


CIEKAWOSTKI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

Wodzisław Śląski 2019

Paweł PORWOŁ

Zapomniane 
zdroje wód siarkowych 

i kopalnia siarki





CIEKAWOSTKI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

Wodzisław Śląski 2019

Zapomniane zdroje wód siarkowych i kopalnia siarki str.    6

„Zdrój Zofii” (Sophienbad) w Zawadzie str.    7

„Zdrój Wilhelma” (Wilhelmsbad) w Kokoszycach str. 16

Kuracjusze „Wilhelmsbadu” str. 28

Upadek kokoszyckiego kurortu str. 36

Zainteresowanie wodami siarkowymi str. 38

Kopalnia siarki str. 42

Bibliografia str. 55

Spis Treści



6

Zapomniane zdroje wód 
siarkowych i kopalnia siarki

Obydwa uzdrowiska powstały  
w sposób przypadkowy, po odkryciu 
na początku XIX wieku, wpierw w Za-
wadzie a następnie w Kokoszycach, 
źródeł z wodą siarkową o wybitnych 
właściwościach leczniczych. Od razu 
zdobyły spory rozgłos i zaczęły przy-
ciągać kuracjuszy z wielu górnoślą-
skich miejscowości, a nawet z Koźla 
czy z Wrocławia, którzy, jednocze-
śnie z procesem leczenia różnorakich 
schorzeń natury medycznej, zażywali 
odpoczynku w otaczających obydwa 
zdroje pięknych parkach i delektowali 
się zgoła romantyczną okolicą. Jedno 
z uzdrowisk – w Kokoszycach, porów-
nywano nawet do takich ówczesnych 
kurortów jak Lądek-Zdrój czy Cieplice 
Trenczyńskie, i nazywano je nieoficjal-
ne „Lądek Górnoślązaków” albo „Ślą-
skie Cieplice Trenczyńskie”.

Drewniane zabudowy tych kąpie-
lisk, zdrojów, zdrojowisk czy kuror-
tów, jak je określano, padały często 
pastwą pożarów. Dwukrotnie pożar 
dotknął kąpielisko zawadzkie i w wy-

niku ostatniego z nich, w połowie  
XIX w., przestało ono istnieć. Koko-
szycki zdrój parę lat wcześniej uległ 
również pożarowi, ale szybko pod-
niósł się ze zgliszcz, został odbudo-
wany i ściągał nadal licznych gości. 
Jednakże nie był w stanie oprzeć się 
konkurencji. Gdy na przełomie lat 50. 
i 60. XIX w. w niedalekim Jastrzębiu,  
a następnie w Goczałkowicach, odkry-
to źródła wody solankowej i powstały 
tam nowocześnie urządzone uzdrowi-
ska, od razu zaczęły przyciągać rzesze 
kuracjuszy. Frekwencja w kurorcie ko-
koszyckim drastycznie odtąd malała,  
a podjęte wszelkie próby ratowania 
go nie powiodły się i wkrótce także 
ono przestało funkcjonować.

W tym samym czasie, kiedy zbliżał 
się zmierzch uzdrowiska w Kokoszy-
cach, tuż obok niego powstała kopal-
nia siarki. Przeprowadzone bowiem  
w pobliżu kąpieliska badania geolo-
giczne ujawniły istnienie na tym ob-
szarze pokładów siarkonośnych, co 
zresztą było łatwe do przewidzenia, 
ponieważ skoro tryskały tam źródła 
siarczane, musiały znajdować się rów-
nież złoża siarki. Zawiązała się więc 

Ziemia wodzisławska powszechnie i niezmiennie jeszcze kojarzy się 
mieszkańcom i przyjezdnym gościom, jeśli chodzi o tkwiące w niej bogactwa 
naturalne, z węglem i wieżami szybów kopalń, chociaż tych ostatnich coraz 
mniej już widać w jej krajobrazie. Zdecydowanie raczej nikomu nie przycho-
dzą na myśl złoża siarki, kopalnie związane z jej wydobywaniem, a już tym 
bardziej nikt nie pomyśli o prężnie działających tu niegdyś uzdrowiskach 
siarkowych. Tymczasem zaś prawdą jest, że przed ponad stu laty, na terenie 
dwóch obecnych dzielnic Wodzisławia Śląskiego – Zawady i Kokoszyc, bę-
dących wtedy odrębnymi i samodzielnymi gminami, znajdowały się uzdro-
wiska z wodą siarkową, a przez krótki czas działała też kopalnia siarki. Dziś 
zarówno uzdrowiska jak i kopalnia są nie tylko całkowicie zapomniane, ale 
mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że kiedykolwiek istniały.



7

spółka eksploatacyjna, na której cze-
le stanął przedsiębiorczy człowiek 
– Edward Grützner, i przystąpiono 
do budowy kopalni. Według informa-
cji zawartej w jednej z miejscowych 
kronik, wywiercono cztery szyby wy-
dobywcze, którym nadano nazwy 
miejscowości znajdujących się we 
Włoszech i na Sycylii, znanych w tam-
tym czasie z bogatych zasobów siarki. 
Obok kopalni zbudowano zakład che-
miczny o nazwie „Ekstrakcja”, w któ-
rym z wydobywanej siarki wyrabiano 
pewien rodzaj siarczku – środek tru-
jący „Filoxera”, służący do niszczenia 
szkodnika winorośli zwanego filokse-
rą, i wysyłano go przede wszystkim na 
Węgry i do Francji, gdzie w uprawia-
nych winnicach ów owad występo-
wał. Wkrótce jednak miało się okazać, 
że siarki zawartej w pokładach koko-
szyckich było niewiele i jej eksplo-
atacja stała się nieopłacalna. Zaczęto 
więc sprowadzać do Kokoszyc siarkę 
z Włoch i z niej w dalszym ciągu pro-
dukowano truciznę.

Tymczasem zaś, niedaleko Paryża, 
powstała fabryka o podobnym profilu 
działalności, jednakże z bardziej za-
awansowaną już technologią, z którą 
kokoszycki zakład nie miał szans się 
równać. Wobec tego Grützner po-
stanowił sprzedać swój zakład przed-
siębiorcy przemysłowemu z Kolonii, 
niejakiemu Grünenbergowi, a sam po-
jechał do Francji i zatrudnił się w tam-
tejszej fabryce jako zwykły robotnik. 
Chciał bowiem osobiście zapoznać się 
z jej tajnikami produkcyjnymi i wpro-
wadzić je później w kokoszyckim za-
kładzie. Kiedy już zdobył potrzebną 
wiedzę, z wszystkimi nowościami się 

zapoznał, skopiował wzory, zrobił od-
powiednie szkice i notatki, i z wielkimi 
planami na zmodernizowanie swojego 
byłego zakładu powrócił do Koko-
szyc – zastał tam już tylko jego ruinę. 
Mimo, iż był on dzielnym człowie-
kiem, jak mówili o nim współcześni, 
to po tym ciosie nie był już w stanie 
zajmować się dalej siarkowym intere-
sem, na rozwój którego poświęcił cały 
swój majątek i oszczędności. Popadł 
ostatecznie w skrajną nędzę i utrzy-
mywał się „z łaski dobrych ludzi”.

Czy faktycznie było tak, jak opisał 
tę niezwykłą historię życia i działal-
ności Edwarda Grütznera autor kroni-
ki, trudno jest dziś dociec z powodu 
braku wiarygodnych informacji na ten 
temat. Jeszcze trudniej zaś jest też 
obecnie doszukać się w terenie po-
twierdzenia istnienia uzdrowisk, ko-
palni siarki i fabryki siarczku, gdyż nie 
ma tam już śladu ani po kąpieliskach 
ani po fabryce.

„Zdrój Zofii” (Sophienbad)  
w Zawadzie

Warunkiem powstania jakiego-
kolwiek uzdrowiska jest istnienie 
źródła z wodą o właściwościach lecz-
niczych. W obecnej dzielnicy Wodzi-
sławia Śląskiego, Zawadzie, która do  
1945 r. była samodzielną gminą, 
źródło tryskało od bardzo dawna,  
a przynajmniej już od XVII w., w cha-
rakterystycznej dla krajobrazu tej 
miejscowości dolinie. Stanowiło ono 
sporą przeszkodę nie tylko dla miej-
scowej ludności, gdyż oprócz tego, 
że woda z niego nie nadawała się do 
picia ze względu na nieprzyjemny za-
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„Sophienthaler Bad” na mapie z 1827r.

pach i smak, to podobno znajdowało 
się akurat w pośrodku ówczesnej, je-
dynej, przecinającej zawadzką dolinę, 
drogi. Początkowo nikt nie zdawał so-
bie sprawy z właściwości, jakie posia-
dała wypływająca spod powierzchni 
drogi lekko opalizująca woda.

Fama głosi, że pewnego dnia na 
początku XIX w. nieznany bliżej prze-
chodzień, być może ktoś miejscowy 
lub tamtędy podróżujący, który cho-
rował na artretyzm, podagrę bądź reu-
matyzm, obmył się wodą ze źródła czy 
nawet w niej wykąpał, i wyzdrowiał. 
Anna Wróbel natomiast w swojej pracy 
o przeszłości czterech wsi: Syryni, Lu-
bomi, Grabówki i Nieboczów, wskazu-
je konkretnego odkrywcę leczniczych 
właściwości źródła w Zawadzie – leka-
rza powiatowego („kreis-physikusa”, jak 
go nazywano) dr. Wernera z Raciborza. 
Miał on zrobić „pierwszą próbę z ciężko 

chorym na artretyzm, [i] już podobno 
po 20 kąpielach pacjent odzyskał zdro-
wie i mógł znowu chodzić”. Nie ujawnia 
ona jednak proweniencji tej informacji, 
przez co trudno jest ją zweryfikować. 
W każdym razie wiadomość o odzyska-
niu zdrowia przez kogoś, kto wykąpał 
się w wodzie wypływającej ze źródła 
w Zawadzie, szybko rozniosła się po 
okolicy i dotarła również do właści-
ciela dóbr rycerskich Pszowa, w skład 
których wchodziły grunty Zawady – 
Gustava Gottloba (Boguchwała) von 
Wrochema, ówczesnego landrata (sta-
rosty) powiatu raciborskiego. Tak bar-
dzo zainteresował się on tematem, że 
zlecił przeprowadzenie wstępnych ba-
dań wody, jej składu chemicznego oraz 
właściwości leczniczych. Badania te 
wykazały, że było to źródło siarczane,  
a główny składnik wypływającej z niego 
wody stanowił siarkowodór (Schwefel-
wasserstoffgas), zawierający w róż-

nych proporcjach 
siarczan wapnia 
(schwefelsaurer 
Kalk) oraz siar-
czan magnezu 
(schwefelsaure 
Magnesia). Woda 
miała intensyw-
ny, przypomina-
jący zgniłe jaja, 
zapach, a przede 
wszystkim posia-
dała właściwości 
lecznicze, zwłasz-
cza w chorobach 
reumatycznych, 
bólach stawów  
i podagrze.
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Herb rodu von Wrochem 
w opracowaniu 

A. Kuzio-Podruckiego

Po uzyskaniu tych danych von 
Wrochem przystąpił w 1805 r. do 
budowy w Zawadzie zakładu zdro-
jowego. Zmieniono z tego powodu 
bieg drogi, na której tryskało źródło, 
a w jego pobliżu w krótkim czasie po-
stawiono drewniane pomieszczenia  
z kabinami i wannami kąpielowymi 
oraz kotłem ogrzewającym wodę. 
Nowemu zdrojowisku nadano na-
zwę „Sophienbad” (Zdrój, Uzdrowisko 
Zofii), ale ze względu na lokalizację  
w dolinie przylgnęło też do niego 
określenie „Sophienthal” (Dolina Zofii) 
lub „Sophienthaler Bad” („Uzdrowisko 
Dolina Zofii”). Niestety nie wiadomo, 
kim była owa Zofia, której imieniem 
go nazwano. Gdy wskutek rozgłosu 
przybywać zaczęło do uzdrowiska 
coraz więcej kuracjuszy, wybudowa-
no dla nich łaźnię oraz dom zdrojowy 
(mieszkalny) i zajezdny (restaurację).

Najwcześniejszą bodaj informację 
drukowaną o „Uzdrowisku Zofii” za-
mieścił Johann Georg Knie w swoim 
alfabetyczno-statystyczno-topogra-
ficznym przeglądzie wsi, osiedli, miast 

i innych miejscowości Królewsko Pru-
skiej Prowincji Śląska, wydanym we 
Wrocławiu w 1830 r. Dowiedzieć się 
z niej można wiele ciekawych szcze-
gółów na temat uzdrowiska. Na jego 
terenie znajdował się wybudowany  
z drewna tzw. dom łazienkowy,  
w którym umieszczonych było w czte-
rech rzędach 48 odpowiednio oświe-
tlonych, jasnych komfortowych po-
mieszczeń (kabin), każde wyposażone 
w wannę. W pobliżu łaźni stał drew-
niany dwupiętrowy dom mieszkalny  
z 44 pokojami przeznaczonymi dla ku-
racjuszy, oraz murowana duża gospo-
da z kilkoma pokojami, restauracją, 
obszerną salą rozrywkową i salą bilar-
dową.  Źródło z wodą siarkową było 
ujęte w kwadratowy basen z drewnia-
ną obudową o wymiarach boków oko-
ło 9 łokci (6 m) i głębokości 4 łokcie 
(2,5 m). Ze zbiornika doprowadzano 
wodę drewnianymi rurami do sześciu 
kotłów ogrzewalnych, umieszczonych 
w gmachu łazienkowym. Całość zabu-
dowań uzdrowiska otaczał park z licz-
nymi alejkami i ustawionymi przy nich 
ławkami, zachęcający do spacerów  
i odpoczynku.

Sezon kuracyjny w „Zdroju Zo-
fii” trwał od początku maja do końca 
sierpnia. Obowiązki lekarza zdrojo-
wego pełnił w nim wtedy dr Löwe  
z Wodzisławia. W 1826 r. 41 kura-
cjuszy – według J. G. Knie –  skorzy-
stało w sumie z 1582 kąpieli. Z kolei  
w 1834 r. „przebywało tu 100 kura-
cjuszy z dalekich stron Śląska i Polski” 
– podaje mało wiarygodną, gdyż bez 
odnotowania jej pochodzenia, infor-
mację Ludwik Musioł w Kronice parafii 
Zawada z 1968 r.
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„Sophienbad” w relacji J. G. Knie z 1840 r. 

W grudniu tegoż akurat,  
1834 roku, w „Uzdrowisku Zofii” wy-
buchł niespodziewanie pożar, który 
zniszczył większość jego budynków 
i przerwał korzystanie z leczniczej 

wody. Przerwa nie 
trwała jednak długo, 
gdyż  nowy właści-
ciel Pszowa – którym 
po śmierci w 1816 r. 
Gustava Gottloba von 
Wrochema został jego 
syn Gottlob Adam Jo-
hann von Wrochem, 
sprawujący po ojcu 
również funkcję sta-
rosty powiatu racibor-
skiego – bardzo szyb-
ko uporał się nie tylko 
z odbudową uzdrowi-
ska, ale i dokonał jego 
znacznej rozbudowy. 
Rozbudowa ta przy-
czyniła się niewątpli-
wie do wzrostu ilości 
odwiedzających to 
zdrojowisko kuracju-
szy, którzy chętnie do 
niego przyjeżdżali nie 
tylko w celach leczni-
czych i dla podratowa-
nia zdrowia. Istniejąca 
bowiem na miejscu  
i dobrze prowadzona 
restauracja również 
„dbała o wyżywienie  
i wygodę gości  
oraz zaspokojenie 
wszystkich ich słusz-
nych życzeń, więc żyje 
się tu pod każdym 

względem niezwykle tanio”, ocenił  
J. G. Knie w opisie stanu zawadzkiego 
uzdrowiska w roku 1840 r., zamiesz-
czonym w 2. wydaniu jego przeglądu 
miejscowości Śląska, który ukazał się 
we Wrocławiu w 1845 r.
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o „kapelanie zamkowym”, miał autor 
zapewne na myśli pierwotny zamek w 
niedalekich Kokoszycach, ale na temat 
obecności w nim kapelana nic pewne-
go nie wiadomo.

