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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania placowi w mieście Mysłowice nazwy " Plac Katarzyny Salomonowej " 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595), w związku z art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) oraz w związku z uchwałą 

Rady Miasta Mysłowice nr XXIX/547/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie procedury nadawania 

nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., 

poz. 2900), 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Nadaje się placowi wewnętrznemu, położonemu w Gminie Mieście Mysłowice, miejscowości 

Mysłowice, jednostce ewidencyjnej Mysłowice, obrębie ewidencyjnym Mysłowice, w granicach działek 

ewidencyjnych nr 99, 1167/98, 1168/98 - nazwę "Plac Katarzyny Salomonowej". 

§ 2. Usytuowanie placu o którym mowa w § 1, ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

   

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

Dariusz Wójtowicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia .................... 2022 r. 
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Uzasadnienie

W celu zrealizowania art. 23, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (współpraca radnych

z mieszkańcami i ich organizacjami oraz przedstawianie postulatów tych podmiotów do rozpatrzenia

radzie gminy), w związku ze skierowanym do nas postulatem Mysłowickiego Towarzystwa

Historycznego im. Jacoba Lustiga, przedstawiamy do rozpatrzenia Wysokiej Radzie niniejszy projekt

uchwały.

Wnosimy o nadanie nazwy "Plac Katarzyny Salomonowej” placowi wewnętrznemu, stanowiącemu

własność Gminy Miasta Mysłowice, położonemu między ul. Struga Miejska od południa,

a ogrodzeniem kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny od północy oraz między ul.

Starokościelną od zachodu, a zapleczami kamienic przyrynkowych od wschodu, w granicach działek

wymienionych w treści projektu uchwały.

Przedmiotowy plac zawiera w sobie publiczny skwer oraz parking z drogą dojazdową. Między

początkiem XIV wieku, a 1950 rokiem teren ten stanowił własność parafii mysłowickiej (NNMP/ NSPJ)

i do 1842 r. wznosił się w jego obrębie budynek starej plebanii (probostwa).

Katarzyna Salomonowa (pełne nazwisko: Anna Katarzyna Kozłówna z Korzkwi Salomonowa), wdowa

po Mikołaju Młodszym Salomonie (patrz: S. Mieroszewski, Mysłowic dawni właściciele, Mysłowice

2019, s. 9), była w latach 1582-1614 samodzielną właścicielką mysłowickiego majątku szlacheckiego

zwanego państwem mysłowickim, w skład którego wchodziło miasteczko Mysłowice oraz wsie:

Załęże, Katowice, Kuźnia Bogucka, Brynów, Jaźwice (Muchowiec), Bogucice, Roździeń,

Brzęczkowice, Brzezinka i Dziećkowice. Jej panowanie zostało wysoko ocenione przez pierwszego

historyka Mysłowic — dr Jacoba Lustiga — który poświęcił Katarzynie specjalny biogram w swojej

monografii miasta z 1867 r. Bardzo pozytywnie wypowiadali się o niej także późniejsi lokalni

dziejopisowie — ks. Jan Kudera i Józef Ciepły.

Po całkowitym spaleniu Mysłowic przez oddział kozacko-tatarski w 1587 r. Katarzyna przyczyniła się

walnie do szybkiej odbudowy miasta i zapewnienia mu podstaw do dalszego rozwoju. Uposażyła

ogrodem i pasieką szpital parafialny, pełniący rolę całodobowego domu pomocy społecznej dla

chorych, ubogich i seniorów, czym dała sygnał do jego rychłej odbudowy. Przyznała rektorowi szkoły

parafialnej — odpowiednikowi dyrektora dzisiejszej szkoły podstawowej — stałe uposażenie

pieniężne, przez co zapewniła bezpieczną edukację dzieciom mieszczan i chłopów z terenu swojego

majątku. Absolwentami tej szkoły byli w jej czasach znani w Polsce i Europie autorzy książek

naukowo-technicznych Olbrycht Strumieński i Walenty Roździeński. Odbudowała i rozbudowała w l.

1587-1598 kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i najprawdopodobniej

ufundowała dla niego „cudami słynący” obraz Matki Boskiej Mysłowickiej. Ufundowała kapitały na

działalność dwóch bractw religijnych (odpowiedników dzisiejszych stowarzyszeń — organizacji

pożytku publicznego), kościoła parafialnego, prebendarza i wikarego. Instytucje te korzystały z w/w

środków finansowych jeszcze w I poł. XIX w.
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Żyła w bardzo dobrych, wręcz macierzyńskich stosunkach z mieszczanami. Znane są przykłady

darowania mieszczanom długów, nadawania im domów przez nią wybudowanych oraz dostarczania

leków. Udzielała czasem radzie miejskiej gościny w swoim dworze przy ul. Bytomskiej, celem

odbywania sesji. Jest także prawdopodobne, że ufundowała nowy protokolarz rady miejskiej zwany

Czerwoną Księgą Mysłowic.

Katarzyna Salomonowa jest wzorem działalności dobroczynnej (społecznikowskiej) na rzecz miasta

Mysłowice i jego mieszkańców. Można także zaryzykować tezę, że gdyby nie jej determinacja

i szczodrość, Mysłowice po całkowitym zniszczeniu w 1587 r. mogły by się nie odrodzić i dziś już

nie istnieć.

Proponowana nazwa placu wpisuje się znakomicie w historyczny charakter Dzielnicy Stare Miasto.
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