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DZIWAK

K A R O L G O D U L A (1781-1 8 4 8)
Bukiecik polnych kwiatów roztopił serce budzącego lęk odludka.
Wzruszony gestem małej Joanny, otoczył sierotę opieką i zapisał
w testamencie ogromną fortunę. Opowieść o śląskim Kopciuszku
to najlepszy sposób, by przywołać postać Karola Goduli. I zarazem
usunąć w cień rzeczywiste zasługi wizjonera, który zbudował fundament przemysłowej potęgi regionu.
Opisywano go jako ponuraka stroniącego od ludzi i kościoła.
Plotkowano o pakcie z diabłem, czego miały dowodzić potajemne
chemiczne eksperymenty. Obawiano się sękatego kija, z którym
wpadał do karczmy, by okładać swoich pracowników pijących alkohol.
W młodości, w wyniku napaści kłusowników, stracił męskość
i nogę. Na szczęście górę wzięła inteligencja i ambicja. Starannie
wykształcony syn ziemianina, błysnął jako zarządca i udziałowiec
należącej do hrabiego Ballestrema najnowocześniejszej na świecie
cynkowni. Już jako samodzielny przedsiębiorca nazywany „królem
cynku” wszedł w posiadanie wielu kopalń galmanu i węgla, hut, lasów i tysięcy hektarów upraw. Widział je jako współdziałające tryby
jednego systemu gospodarczego, doceniając znaczenie pracowników, którym jako pierwszy fundował mieszkania i bezpłatną opiekę
zdrowotną. Lepiej niż inni rozumiał działanie rynków kapitałowych,
zyskiwał nawet wtedy, kiedy inni plajtowali. Poczynione przez Godulę inwestycje w okolicach Bytomia i Zabrza procentowały przez
blisko 200 lat.
Trzy lata przed śmiercią zbudował w Szombierkach jedną z najokazalszych rezydencji na Górnym Śląsku, w której jego spadkobierczyni podpisała kontrakt ślubny. Jak na dziwaka przystało, z pałacowych luksusów nie korzystał, zadowalając się drewnianą chatą
w Rudzie.
Fot. Kopia projektu zaginionego w czasie ostatniej wojny
witraża Ludwiga P. Kowalskiego
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GÓRNIK

