rezydencja pierwszego właścictela zakładu - Augusta Schmelzera. Powstały
w 1895 r. w stylu neoklasycystycznym. Nazywany ,,Pałacykiem Schmelzera"
(fot. J. Durka)


