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ZAWIERCIE - BZÓW
Dzielnica miasta Zawiercie
XIV w. - wieś stanowiąca "gniazdo rodowe" Janotów, którzy
osiedlili się tu i przybrali od wsi nazwisko Bzowski. Janotowie
Bzowscy zaliczali się do majętnej szlachty województwa
krakowskiego, później również lwowskiego a po rozbiorach
kieleckiego również lubelskiego i okolic Wołkowyska (obecna
Białoruś).
Wg starszych źródeł od 1349 wieś była własnością drobnego
rycerstwa - włodyków, z których w późniejszym czasie
wykształciła się szlachta zagrodowa, ale wzmianka ta
prawdopodobnie wynika prawdopodobnie z faktu wejścia wsi
w późniejszych latach w obce ręce.

Dworek w Bzowie, fot. D. Orman

1 połowa XIX w. - budowa dworu
1914 - przebudowa dworu
1975-76 - przyłączenie do Zawiercia
1978 - potomek rodu Janotów Bzowskich - Zdzisław składa
"Kronikę
Janotów Bzowskich" w formie
maszynopisu
opisującego historię rodu w latach 1376-1976 w Bibliotece
Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod nr
13/78.
Warto zauważyć, że trzema ostatnimi burgrabiami Wawelu
byli Janotowie Bzowscy. Rodzina Janotów Bzowskich była
przed II wojną światową jedyną, która wydawała swoje
własne, rodowe czasopismo pod nazwa "Łącznik Rodzinny"
wydawane raz na rok w latach 1937,1938,1939 i ostatni
numer - na emigracji w Londynie w 1978. Wszystkie te
numery znajdują się obecnie (2003) w posiadaniu Kazimierza
Janota Bzowskiego.

Skała Rzędowa - widok ze Wsch.,
fot. D. Orman

Warto zobaczyć:
Na wschód od centrum wsi tuż za rozwidleniem ulic przy
drodze na prawo znajduje się zabytkowy dwór. Niestety po
przebudowach mało przypominający obecnie tą budowlę.

Skała Rzędowa - widok od Pd., fot.
D. Orman

Naprzeciwko dworu ponad źródłami Czarnej Przemszy stoi na
słupie przydrożna figura (Jana Nepomucena ?) otoczona
współczesnym betonowym płotkiem. Ostatnio głęboka niecka
położona poniżej dworu została oczyszczona z krzaków co
odsłoniło
wspomniane
źródła
i
całkiem
przyjemnie
zagospodarowana. Postawiono tu tablice edukacyjne oraz
kilka zadaszonych wiat wypoczynkowych.
Na północny-wschód od Bzowa przy drodze polnej do Kidowa
znajduje
się
Skała
Rzędowa
ze
stanowiskiem
archeologicznym

Źródła Czarnej Przemszy w Bzowie,
fot. D. Orman

Jadąc w kierunku Kromołowa po prawej stronie drogi stoi
przydrożna kapliczka słupowa z 1941 r.

Nad źródłami Czarnej Przemszy, fot.
D. Orman
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Źródliskowy potok Czarnej Przemszy
w Bzowie, fot. D. Orman

Pomnik ofiar II wojny światowej
przy szkole w Bzowie, fot. D. Orman

Figura nad źródłami Przemszy, fot.
D. Orman
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Przydrożna kapliczka z 1941 r., fot.
D. Orman
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stanowisko archeologiczne w Skale
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