F R A N Z V O N W I N C K L E R (1 8 0 3 -1 8 51)
Zbudował jedną z największych górnośląskich fortun i zapadłej
dziurze, jaką w owym czasie były Katowice, utorował drogę do
wielkomiejskiej przyszłości. Przeszedł do historii w następstwie talentu, determinacji i niezwykłego zbiegu okoliczności.
Był jednym z dziewięciorga dzieci ziemskiego zarządcy. Po
śmierci rodziców zdecydował, że zostanie górnikiem. Przełożeni
w kopalni, pod wrażeniem pracowitości chłopca, skierowali go do
szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. Potem szybko awansował
od sztygara do pełnomocnika właściciela kopalni w Miechowicach,
Franza Aresina. Ożenił się, miał dwie córki. Nie trwało to długo.
Śmierć schorowanego Aresina zbiegła się w czasie z epidemią,
która zabrała Wincklerowi żonę i starszą córkę. Zbliżyło to wdowę
i wdowca. Słynąca z urody, jednak o 14 lat starsza Maria Aresin,
powierzyła Franzowi majątek i oddała mu rękę. Skandal związany
z mezaliansem przygasał w cieniu przemysłowego imperium, które
Winckler w zawrotnym tempie pomnażał i zaszczytów, których nie
skąpiła mu pruska monarchia.
Zmarł przedwcześnie, pozostawiając po sobie m.in. nieciekawy wiejski dwór przeznaczony na siedzibę zarządu rozrzuconych
wokół kopalń i hut. To tam zakiełkowała strategiczna myśl o budowie stacji kolejowej i nowego miasta czyli dzisiejszych Katowic.
Po ostatniej wojnie usunięto upamiętniający Wincklera obelisk,
później dwór uznany za pozostałość pruskiej zabudowy. Dopiero
w 2016 roku Franz von Winckler dołączył do szacownego grona
patronów ulic w centrum miasta.
Fot. pl.wikipedia.org
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Świerklaniec, listopad 1910
Cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern
z Berlina do Wrocławia przyjechał specjalnym
pociągiem. Po wymianie lokomotyw na dworcu
głównym kolejnym etapem podróży była stacja
kolejowa w prowincjonalnym Radzionkowie.
W „Schlesische Chronik” odnotowano, że do
Świerklańca monarcha udał się automobilem.
A tam, w rozległym parku, powitały cesarza magnezowe pochodnie w rękach mundurowych.
Wojsko ustawiono w szpaler wiodący wprost
do płonącego czerwonym światłem pałacu.
Mały Wersal należący do księcia Guido
Henckel von Donnersmarcka zaliczany był
wówczas do najwspanialszych rezydencji
w Europie Środkowej.
Jednak od czterech lat na Wilhelma II czekał
także Dom Kawalera, kunsztowny, gościnny pałacyk powstały na okoliczność cesarskiego polowania.
Nieprzypadkowo, wszak monarcha, choć niepełnosprawny, w wyniku morderczych ćwiczeń
uchodził za wybornego jeźdźca i namiętnego
myśliwego. Taki gość nadzwyczajnie podnosił
prestiż majątku i gospodarza. Toteż w Świerklańcu z radością polowano przez cały dzień, by
wieczorem w świetle łuczywa wystawić łupy na
pałacowym dziedzińcu. Co piąta z trzech tysięcy
upolowanych sztuk dziczyzny była zasługą celnego cesarskiego oka. Tymczasem przez dwa wieczory uroczyście ucztowano, czego ozdobą były
koncerty wrocławskich kirasjerów.
Następnym celem cesarskiej podróży był Bytom, gdzie odsłonięto pomnik króla pruskiego
Fryderyka II Wielkiego i kolejne polowanie, tym
razem w gościnie u księcia Wiktora III Augusta
von Ratibora w Rudach. Łupem myśliwych padło wówczas trzy tysiące bażantów, czego finałem był pokaz ogni bengalskich i wystawne
przyjęcie z udziałem ministrów i górnośląskiej
arystokracji. W drogę powrotną do Berlina cesarz ponownie udał się pociągiem.

Kraina nieograniczonych możliwości
Pełne zwierzyny górnośląskie lasy stanowiły dla wielu arystokratów ulubiony teren po18
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lowań. Jednak nie należy sobie wyobrażać, że
cesarskie łowy miały charakter spontaniczny
i wynikały jedynie z widzimisię władcy.
Pół wieku wcześniej nawet dla bardzo zamożnych właścicieli ziemskich wyzwaniem była
wystarczająca oprawa dworskiego ceremoniału.
Wszak polowanie wiązało się z podjęciem członków domu panującego i samego władcy, który
nie tylko uganiał się za jeleniami, ale też podejmował gości i zajmował się sprawami państwa.
Nadzieja na nobilitującą wizytę monarchy
legła u podstaw szeregu inwestycji, których
celem były niepozbawione majestatu siedziby
szlacheckie.

Następstwem rosnących wymogów reprezentacji był niezwykły mecenat sięgający po
najlepsze europejskie wzory i wybitnych artystów. Zatem w Pszczynie rozbudową zamku
kierował najmodniejszy w owym czasie architekt Hipollyte Destailleur, o którego zabijali się
najbogatsi klienci w Paryżu, Wiedniu i Anglii.
Nawet wojna francusko-pruska nie była
przeszkodą, by w Świerklańcu zatrudnić współtwórcę przebudowy Luwru Hectora Lefuela,
ulubionego architekta cesarza Napoleona III.
Naturalnie pracowali w regionie także wybitni architekci niemieccy: Karl Lüdecke, Wilhelm

