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Jak  dobrze  znasz  swoją  miejscowość?  Być  może  potrafisz  wskazać  lokalizację
najważniejszych obiektów – szkoły, kościoła, przychodni, remizy, urzędów. Może potrafisz
wymienić wszystkie ulice. Może nawet byłbyś w stanie bez problemów dotrzeć w dowolne
miejsce  w Twoim mieście/wsi  czy  gminie.  Czy jednak znasz  historię  miejsca,  w którym
żyjesz?

 Moja  pasja  to  odkrywanie  historii  i  tajemnic  mojej  miejscowości  i  okolicznych
terenów.  Robię  to  korzystając  z  wszelkich  dostępnych  źródeł  –  szukam  starych  map,
archiwalnych  zdjęć,  książek  i  publikacji,  przeszukuję  zasoby  Internetu,  rozmawiam  z
seniorami, uczestniczę w spacerach ścieżkami historii i urządzam własne wyprawy. 

Moja miejscowość – Sarnów w gminie Psary – mimo iż niepozorna, ma bardzo bogatą
historię. Już w 1442 została wymieniona w akcie kupna-sprzedaży Księstwa Siewierskiego.
Podobno Napoleon szedł tędy na Moskwę w 1812 r. Na tym niewielkim terenie ok. 1863 r.
znajdowały się aż trzy niezależne szlacheckie dwory. 

Najstarsza  mapa  Sarnowa,  jaką  odkryłem,  pochodzi  z  1880  r.  Fascynujące  jest
odkrywanie, jak przez lata zmieniała się moja miejscowość. Lata temu płynęła tędy rzeka,
której obecnie nie ma, podobnie jak źródło, od którego nazwę wzięła moja ulica. 

Wyruszając w plener i eksplorując pobliski las znalazłem ruiny przedwojennej bazy
wojskowej. Poznałem historię istniejących tu w XIX i w I połowie XX w. kopalń, w których
wydobywano węgiel kamienny. Odkryłem również, że podczas wojny w jednym ze starych
budynków w centrum Sarnowa mieściła się niemiecka komenda i więzienie. Między innymi
stąd  wysyłano  ludzi  do  Oświęcimia  i  na  roboty  przymusowe  do  Niemiec,  natomiast  w
sąsiedniej  miejscowości  –  Łagiszy  na  terenie  dzisiejszej  elektrowni  mieścił  się  podobóz
Auschwitz-Birkenau.

Każda miejscowość,  wieś czy miasto,  kryje  w sobie mnóstwo tajemnic,  więc i  Ty
rozejrzyj  się wokół siebie,  zasięgnij  języka,  wyrusz na spacer – wirtualny bądź realny – i
odkryj na nowo miejsce, w którym żyjesz.

Mapa Sarnowa, źródło: Śląska Biblioteka
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