Kaplica przy obecnej 
ul. Paderewskiego z pocz. XX w.

Warto powrócić jeszcze do spo-
rządzonego przez J. G. Knie w 1840 r. 
opisu zawadzkiego „Uzdrowiska Zofii”, 
gdyż nie tylko dowiedzieć się z niego 
można o kolejnym po dr. Löwe lekarzu 
w kąpielisku, którym był dr Raschke, 
również z Wodzisławia (łatwo osiągalni 
w tym czasie byli też lekarze z Raciborza 

Wzmianka w kronice J. Gomoli o siarczanym zdroju „Zofii” 
i kaplicy między dwiema lipami

Nie dziwi w tej sytuacji następujące 
stwierdzenie autora kroniki gminy za-
wadzkiej z lat 80. XIX w., którym był 
przypuszczalnie ówczesny kierownik 
miejscowej szkoły, Jan Gomoła (Go-
molla): „kąpielisko siarkowe 
Zofii” („Sophien-Schwefelbad”) 
w Zawadzie „było tak licznie 
odwiedzane, że nawet duchow-
ni pszowscy celebrowali msze 
św. w kaplicy stojącej pomiędzy 
dwiema lipami na polu A. Glen-
za”. Należy wyjaśnić, iż chodzi 
tu o najstarszy, bo pochodzą-
cy prawdopodobnie z 1. poł.  
XVIII w., zabytek sakralny tej 
miejscowości – kaplicę oddaloną 
około 1 km od centrum Zawady. 
Nadal stoi ona przy drodze pro-
wadzącej z Zawady do Pszowa 
– obecna ul. Paderewskiego – 
ale rosnących przy niej ongiś lip, 
wspomnianych w kronice, dawno już 
nie ma. Jednocześnie też trzeba w tym 
miejscu sprostować oczywisty lapsus 
ks. Franciszka Maronia w jego artykule 
o dziejach Pszowa, że Gustav von Wro-
chem „zadbał nawet o kaplicę, w któ-
rej odprawiał kapelan zamkowy”, gdyż 
odrębnej kaplicy w kompleksie „Uzdro-
wiska Zofii” nie było. Wspominając zaś 
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Po zastosowaniu kąpieli w wodzie siar-
kowej, wysypka potówek u pacjentów  
o delikatnej cerze szybko znikała.

Walory lecznicze wody siarkowej 
w „Sophienbad” według J. G. Knie

Niebezpieczne jednak było korzy-
stanie z niej przez pacjentów chorych 
na płuca i puchlinę wodną, ujemnie 
też działała przy krwotokach (kura-
cjuszom obawiającym się wystąpienia 
u nich krwotoku podczas zażywania 
kąpieli konieczne było wcześniejsze 
upuszczenie krwi). Zdecydowanie za 
to skuteczne było jej działanie lecz-
nicze w reumatyzmie; osoby chrome 
(kulawe) na skutek reumatyzmu, na-
wet gdy musiano je nosić do kąpieli, 

i Rybnika), ale przede wszystkim wiele 
istotnych informacji o wodzie siarko-
wej, która stała się podstawą istnienia 
uzdrowiska, zwłasz-
cza zaś o jej właści-
wościach leczniczych. 
Otóż poza tym, co już 
wstępne badania wody 
z tryskającego w Zawa-
dzie źródła wykazały, 
że mianowicie miała 
ona silny, przypomina-
jący zgniłe jaja, zapach 
siarki, dowiadujemy się 
z owego opisu, iż jej 
temperatura wynosiła 
około 9-10 stopni R, 
czyli w skali Reaumu-
ra [Rene Antoine Fer-
chault de Reaumur był 
francuskim naukow-
cem, żyjącym w latach 
1683-1757, który  
w 1730 r. zapropo-
nował własną skalę 
mierzenia tempera-
tury wody], (7,2 – 8 
stopni Celcjusza) na-
tomiast barwa wody w 
zbiorniku przy dobrej 
pogodzie była jasna,  
a przy pogodzie deszczowej lub burzy 
mętniała i jej powierzchnia pokrywała 
się lśniącym nalotem białawo–żółtym. 
Jeśli zaś chodzi o właściwości lecznicze 
wody, to działała ona głównie draż-
niąco i rozpuszczająco, a także napotnie  
i moczopędnie, oraz pomagała dodat-
nio przy zaparciach. Przy jej piciu lekko 
zakłócała trawienie, z kolei podczas ką-
pieli, do których była najczęściej uży-
wana, działała początkowo osłabiająco, 
ale potem wzmacniająco i orzeźwiająco. 
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zawsze odzyskiwały zdrowie i swo-
bodę ruchów. Podobnie skuteczne 
było działanie wody na podagrę (ar-
tretyzm); w wypadku dny moczano-
wej leczyła jej guzki, obrzęki stawów 
i narosty kostne, usuwając objawy 
tej choroby na wiele lat. Całkowite 
wyleczenie woda gwarantowała przy 
chronicznych wysypkach skórnych,  
a bardzo dobre wyniki dawała przy 
zaparciach jelit, gruczołów, w zabu-
rzeniach kobiecego cyklu, przy hemo-
roidach, zewnętrznym i wewnętrznym 
stwardnieniu naczyń skórnych, dole-
gliwościach spowodowanyc h pow- 
stawaniem kamicy nerkowej, czy 
wreszcie w następstwach chorób we-
nerycznych. Mniej pomyślne wyniki 
leczenia wodą siarkową osiągano przy 
porażeniach  nerwowych i histerii.

Knie kończy swoją krótką notatkę, 
ale jakże ważką z powodu zupełnego 
prawie braku innych źródłowych in-
formacji na temat „Uzdrowiska Zofii”, 
stwierdzeniem, że skuteczność le-
czenia tryskającej w Zawadzie wody 
siarkowej była bardzo duża od same-
go momentu zwrócenia uwagi na jej 
właściwości i początku powstania ką-
pieliska. „Wielka liczba ciężko chorych 
– na których jednak imienne wylicze-
nie nie pozwalała autorowi notatki jej 
objętość – zawdzięcza walorom lecz-
niczym tego źródła pełne wyleczenie 
albo też istotną poprawę”.

Umową z dnia 27 lipca 1840 r. 
Gottlob Adam Johann von Wrochem 
sprzedał „Uzdrowisko Zofii” Salomo-
nowi Freundowi, kupcowi z Raciborza. 
Jednocześnie też zobowiązał się nie 
robić użytku z ewentualnie odkrytych 

na będących jego własnością gruntach 
pszowskich i zawadzkich źródeł siarcza-
nych i nie urządzać tym samym nowego 
zdrojowiska siarczanego. Nie wiadomo 
dlaczego von Wrochem postanowił 
pozbyć się wspaniale prosperujące-
go wówczas uzdrowiska zawadzkiego  
i w dodatku nie stwarzać na przyszłość 
konkurencji. Możemy przypuszczać, że 
podjął taką decyzję w związku z przej-
ściem w tym właśnie roku na emeryturę 
i przekazaniem urzędu starosty racibor-
skiego swojemu synowi Heinrichowi 
Alexandrowi Robertowi von Wrochem, 
który przejął też po ojcu dobra rycer-
skie w Pszowie i Rydułtowach, ale sa-
mym uzdrowiskiem nie był widocznie 
zainteresowany.

Po kilku latach od sprzedania 
przez von Wrochema zawadzkiego 
uzdrowiska, wybuchł w nim ponow-
nie wielki pożar. W jego efekcie pra-
wie cała drewniana zabudowa zdro-
jowiska doszczętnie spłonęła, w tym 
przede wszystkim dom łazienkowy  
i dom mieszkalny. Ostała się z pło-
mieni jedynie murowana gospoda, 
aczkolwiek i ten budynek został przez 
pożar mocno uszkodzony. Jak po-
dają niektórzy XIX-wieczni autorzy 
wzmianek o uzdrowisku zawadzkim 
– Franz Henke w Kronice Wodzisławia  
z 1864 r., czy wspomniany tu wcze-
śniej Jan Gomoła w Kronice gminy Za-
wada – pożar miał strawić uzdrowisko 
jeszcze za czasów von Wrochema. 
Jest to jednak o tyle zgodne z praw-
dą, że Zawada nadal znajdowała się 
wtedy w rękach kolejnego przedsta-
wiciela rodu von Wrochem, ale samo 
uzdrowisko nie było już wówczas 
własnością raciborskiego starosty, 
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lecz być może należało jeszcze do  
S. Freunda, któremu von Wrochem 
cały kompleks sprzedał, lub do ko-
goś innego. Istnieją bowiem również 
rozbieżności co do daty wybuchu 
pożaru w uzdrowisku. Ludwik Mu-
sioł w Kronice gminy i parafii Kokoszy-
ce z 1966 r. podaje, iż stało się to w 
1848 r., ale już w dwa lata później-
szej Kronice parafii Zawada przesuwa 
on tę datę na 1852 r. Z kolei Franci-
szek Hübner w artykule z 1936 r. o 
źródłach siarczanych w ówczesnym 
powiecie rybnickim utrzymuje, że mo-
gło to mieć miejsce właśnie w roku  
1852 lub 1853. Taka również sugestia 
wynika z krótkiej wzmianki o Zawa-
dzie, zamieszczonej przez Feliksa Trie-
sta w wydanym w 1865 r. podręczni-
ku topograficznym Górnego Śląska. 
Wspominając mianowicie o istnieją-
cym jeszcze wtedy w Zawadzie źródle 
siarczanym, z którego korzystał czyn-
ny tam niegdyś zakład kąpielowy „So-
phienthal”, autor nadmienia, że „teraz 
jest ono niewykorzystane, gdyż 12 lat 
temu pożar zniszczył zabudowania 
zdrojowe”, co wskazuje na rok 1853. 
Jednocześnie też Triest zaznacza, że 
byłoby pożądane, aby zakład ten zo-
stał odbudowany, ponieważ miał on 
ugruntowaną reputację w leczeniu 
chorób, w których ulgę przynosi woda 
zawierająca siarkę, i był licznie odwie-
dzany przez kuracjuszy.

Tak jednak się nie stało. Po spale-
niu się „Uzdrowiska Zofii” przez kolej-
ny pożar, nie podniosło się już ono ze 
zgliszcz i przestało de facto istnieć. Źró-
dło siarczane wprawdzie nie zniknęło, 
ale zaniechano już wykorzystywania 
leczniczych właściwości wypływają-
cej z niego wody w sposób zorgani-

zowany. Skala zniszczeń w zabudowie 
uzdrowiska spowodowanych pożogą 
była widocznie tak wielka, że nie wi-
dziano sensu odbudowywania go. Je-
dynie dawną gospodę zamieniono na 
karczmę. I taką też sentencją kończy  
F. Triest swoją notkę o Zawadzie: „Te-
raz jest tam karczma zbudowana”.

Można zatem założyć, że wybuch 
pożaru w zawadzkim kąpielisku miał 
miejsce około 1853 r., ale nadal nie 
wiadomo dokładnie w czyich rękach 
wtedy się ono znajdowało. L. Mu-
siołowi udało się jedynie ustalić, że  
w 1850 r. jego właścicielem był 
Ferdynand von Stwoliński (cho-
dzi o porucznika Stawlinowskiego),  
a w 1857 r. baronowa Aleksandra von 
Eikstedt (Eickstädt) de domo von Ball-
hof, wdowa – dodajmy – po poruczni-
ku Rudolfie von Eickstädt.

Karczma Poremby

Nazwisko baronowej Aleksandry 
von Eickstädt kojarzy się również z po-
szukiwaniem w tym czasie przez gminę 
Zawada budynku na szkołę, której we 
wsi nie było, a dzieci zawadzkie mu-
siały uczęszczać na naukę do szkoły 
parafialnej w Pszowie. Kiedy miano-
wicie Zawada zaistniała jako uzdro-
wisko, gmina zaczęła rozważać w po-
łowie XIX w. założenie własnej szkoły.  
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W tym celu postanowiono nabyć le-
żącą w pobliżu kąpieliska „Sophien-
bad” drewnianą chałupę z jedną wielką 
izbą, ale jej cena – 500 talarów, prze-
kraczała możliwości finansowe gmi-
ny. Wówczas powstał pomysł, aby na 
potrzeby szkoły zakupić od baronowej 
von Eickstädt pozostałe po kąpielisku 
zabudowania (chodziło niewątpliwie 
o budynek dawnej gospody), których 
chętnie by się na pewno pozbyła, gdyż 
interes nie przynosił już korzyści. Jed-
nak żądana cena 650 talarów była 
nadal zbyt wysoka dla biednej gminy.  
W 1859 r. jej zarząd zawarł z dzier-
żawcą tego nieczynnego uzdrowiska, 
niejakim Schubertem ze Sławięcic, 
kontrakt najmu pomieszczeń w tym 
budynku na salę szkolną i mieszkanie 
dla nauczyciela, i już 1 października 
tegoż roku rozpoczęto w nim naukę.  
W następnym jednak roku z niezna-
nych bliżej powodów nie odnowiono 
umowy i sprawa istnienia w tym miej-
scu szkoły przestała być aktualna.

Droga przez dolinę Zawady 
w 1942 r.; na drugim planie 
spalony „Kałużowiec”

Wiosną 1861 r. ruiny byłego 
uzdrowiska nabyli małżonkowie Jan-
czyk, Jan i Johanna z domu Glenz, 
którzy postawili tam wielki, masywny 
budynek z przeznaczeniem na karcz-
mę. Jak skomentował to wydarzenie 
J. Gomoła – stało się to „dla jeszcze 
większego nieszczęścia całej gminy, 
oddanej już i tak dość mocno naduży-
waniu alkoholu”. Budynek ten wraz  
z karczmą przetrwał w stanie pier-
wotnym wiele dziesiątek lat i tylko 
jego właściciele się zmieniali. Pod ko-
niec XIX w. był nim niejaki Poremba.  
W 1910 r. karczma przeszła w ręce 
Jana Schaudera, który w 1925 r. 
sprzedał ją Ludwikowi Kałuży (Czech 
z pochodzenia – Kalucza), a ten z ko-
lei przekazał majątek swojemu synowi 
Janowi. Odtąd budynek z „Gospodą  
u Kałużów” mieszkańcy Zawady na-
zywali „Kałużowiec”. Byłby on pewnie 
przetrwał jeszcze długi czas, gdyby nie 
został w wyniku działań militarnych  
II wojny światowej wpierw spalony  
a pod jej koniec całkowicie zniszczo-
ny. Jednak na jego starych funda-
mentach stanęły nowe zabudowania, 
w których potomkowie Jana Kałuży 
kontynuowali działalność restauracyj-
ną, i nadal takową prowadzą.

Obecny „Kałużowiec”
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Wypandowa płynął, od strony Pszow-
skich Kątów w kierunku Zawady, po-
tok zasilany wodami okolicznych cie-
ków. Stanowi on na krótkim odcinku 
granicę pomiędzy Zawadą i Kokoszy-
cami i nie posiada żadnej oficjalnej na-
zwy, ale na niektórych mapach okre-
ślany jest mianem Zawadka.

Na początku XIX wieku na Wypan-
dowie znajdowało się kilka zabudowań, 
zaledwie 4–5 chałup. Nad wspomnia-
nym wyżej potokiem, w niedalekiej od-
ległości od granicy Wypandowa z Za-
wadą, stał młyn wodny, widoczny już 
na XVIII-wiecznych mapach. Należał on 
do rodziny Tosta, której przedstawicieli 
wymieniają pochodzące z tego okre-
su źródła: m.in. Szymona, właściciela 
młyna w 1768 r. i jego następcy do  
1771 r. Sebastiana. W późniejszych 
latach młyn nadal znajdował się w rę-
kach tej rodziny. Przy biegnącym z ko-
lei przez Wypandów szlaku, na terenie 
należącym do Zawady, stała od niepa-
miętnych czasów karczma dominialna, 
która w okresie uwłaszczenia w 1. poł. 
XIX w. przeszła na własność dzier-
żawców. Źródła nie odnotowały ich 
nazwisk, ale przypuszczalnie byli spo-
krewnieni z rzeczonymi młynarzami.

