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Magnaci i myślniki
W poprzednim odcinku Kącika pisałem o pałacu w Pławniowicach i przy 

tej okazji przypomniałem historię rodu Ballestremów. Wcześniej w Kącikach 
znalazły się informacje o znakomitych śląskich rodzinach Donnesmarcków, 
Tiele-Wincklerów, Hohenlohe, Gieshe. Wielkie rody związane z historią Gór-
nego Śląska, a zwłaszcza z jego przemysłem były i  są niezwykle ważnym 
elementem rozwoju przemysłu, kultury i  cywilizacji regionu. Rozproszone 
informacje o śląskich przemysłowcach w różnych Kącikach proszą się wła-
ściwie o zebranie ich w jednym miejscu. Dzisiaj niespodziewanie stało się to 
proste. I to nie za moją sprawą. Na pomysł pokazania postaci ważnych w hi-
storii śląskiego przemysłu wpadło Stowarzyszenie WRAZIDLOK, a dokład-
nie jego twórca i prezes, Łukasz Zimnoch. Umieszczenie Szlaku Magnatów 
Przemysłowych na mapie Górnego Śląska to kapitalny sposób by pokazać 
region jako ojczyznę wspaniałych postaci tutaj działających, którzy swoimi 
poczynaniami tak znacząco zmieniali krajobraz przemysłowy i kulturalny 
Śląska, pozostawiając swoje ślady w postaci wspaniałych budowli i pałaców, 
jednocześnie zapisując się jakże często pozytywnie w pamięci mieszkańców. 
Znamy lepiej lub gorzej owe obiekty z wycieczek po Górnym Śląsku, ale czy 
potrafimy je skojarzyć z nazwiskami ich twórców i gospodarzy? Czytelnicy 
Kącika Śląskiego nie powinni mieć z tym większych kłopotów, tak więc ten 
Kącik proponuje mały quiz – konwencja Kącika chyba na to pozwala. Spró-
bujcie Państwo skojarzyć znane budowle ze sławnymi nazwiskami.

Czytelnikom mającym trudności z prawidłowym rozwiązaniem qu-
izu odsyłam do wcześniejszych numerów Śląskich Wiadomości Elektrycz-
nych lub też właśnie do strony internetowej Stowarzyszenia WRAZIDLOK 
(emagnaci.pl). Strona ta pokazuje także fotografie wymienionych bu-
dowli oraz mapę Szlaku.

Poza Szlakiem Magnatów Przemysłowych (który zdaje się przyczynić 
do przypomnienia dotąd nie cytowanych w Kąciku postaci) WRAZIDLOK 
pod kierunkiem prezesa Łukasza Zimnocha zajmuje się popularyzacją 
wspaniałości regionu. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest mię-
dzy innymi na rzecz rewitalizacji obiektów historycznych i zabytkowych – 
zwłaszcza przemysłowych. Stowarzyszenie pracuje także na rzecz mniej-
szości narodowych czy języka regionalnego. Nakierowane jest przede 
wszystkim na sprawy Górnego Śląska. W cyklu konwentykli, jak nazwano 
spotkania organizowane przez członków Stowarzyszenia, znalazły się te-
maty dotyczące śląskich magnatów przemysłowych, historyczne pokazy 
multimedialne, ciekawe spotkania, a nawet koncerty i spektakle. Ostat-
nio Łukasz Zimnoch w szczególny sposób postanowił obdarzyć miesz-
kańców regionu niezwykłym prezentem.

Pytacie Państwo, gdzie ów prezent można odebrać? Odpowia-
dam: w Katowicach, przy Bibliotece Śląskiej, w Parku świerklanieckim 
albo na Placu Józefa Piłsudskiego w Pyskowicach. Jeśli ktoś chce poroz-
myślać nad życiem, nad sprawami tego świata, wystarczy przysiąść na 
jednej z tamtejszych ławek. Na każdej znajdziecie myśl, która zaskoczy, 
zdziwi lub sprowokuje do myślenia, a być może będzie także pomocą 
w  rozpoczęciu rozmowy – nawet z nieznajomym sąsiadem z ławki. 

1. Willa Hearinga w Żorach

2. Pałac w Pszczynie

3. Pałac Myśliwski w Promnicach

4. Willa Goldsteinów w Katowicach

5. Pałacyk Fitznera w Siemianowicach Śląskich

6. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

7. Pomnik Hrabiego Redena w Chorzowie

8. Willa Caro w Gliwicach

9. Pałac Borsiga w Zabrzu

10. Sąd Rejonowy w Bytomiu

11. Park zamkowy z ruinami pałacu  

Tiele-Wincklerów w Miechowicach

12. Hansa Haus w Bytomiu

13. Willa Georga Brüninga w Bytomiu

14. Pałac w Pławniowicach

15. Zamek w Mosznej

16. Kościół Zbawiciela w Tarnowskich Górach

17. Pałac w Nakle Śląskim

A. Henckel von Donnersmarck, hrabia Hugon I  

z Siemianowic

B. Architekt Christoph Worbs

C. Thiele-Winkler

D. Von Ballestrem

E. Georg Brüning

F. Felix Wieczorek

G. Thiele-Winkler

H. Architekt Pawel Jackisch, Donnesmarck

I. Friedrich August Borsig

J. Oskar Caro

K. Friedrich Wilhelm von Reden

L. Donnersmarck

M. Wilhelm Fitzner

N. Abraham i Josef Goldstein

O. Baltazar von Promnitz

P. Hochberg von Pless

Q. Ferdynand Haering

Quiz
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Na koniec wypada podać rozwiązanie quizu (choć dla spostrzegawczego 
czytelnika jest ono wprost oczywiste): 1-Q, 2-P, 3-O, 4-N, 5-M, 6-L, 7-K, 8-J, 9-I, 
10-H, 11-G, 12-F, 13-E, 14-D, 15-C, 16-B17-A

mgr inż. Andrzej Czajkowski



łukasz zimnoch, prezes Stowarzyszenia WRAZIDLOK, pomysłodawca 
Szlaku Magnatów Przemysłowych, wykładowca, realizator widowisk multi-
medialnych w tym mappingowych, koncertów, pokazów mody, wyróżnio-
ny nagrodami indywidualnymi za osiągnięcia w obszarze Public Relations 
(„Miód” wyróżnienie nadawane przez „Dziennik Zachodni”, dziesiątka naj-
lepszych rzeczników miesięcznika „Home & Market” w  roku 2011). Autor 
dwóch książek: „Marketing dla naukowca i  inżyniera” i „Po przebudzeniu”. 
Dodatkowo, w naszym środowisku energetyków postać znana jako rzecz-
nik prasowy koncernu energetycznego.

Tabliczki z aforyzmami, których autorem jest Łukasz Zimnoch od kilku tygodni 
zdobią oparcia parkowych ławek, a ich inauguracje Pan Łukasz zawsze łączy z cie-
kawymi wykładami na „tematy różne”. W Katowicach przy Bibliotece Śląskiej odbyło 
się spotkanie z autorem, w czasie prelekcji w Świerklańcu poznaliśmy ciekawostki 
Parku świerklanieckiego, Central Parku w Nowym Jorku, Stadpark w Wiedniu i Par-
ku Alhambra w Granadzie, a w  Pyskowicach usłyszeliśmy „Krótką historię drzew”. 
 Teraz  kolejne ławki w innych parkach czekają na swoje „myślniki”, a  szczęśliwcy, 
obecni na przyszłych wernisażach, na kolejne ciekawe wykłady. Zaś radością gospo-
darza Kącika Śląskiego byłoby pojawienie się aforyzmów w języku śląskim.