Region nieznany
Zdaniem Irmy Koziny, autorki nieocenionych publikacji nt. pruskich rezydencji na Górnym Śląsku, w kontakcie z wybitnymi twórcami
i wiodącymi w Europie ideami regionalna kultura straciła wówczas prowincjonalny charakter.
Tymczasem
dla większości rodaków byłoby zapewne sporym zaskoczeniem, że Górny Śląsk, choćby i sto
lat temu, miał na polu kultury jakiekolwiek istotne aspiracje, nie mówiąc o europejskich.
Opowieść o cesarskich polowaniach, lasach
pełnych dzikiej zwierzyny i wyrafinowanej architekturze luksusowych rezydencji to, w świetle ugruntowanego stereotypu, czysta abstrakcja.
Wystarczy gdzieś w Polsce wspomnieć
o Górnym Śląsku, by przywołać posępne obrazy spowitych dymem kominów i wież wyciągowych. Moc tego wyobrażenia jest miażdżąca.
Nie słabnie pomimo zamykania kopalń i drastycznego spadku wydobycia węgla. Usuwa
z pola widzenia niezwykły pejzaż kulturowy.
Nie każdy wie, że największe lustra w Europie
znajdują się na zamku w Pszczynie…
To początek przekazu w telewizyjnym spocie
reklamowym jednego z banków, który zachęcał
do pożyczek gotówkowych. Z pewnością niewielu
widzów skojarzyło zamkowe lustra z Górnym Śląskiem. Ilu gotowych jest trwać w uporze, że region
ogranicza się do najbliższej okolicy Katowic lub jest
tożsamy z województwem śląskim?
Kto wie, że historyczna stolica Górnego Śląska to zarazem stolica… polskiej piosenki?

Te zaś stanowiły przepustkę do elity, w której
znalazły się m.in. magnackie rodziny Hohenlohe
w Sławięcicach, Hochbergów w Pszczynie czy
Tiele-Wincklerów w Mosznej.
Górny Śląsk był zatem w II połowie XIX wieku niezwykłym placem budowy, czemu sprzyjał
bezprecedensowy rozwój tutejszego przemysłu. Wraz z kolejnymi kopalniami i hutami pęczniały majątki ich właścicieli, z coraz większym
krytycyzmem spoglądających na swe nie dość
okazałe siedziby rodowe.

Uczestnicy wielkiego polowania
w Świerklańcu. Szósty od lewej Cesarz Wilhelm
II ukrywa dłonie w sobolowej mufce. Obok
pokaźnej postury książę Guido Henckel von
Donnersmarck
Fot. Kolekcja Zbigniewa Banasia

Kimbel czy Paul Schulze-Naumburg. Tutejsze grube ryby stać było na każdego. Na początku XX wieku spośród dziesięciu najbogatszych ludzi w Niemczech sześciu mieszkało na Górnym Śląsku.

Spróbujcie to pytanie zadać choćby w sercu regionu. Nawet i tu nie należy się spodziewać lasu
rąk z pozbawionym wahań potwierdzeniem.
Zacznijmy zatem od początku…

Gdzie to jest?
Historyczny Górny Śląsk znajduje się w Polsce i Czechach. U nas obejmuje większą część
województwa opolskiego i zachodnią województwa śląskiego, za granicą Śląsk Opawski
i część Śląska Cieszyńskiego.
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Pałac w Rudach.
Wypełniony myśliwskimi
trofeami gabinet księcia
von Ratibora
Fot. Narodowe Archiwum
Cyfrowe
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OPOLE - PÓŁWIEŚ

Opole - miasto na prawach powiatu
Pałac przy ul. Partyzanckiej

Osadę Półwieś po raz pierwszy wzmiankowaną w 1295 roku przyłączono do Opola dopiero w 1936 roku. Od 1863 roku należała do
Petera Wilhelma von Eynern, który niebawem
powiększył swoje posiadłości o sąsiednie Bierkowice i Sławice, jednak główną siedzibę zbudował w Półwsi.
Niepozbawioną elegancji klasycystyczną rezydencję wyróżniała urozmaicona bryła z dominantą w postaci kwadratowej wieży. W dwu
i -trzykondygnacyjnej budowli uwagę zwracał
wielki ganek ze schodami wiodącymi do parku
oraz dwie przybudówki: wieloboczna i kwadratowa z tarasem. Bogaty wystrój zewnętrzny to
m.in. wydatny gzyms wieńczący, gzyms kordonowy między kondygnacjami, opaski okienne
i boniowane lizeny.
W rękach rodziny von Eynern majątek
w Półwsi pozostawał do 1944 roku. Zmarła
wówczas owdowiała Helena Julia von Eynern,
96
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ostatnia właścicielka posiadłości i ceniona założycielka miejscowej szkoły. U schyłku ostatniej
wojny pałac przejęło wojsko niemieckie.
W przededniu ofensywy sowieckiej zimą 1945
roku rezydencja została przez Niemców podpalona. Wedle niektórych przekazów w ten sposób