„Uzdrowisko Wilhelma” na mapie z 2. poł. XIX w.

„Zdrój Wilhelma” (Wilhelmsbad) 
w Kokoszycach

Kokoszyce i Zawada graniczyły 
z sobą od zawsze, czyli od momentu 
powstania jako odrębne miejscowo-
ści. Granica pomiędzy nimi jednak 
niegdyś przebiegała inaczej. Była bo-
wiem oddalona od centrum Zawady 
zaledwie kilkadziesiąt metrów, a naj-
dalej wysuniętym na zachód terenem 
kokoszyckim, graniczącym z Zawadą, 
był tzw. Wypandów; obszar ten nale-
ży obecnie do Zawady, ale nosi nadal 
taką samą nazwę. Jego powierzchnia 
niegdyś, podobnie jak i dzisiaj, była 
pagórkowata, łagodnie nachylona  
w kierunku południowo-zachodnim  
i poprzecinana licznymi dolinkami po-
chodzenia erozyjnego.

Przez Wypandów biegł od czasów 
średniowiecza ważny szlak komunika-
cyjno-handlowy, będący częścią drogi 
prowadzącej z Wodzisławia przez Ko-
koszyce do Zawady, Syryni i Bukowa, 
gdzie promem przeprawiano się przez 
Odrę, a stamtąd do Raciborza; jego 
pozostałością jest obecnie ul. Oraczy 
(od zamku w Kokoszycach aż do kapli-
cy w Zawadzie) i ul. Hoża. Dolinami zaś 
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„Wilhelmsbad” na mapie z 1827 r.

Wkrótce po powstaniu w 1805 r. 
w centrum Zawady „Zdroju Zofii”, ów-
czesny właściciel młyna na Wypando-
wie odkrył na swojej łące dwa, odda-
lone od siebie o około 100 m, źródła 
z tryskającą z ziemi wodą, którą bez 
trudu rozpoznano po zapachu i smaku 
jako wodę siarkową (wszak od kilku 
już lat było głośno w okolicy o mającej 
lecznicze właściwości, choć cuchną-
cej zgniłymi jajami, wodzie).

O odkryciu tych źródeł dowiedział 
się właściciel dóbr rycerskich w Koko-
szycach, rotmistrz Wilhelm August von 
Zawadski (Zawadzki), i kupił pobliski 
grunt o wielkości 4 mórg, położony – 
jak precyzuje Franz Henke w Kronice 
Wodzisławia – „nieco w bok od traktu  
z Wodzisławia do Raciborza, o ¾ mili od 
pierwszego miasta”, mając zamiar urzą-
dzić na nim nowe uzdrowisko z wyko-
rzystaniem wody siarkowej. W tym też 
celu w 1810 r. postawił na nabytym 
terenie pierwsze niezbędne zabudowa-
nia z drewna: łaźnie i basen na wodę, 

które dały począ-
tek powstaniu 
w Kokoszycach 
nowego zdrojo-
wiska siarkowe-
go, nazwanego 
od imienia jego 
właściciela „Wil-
helmsbad” (Zdrój, 
Uzdrowisko Wil-
helma), albo też 
„ Ko ko s c h ü t z e r 
Bad” (Kokoszycki 
Zakład Zdrojowy). 
Wodę z obydwu 
źródeł doprowa-
dzono rurami do 

basenu, skąd była pompowana do czte-
rech kotłów w celu ogrzania, a następ-
nie rozprowadzana do 32 kabin znajdu-
jących się w trzech łaźniach. W każdej 
kabinie zainstalowana była wygodna 
wanna i potrzebny dla zapewnienia 
komfortu kuracjuszy sprzęt. Dla ku-
racjuszy też wybudowano w pobliżu 
łaźni pięć drewnianych domów, miesz-
czących 28 mieszkań wyposażonych 
w eleganckie pokoje wraz z kuchniami 
oraz pomieszczeniami pomocniczymi – 
gabinetami (Nebenkabinette), bowiem 
niektórzy kuracjusze przyjeżdżali do 
uzdrowiska ze swoją służbą i w czasie 
kuracji prowadzili na miejscu własną 
gospodarkę. Wszyscy natomiast mieli 
możliwość korzystania ze znajdującego 
się również w uzdrowisku domu za-
jezdnego – gospody z salą, zapewniają-
cego możliwie dużą wygodę i zaspoka-
jającego nawet najbardziej wyszukane 
gusta za niewielką cenę. Zadbano rów-
nież o potrzeby duchowe kuracjuszy, 
urządzając w domu zajezdnym katolic-
ką kaplicę prywatną, w której nabożeń-
stwa odprawiali księża przebywający  
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w uzdrowisku na leczeniu, a często 
także zapraszani do sprawowania tam 
posługi duszpasterskiej kapłani z po-
bliskiego Pszowa. Właściwości leczni-
cze wody siarkowej, z której korzystali 
kuracjusze w kokoszyckim uzdrowisku, 
były takie same jak w nieopodal funk-
cjonującym uzdrowisku zawadzkim.

Wodę pitną doprowadzano rurami 
drewnianymi z leżącego na południe 
od Wypandowa wzniesienia, wykorzy-
stując naturalną różnicę poziomów te-
renu. Do wzniesienia tego i pokrywają-
cego go lasu przylgnęła w późniejszym 
czasie nazwa „Smutka”, mająca związek 
ze zlokalizowanym tam masowym gro-
bem ofiar epidemii cholery, jaka wy-
buchła na Górnym Śląsku (zwłaszcza 
w powiecie rybnickim) na przełomie 
lat 1831/1832 i zdziesiątkowała jego 
ludność (w Pszowie i okolicy zmarło 
wówczas 50% mieszkańców).  

Pałac w Kokoszycach na dawnej pocztówce. Część zakreślona jest 
pierwotnym „ślicznym zameczkiem” wybudowanym przez W.F. von 
Zawadskiego.

Kiedy w 1822 r. zmarł rotmistrz 
Wilhelm August von Zawadski, do-
bra rycerskie Kokoszyc przeszły, jak 
podaje znów kronikarz wodzisławski,  
F. Henke, w ręce jego syna poruczni-
ka Wilhelma Fryderyka [poprawnie 
powinno być Franciszka] von Zawad-
ski. On to,  „wybudował […] śliczny 
zameczek (niedliche Schlößchen) na 
pańskim folwarku”, o którym wspomi-
na również J. G. Knie w swoim dziele  
z 1830 r.: „We wsi 1 [jeden] pań-
ski folwark z pięknym zamkiem (mit 
schönem Schloss)”. Ten „śliczny” czy 
„piękny zameczek”, a właściwie pała-
cyk, rozbudowany został pod koniec  
XIX w. i na pocz. XX w. przez ów-
czesnych właścicieli majątku koko-
szyckiego, rodzinę von Ruffer, i w tej 
postaci przetrwał aż do dnia dzisiej-
szego, pełniąc już od 1928 r. funkcję 
diecezjalnego domu rekolekcyjnego.
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Obecny Dom Rekolekcyjny
Wraz z majątkiem Kokoszyce, 

W. F. von Zawadski odziedziczył też 
„Uzdrowisko Wilhelma” i podobnie jak 
poprzednik dbał o jego rozwój. Sezon 
kuracyjny, tak samo jak w sąsiednim 
„Uzdrowisku Zofii” trwał od początku 
maja do końca sierpnia i w tym okresie 
w 1826 r. – jak utrzymuje Franz Thal-
witzer w artykule z 1903 r. na temat 
górnośląskich kąpielisk i uzdrowisk – 
120 kuracjuszy korzystało z 28 kabin 
łazienkowych, zaliczając w sumie 2398 
kąpieli (dla porównania i przypomnie-
nia: w tym samym roku w „Uzdrowisku 
Zofii” 41 kuracjuszy zaliczyło 1582 
kąpiele). Jednak już w 1831 r. sprze-
dał on „Wilhelmsbad” Salomonowi 
Freundowi z Raciborza, „człowiekowi 
żyjącemu z kapitału”, czyli rentierowi, 
który za parę lat, bo w 1840 r., zakupi 
również uzdrowisko zawadzkie. Kaplica w latach 30. XX w.
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Trzy lata później, w nocy z 7 na 
8 października 1834 r., z niewiado-
mych bliżej przyczyn w zabudowa-
niach uzdrowiska wybuchł pożar, 
w wyniku którego spłonął dom za-
jezdny wraz ze znajdującą się w nim 
gospodą i kaplicą oraz trzy domy 
mieszkalne. Z powodu tego tra-
gicznego zdarzenia uzdrowisko za-
wiesiło swoją leczniczą działalność, 
ale nie na długo, gdyż natychmiast 
przystąpiono do uporządkowa-
nia pogorzeliska i w krótkim czasie 
wszystkie domy zostały na powrót 
odbudowane, a nawet rozbudowane 
dla większej wygody kuracjuszy i le-
piej przystosowane do ich wymagań. 
W następnym więc już roku sezon 
zdrojowy w kokoszyckim uzdrowi-
sku rozpoczął się o właściwej po-
rze i odbywał w normalnym trybie. 
Jego goście mogli znów korzystać  
z oferowanych im usług, jednak poza  
możliwością uczestniczenia w nabo-
żeństwach religijnych, odprawia-
nych ongiś w istniejącej na miejscu 
kaplicy, bowiem tej w nowo odbu-
dowanym kąpielisku nie odtworzo-
no. Trudno dociec, dlaczego tak się 
stało i z jakiego powodu zrezygno-
wano z kaplicy. Być może uznano, 
że skoro w niedalekiej odległości 
od uzdrowiska stoi przy drodze do 
Pszowa murowana, piękna kaplica, 
w której – jak pamiętamy – msze św. 
odprawiali księża z pszowskiego ko-
ścioła, to równie dobrze mogli z niej 
korzystać także goście „Uzdrowiska 
Wilhelma”, mimo usytuowania kapli-
cy na gruncie zawadzkim i jej przy-
należności do tamtejszego „Uzdro-
wiska Zofii”,

Kaplica pół wieku później  

W 1840 r. w sąsiedztwie „Wilhel-
msbadu”, na zlecenie kopalni „Anna” 
z Pszowa, przeprowadzono wiercenia 
górnicze mające na celu poszukiwanie 
pokładów węgla kamiennego. Przy 
tej sposobności natrafiono w pobli-
żu istniejących źródeł siarczanych na 
trzecie źródło o takich samych jak 
poprzednie właściwościach (praw-
dopodobnie wytrysło ono właśnie  
w wyniku wierceń). Ujęto je więc i wy-
pływającą z niego wodę doprowadzo-
no rurociągiem do basenu w uzdro-
wisku. Pozyskanie wody leczniczej  
z trzeciego źródła dawało możliwość 
skorzystania z kąpieli w kurorcie przez 
większą ilość kuracjuszy. Dla przy-
kładu można podać, iż w tymże roku 
owych kuracjuszy było 72 i pobrali 
oni w sumie 2571 kąpieli. Wspomnia-
ne trzy źródła, którym nadano na-
zwy: Alexander (najbardziej wydajne, 
zawierające 13,3 cm³ siarkowodoru  
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w litrze wody), Rudolf i Hans Egon, po-
krywały w zupełności zapotrzebowa-
nie uzdrowiska i nie zachodziła obawa 
ich wyczerpania nawet przy zdecy-
dowanym wzroście frekwencji jego 
gości. Funkcję lekarza zdrojowego  
w Kokoszycach sprawował w tym cza-
sie dr Raschke, który obsługiwał rów-
nież sąsiednie uzdrowisko w Zawadzie, 
dojeżdżając do obydwu miejscowości z 
Wodzisławia, gdzie na stałe mieszkał.

Źródło „Rudolf”

Założenie parkowe na terenie „Wilhelmsbadu”

Przez prawie trzy następne deka-
dy „Uzdrowisko Wilhelma” cieszyło 
się dużą popularnością nie tylko wśród 
korzystających z jego leczniczych wód 
kuracjuszy, ale stanowiło także miłą 
atrakcję dla chętnie odwiedzających go 
wycieczkowiczów. W 1840 r. właści-
ciel uzdrowiska, Salomon Freund, zało-
żył  na terenie kurortu piękny i dobrze 
pielęgnowany park, który stał się miej-
scem spacerów i odpoczynku zarówno 

dla przebywających  
w uzdrowisku ku-
racjuszy i gości, jak  
i licznych rzesz miesz-
kańców z pobliskiego 
Pszowa czy sąsied-
nich wiosek, a nawet  
z Wodzisławia, Rybni-
ka i Raciborza. Przy-
jeżdżali tu na wozach 
i posiliwszy się w do-
brze zaopatrzonej re-
stauracji, która serwo-



22

Na rosnącej po-
pularności uzdrowi-
ska korzystał także 
właściciel pobliskiej 
karczmy, stojącej przy 
dawnym szlaku handlowym i rozwidle-
niu dróg prowadzących do kąpieliska. 
Uważa się ją powszechnie za należącą 

wała smaczne posiłki  
i pełniła zarazem funk-
cję przyjemnego cen-
trum rozrywki, zwie-
dzali następnie ten 
urozmaicony krajo-
brazowo i romantycz-
ny poniekąd  zakątek 
śląskiej ziemi. Dla licz-
nych gości uzdrowiska 
często koncertowała 
w jego parku kapela 
wojskowa z Raciborza 
i odbywały się w nim 
też różne imprezy roz-
rywkowe. Kokoszyc-
ki „Wilhelmsbad” był  
w tym okresie porów-
nywany nawet do cie-
szącego się naówczas 
wielką sławą dolno-
śląskiego uzdrowi-
ska w Lądku- Zdroju,  
a wyrażający się o nim 
w 1840 r. w samych 
superlatywach Johann 
Georg Knie nazwał go 
w swoim przeglądzie 
miejscowości Śląska, 
„siarczanym Ląd-
kiem Górnoślązaków” 
( s c h we fe l q u e l l i ge 
Landeck der Ober-
schlesier).

Opis „Wilhelmsbadu” przez J. G. Knie

do uzdrowiska, ale nie jest to absolut-
nie prawdą. Nie miała ona bowiem nic 
wspólnego z kąpieliskiem i znajdowała 
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się ponadto na terenie gmi-
ny Zawada, co z pewnością 
jednak nie przeszkadzało 
ani kuracjuszom uzdrowi-
ska, ani odwiedzającym te 
strony gościom, pokrzepiać 
się w niej. W latach 50. i 60. 
właścicielem owej karczmy 
był Józef Tosta, a potem 
jego zięć Franciszek Raiza, 
który w 1894 r. znacznie ją 
rozbudował. Tosta ufundo-
wał „na ozdobę Zawady”, 
jak zanotowano w kroni-
ce pszowskiego kościoła, 
wykutą w piaskowcu rzeźbę św. Jana 
Nepomucena, osadzoną na cokole  
i wysokim postumencie, ogrodzoną 
metalowym płotkiem. Usytuowa-
ną na wprost karczmy figurę, będącą 
prawdopodobnie dziełem rzeźbiarza 
Jerzego Marka z Mokrego (obecnie 
Mikołów), poświęcił 16 VI 1861 r. pro-
boszcz kościoła w Pszowie, ks. Paweł 
Skwara.

Figura św. Jana Nepomucena 
ufundowana w 1861 r. 
przez karczmarza J. Tostę

Była karczma J. Tosty rozbudowana 
w 1894 r. przez Franciszka Raizę

Rozwój kokoszyckiego zdrojo-
wiska „Wilhelmsbad” mógł mieć też 
wpływ na wzrost liczby mieszkań-
ców tej miejscowości. O ile bowiem 
w 1824 r. mieszkały w Kokoszy-
cach 344 osoby w 72 domach, to  
w 1840 r. było ich już 639 przy tej sa-
mej ilości domów. 

