




 
Po wejściu Mysłowic w granice Polski jedną z dużych inwestycji 

w latach 30. XX wieku była budowa prestiżowego osiedla domów jednorodzinnych Zachęta 
przy nowej ulicy Wojska Polskiego. 

Rejon ten w większości został zamieszkany przez szeroko rozumianą inteligencję. 

Warto wejść z ulicy Kwiatowej w ulicę Wojska Polskiego 
i przyjrzeć się willom z początku XX w., 

które stanowią dobry przykład między innymi modernizmu. 

W jednej z nich mieszkał kiedyś mysłowicki aktor – Andrzej Nardelli, 
którego dobrze zapowiadającą się karierę przerwała tragiczna śmierć.

Wille



Budynek szkoły powstawał w latach 1908-1911 wg projektu Karla Kocha w stylu 
modernizmu. W oknach auli umieszczony jest zespół witraży wykonanych w pracowni 

Ferdinanda Müllera z Qedlinburga.
Gmach budynku otaczał rozległy plac szkolny, mały ogród botaniczny

 i ogrody przed budynkiem. 
W 1911 roku uczyło się w nim 217 uczniów 

W latach 1911-1945 było tu Gimnazjum Państwowe. Po wojnie szkoła kilka razy zmieniała 
nazwę i była siedzibą Liceum Wychowawczyń Przedszkoli 

oraz Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczycielskiego. 

W czasach, gdy szkoła była siedzibą Studium Wychowawczyń Przedszkolnych, uczennice 
mieszkały w internacie, który znajdował się na strychu budynku. 

22 lipca 1966 roku w wyniku pożaru spłonął dwuspadzisty dach. Przyczyną pożaru było 
zostawienie przez jedną z uczennic włączonego żelazka. 

W trakcie odbudowy wykonano dach płaski. 

Od 1991 roku w budynku mieści się II Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich. 

Znaną absolwentką tej szkoły jest aktorka - Jolanta Fraszyńska.

II Liceum



Budynek oddano do użytku 14 września 1907 roku 
z przeznaczeniem dla 100 pacjentów. 

Początkowo obsługiwany był przez jednego lekarza oraz siostry zakonne 
z Zakonu Świętego Karola Boromeusza, które mieszkały na drugim piętrze. 

Pierwszym dyrektorem szpitala był dr Oskar Selle. 

W 1921 roku podczas III powstania śląskiego leczono tu rannych w walkach. 
W małym budynku na podwórzu szpitalnym znajdowały 

się 4 cele dla umysłowo chorych. 
Pomieszczenia te funkcjonowały do 1950. 

W latach 1945-46 budynek stał się szpitalem 
wojskowym Armii Radzieckiej.
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