zniszczono dokumenty wojskowe. Po wojnie wypalone mury rozebrano. Obecnie tuż obok miejsca po pałacu znajduje się zakład karny.
W rozległym folwarku powstał PGR, po jego
upadku majątek przejęła agencja rolna, wreszcie w 2012 roku władze miejskie zobowiązane
do adaptacji na cele publiczne. Jednak kosztowny plan, by opuszczone od wielu lat zabudowania wyremontować na potrzeby ośrodka
kultury, jak do tej pory nie został zrealizowany.
Śladem po dawnym majątku są także pozostałości nieodległej, rodzinnej nekropolii von
Eynernów, w latach 50. splądrowanej i zdewastowanej, dziś ogrodzonej, porastającej
mchem…
Na zdjęciach dawny pałac
I współczesna nekropolia von Eynernów
Fot. F/RW (1), F/OBC (2), F/TO (3-4), HS (5)
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wami oraz 200-letnim rodzimym i egzotycznym
drzewostanem. W 2015 roku staraniem Gminy
Wołczyn park został zrewitalizowany, cztery
lata później odnowiono bramę wjazdową do
majątku.
Na zdjęciach dawny pałac, odnowiona brama
wjazdowa do majątku, zrewitalizowany park z widokiem
na staw oraz ceglane szczątki rezydencji w sąsiedztwie
szkoły i folwarku
Fot. F/RW (1,3), WA/SBC (2), HS (4-6)
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ŚWIERKLANIEC

powiat tarnogórski | gmina Świerklaniec
Monumentalny zamek przy ul. Parkowej.
Splądrowana, zrujnowana budowla o piastowskim rodowodzie.
Chroniony prawem rejestrowy zabytek wysadzony w powietrze za plecami urzędu
konserwatorskiego, choć za zgodą… ministra kultury.
Wedle legendy świerklaniecki gród miał powstać na początku XI wieku, jednak dokument
dotyczący podziału Księstwa Bytomskiego jeszcze w 1369 roku nie potwierdzał jego istnienia.
Pierwszą warownię w Świerklańcu zbudowano zapewne w II połowie XIV wieku z inicjatywy księcia oleśnickiego Konrada II. Początkowo był to otoczony palisadą i fosą obiekt
drewniany z mostem zwodzonym. Na początku
XVI wieku był częściowo murowany w wyniku
modernizacji przeprowadzonej przez księcia
Jana II Dobrego, ostatniego Piasta opolsko-raciborskiego.
Później przez sto lat zamkiem władali
Hohenzollernowie. W początkowej fazie wojny
trzydziestoletniej majątki na terenie dawnego
księstwa odebrał im zadłużony cesarz niemiec-

ki Ferdynand II Habsburg. Spłacając pożyczki
w 1623 roku w zastaw, a następnie w dziedziczne władanie przekazał Świerklaniec i bytomskie państwo stanowe rodzinie Henckel von
Donnersmarck. Wywodzący się ze Spiszu kupcy
i bankierzy, później wielcy posiadacze ziemscy
i przemysłowcy, górnośląskie posiadłości mieli
opuścić dopiero w 1945 roku.
Donnersmarckowie obdarowani przez cesarza dziedzicznym tytułem hrabiowskim przenieśli do Świerklańca swą główną siedzibę.
Średniowieczny zamek został zmodernizowany,
po czym z inicjatywy Karola Maksymiliana w II
połowie XVII wieku przebudowany w stylu późnego renesansu. Na owe czasy nowoczesna,
otoczona parkiem rezydencja, zyskała wówczas
dwa skrzydła otwarte arkadami na dziedziniec.
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Brama flankowana posągami rycerzy
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W I połowie XIX stulecia Karol Łazarz zdecydował się na kolejną, neogotycką przebudowę. W zamku powstało dodatkowe piętro,
skrzydła powiększono. Wreszcie Guido Henckel
von Donnersmarck dobudował czwartą kondygnację i podwyższył wieże. Zasadniczą częścią
okazałej, posadowionej na wyspie rezydencji
pozostał owalny, gotycki korpus z przelotową
bramą i prostokątnym dziedzińcem. W zamku
strzeżonym przez posągi lwów wszystkie mury
i cztery, zróżnicowanej wysokości wieże, zakończone były krenelażem.
Kiedy w 1876 roku w sąsiedztwie oddano
do użytku otoczony 200-hektarowym parkiem
wspaniały pałac zwany Małym Wersalem,
w starej siedzibie Donnersmarckowie umieścili dyrekcję swych rozległych dóbr. Zamek,
w 1912 roku wyposażony w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie, pełnił tę funkcję niemal do końca ostatniej wojny.
Według po wielokroć powielanej informacji, uwiecznionej także na tablicy informacyjnej
w świerklanieckim parku, budowla spłonęła
w 1945 roku.
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BYTOM