Dobra koniunktura „Wilhelmsba-
du” trwała do schyłku lat 50. XIX w., 
a nawet jeszcze początku lat 60. tego 
stulecia, po czym ilość jego gości za-
częła drastycznie spadać. Działo się 
tak, mimo iż wartość lecznicza wód 
kurortu nie zmieniła się i nie osłabła. 
Udowodnił to w 1859 r. prof. dr H. 
Schwarz z Wrocławia, przeprowa-
dzając dokładną analizę wykorzysty-
wanej w uzdrowisku wody. Ustalił on 
wówczas, że jej składnikami są: siar-
kowodór, siarczan wapnia, siarczan 
potasu, siarczan sodu, chlorek sodu, 
węglan magnezu i szereg innych jesz-
cze pomniejszych pierwiastków, ma-
jących silne właściwości lecznicze,  
i chociaż pachnie siarką, ma posmak 
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ogłoszeniu administracji kąpieliska – 
czyniąc to poprzez jego rozbudowę  
i położenie nowych rur. Chcąc utrzy-
mać obecnych oraz zdobyć nowych 

klientów, „obniżyła ceny za dobrze 
umeblowane pokoje dla kuracjuszy 
oraz zatrudniła w uzdrowisku nowego 
karczmarza, Kramarczyka z Raciborza, 
byłego gospodarza strzelnicy”. Ten  
z kolei przyobiecał spełniać „najbar-
dziej realne usługi szanownej pu-
bliczności”, by nie miała ona powodu 
do jakichkolwiek skarg. Jak wynika 
zaś z anonsu prasowego z czerwca  

zgniłych jaj i pokryta jest połysku-
jącą białawo-żółtą błonką, to działa 
szczególnie pobudzająco, rozpusz-
czająco, napotnie, moczopędnie.

Ogłoszenie administracji uzdrowiska z lipca 1860 r.

Na niewiele też zdały się zabiegi 
ówczesnej właścicielki „Wilhelms-
badu”, baronowej Aleksandry von 
Eickstädt (również właścicielki tere-
nu po dawnym uzdrowisku w Zawa-
dzie), która „od lat starała się spełniać 
życzenia czcigodnych gości” – jak 
napisano w zamieszczonym w lipcu  
1860 r. na łamach „Rybniker Stadt-Blatt” 
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1861 r., Kramarczyk organizował na-
wet w restauracji zdrojowej koncerty 
muzyczne połączone z tańcami. Na 
tak prowadzone zaplecze gastrono-
miczno-rozrywkowe, goście z pewno-
ścią nie mogli się uskarżać.

Anons prasowy z czerwca 1861 r.

Raczej nie można też było nic za-
rzucić zarządzającemu uzdrowiskiem 
w tym czasie – w 1862 r., dyrektorowi 
Florianowi Doli i jego pomocnikowi 
Janowi Myśliwcowi, których nazwi-
ska można było ustalić na podstawie 
metryk kościoła w Pszowie. Mimo 
to liczba chętnych do korzystania  
z leczniczych wód „Uzdrowiska Wil-
helma” nieubłaganie zmniejszała się  
i w 1863 r. odnotowano w nim już tyl-
ko 40 kuracjuszy, w tym w lipcu tego 
samego roku zapisano ich jedynie 24. 
Dlaczego zatem tak raptownie zaczę-
ło gości ubywać?  

Główną przyczynę tego zjawiska 
upatrywano w wyrosłej niemal pod 
nosem konkurencji, czyli odkrytych 
w 1859 r. w niedalekim Jastrzębiu 
źródłach solankowych i powstałym 
tam w 1861 r. Zakładzie Kąpielowym 
„Bad Königsdorf Jastrzemb” – nowo-

cześnie urządzonym, prężnie rozwi-
jającym się uzdrowisku, ściągającym 
rzesze kuracjuszy w zasadzie od 
chwili zaistnienia. Tak właśnie uważał 
żyjący współcześnie kronikarz Wo-
dzisławia, Franz Henke, który, ubo-

lewając nad malejącym znaczeniem 
kokoszyckiego kurortu, napisał, że 
„szczególnie od czasu, kiedy przyćmi-
ło go Jastrzębie, jakie stało się głośne 
przez znakomite działanie i elegan-
cję, zdrój ten niezasłużenie został ze-
pchnięty w cień”.

Na razie jednak tę spadkową ten-
dencję próbował zatrzymać oberży-
sta Franz Nawrath z Raciborza, który 
został właścicielem „Wilhelmsbadu” 
w 1863 r. i  zdając sobie sprawę  
z jego krytycznego już wówczas sta-
nu, czynił starania o przywrócenie 
mu dawnej świetności. Zamierzał  
w związku z tym  wymienić na nowe 
rurociągi doprowadzające wodę od 
źródeł do łaźni, wybudować nową 
łaźnię, przebudować domy mieszkal-
ne względnie postawić nowe, wybu-
dować pijalnię wód oraz mleczarnię 
– serwatczarnię? (prawdopodobnie 
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chodziło o propagowanie wzorem in-
nych śląskich uzdrowisk picia świeże-
go mleka koziego, które wedle ówcze-
snych lekarzy miało leczyć zarówno 
schorzenia reumatyczne, jak i wzma-
gać apetyt oraz wpływać na lepsze 
samopoczucie). Jako zaś renomowany 
restaurator, Nawrath pragnął zadość-
uczynić wszystkim wymaganiom, 
którym uzdrowisko powinno sprostać 
w zakresie dietetycznego wyżywie-
nia jego gości, jak i szerzej pojętych 
spraw ekonomicznych. Można było 
zatem po takich deklaracjach przewi-
dywać – i taką właśnie nadzieję miał 
F. Henke – że uzdrowisko doczeka się 
w niedalekim czasie zdecydowanej 
odnowy i „znaczniejszej przyszło-
ści”, czemu sprzyjało zwłaszcza „jego 
zdrowe położenie i sprawdzona moc 
lecznicza jego źródeł”.

wystosowało do prasy ogłoszenie 
o otwarciu nowego sezonu kuracyj-
nego w „alkaliczno-solnym zdroju 
siarczanym Wilhelmsbad w Koko-
szycach”, w którym zachęcano do 
skorzystania z oferowanych w nim 
kąpieli w wodzie siarkowej, zaleca-
nych zwłaszcza w chorobach reu-
matycznych, bowiem mają one zde-
cydowaną przewagę nad wszystkimi 
innymi stosowanymi dla polepszenia 
zdrowia zabiegami. „Dzięki znaczącej 
zawartości w źródłach siarkowodo-
ru – napisano w ogłoszeniu – woda 
wykazuje cudowne działanie, lecząc 
choroby reumatyczne i artretyzm. 
Źródła te są znacznie skuteczniejsze, 
szczególnie w ciężkich przypadkach, 
niż kąpiele w innych polecanych wo-
dach. Okazują się też być tak samo 
skuteczne w przypadku hemoroidów 
oraz wszelkiego rodzaju wysypek 
skórnych, zaś znaczna zawartość  
w wodzie siarkowej składników orga-

Ogłoszenie administracji uzdrowiska z maja 1864 r.  

W tym celu zadbano też o właści-
wą reklamę uzdrowiska. Na począt-
ku maja 1864 r. jego kierownictwo 
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nicznych sprawia, że są one także do-
skonałym lekarstwem na zaburzenia 
odżywiania”. Co więcej, w ogłoszeniu 
podano, że w kokoszyckim zdroju 
„uleczono w poprzednim sezonie już 
kilka przypadków zaniku mięśni, ma-
jących związek z porażeniem rucho-
wym i czuciowym”. Nie omieszkano 
się jednocześnie pochwalić przebu-
dową domu zdrojowego i istnieniem 
w zdrojowisku 17 łaźni, „wyposażo-
nych częściowo w ocynkowane wan-
ny” oraz zapewnić, iż „w tym roku 
również pod względem ekonomicz-
nym dołożono wszelkich starań, aby 
sprostać wymaganiom kuracjuszy”. 
Opiekę medyczną nad nimi spra-
wował w tym okresie lekarz uzdro-
wiskowy, dr Wiener z Wodzisławia, 
który – jak odnotował z kolei F. Hen-
ke – „z żywym zainteresowaniem 
działa tu dla rozwoju kąpieliska”.

Można przypuszczać, że w cią-
gu jednego roku – 1863, nowemu 
właścicielowi uzdrowiska nie udało 
się chyba niczego istotnego w jego 
dotychczasowym funkcjonowaniu 
zmienić. Nie zdążył też zapewne  
w tak krótkim czasie zrealizować 
małej chociażby tylko części swoich 
ambitnych planów poprawy sytuacji 
uzdrowiska i raptownego zwiększe-
nia liczby gości kurortu.  A jednak  
w następnym roku – 1864, skorzy-
stało z wód i usług „Wilhelmsbadu” 
ponad dwukrotnie więcej kuracjuszy 
niż w poprzednim. Czym wobec tego 
należy tłumaczyć ten nagły wzrost 
chętnych do skorzystania z wód ko-
koszyckiego uzdrowiska? Z pewno-
ścią przyczyniła się do tego „rekla-

ma”, czyli opublikowane w prasie na 
początku sezonu 1864 r. ogłoszenie, 
którego treść została wyżej przyto-
czona, zachwalające oczywiste wa-
lory kurortu oraz zachęcające do od-
wiedzenia go. Może zadziałał tu jakiś 
inny jeszcze, nieznany nam bliżej,  
a użyty przez jego nowego wła-
ściciela – posiłkując się dzisiejszą 
terminologią – chwyt reklamowy? 
Mimo tego żartobliwego czy raczej 
sceptycznego tonu, wydaje się to 
być wielce prawdopodobne, gdyż  
w kolejnym znów roku – 1865,  ilość 
amatorów kąpieli w owym uzdrowi-
sku spadła do 54 osób.

Bardzo nieciekawie już wygląda-
jący obraz ówczesnego „Zdroju Wil-
helma”, choć wydaje się być nieco 
krzywdzący, nakreślił świadek tam-
tych lat, Feliks Triest, w wydanym  
w 1865 r. i cytowanym tu wcześniej 
dziele Topographisches Handbuch 
von Oberschlesien, tak pisząc krótko 
na jego temat: „Do Kokoszyc należy 
również Wilhelmsbad, dawniej dość 
popularne uzdrowisko siarczane, 
posiadające łaźnię z kabinami kąpie-
lowymi i restaurację, obecnie jednak 
rzadko odwiedzane, i to głównie 
dla skorzystania z tamtejszej karcz-
my”. Faktem wszak jest, że frekwen-
cja kuracjuszy w uzdrowisku stale  
w następnych latach spadała, i nie 
był na pewno w stanie zaradzić temu 
pełniący w roku 1865 funkcję jego 
dyrektora niejaki Jan Miksza. Zanim 
jednak szerzej o tym opowiemy, zo-
baczmy wpierw jeszcze, kim byli  
i skąd przybywali w tym czasie do ką-
pieliska w Kokoszycach kuracjusze?



28

Kuracjusze uzdrowiska „Wilhelma” w lipcu 1863 r.

Pochodzący z 1863 r. wykaz doty-
czy, niestety, jednego tylko miesiąca 
– lipca, i wymienia nazwiska 24 kura-
cjuszy, lecz niektórzy z nich przybyli 
z rodziną bądź służbą, tak że w sumie 
korzystało w tym miesiącu z kąpieli 
w kokoszyckim uzdrowisku około 30 
osób. Pod względem płci przewagę 
miały indywidualnie przybywające na 
leczenie panie-kuracjuszki, które re-
prezentowały głównie sfery urzędnicze  

Kuracjusze 
„Wilhelmsbadu”

Dotkliwy brak 
dokumentacji ar-
chiwalnej dotyczą-
cej „Uzdrowiska 
Wilhelma” częścio-
wo rekompensują 
wykazy kuracjuszy, 
którzy zażywali ką-
pieli w tym zdro-
jowisku. Dotyczą 
one jednakże tylko 
lipca 1863 r. oraz 
lat 1864 – 1865.  
Wykazy takie, bę-
dące jedynymi tego 
typu źródłami hi-
storycznymi do 
dziejów uzdrowi-
ska, zamieścił na 
swoich łamach uka-
zujący się wówczas 
tygodnik „Rybniker 
Stadt-Blatt”. Cho-
ciaż nie zawiera-
ją one spisu gości 
uzdrowiska z całych sezonów tych 
trzech zaledwie lat, to warto im 
się z uwagą przyjrzeć, gdyż lektura 
tego typu źródła jest bardzo inte-
resująca. Pozwala mianowicie wy-
wiedzieć się nie tylko, kto odwiedził 
w danym okresie „Wilhelmsbad”,  
ale i skąd goście przyjeżdżali oraz 
czym się zawodowo zajmowali.  
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i środowisko kupieckie, ale gościła tam 
też wtedy „pani nadleśnicza”, „pani ren-
tierowa”, „pani senatorowa” oraz „pani 
nadzorczyni graniczna”. Wśród męż-
czyzn z kolei byli także w większości 
kupcy, a także 2 wojskowych – kapitan 
i rotmistrz, 2 księży katolickich, 2 pra-
cowników sądu powiatowego – radca 
i sekretarz, oraz 1 powroźnik i 1 paro-
bek. Jeśli chodzi natomiast o miejsca 
zamieszkania owych lipcowych gości, 
czyli skąd do uzdrowiska przyjecha-
li, to najwięcej, bo aż 7 przybyło ich z 
Wodzisławia, 4 z Rybnika, a po 2 osoby  
z Rybnika i Grabówki. Pojedyn-
cze również osoby pochodziły  
z niezbyt też dalekich miejscowo-
ści: Markowic, Rogów, Rydułtów 
i Radoszów, a trzy z miejscowości 
położonych już nieco dalej, bo na 
Śląsku Opolskim: Opola, Kamień-
ca Ząbkowickiego, Chomiąża  
w pow. głubczyckim i Czartowic 
w pow. prudnickim.  

W wykazie za rok 1864, 
zatytułowanym „Katalog gości 
uzdrowiska Wilhelma pod Wodzi-
sławiem”, figuruje 94 kuracjuszy, 
którzy do końca sierpnia tegoż 
roku odwiedzili to kąpielisko, 
przy czym ośmiu przybyło z cór-
kami lub żonami, a pewnej hra-
binie towarzyszyła pokojówka, 
więc w sumie ponad sto osób 
wtedy tam gościło. Przyjechali 
z różnych, bliższych i dalszych 
stron Górnego Śląska, a także 
Śląska Opolskiego i Dolnego. 
Reprezentowali różne środowi-
ska, różne stany społeczne, róż-
ne zawody i pełnione funkcje. Wśród 
kuracjuszy w roku 1864 znalazło się 
kilku przedstawicieli wyższych ówcze-

snych warstw społecznych – arystokracji 
i szlachty niemieckiej. Do tych ostatnich 
zaliczyć można hrabinę von Frankenberg 
(czyli Luizę de domo Staidec von Tule-
chow) z Kokoszyc, właściciela dóbr rycer-
skich von Mendelssohn z Rzuchowa, wła-
ścicielki majątków ziemskich: von Görtz  
z Rybnika i von Poremsky z Raciborza, 
pannę von Krzischowsky z Gliwic i pannę 
von Tluk z Wrocławia. Do grona szlachty 
już być może nie należeli, ale niewątpliwie 
byli majętnymi ludźmi dwaj fabrykanci: 
Drischel z Kuźni Raciborskiej i Hamburger 
(właściciel fabryki mydła) z Wodzisławia.

Wykaz kuracjuszy uzdrowiska 
„Wilhelma” w sezonie roku 1864 

(fragment)
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Generalnie jednak kokoszyckie to-
warzystwo kąpielowe nie było zbyt 
wyszukane i, pomijając enigmatycz-
ny w 13 wypadkach zapis „panna”, 
składało się ono głównie z kupców, 
kupcowych i handlarzy (14 razy odno-
towanych), wyższych i niższych urzęd-
ników oraz ich żon (też 15), oberży-
stów (właścicieli gospód i karczm)  
i oberżystek, a także różnego rodzaju 
rzemieślników i ich żon. Sferę urzęd-
niczą reprezentowali m.in. komornicy, 
poborcy podatków, burmistrzowie, 
kontrolerzy graniczni, radcy sądowi  
i radca kancelaryjny. Przedstawiciela-
mi zaś branży rzemieślniczej byli prze-
ważnie majstrowie i majstrowe takich 
zawodów: rzeźnictwo, kowalstwo, cu-
kiernictwo, młynarstwo, siodlarstwo, 
stolarstwo, a także introligator. Obec-
ni też wówczas w uzdrowisku byli 
przedstawiciele oświaty: rektor (Bo-
lik z Rybnika) i nauczyciel (Dürschlag  
z Królewskiej Huty), oraz przedsta-
wiciele kościoła katolickiego: dzie-
kan (ks. Marx z Wodzisławia), dwóch 
proboszczów (ks. Schiberra z Rogowa, 
który gościł też w uzdrowisku koko-
szyckim w lipcu 1863 r., i ks. Kokor-
sky z Lubomi), wikary (ks. Wollczyk  
z Pszowa, współautor kroniki tamtej-
szego kościoła) i gminy żydowskiej 
(rabin Landsberg z Wodzisławia wraz 
z żoną). Wśród pozostałych kuracju-
szy „Wilhelmsbadu” znaleźli się m.in.: 
dwaj (bogaci) gospodarze, odźwier-
na w majątku kokoszyckim i woźnica 
w majątku pszowskim, gospodyni na 
probostwie, dwie żony sztygarów, 
żona leśniczego i nadleśniczy.

Ciekawa jest też lektura wyka-
zu kuracjuszy pod kątem ich miejsca 
zamieszkania. Okazuje się przede 

wszystkim, że były to przeważnie oso-
by pochodzące z okolicznych miejsco-
wości, albo niezbyt odległych miast,  
i tylko nieliczni odbywali kilkugo-
dzinną podróż do łaźni kokoszyckich, 
wszyscy jednak pochodzili ze Śląska. 
Najwięcej przybyło ich z Wodzisławia, 
bo aż 33 (czyli ponad 35 % ogólnej 
liczby ówczesnych pacjentów), z Ryb-
nika 9, z Gliwic 5, a z Żor 4. Tyle samo 
osób odnotowano z miejscowych 
Kokoszyc, a z niedalekiego Pszowa 
3. Dwóch kuracjuszy przybyło z Ra-
ciborza oraz Sudic, leżących na ziemi 
hulczyńskiej, i Koźla. Pojedyncze na-
tomiast osoby pochodziły zarówno  
z pobliskich wiosek powiatu rybnic-
kiego (Jedłownik, Marklowice, Msza-
na, Lubomia, Rzuchów, Golejów), jak  
i nieco dalej położonych miejscowości 
Górnego Śląska (Wielkie Dębieńsko, 
Królewska Huta [obecnie Chorzów], 
Mikołów), i Śląska Opolskiego (Głub-
czyce, Koźle), a nawet Śląska Dolnego 
(Brzeg, Wrocław). Najkrótszą drogę 
do uzdrowiska, bo zaledwie kilkuna-
stometrową, odbył właściciel położo-
nej „za miedzą” karczmy w Zawadzie 
– [Józef] Tosta,  najdłuższą zaś podróż 
do pokonania miała panna von Tluk  
z Wrocławia. Akurat jednak zareje-
strowanie obecności w kąpielisku 
właściciela wspomnianej karczmy 
przeczy domniemaniu, jakoby nale-
żała ona do zdrojowiska, natomiast 
pobyt w nim szlachcianki z dalekiego 
Wrocławia może z kolei być potwier-
dzeniem tego, jak daleko, bo aż do 
stolicy Dolnego Śląska, dotarły wieści 
o leczniczych walorach kokoszyckiego 
kurortu.

Istnieje również wykaz kuracjuszy, 
którzy w sezonie roku 1865 – od 15 
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maja do 5 sierpnia – korzystali z ką-
pieli leczniczych w „Wilhelmsbadzie”. 
Analizując tę listę od razu rzuca się w 
oczy fakt, już sygnalizowany, że znaj-
duje się na niej o prawie połowę mniej 
nazwisk niż na wykazie z poprzednie-
go roku, bo tylko 54 (plus córka jed-
nego z kuracjuszy). Sporą natomiast 
ciekawostką jest fakt, że aż 12 spo-
śród tych osób gościło w kokoszyc-
kim zdroju w 1864 r. (były to głównie 
„panie” – 4 kupcowe z Wodzisławia, 
stamtąd też szynkar-
ka, jakaś panna bez 
podanego nazwiska 
oraz mistrz rzeźnicki, 
ponadto żona właści-
ciela ziemskiego von 
Poremsky z Racibo-
rza, żony wyższych 
urzędników z Rybni-
ka i Koźla,  proboszcz  
z Rogowa i nadleśni-
czy z Suminy). Powtó-
rzenie przez nich ku-
racji w kokoszyckim 
kąpielisku świadczy 
niewątpliwie o tym, 
że mimo słabnącej  
w nim frekwencji 
było ono nadal atrak-
cyjnym pod wieloma 
względami miejscem. 
Tak też zapewne 
uważała baronowa 
von Schlieben z Ja-
strzębia, skoro mając 
u siebie reklamowane 
mocno uzdrowisko 
solankowo-borowi-
nowe, zdecydowała 
się skorzystać z siar-
czanych wód leczniczych „Wilhel-

msbadu”. Przedstawicielami szlachty 
niemieckiej, którzy zechcieli też przy-
jechać w 1865 r. do Kokoszyc, byli 
jeszcze: major von Poczinsky z Gliwic, 
panna von Schweinchen z Raciborza, 
i stamtąd przybyła, a wymieniona już 
wyżej, „Pani właścicielka ziemska von 
Poremsky”. Oprócz niej gościło wów-
czas w kąpielisku dwóch innych wła-
ścicieli ziemskich: Kubischek z Pinko-
witz (Bieńkowic w pow. raciborskim?) 
i Pleschke z Gułowa w pow. oławskim.

Kuracjusze uzdrowiska „Wilhelma” 
w sezonie roku 1865 (fragment)
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Przekrój zawodowy kuracjuszy  
z wykazu za rok 1865 niewiele różni 
się od tego z 1864 r. Tak jak w tam-
tym roku, są znów wśród nich oso-
by sprawujące wyższe lub niższe 
szczeblem stanowiska urzędnicze (4)  
i żony urzędników (6), oraz kupcy,  
a właściwie kupcowe, bowiem na  
11 przedstawicieli tej profesji było 
tylko 4 panów. Inne zawody, funkcje 
czy zajmowane stanowiska, zgodnie  
z posiadanym wykazem, reprezen-
towali m.in: 3 mistrzowie rzeźniccy,  
3 inspektorzy, 2 rentierzy, burmistrz, 
nadleśniczy, porucznik, nauczyciel, 
dozorca kolejowy. Ponadto wymienić 
trzeba jeszcze następujące kuracjusz-
ki: 3 oberżystki, senatorową, budow-
niczową, nadsztygarową, rektorową, 
kontrolerową i komisarzową.

Wreszcie, skąd pochodzili goście 
odwiedzający kokoszyckie uzdrowisko 
w sezonie z roku 1865? Niespodzia-
nek w tym względzie nie odnotowa-
no, gdyż podobnie jak w roku wcze-
śniejszym, byli nimi przeważnie ludzie  
z okolicy, w tym znów najwięcej stawi-
ło się z Wodzisławia, bo 15 osób, czyli 
procentowo też podobnie do roku po-
przedniego. Za niespodziankę jednak 
można byłoby uznać przyjazd tym ra-
zem aż 11 osób z Raciborza, podczas 
gdy w ubiegłym roku były 2. Pozostałe 
miejscowości, z których już tylko jeden 
lub dwóch amatorów kąpieli w wodzie 
siarkowej przybyło do Wilhelmsba-
du, rozrzucone są po Śląsku. Najbliżej 
lub względnie blisko do zdrojowiska 
mieli kuracjusze z okolic Wodzisławia  
i w ogóle z powiatu rybnickiego, w tym 
z Kokoszyc (jeśli nie zaznaczono w na-
wiasie ile, to znaczy, że była jedna oso-

ba), z Pszowa (2), Rydułtów (2), Mar-
klowic, Mszanej, Rzuchowa, Jastrzębia 
(2), Rybnika (2), Golejowa i Żor, czy 
powiatu raciborskiego: z Lubomi (2), 
Gorzyc, Rogowa, Raciborskiej Kuźni, 
Nędzy, Suminy, Pietrowic Wielkich. 
Nieco więcej już czasu na podróż do 
zdroju musieli poświęcić kuracjusze  
z innych miejscowości Górnego i Dol-
nego Śląska, m.in.: z Gliwic, Mikołowa, 
Królewskiej Huty, Opola, Głogówka, 
Głubczyc, Koźla, Brzegu, a najwięcej  
z Wrocławia.

Taki zatem obraz gości kąpieliska 
„Wilhelma” wyłania się z wykazów  
z lipca 1863 r. oraz z sezonów lat 
1864 i 1865. Obraz ten pokazuje 
wprawdzie tylko ilu kuracjuszy korzy-
stało wówczas z wód leczniczych ko-
koszyckiego uzdrowiska, kim ewentu-
alnie byli pod względem społecznym 
i zawodowym i skąd przybyli, ale też 
jednocześnie rzuca światło na charak-
ter uzdrowiska i jego znaczenie w tym 
czasie. Był to zaś czas, kiedy znacze-
nie „Wilhelmsbadu” zaczęło wyraźnie 
słabnąć, o czym świadczył – jak widać 
to z przedstawionych wykazów – spa-
dek liczby kuracjuszy w 1865 r. pra-
wie o połowę w stosunku do roku po-
przedniego. Winą za ten stan rzeczy 
obarczano – zgodnie z powszechnym 
mniemaniem – konkurencyjną dzia-
łalność nowo powstałego uzdrowiska 
w Jastrzębiu. Dlatego też warto po-
równać ten wykaz kuracjuszy z 1865 
r. z wykazem gości odwiedzających  
w tym samym roku istniejące dopiero 
od pięciu lat zdrojowisko Königsdorf-
fbad Jastrzemb i zobaczyć czy opinie o 
zagarnianiu przez owe kąpielisko ku-
racjuszy są uzasadnione.
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Kuracjusze uzdrowiska w Jastrzębiu w okresie 
od 28 VII do 9 VIII 1865 r.

Okazuje się, że w niepełnym se-
zonie 1865 r., bo do 9 sierpnia tylko,  
z kąpieli leczniczych w niezbyt odle-
głym od Kokoszyc Jastrzębiu korzysta-

ło 413 kuracjuszy, i nie 
była to absolutnie re-
kordowa liczba, gdyż 
zgodnie z tym, co na-
pisał F. Triest w swo-
im podręczniku topo-
graficznym Górnego 
Śląska, już w 1862 r. 
kurort jastrzębski 
przyjął około 500 ku-
racjuszy. Gdyby do 
gości z 1865 r. dołą-
czyć jeszcze członków 
ich rodzin (nie licząc 
służby), to liczba ta 
urosłaby do 678 osób. 
Tak wysokiej frekwen-
cji – jak podkreśla 
znawca dziejów ślą-
skich uzdrowisk, Ry-
szard Kincel – nie no-
towały nigdy w swych 
początkach (wszak 
był to dopiero piąty 
sezon działalności ja-
strzębskiego kąpieli-
ska) nawet największe 
i najsłynniejsze śląskie 
kurorty. Chociaż nie 
zawsze powiedzenie, 
iż „ilość idzie w parze  
z jakością” się spraw-
dza, to tu jednak nie 
tylko powala tłumny 
najazd kuracjuszy, ale 
również ich pochodze-
nie i status społeczny. 
Wśród elit towarzy-
stwa, jakie gościło  

w owym sezonie w Jastrzębiu, domi-
nowała arystokracja niemiecka, na 
której czele stał bez wątpienia „Jego 
Ekscelencja marszałek dworu Jego 
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Królewskiej Wysokości księcia Fry-
deryka Pruskiego pan von Pritzelwitz 
wraz z małżonką, panną córką i służbą  
z Berlina”, figurujący w wykazie za okres 
od 29 VII do 9 VIII 1865 r. Na margine-
sie można dodać, że w lipcu 1864 r. ko-
rzystał z kąpieli kurortu jastrzębskiego 
„Jego Wysokość książę Carolath wraz 
z panem kandydatem Treblin i służbą  
z Mellendorf” (Dolna Saksonia). Hra-
biów i hrabin oraz baronów i baro-
nowych wprost trudno jest zliczyć 
w tych wykazach, podobnie jak pa-
nów i pań „von”, czyli szlachty nie-
mieckiej, jak również właścicielek  
i właścicieli majątków ziemskich 
oraz bogatych gospodarzy i gospo-
darzowych.

Równie intrygujące jak per-
sonalia kuracjuszy są podane  
w wykazach za 1865 r. miej-
sca ich zamieszkania, czyli skąd  
w owym roku przybyli oni do Ja-
strzębia na leczenie. Otóż wcale 
nie najwięcej, jak można by przy-
puszczać, przyjechało ich z Gór-
nego Śląska, lecz z Dolnego Ślą-
ska, gdzie notabene było wówczas 
czynnych kilkanaście uzdrowisk, 
do których mieliby znacznie krót-
szą podróż. Z samego tylko Wro-
cławia przybyło 62 kuracjuszy,  
a z innych miast dolnośląskich 
(m.in. Głogowa, Wałbrzycha, 
Kłodzka, Zielonej Góry) po kilka-
naście osób. Mieszkańcy górno-
śląskich miejscowości też oczy-
wiście figurują w wykazach, ale  
z Raciborza przyjechało do Jastrzę-
bia tylko 2 kuracjuszy i tyle samo też  
z Wodzisławia, zaś z Rybnika i Żor 
po 3. Sporo za to kuracjuszy odno-
towanych wtenczas w wykazach 

jastrzębskiego kurortu pochodziło  
z Wielkopolski (z Poznania na przykład  
12 osób, z Kępna 5, z Kalisza 4). Naj-
ciekawszą spośród nich postacią był 
niewątpliwie „Pan Karol von Chłapow-
ski ze służbą z Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego”, późniejszy mąż jednej 
z najsłynniejszych polskich aktorek  
i najpiękniejszej ponoć kobiety epoki, 
Heleny Modrzejewskiej.

Kuracjusze uzdrowiska  
w Jastrzębiu w okresie  

15-22 VII 1864 r.
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Można jeszcze wspomnieć tu  
o kuracjuszach przybyłych z zagranicy: 
spod zaboru rosyjskiego (notowanego 
jako „Królestwo Polskie” albo „Rosyjska 
Polska” – z Warszawy, Częstochowy, 
Lublina) i z pobliskiej Austrii (Opawy, 
Oświęcimia). Najdłuższą wszakże po-
dróż do kąpieli leczniczych w Jastrzę-
biu odbyli wtedy goście z nadbałtyckiej 
Rygi i Królewca, a także Hamburga, 
Mannheim i kilku innych jeszcze miast.