MIECHOWICE

Bytom - miasto na prawach powiatu
Potężny neogotycki pałac przy ul. Dzierżonia.
W 1945 roku splądrowany i puszczony z dymem przez żołnierzy Armii Czerwonej. Jedynie
fragment zachodniego skrzydła zachował się po tym, jak na polecenie władz w noc sylwestrową
na przełomie 1954 i 55 roku ruinę wysadzono w powietrze.
eksploatowano rudy ołowiu. Jednak niewielką
wsią rolniczą pozostawały do 1823 roku,
kiedy powstała tu duża kopalnia cynku. Na
przemysłowy charakter miejscowości istotny
wpływ miała też uruchomiona w 1902 roku
kopalnia węgla kamiennego. W 1951 roku
Miechowice zostały włączone do Bytomia,
w 2009 roku stały się statutową dzielnicą miasta.
Okazały klasycystyczny pałac w latach 181217 zbudował nabywca wsi zamożny kupiec
Ignacy Domes. W rezydencji zamieszkała jego
córka Maria z mężem, potentatem przemysłowym i właścicielem wspomnianej kopalni
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cynku Franzem Aresinem. W 1831 roku Aresin
zmarł, rok później pochowano żonę i starszą
córkę zdolnego zarządcy jego kopalni Franza
Wincklera. Ten splot okoliczności zbliżył do siebie słynącą z urody Marię i znacznie młodszego
Franza, któremu wdowa powierzyła zarządzanie całym majątkiem.
Ślub obojga w 1833 roku był mezaliansem
i towarzyskim skandalem, okazał się jednak
znakomitym wyborem biznesowym. Pracowity
Winckler znacznie pomnożył potężny majątek,
do którego należały m.in. Katowice, Mysłowice, szereg wsi, kopalń, hut i udziały w dziesiątZAGINIONY GÓRNY ŚLĄSK
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NIEMIECKIE (NIE)PORZĄDKI

[7 L I K W I D A C J I]

Legendarna niemiecka gospodarność i zamiłowanie do porządku przegrywały niekiedy z realiami ekonomicznymi. W kryzysowym okresie po I wojnie światowej w szczególnie trudnej sytuacji znalazł się okazały pałac w Wysokiej dodatkowo uszkodzony
w toku III powstania śląskiego. Porzucony przez właścicieli został
rozebrany jeszcze w latach 20. minionego wieku.
Niemcy nie zawahali się zrównać z ziemią także rezydencji
w Kielczy i Sierotach, kiedy ich utrzymanie było trudnym do udźwignięcia ciężarem oraz pałacu w Łabędach, który stał na przeszkodzie w budowie Kanału Gliwickiego.
Nie licząc nietypowego pożaru w Ciecierzynie, cel niemieckich
podpaleń u schyłku wojny w 1945 roku był tylko jeden – zamiast
rezydencji nacierająca Armia Czerwona miała zastać zgliszcza.
W ten sposób przepadł pałac w Opolu-Półwsi i zapewne Mały Wersal w Świerklańcu.
Fot. Fragment muru otaczającego majątek w Wysokiej (HS)
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WOJNA, DYŻURNY WINOWAJCA