Zabudowania jastrzębskiego uzdrowiska 
na dawnej pocztówce

Do zaiste szokującej statystyki 
(szokującej oczywiście w porównaniu 
ze statystyką kokoszycką), dotyczą-
cej uzdrowiska w Jastrzębiu, dołączyć 
można fragment artykułu zatytuło-
wanego „Zdrojowisko w Jastrzębiu 
w Górnym Szląsku”, który ukazał się 
w warszawskim „Tygodniku Illustro-
wanym”, w czerwcu 1865 r. Jego au-
torem był korespondent tego pisma 
Jan Mikołaj Fritz, nauczyciel języka 
polskiego we Wrocławiu, a zdobiła go 
ilustracja przedstawiająca panoramę 
uzdrowiska sprzed dwóch lat, prze-

drukowana z „Illustrirte Zeitung”. Oto 
fragment owego artykułu z zachowa-
niem oryginalnej pisowni:

„Słusznie nazywają Szląsk perłą ko-
rony pruskiej, bo skarby tego kawałka 
ziemi są niezmierne, lubo dotąd jesz-
cze całkowicie nie zbadane. Dowodem 
tego między innymi jest powiat rybnic-
ki, gdzie jakby różdżką czarodziejską 
wywołane, zjawiły się wody lekarskie,  
w skutkach swych tak zbawiennie 

działające, że co-
raz więcej zwra-
cają na siebie 
uwagę i lekarzy  
i znacznej, nieste-
ty liczby cierpią-
cych, przy zdro-
jach wyleczenia, 
albo przynajmniej 
ulgi szukających.

Punktem do 
którego od kilku 
już lat chorzy uda-
ją się, w nadziei 
odzyskania tam 
zdrowia stracone-

go, jest wieś Jastrząb (dziś Königsdorf), 
już w r. 1467 znana, która w krótkim 
stosunkowo czasie […] z nędznej wio-
szczyny górnoszląskiej, zamieniła się 
na powabne miejsce, zaopatrzone  
w to wszystko, czego gość w kąpie-
lach żądać ma prawo. […] W tej chwili 
gość przybywający ma wybór między 
300 pokojami dobrze urządzonemi, 
nie licząc w to dwóch hotelów dla 
przyjeżdżających przeznaczonych. 
Nadto urządzono łazienki na wzór 
najsłynniejszych zagranicznych i spro-
wadzono kilku zdolnych, doświadczo-
nych lekarzy”.
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Widok Königsdorffbad Jastrzemb w 2. poł. XIX w.

Upadek kokoszyckiego kurortu

Jak już wcześniej zostało wspo-
mniane, od 1865 r. liczba kuracjuszy 
„Wilhelmsbadu” nieubłaganie spada-
ła. Nie posiadamy dokładnych danych 
o ich ilości w następnych latach, ale 
faktem jest że gości stale ubywało  
i tym samym kres działalności uzdro-
wiska był tylko kwestią czasu. Kroni-
karz Wodzisławia, F. Henke, uważał  
w 1864 r., że z powodu dynamicznie 
rozwijającego się dopiero co zaistnia-
łego jastrzębskiego zdroju, starsze od 
niego o pół wieku „Uzdrowisko Wilhel-
ma” w Kokoszycach zostało niesłusz-
nie zepchnięte w cień. Taką również 
opinię wyraził dr Franz Thalwitzer, pi-
sząc w 1903 r. w dramatycznym wręcz 
tonie o „śmiertelnym ciosie” (der 
Todesstoß) zadanym kokoszyckiemu 
zdrojowi siarczanemu przez powsta-
ły w Jastrzębiu zdrój solankowy. Po-
dobnego zdania trzydzieści trzy lata 
później był F. Hübner. Zastanawiając 
się w 1936 r. nad przyczynami upadku 
kokoszyckiego kurortu utrzymuje on, 
iż było ich kilka, ale główną stało się 
„zdrojowisko solankowo-bromowe  
w Jastrzębiu, nowo odkryte w 1859 r., 
zdobywające coraz to więcej rozgłosu 
i sławy”.

Do upadku „Wilhelmsbadu” we-
dług F. Hübnera przyczyniła się też 
„niedogodna komunikacja i oddale-
nie od głównych traktów komuni-
kacyjnych”. Uzdrowisko powstało 
wprawdzie nieopodal znanego już  
w średniowieczu szlaku komunikacyj-
no-handlowego z Wodzisławia (przez 
Kokoszyce i Zawadę) do Raciborza, 
którym posługiwano się również  
w XIX w. i który, obok drogi z pobli-
skiego Pszowa, stanowił jedyną trasę 
prowadzącą do uzdrowiska. Drogi te 
nie były jednak utwardzone i podróżo-
wanie nimi w owym czasie, zwłaszcza 
w okresie wiosennym i jesienią, ale  
i latem w porze deszczowej, było bar-
dzo uciążliwe.

Bynajmniej nie ostatnią wresz-
cie przyczynę upadku uzdrowiska  
F. Hübner upatruje w częstej zmianie 
jego właścicieli i przytacza przy tym 
kilka nazwisk. Podaje mianowicie, że 
Salomon Freund odstąpił kąpielisko 
szlachcicowi von Poremski, i że miało 
to miejsce „po pożarze”. Tak również 
sądzi F. Henke, który pisze: „znisz-
czone pożarem zdrojowisko nabył de 
Poremski”. Nie mogło się to jednak 
stać bezpośrednio po pożarze, gdyż 
wybuchł on w uzdrowisku – jak wia-
domo – w 1834 r., a w pochodzącej  
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z 1840 r. (czyli sześć lat później) infor-
macji J. G. Knie wspomina, że „obec-
nym właścicielem” zdroju jest wła-
śnie Salomon Freund, który notabene 
otoczył go wtedy pięknym parkiem i 
starał się w inny też sposób w niego 
inwestować. Pamiętamy ponadto, iż  
w tym akurat roku nabył on od von Wro-
chema „Uzdrowisko Zofii” w Zawadzie  
i z powodzeniem nim również gospo-
darował. Prawdopodobnie zatem do 
sprzedaży uzdrowiska von Poremskie-
mu doszło dopiero po roku 1840. Od 
niego zaś kąpielisko kupił aptekarz 
Kremser z Rybnika, który sprzedał je 
znowu porucznikowi Stwolinskiemu, 
co mogło mieć miejsce około 1850 r. 
Potem kupił uzdrowisko porucznik Ru-
dolf von Eickstädt, a po jego śmierci 
przeszło ono w ręce żony – baronowej 
Aleksandry von Eickstädt, co z kolei 
nastąpiło przypuszczalnie w 1857 r.

W roku 1863 kąpielisko przeszło 
w posiadanie oberżysty F. Nawratha  
z Raciborza, któremu udało się chy-
ba na chwilę ożywić jego działalność. 
Przez kilka pewnie też następnych lat 
był on właścicielem gasnącego po-
woli zdroju – w którym niepoślednią 
już tylko rolę odgrywała, wydaje się, 
karczma, obsługiwana w 1872 r. przez 
Franciszka Garnczarskiego – zanim  
w 1875 r. właścicielką została wdowa 
Salome Schwarzer de domo Schmidt, 
a wcześniej być może jeszcze jej nie-
znany z imienia mąż. Rok później, jako 
posiadacz uzdrowiskowych gruntów, 
występuje w księgach geodezyjnych 
niejaki Haberlau, przy którego nazwi-
sku dopisano „właściciel domu w Za-
wadzie”. Po upływie jednak zaledwie 
roku zastąpił go w tej roli Franciszek 

Scholich, introligator z Raciborza. 
O jego związku z „Wilhelmsbadem” 
świadczy niewątpliwie też pochodzą-
ca z 1879 r. mapka, na której naszkico-
wane są istniejące wówczas na terenie 
kąpieliska obiekty, a wyraźnie zazna-
czona jedynie znajdująca się wśród 
nich gospoda Scholicha („Gast-Haus 
des Scholich zu Kokoschütz”).

Gospoda Scholicha na mapce 
górniczej z 1879 r.

Wymienione dwa ostatnie na-
zwiska zasługują na uwagę z dwóch 
przynajmniej powodów. Pierwszym 
jest podana przez L. Musioła enigma-
tyczna wzmianka o jakoby „nieudałych 
próbach wznowienia »wód siarkowych 
kokoszyckich« (przez Haberlana i Soli-
cha)” w latach 80. XIX w.; szkoda tylko, 
że nie ujawnił jej autor, na czym owe 
próby wznowienia wód polegały. Dru-
gim zaś powodem jest wymienienie 
obydwu też nazwisk przez Konstante-
go Kowola w wydanej w 1939 r. Kronice 
Pszowa. Od razu jednak trzeba się za-
strzec, że podane przez niego informa-
cje w tym wypadku budzą spore kon-
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trowersje. Po wzmiance mianowicie  
w swojej Kronice o występującym na 
terenie Kokoszyc źródle wody siarko-
wej, przytacza on następującą wiado-
mość: „W roku 1879 zbudowano ką-
pielisko »Wilhelmsbad«. Właścicielem 
był niejaki Haberlau, za niego powsta-
ła kąpiel Kokoszyce. Później sprzedał 
całą majętność niejakiemu Solichowi”.

Co najmniej zadziwiająca jest ta 
wiadomość K. Kowola o powstaniu 
kokoszyckiego uzdrowiska „Wilhelms-
bad” dopiero w 1879 r., gdyż niepo-
dobna jest uwierzyć, by – wykazując 
nadzwyczajne zamiłowanie do dzie-
jów Pszowa i przyległych miejsco-
wości – nie wiedział on o zaistnieniu 
tegoż uzdrowiska już siedemdziesiąt 
lat wcześniej. Co więcej, statystyki 
mówią, że w tym właśnie 1879 r. wy-
dano już tylko 500 kąpieli w okresie  
3 miesięcy głównego sezonu, a w lipcu 
następnego roku – 1880, odwiedzi-
ło go zaledwie 18 gości. Czy przy tak 
niskiej frekwencji i nadal też pewnie 
malejącej, ryzykowano kontynuowanie 
działalności kąpieliska? Trudno to so-
bie wyobrazić i choć nie stwierdza się 
tego nigdzie wprost, to domyślać się 
chyba można, że były to ostatnie chwi-
le kokoszyckiego uzdrowiska, a nawet  
przypuszczać, iż drastycznie spadająca 
w zdrojowisku ilość gości, doprowadzi-
ła na początku lat 80. XIX w. do jego 
całkowitego upadku.  

A jednak jakiś czas później mu-
siano czynić próby jego rewitalizacji. 
W 1894 r. bowiem w wychodzącej  
w Rybniku gazecie – „Rybniker Ze-
itung”, ukazała się informacja, że 
„uzdrowisko będzie już czynne  

w roku następnym”. Widocznie zna-
lazł się ktoś, kto próbował przywró-
cić go znów do życia. Czy chodzi tu 
o przytoczoną wcześniej wzmiankę  
L. Musioła na temat „prób wznowie-
nia wód siarkowych kokoszyckich”  
i czy inicjatorami tej akcji byli Haberlau  
i Solich? Niestety, próby te musiały 
być rzeczywiście nieudane i przed-
wczesne też okazały się przewidy-
wania gazety rybnickiej, gdyż do uru-
chomienia uzdrowiska w 1895 r. – ani 
później – już nie doszło. W ten sposób 
zdrojowisko „Wilhelma” w Kokoszy-
cach, nazywane też  „Śląskimi Ciepli-
cami Trenczyńskimi”, czy „Górnoślą-
skim Lądkiem”, przestało istnieć.

Zainteresowanie wodami 
siarkowymi

Po blisko wiekowej działalności 
leczniczej kokoszycki „Wilhelmsbad” 
nie sprostał rosnącej konkurencji  
i zniknął z mapy balneologicznej Gór-
nego Śląska. Bynajmniej jednak nie 
zanikły wraz z nim w rejonie Wypan-
dowa źródła wody siarkowej, która 
była podstawą działalności zdrojowi-
ska. Nie eksploatowano już ich odtąd 
w sposób zorganizowany, ale przez 
długi czas korzystała z nich miejsco-
wa ludność, znająca doskonale wła-
ściwości lecznicze wody siarkowej  
i miejsca jej wypływu na powierzchnię. 
Miejsc takich istniało co najmniej kilka 
w dolinie płynącego przez Wypandów 
potoku, głównie na łąkach służących 
miejscowej ludności do wypasu by-
dła, i spotkać je można było jeszcze  
w latach 70. XX w. Do ich zaniku przy-
czyniły się na pewno szkody górnicze, 
które poza negatywnym wpływem na 
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infrastrukturę powierzchniową na tym 
obszarze – w postaci obsunięć grun-
tu, zmuszających nawet do rozbiórki 
niektórych domów – zasadniczo też 
zmieniły naturalne stosunki wod-
ne. W pogoni za „czarnym złotem” 
pozbyto się skutecznie naturalnego 
środka leczniczego, jakim była woda 
siarkowa, przynosząca ulgę w wielu 
schorzeniach, i zarazem jakichkolwiek 
szans na jej ponowne wykorzystanie. 
Jednak temat tryskających na polach 
i łąkach Wypandowa uzdrawiających 
wód był co pewien czas wywoływany.

Po upływie kilkunastu lat od upad-
ku uzdrowiska „Wilhelmsbad” pojawi-
ły się w prasie „pogłoski o budowie 
zakładu kąpielowego” w miejscu daw-
nego zdroju. Wiosną 1930 r. „Gazeta 
Wodzisławska” podała informację  
o znajdującej się jeszcze wówczas 
studni „w pobliżu wioski Kokoszyce 
w kierunku do Zawady”, z której „za 
dawnych czasów istniejący tu niewiel-
ki zakład kąpielowy wodę leczniczą 
czerpał […]. Przed kilku dniami przy-
była tu z województwa osobna komi-
sja celem zbadania wody w tejże starej 
studni. Stwierdziła, że woda zawiera 
dużo siarki, posiada więc siłę lecz-
niczą. W związku z pobytem komisji 
krążą tu pogłoski, że obok Kokoszyc 
zostanie zbudowany zakład leczniczo-
-kąpielowy”. Informator zastrzegł się, 
iż pewności w tej sprawie oczywiście 
jeszcze nie ma, ale gdy źródło okaże 
się „dość obfite, a woda istotnie za-
wiera odpowiednią ilość siarki, to plan 
budowy i urządzenia uzdrowiska prę-
dzej czy później może być zamieniony 
w czyn”. Ponieważ nie doszło do tego 
i żadne też już dalsze informacje na 

ten temat nie ukazały się, należy przy-
puszczać, że któryś z tych warunków 
nie sprawdził się, lub z jakiś innych 
jeszcze powodów uzdrowisko na po-
wrót nie powstało na Wypandowie.

Dalekim zapewne echem tamtych 
wydarzeń była wypowiedź jednej  
z mieszkanek Wypandowa, udzielona 
prasie w 1994 r.: „Dokładnie nie wiem, 
który to był rok, ale na pewno grubo 
przed ostatnią wojną. Przyjeżdżali tu 
jacyś ludzie z Katowic, badali powietrze 
i wody. Pytali mnie nawet, czy bym nie 
odsprzedała ziemi, gdyby chcieli coś 
budować […], ale nie pokazali się wię-
cej”. O zainteresowaniach siarkowymi 
źródłami Wypandowa w latach 60.  
XX w. przypominała sobie również peł-
niąca wtedy funkcję naczelnika gminy 
w Zawadzie Wiesława Kiermaszek-
-Lamla. Podobno interesowało się nimi 
wtedy sanatorium w Lądku Zdroju, 
które miało zamiar postawić tam jakiś 
ośrodek balneologiczny. Sprawa atoli 
rychło upadła, gdyż nie były nią z kolei 
zainteresowane władze ówczesnego 
powiatu wodzisławskiego. „Mieszkań-
cy Zawady marzą jednak – kończy swój 
artykuł pod znamiennym tytułem Żyć  
i umrzeć w Zdroju Elżbieta Piersiakowa 
– że sanatorium kiedyś wróci. I trudno 
im się dziwić. Nad pobliską łąką unosi 
się zapach siarki, nie mówiąc już nawet 
o wielu studniach”.

W połowie lat 80. XX w. prowa-
dzono na terenie ówczesnego Wodzi-
sławia Śl. inwentaryzację nieczynnych 
studni głębinowych oraz innych ujęć 
wodnych i przy okazji zainteresowano 
się też w 1985 r. źródłami siarkowymi 
Wypandowa. Odszukano wtedy dwa 
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takie źródła pomiędzy ulicami 
Oraczy i Kołłątaja, z których po-
brano wodę do analizy, oraz doko-
nano odwiertu do głębokości 30 m  
w znajdującym się tam daw-
nym szybie siarkowym i pobrano 
również z niego wodę. Analiza 
pobranych próbek wykazała wy-
stępowanie, zarówno w wodzie 
pochodzącej ze źródeł jak i szy-
bu, związków siarki o stężeniu 
właściwym dla wód leczniczych. 
Nie wyciągnięto jednak żadnych 
wniosków z tej analizy, a przecież 
reaktywowanie uzdrowiska mogło 
być „szansą na aktywizację sfery 
usług w mieście dotkniętym bez-
robociem”, zauważył dużo później 
w swojej książce o historii, kulturze 
i ludziach Wodzisławia, Kazimierz 
Cichy, biorący wówczas udział  
w poszukiwaniach wód siarko-
wych i pobieraniu ich próbek.  

Tymczasem zaś od dawna już 
wykorzystywano z powodzeniem wodę 
siarkową w innym miejscu – w wybu-
dowanym w latach 1918-1922 przez 
Rybnickie Gwarectwo Węglowe na za-
chodnio-północnym obrzeżu gminy Za-
wada szybie wentylacyjnym „Zawada”, 
należącym do kopalni „Anna” w Pszo-
wie. Tak pisał o tym w 1936 r. Franci-
szek Hübner: „Szyb pogłębiony jest  
w miocenie. W podszybiu uchwycona 
jest woda, której składnikiem głów-
nym są siarczany […]. Przypływ wody 
do podszybia wynosi 330 m³ na dobę. 
Skład chemiczny jej jest następujący: 
tlenek wapnia 0,7662 gr. w litrze, tle-
nek magnezu 0,1073 gr. w litrze, siar-
czany 1,1191 gr. w litrze […]. Z wody 
tej korzystają, za zezwoleniem lekarza, 
chorzy członkowie kopalni »Anny«”.

Szyb „Zawada”

Także w następnych latach korzy-
stano z wody siarkowej, jaka pojawi-
ła się w szybie „Zawada”. Jej wypływ 
zza obudowy szybowej znajdował 
się na kilku poziomach głębokości:  
10 m, ok. 35 m oraz 260 m (im głębiej, 
tym więcej siarczanów zawierała). Po 
ujęciu odprowadzana była do zbior-
nika zlokalizowanego na poziomie 
105 m, a stamtąd przepompowywa-
na na powierzchnię szybu do łaźni, 
wyposażonej w wanny i prysznice, 
oraz lampowni i maskowni. „Górnicy 
pamiętają, że po wyjeździe szybem 
na powierzchnię w łaźni kąpali się w 
wodzie siarkowej”, piszą autorzy ar-
tykułu o wodach mineralnych i siarce 
oraz złożach gipsu i wapienia na ob-
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szarze eksploatacji górniczej 
kopalni „Anna”, wygłoszonym 
na odbywającej się w 2016 r.  
w Rybniku XXIII Konferencji  
naukowo–technicznej, po-
święconej ochronie środo-
wiska na terenach górni-
czych i pogórniczych kopalń  
w subregionie zachodnim  
województwa śląskiego.

Opiekujący się załogą ko-
palni „Anna” w Pszowie lekarz 
Romański, i pierwszy kierow-
nik jej zakładowego ambu-
latorium, zabiegał w latach 
60. XX w. o wybudowanie 
przy szybie „Zawada” małe-
go sanatorium (pomieszcze-
nia z dziesięcioma wannami), 
w którym mogliby leczyć się 
wodą siarkową górnicy ko-
palni. Starania te przerwała 
niestety przedwczesna śmierć 
lekarza. Tematem tym zain-
teresował się i zajął później 
dyrektor Rybnickiego Zjedno-
czenia Przemysłu Węglowe-
go, Jerzy Kucharczyk, który 
w 1968 r. zlecił wykonanie 
badań ujęć wody siarkowej  
i istniejących wtedy jeszcze jej źró-
deł, nie tylko w szybie „Zawada” ale  
i w terenie – głównie na Wypandowie. 
Okazało się jednak, że są one mało 
wydajne i projekt budowy sanatorium 
upadł. Tym niemniej, z ujęć wody siar-
kowej w szybie „Zawada”, w którym 
do końca lat 60. XX w. zjeżdżał i wy-
jeżdżał jeden oddział wydobywczy, 
korzystano aż do lat 70. tegoż stule-
cia. Likwidacja szybu przez zasypanie 
jego otworu skałą płonną nastąpiła  
w grudniu 1993 r.

Schemat ujęcia wody siarkowej  
w szybie „Zawada”

Na koniec trzeba wspomnieć  
o ciekawej i ambitnej inicjatywie 
sprzed piętnastu lat: trzech uczniów 
ówczesnego Technikum Ochrony 
Środowiska w Wodzisławiu Śl. – Jo-
anna Cichy, Aleksandra Ryszka i Ja-
kub Stebla, postanowiło dotrzeć do 
miejsc występowania jeszcze nadal  
w okolicy dawnego uzdrowiska „Wil-
helmsbad” wód siarkowych, wykonać 
ich analizę i przedstawić realne moż-
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liwości wykorzystania. Kilka takich 
miejsc uczniowie odszukali w terenie, 
pobrali z nich próbki wody i zbadali 
ją w szkolnej pracowni badań labora-
toryjnych, a wyniki swoich dociekań 
zamieścili w napisanej  
w 2004 r. pracy dy-
plomowej pod tytu-
łem Siarkowe wody 
lecznicze na terenie 
powiatu wodzisław-
skiego i możliwości ich 
zagospodarowania .  
W trakcie zbierania 
do niej informacji i da-
nych odwiedzili mię-
dzy innymi podkra-
kowskie uzdrowisko 
siarczano-solankowe 
w Swoszowicach, 
gdzie od 1905 r. leczy się schorzenia 
reumatologiczne, pourazowe narzą-
dów ruchu, przewodu pokarmowego  
i dróg oddechowych, przemiany mate-
rii, zatruć przemysłowych oraz syste-
mu nerwowego; rocznie wykonuje się 
tam około 21 tys. zabiegów ambulato-
ryjnych i 3700 w lecznictwie sanato-
ryjnym. Swoją pracę młodzi ekolodzy 
zakończyli wnioskiem, że występujące 
w rejonie Wypandowa wody siarkowe 
można dalej wykorzystywać w celach 
leczniczych, a podobny do swoszo-
wickiego „zakład mógłby również po-
wstać w Zawadzie”, powtórzyła za au-
torami Iza Salamon w artykule Woda, 
która leczy. Żałować tylko należy, że 
wnioskiem tym nikt się nie zaintere-
sował, a wysiłek uczniów nie ostał 
się nawet w postaci zachowania ar-
chiwalnego egzemplarza ich pracy, za 
którą – co godne jest też podkreślenia 
– otrzymali wyróżnienie w branży che-

mia i odnowa środowiska w konkursie 
prac dyplomowych, organizowanym 
przez Kuratorium Oświaty i Regional-
ny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
WOM w Katowicach.

Staw w pobliżu dawnego uzdrowiska 
„Wilhelmsbad”, z którego m.in. uczniowie 

pobierali wodę do analizy

Kopalnia siarki

Z występującymi na kokoszyckim 
Wypandowie (i w dolinie Zawady) 
źródłami wody siarkowej, z której ko-
rzystało istniejące tam przez ponad 
osiemdziesiąt lat „Uzdrowisko Wil-
helma”, ściśle wiąże się powstanie tuż 
obok niego w latach 80. XIX w. kopal-
ni siarki.

O istnieniu siarki w okolicy Pszo-
wa wiedziano już od dawna. Wiado-
mo bowiem było z prac geologicznych 
Górnego Śląska (m.in. Ferdinanda 
Römera), że jej występowanie zwią-
zane jest ze skałami gipsowymi i wa-
pieniami, a te akurat minerały były 
tutaj nie tylko znane ale i wykorzy-
stywane już w pierwszych latach  
XIX wieku. Kiedy powstała w Pszowie 
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kopalnia węgla kamiennego „Anna”  
i w latach 1856-1862 głębiono jej szyb 
wydobywczy „Johannes” (Jan), natra-
fiono wówczas w trzeciorzędowych 
łupkach osadowych na złoża czystej 
siarki. Fakt ten oraz wykorzystywa-
nie już wówczas źródeł siarczanych 
w Kokoszycach i Zawadzie pozwala-
ło przypuszczać, że siarkę zalegającą 
w podziemnych złożach pszowskiego 
rejonu będzie można z korzyścią po-
zyskiwać, jak to już miało wtedy miej-
sce w Swoszowicach pod Krakowem. 
Na razie jednak wstrzymywano się  
z jej eksploatacją.

Wzmianka w kronice J. Gomoli o powstaniu w 1877 r. kopalni siarki 
obok „Wilhelmsbadu”

Z kolei w latach 1865-1870  
i w 1873 r. na terenie gminy Zawada 
i sąsiadującej z nią gminy Kokoszyce, 
a także okolicznych miejscowości, 
prowadzono badania geologiczne  
w poszukiwaniu węgla i siarki. Do-
konano w związku z tym w kilku 
miejscach próbnych wierceń, które 
pozwoliły natrafić na pokłady węgla 
niedaleko kompleksu leśnego ciągną-
cego się w stronę Pszowskich Dołów, 
a pomiędzy Pszowem i Kokoszyca-
mi rozpoznano na głębokości 160 m 

warstwę wypełnioną czystą siarką. 
Jednocześnie też odkryto na niewiel-
kiej głębokości złoża siarki w pobliżu 
„Wilhelmsbadu”, czego się zapew-
ne spodziewano, bowiem tryskające 
tam źródła wody siarkowej musiały 
pochodzić z warstw siarkonośnych. 
Według wstępnych ustaleń miały one 
posiadać miąższość (czyli grubość 
warstwy skalnej) dochodzącą do 4,5 
m, co gwarantowało sensowność ich 
wydobycia i wykorzystania.

Tak się też niebawem stało, o czym 
dowiedzieć się można zasadniczo  

z dwóch przekazów, pochodzących  
z tego samego prawie okresu, ale 
różniących się treścią. Jednym z tych 
przekazów są informacje Franciszka 
Hübnera, zamieszczone w przywoły-
wanym tu już parokrotnie jego artyku-
le z 1936 r. na temat źródeł siarczanych 
w ówczesnym powiecie rybnickim, 
oraz w jego też autorstwa niepubliko-
wanym i niedatowanym maszynopisie 
opatrzonym tytułem Ziemia rybnicka. 
Chociaż nie ujawnia on skąd czerpał 
wiedzę do podawanych przez siebie 
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informacji, to jednak na ich podsta-
wie oraz cytowanej tu również Kroniki 
gminy Zawada Jana Gomoły, a także 
innych przekazów źródłowych, można 
przyjąć, iż po pewnym czasie od od-
krycia złóż siarkonośnych, do którego 
doszło w wyniku badań geologicz-
nych, zawiązała się spółka, która wy-
stąpiła o zgodę na eksploatację siarki. 
Otrzymała ona koncesję z oznaczony-
mi trzynastoma polami siarkowymi, 
położonymi w kilku gminach powiatu 
rybnickiego i raciborskiego: Pszowie, 
Krzyżkowicach, Rydułtowach, Zawa-
dzie, Kokoszycach, Czyżowicach, Ra-
dlinie, Rogowie, Syryni i Bluszczowie, 
obejmujących 28,5 km² obszaru. Na-
daniom tym przypisano następujące 
nazwy: Bercara, Maybach, Viterbo, 
Island, Montagna, Romagna, Palermo, 
Caltanisetta, Girgenti, Catania, Sicilia, 
Solfara, Theion. Nie wiadomo dlacze-
go pola te akurat tak oryginalnie na-
zwano, ale są to przeważnie nazwy 
włoskich regionów i sycylijskich miej-
scowości, z których pewne słynęły 
wówczas z najbogatszych w Europie 
pokładów siarki.

Nazwy pól siarkowych, głębokości dokonanych na nich odwiertów 
i grubości ustalonych pokładów siarki

W 1877 r. przystąpiono do budowy 
kopalni siarki obok kąpieliska „Wilhel-
ma”. Wzniesiono prowizoryczne budynki 
i rozpoczęto wiercenie szybu wydobyw-
czego. „Pracowano dniem i nocą” – pisze  
F. Hübner – i już „w sierpniu tego roku szyb 
był odbudowany do poziomu 30 stóp”, 
czyli prawie 9,5 m. Pod koniec 1881 r. 
osiągnął głębokość 34,05 m, a docelowo 
39,25 m, co nastąpiło przypuszczalnie  
w połowie 1882 r. Budową szybu kiero-
wał asesor górniczy Otto Lücke.

Powstałej kopalni nadano nazwę 
„Romagna”, nawiązującej niewątpliwie 
do regionu administracyjnego Emi-
lia–Romagna w północnych Włoszech, 
w skład którego wchodzą dwie krainy 
historyczne: Emilia – Romania. Po jej 
uruchomieniu zanikło podobno „źródło 
siarczane położone obok dawniejszego 
zdrojowiska »Zofii« w Zawadzie, a pozo-
stało tylko jedno źródło obok kopalni”, 
natomiast „źródła siarczane zdrojowiska 
»Wilhelma« nie ucierpiały wskutek od-
budowy górniczej”, zapewnia F. Hübner. 
Od nazwy kopalni, obszar naprzeciwko 
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procesie jej wydobycia i przeróbki za-
trudnionych było około 50 pracowników. 
Wkrótce jednak po rozpoczęciu eksplo-
atacji wyszło na jaw, że „wiercenia prób-
ne za siarką musiały być przeprowadzone 

pobieżnie i niesumiennie”, jak 
rzecz ujął F. Hübner, a J. Gomo-
ła napisał, że „wiercenia badaw-
cze za siarką przy kąpielisku 
Wilhelma zdały się być zwod-
nymi”. Okazało się po prostu, 
że pokłady siarki były „bardzo 
minimalne, nie rentujące się”. 
Innymi słowy, koszty jej wy-
dobywania przekraczały spo-
dziewany zysk. Jedynym więc 
w tej sytuacji wyjściem było 
albo zaprzestać zupełnie eks-
ploatacji siarki, albo częściowo 
tylko kontynuować jej wydoby-
cie i sprowadzać jednocześnie 
siarkę z innych okolic. Zdecy-
dowano się na drugi wariant. 
Importowaną siarkę „mieszano 
z miejscową, przerabiano i wy-
wożono gotowe wytwory prze-
ważnie do Austrii”. Niestety, 
Hübner nie podaje, skąd siarkę 
przywożono, ani co z niej wyra-
biano. Stwierdza natomiast, że 
z powodu nierentowności ko-
palni postanowiono w 1886 r. 
zakończyć jej krótki żywot, zaś 
J. Gomoła tak precyzuje ów wą-
tek: „Po uruchomieniu kopalni 
okazało się, że zasoby siarki 
są nieznaczne i nieopłacalne,  

w wyniku czego musiano zakład zamknąć 
w maju 1886 r.” Warto też gwoli ścisłości 
dodać, że według opinii ustnej jednego 
z dawnych mieszkańców Wypandowa, 
przyczyną wstrzymania eksploatacji 
siarki lub przynajmniej ograniczenia jej 

miejsca, na którym się znajdowała oraz 
„Uzdrowiska Wilhelma”, zaczęto nazy-
wać „Romagna” albo „Romania”, co zo-
stało też zaznaczone na ówczesnych 
mapach.

Lokalizacja szybu kopalni siarki 
„Romagna” na współczesnej mapce 
górniczej

Siarkę pozyskiwano metodą górni-
czą, urobek wydobywano szybem na po-
wierzchnię i na miejscu przerabiano. Przy 
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wydobywania miało być pojawienie się  
w kopalni tzw. kurzawki (zjawisko nie-
rzadko spotykane w głębinowych pra-
cach górniczych czy budowlanych, pole-
gające na upłynnieniu luźnych gruntów 
przesączonych wodą, a w efekcie zasypa-
niu piaskiem i zalaniu wyrobiska).  