[9 L I K W I D A C J I]

Rzadko się zdarzało, by zamki, pałace i dwory były podczas
ostatniej wojny istotnymi punktami oporu, a tym samym ważnym
celem dla armat i samolotów bombowych. Jednak dla późniejszej
propagandy wojna okazała się niekiedy dogodnym sprawcą, który
uwalniał od niewygodnych pytań dotyczących działalności Armii
Czerwonej czy aprobaty państwa dla rażącego wandalizmu i niedbalstwa.
Mimo to wpływ wojny na losy niektórych rezydencji jest niewątpliwy. Zapewne największa masakra miała miejsce w Pawłowicach, gdzie pałac znalazł się pod zmasowanym artyleryjskim ostrzałem niemieckim i sowieckim. Choć na dokładkę został jeszcze przez
wojsko niemieckie wysadzony w powietrze, ruina przetrwała do
1954 roku, kiedy zdecydowano, by ją wyburzyć z przeznaczeniem
na budulec. Zatem nawet tam wojna nie była wystarczającym wytłumaczeniem całkowitej likwidacji, zaś szansa na odbudowę, rozważana tu i tam, zwykle przegrywała z zapałem do szybkich rozbiórek.
Poza Pawłowicami jeszcze w ośmiu przypadkach można założyć,
że zniszczenia wojenne były czynnikiem przesądzającym o późniejszych wyburzeniach pałaców w Wołczynie, Miejscu Odrzańskim,
Grabinie, Naczysławkach i Choruli oraz dworów w Tłustorębach,
Opolu-Sławicach i Pomorzowiczkach.
Fot. Boczne wejście do nieistniejącego pałacu w Choruli (HS)
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PODZIĘKOWANIA
Ta książka powstała dlatego, ponieważ… jej nie było.
Podobnie jak w przypadku Dolnego Śląska nie mogłem zrozumieć,
dlaczego przez dekady nikt nie pokusił się, by w jednym tomie opisać
losy zamków, pałaców i dworów, które zrównano z ziemią na Górnym
Śląsku. Nadal nie mogę się z tym pogodzić, że o rezydencjach będących nie tak dawno ważnym składnikiem regionalnego pejzażu kulturowego, wiemy niekiedy mniej niż o budowlach starożytnego Egiptu.
Tymczasem z roku na rok ubywa naocznych świadków, topnieje bezcenne, czasem jedyne źródło informacji. Z tego względu coraz trudniej
gdzieś w krzakach czy na obrzeżach lasu wskazać miejsce, gdzie tętniło
życie w okazałym pałacu, który dla miejscowości czy okolicy był najważniejszym punktem odniesienia.
Tym bardziej jestem wdzięczny osobom, które były życzliwymi współuczestnikami moich wędrówek i poszukiwań. Reagowały na moje pytania
cierpliwym zrozumieniem, ciekawością lub nawet wzruszeniem, kiedy
dzieje starej budowli okazywały się ważnym epizodem z ich dzieciństwa
lub młodości. Nie zawiodłem się na uprzejmości sołtysów, przedstawicieli służb konserwatorskich i pań bibliotekarek skanujących całe tomiska
dla mojej wygody. Jestem wdzięczny za możliwość korzystania z dorobku
zdjęciowego kolekcjonerów reprezentujących zwłaszcza Portal Fotopolska
i Stowarzyszenie Wratislaviae Amici.
Gorące podziękowania należą się mojej żonie Annie, która znów
była nieocenionym kompanem w podróży oraz przyjaciołom i współpracownikom. Choć ich nazwiska wiele znaczą w poznawaniu dziedzictwa materialnego całego historycznego Śląska, to oni namówili
mnie do napisania książki. Sebastian Borecki i Damian Dąbrowski są
świetnymi publicystami, z których wiedzy i doświadczenia mogłem
czerpać do woli. Damian Daymond Marcińczak nie ma sobie równych
w dokumentowaniu miejsc, w których rezydencje przepadły bez śladu. Nieoczekiwanym i zarazem bezcennym źródłem informacji okazał
się także Zbigniew Banaś, regionalista ze Świerklańca.
Hannibal Smoke
wiosna 2022
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