Przykład drewnianej wieży 
szybowej dawnej kopalni 
XIX-wiecznej; być może taki 
wygląd posiadała też wieża 
szybowa kopalni siarki

Zarejestrowana przez E. Grütznera 
chemiczna fabryka do wytwarzania 
dwusiarczku węgla

W uzupełnieniu swoich infor-
macji F. Hübner nadmienia jeszcze 
o powstaniu w 1882 r. w Kokoszy-
cach „Gwarectwa kopalń siarkowych 
»Romagna«” (Die Gewerkschaft des 
Schwefelberwerkes „Romagna”), któ-
re zamierzało na tamtejszym gruncie 
nr 65, czyli tam gdzie stała kopal-
nia, wybudować fabrykę chemiczną 
do wytwarzania „siarki rafinowanej, 
kwiatu siarczanego etc. Projektu jed-
nak nie zrealizowano”. Na podstawie 
informacji archiwalnych wiadomo, 
że stojący prawdopodobnie na cze-
le owego Gwarectwa niejaki Edward 
Grützner z Raciborza, zarejestrował 1 
października 1885 r. w „Stowarzysze-
niu branżowym przemysłu chemicz-
nego” (Berufsgenossenschaft der che-
mischen Industrie) w Berlinie fabrykę 
lub zakład chemiczny do wytwarzania 
między innymi „schwefelkolenstoffu” 
– dwusiarczku węgla, w którym mia-
ło być zatrudnionych około 10 pra-
cowników. Zachował się też w tych 
materiałach rysunek projektowanego 
kotła parowego do destylacji siarki, 
jaki zamierzano usytuować obok szy-
bu kopalni. Ponieważ jednak dalszych 
informacji o rzeczywistej działalności 
fabryki w archiwaliach brakuje, poza 
kierowanymi do Grütznera wezwania-
mi o uregulowanie jakiś zaległych, nie 
wysokich w sumie opłat, zatem fak-
tycznie chyba projekt ten upadł.

Podpis Edwarda Grütznera
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Rysunek kotła parowego do 
destylacji siarki

Sporą natomiast ciekawostką, 
wymagającą tu odnotowania, jest 
zainteresowanie się wydobywaną  
w Kokoszycach siarką przez młodego 
naukowca z Raciborza, Victora Stegera. 
Był on do tego stopnia zafascynowany 
jej złożami, że uczynił z nich przed-
miot swojej dysertacji doktorskiej. 21 
V 1883 r. obronił na wydziale filozo-
ficznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
pracę na temat siarkonośnych warstw 
w Kokoszycach i występującej w nich 
florze trzeciorzędu (Die schwefel-
führenden Schichten von Kokoschütz in 
Oberschlesien und die in ihnen auftre-
tende Tertiärflora), którą w tym samym 
jeszcze roku wydał drukiem, i uzyskał 
na jej podstawie stopień doktora. Nie 
wnikając w treść tej rozprawy, zwra-
camy jedynie uwagę na podany w niej 
między innymi profil kokoszyckich 
warstw trzeciorzędowych, w których 
występuje siarka, ujawniony podczas 
drążenia szybu tamtejszej kopalni. 
Składa się on mianowicie „z zalegają-
cych kolejno skał łupków gipsowych, 
margli i wapieni, przełamanych czasa-

Fragment mapy z końca XIX w. z nazwą „Romania”
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mi warstwami płynnego piasku”, które 
V. Steger określa terminem polskim 
„kurzawka”. Czyżby zasłyszana opi-
nia o wystąpieniu w kopalni kurzawki 
spowodowała niemożliwość dalszej 
eksploatacji z tego powodu, znalazła  
w tym tekście potwierdzenie?

Strona tytułowa pracy doktorskiej 
Victora Stegera

Drugim ze wspomnianych wyżej 
przekazów, dotyczących powstania 
kopalni siarki w Kokoszycach, są infor-
macje Konstantego Kowola, zamiesz-
czone w jego wydanej w 1939 r. i cy-
towanej tu już Kronice Pszowa, które 
przytacza też parokrotnie tu również 
przywoływany L. Musioł, a za nim 

powielają je późniejsi autorzy incy-
dentalnych wzmianek o kokoszyckim 
„Wilhelmsbadzie”. Otóż wymieniony 
przez K. Kowola niejaki Haberlau, za 
którego miała powstać dopiero ką-
piel Kokoszyce, sprzedał później całą 
majętność niejakiemu też Solichowi 

(z obydwoma nazwiskami 
już wcześniej zetknęliśmy 
się), który z kolei odstąpił ją 
„spółce, na której czele stał 
p. Edward Grücner” [cho-
dzi o Edwarda Grütznera], 
a ten „wywiertał 4 nowe 
szyby pod nazwą Romagra, 
Girgenti, Palermo i Citania; 
ponieważ pokłady były za 
niskie i liche, zaprzestał 
wydobywania siarki, nato-
miast zbudowano zakład 
»Extracya«, [a] siarkę spro-
wadzano z Włoch”. W za-
kładzie tym wyrabiano siar-
czek o nazwie „Filoxera”, 
służący do niszczenia szko-
dnika winorośli, który „wy-
syłano do Francji i Węgier, 
do tępienia owej pchły”.  
Z czasem „zakład przemy-
słu chemicznego nabył ma-
jętny kolończyk Grünen-
berg z Kolonii”, ale nie była 
to chyba szczęśliwa dla 

niego transakcja „ponieważ niedaleko 
Paryża zbudowano taką samą fabrykę 
jak w Kokoszycach, przeto wskutek 
konkurencji francuskiej upadła fabry-
ka w Kokoszycach”.

E. Grützner tymczasem, jak donosi 
dalej K. Kowol, „wyjechał do fabryki 
w Francji i tam pracował jako prosty 
robotnik potajemnie, spisywał wzo-
ry służące do wytworzenia siarczku, 
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wypracował rysunki, żeby polepszyć 
fabrykę siarczku w Kokoszycach, 
lecz nieborak nie miał powodzenia. 
Nareszcie popadł w nędzę i żył z ła-
ski dobrych ludzi, umarł w sile wieku 
i pogrzebion jest w Pszowie”. Zazna-
cza jednocześnie, że był on „dzielnym 
człowiekiem, o czym jeszcze wspomi-
nają w wdzięcznej pamięci robotnicy 
dotąd żyjący”. Żona Grütznera pocho-
dziła ze szlacheckiego rodu Rzewu-
skich i wnieść mu miała ponad 40.000 
pruskich talarów posagu, „która to 
suma przepadła do szczętu”, kończy  
K. Kowol swą opowieść o kopalni siar-
ki i produkcji siarczku na Wypandowie 
w Kokoszycach, a przede wszystkim  
o niezwykłym człowieku, jakim musiał 
być Edward Grützner.

Lista członków Gwarectwa 
kopalń siarkowych „Romagna”, 
a wśród nich Otto Lücke (1), 
Edward Grützner (2)  
i Herrmann Grüneberg (11)

Istnieją zatem dwie wersje, napi-
sane w tym samym mniej więcej cza-
sie przez dwóch autorów, na temat 
powstania i krótkiego żywota ko-
palni siarki w sąsiedztwie „Uzdrowi-
ska Wilhelma” w Kokoszycach oraz 
funkcjonującego przy niej zakładu 
chemicznego. Są to dwie różne wer-
sje, które się wszakże uzupełniają,  
a wsparte innymi jeszcze informacja-
mi, dają w sumie pewien obraz zda-
rzeń, do jakich doszło tam w latach 
70. i 80. XIX w. Obydwaj autorzy nie 
podają niestety źródeł swoich wersji, 
co utrudnia oczywiście ich weryfi-
kację, ale potwierdzenia wymienio-
nych w nich niektórych szczegółów 
można doszukać się w materiałach 
archiwalnych i je skorygować. Tak 
dla przykładu trzeba uczynić z in-
formacją K. Kowola o wywierceniu 
czterech szybów do eksploatacji 
siarki, którym nadano nazwy wło-
skich i sycylijskich miejscowości, gdy 
tymczasem kopalnia posiadała tylko 
jeden szyb (w projekcie planowano 
prawdopodobnie budowę drugie-
go) do jej wydobywania, oznaczony 
rzymską cyfrą I. Te cztery zaś jakoby 
szyby były w istocie odwiertami do-
konanymi na uzyskanych przez wła-
ścicieli kopalni polach siarkowych  
w różnych miejscowościach regionu; 
pól tych jednak, jak wiadomo, było 
trzynaście i wszystkie nosiły takie 
oryginalne nazwy.

F. Hübner w swojej relacji wy-
mienia jedynie nazwisko asesora 
górniczego Otto Lücke’go, K. Kowol 
zaś wspomina o dwóch postaciach: 
majętnym kolończyku Grünenbergu, 
(w dokumentacji archiwalnej figuru-
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je jako Grüneberg, ma na imię Her-
rmann, posiada tytuł doktora i jest 
właścicielem jakiejś fabryki w Kolo-
nii) oraz przede wszystkim o Edwar-
dzie Grütznerze i związanym z nim 
sensacyjnym bez mała wątku. Wielka 
szkoda, że Kowol – który „skrzętnie 
zbierał wszelkie źródła i wiadomości 
do dziejów własnych stron ojczy-
stych”, jak napisał o nim L. Musioł, 
ale „przyjmował [je] dobrodusznie  
i bezkrytycznie” – nie ujawnił jednak 
skąd czerpał informacje o powstaniu 

gdzieś pod Paryżem podobnej fa-
bryki czy zakładu chemicznego, jaki 
Grützner posiadał w Kokoszycach, 
i jego zatrudnieniu się tam incogni-
to w charakterze faktycznie szpiega 
przemysłowego. Być może szczegó-
łowa kwerenda archiwalna wyjaśni 
ten fascynujący temat. Na razie wie-
my na pewno, że Grützner mieszkał 
w Zawadzie i tam zmarł 2 kwietnia 
1895 r. w wieku 63 lat, pozostawia-
jąc żonę Władysławę von Rzewuski.

Pomnik na grobie Franciszka  
i Heleny Raiza Płyta nagrobna
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W latach 30. XIX w. właścicielem byłej karczmy F. Raizy został Wilhelm Mozes. 
W 1935 r. dobudował on do niej dużą salę, w której przez wiele lat skupiało 
się życie towarzyskie mieszkańców Zawady, karczma zaś pełniła nadal funkcję 
przydrożnej gospody. Odtąd posiadłość tę nazywano „Mozesowiec”, a gospodę 
„Barem u Mozesa”. Zarówno bar jak i sala od kilku już lat stoją puste. Na 
zdjęciach „Bar u Mozesa” w latach 90. XX w. i obecny widok „Mozesowca”

Wraz ze śmiercią Edwarda 
Grütznera został zamknięty – moż-
na rzec – rozdział wyjątkowej kariery 
kokoszycko–zawadzkiego skrawka 
wodzisławskiej ziemi, opartej na wy-
korzystaniu leczniczych właściwości 
tryskających tam źródeł siarczanych 
i istniejących pokładów siarki. Ka-
riery, która trwała przez prawie cały 
dziewiętnasty wiek, a związana była 
z powstaniem i działalnością dwóch 
uzdrowisk i jedynej na Górnym Ślą-
sku kopalni siarki. „Sophienbad”  
w Zawadzie w połowie lat dziewięć-
dziesiątych XIX w był już tylko odle-
głym wspomnieniem kurortu, odwie-
dzanego przez gości z odległych nawet 
stron całego Śląska. Nie pracowała już 
wtedy kopalnia siarki „Romagna”, acz-
kolwiek nazwa ta przez kilkanaście 
jeszcze lat utrzymywała się w terenie, 

ani nie produkowała też niczego zare-
jestrowana przy niej fabryka. Działa-
jący zaś po sąsiedzku „Wilhelmsbad”, 
porównywany ze słynnymi naówczas 
uzdrowiskami: dolnośląskim Ląd-
kiem-Zdrój czy słowackimi Cieplicami 
Trenczyńskimi, zamknął właśnie swoje 
podwoje. Rozległy teren uzdrowiska – 
tętniący jeszcze do niedawna gwarem 
kuracjuszy spacerujących po alejkach 
parkowych – i wyrobiska siarki, opu-
stoszał i niszczał. Wreszcie w grud-
niu 1896 r. zabudowania zdrojowe  
w stanie bardzo zdewastowanym (gdyż  
w międzyczasie miał nawiedzić je 
jeszcze pożar), nabył właściciel po-
bliskiej karczmy, Franciszek Raiza,  
i przeznaczył na rozbiórkę, utrzymuje 
F. Hübner, a K. Kowol dodaje, że ku-
pił on również „wszystkie maszyny  
i kosztowne instalacje”.
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Kapliczka stojąca przy dawnym 
wjeździe na teren „Zdroju Wilhelma”

Pozostałość prawdopodobnie po 
dawnym domu zdrojowym (stan 
z lat 70. XX w.) i jego obecny 
widok wraz z dawnym wjazdem 
na teren dawnego uzdrowiska

Kilka lat później właścicielem całe-
go tego obszaru oraz przylegającego 
do niego dużego areału gruntu orne-
go, wynoszącego w sumie 175 mórg 
pruskich (czyli blisko 100 ha), został 
w drodze licytacji rolnik z Kokoszyc, 
Jan Mandera. Nie potrafił jednak od-
powiednio na nim gospodarować  
i w końcu odsprzedał go w 1914 r. 
swojemu bratu Teofilowi. Ten zaś wy-
karczował przede wszystkim stare 
drzewa w okalającym uzdrowisko par-
ku i za pieniądze uzyskane z ich sprze-
daży wyprowadził gospodarstwo  
z kryzysu. Kilka dębów pochodzących 
z tej wycinki nabył proboszcz kościoła 
w Pszowie, ks. Mikołaj Knosała, prze-
znaczając je na zrobienie pierwszych 
20 rzędów ławek do świątyni. Osta-
teczną decyzją Teofila Mandery było 
rozparcelowanie majątku rolnego po-
między swoje dzieci.

Dziś w miejscu, gdzie funkcjono-
wało w XIX w. „Uzdrowisko Wilhelma”, 
stały jego zabudowania i rosły drze-
wa w parku, nie pozostał żaden ślad. 
Cały teren zabudowany jest licznymi 
domami, przeważnie jednorodzin-
nymi, i tylko jeden prawdopodobnie 
wśród nich, dość okazały, może być 
pozostałością po dawnym budynku 
zdrojowym, mocno wszakże już prze-
robionym. Przy wjeździe na tę pose-
sję, który niczym już nie przypomina 
byłego wjazdu na teren uzdrowiska, 
stoi mała, murowana kapliczka słupo-
wa z figurką Matki Boskiej we wnęce  
i z zadbanym obejściem; nie pamięta 
ona już jednak czasów istnienia zdro-
ju, bo zbudowana została prawdopo-
dobnie na przełomie XIX/XX w. i ma 
podobno charakter wotywny.
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zwałowisko ziemi pochodzącej z jego 
drążenia, mocno już zarośnięte. Teraz 
o wydobywanej tam siarce świadczy 
jedynie nazwa pobliskiej ulicy – „Siar-
kowa”.

Nazwa ulicy w pobliżu miejsca istnienia niegdyś kopalni siarki

Trudno jest też obecnie szukać śla-
dów po niegdysiejszej kopalni siarki. 
Nie tak dawno jednak jeszcze na miej-
sce, gdzie się znajdowała, wskazywał 
zapadnięty otwór jej szybu i funda-
menty wieży wyciągowej, a także 
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Pozostałości po kopalni siarki – hałda ziemi nad potokiem 
Zawadka, usypanej podczas głębienia szybu, jego zapadnięty otwór 
i fundamenty wieży wyciągowej
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