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Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce publikację zatytułowaną „Wisła 
na dawnej pocztówce”, będącą katalogiem wystawy ple-
nerowej zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną im. Jana Śniegonia w Wiśle latem 2020 roku. Zarówno 
wystawa, jak i jej katalog zostały przygotowane w ramach 
realizacji zadania „Niepodległa na kresach południowych” 
dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”. Tak duże przedsięwzięcie nie 
byłoby możliwe, gdyby nie pomoc finansowa Gminy Wisła, 
która wsparła projekt biblioteki. Serdeczne podziękowania 
należą się zatem władzom miasta, które do dziś pozostaje 
modelowym przykładem jak w czasach II Rzeczypospoli-
tej zmieniła się rzeczywistość niewielkich i położonych na 
uboczu miejscowości letniskowych.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zrealizować 
marzenie zaprezentowania mieszkańcom i turystom cy-
wilizacyjnego skoku jakiego dokonała Wisła między 1919 
a 1939 rokiem, w okresie po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę. W czasach austriackich Wisła pozostawała 
jedną z wielu wsi wypoczynkowych, niedofinansowaną 
i pozbawioną większej letniskowej infrastruktury. Pod rzą-
dami II Rzeczypospolitej przekształciła się w nowoczesny 
i modny kurort, do którego doprowadzono utwardzone 
drogi i kolej, i została wzorcowo rozbudowana, głównie 
w stylu modernistycznym. Budynki użyteczności publicz-

nej (Dom Zdrojowy, poczta) i infrastruktura rekreacyjno-
-sportowa (basen, park, skocznie narciarskie) oraz wille 
i pensjonaty – stały się znakami nowych czasów, nowej ery 
w dziejach Wisły.

Realizacja zadania „Niepodległa na kresach połu-
dniowych” nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc grona 
osób, które pasjonują się dziejami Wisły i zbierają dawne 
pocztówki. Bezinteresownie swoje wspaniałe kolekcje 
udostępnili Krzysztof Rulczyński i Michał Soska, a także 
mieszkańcy Wisły: Krystian Piszczek, Wanda Kubień, Da-
nuta Szczypka, Ryszard Wrzecionko, Maria Szlaur-Bujok, 
Renata Czyż (z materiałów zebranych przez Jana Kropa), 
Elżbieta Wantulok, Grażyna Pokorska, Kazimierz Heczko 
z Ustronia i Stefan Gardawski z Warszawy. Nasze wspólne 
przedsięwzięcie byłoby uboższe, gdyby nie pomoc i udo-
stępnienie wybranych pocztówek z bogatych zbiorów róż-
nych instytucji kultury: Biblioteki Śląskiej w Katowicach, 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Biblioteki 
Narodowej (Polona) w Warszawie i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle. 

Pocztówka to specyficzna forma działalności wydaw-
niczej, która przysparza wielu problemów przy identyfiko-
waniu jej wykonawcy. W krąg instytucji sprawczej wcho-
dzą fotografowie, nakładcy, drukarnie, księgarnie i osoby 
prywatne. Najstarsze karty pocztowe przedstawiające Wi-
słę wydawali najczęściej cieszyńscy drukarze i księgarze: 
Eduard  Feitzinger i Zygmunt Stuks oraz wiślański kupiec 

Słowo od Wydawcy



8

Maurycy Roth. W latach międzywojennych pojawia się 
szereg nowych wykonawców z Cieszyna, Ustronia i Wi-
sły, ale także Bielska, Gliwic, Milówki, Krakowa i Warsza-
wy (Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”). 
Wśród nich szczególną uwagę zwracają świetne fotografie 
Tadeusza Kubisza, który prowadził zakład w Cieszynie sam 
lub do spółki z Maciejem Święchem. Pocztówki wydawał 
również niezidentyfikowany fotograf sygnujący swe prace 
znakiem graficznym w kształcie twarzy, który zapewne 
mieszkał w Wiśle.

Wiele problemów rodzi datowanie poszczególnych kart 
pocztowych. Wykonane zdjęcie wydawcy czasem powie-
lali kilka razy, stąd fotografie nawet opatrzone datą rocz-
ną niejednokrotnie przedstawiają stan sprzed kilku lat. 
W ustaleniu daty wydania karty pomagają podawane poni-
żej opisy widoków, a zwłaszcza utrwalone na nich budyn-
ki (jeśli znany jest czas ich wzniesienia), zapiski nadawcy, 
ewentualnie czytelna pieczątka poczty lub analiza histo-
ryczno-porównawcza. Pod każdą kartą podano wynik tych 
poszukiwań: miejsce wydania, nazwę wydawcy lub nazwi-

sko fotografa i datę wydania. W wielu przypadkach jed-
nak wydawca, miejsce i data wydania pozostają nieusta-
lone, choć wiele pracy zostało włożonej w odszyfrowanie 
tych danych.

Specjalne podziękowania należą się tu Autorom wstę-
pów, którzy z punktu widzenia historii i historii sztuki 
opatrzyli niniejsze wydawnictwo krótkimi komentarzami, 
odkrywając nowe fakty. Danuta Szczypka w wielu wypad-
kach ustalała merytoryczną treść opisów zamieszczonych 
pod pocztówkami, daty budowy willi i pensjonatów oraz 
prostowała wiele pomyłek popełnianych i powielanych 
przez lata. Dzieje Wisły nadal zaskakują i wiele faktów po-
zostaje jeszcze do zbadania. Niechaj to wydawnictwo in-
spiruje kolejne pokolenia do odkrywania Wisły na nowo… 
Życzymy miłej lektury!

Renata Czyż
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Ladies and gentleman,

we are very proud to present to you an album „Wisla on 
the old postcards” which is also a cataloque of an outdoor 
exhibition arranged by the Public Library named after Jan 
Sniegon in Wisla in the summer of 2020. Both the album 
and the exhibition were elements of a much bigger project 
called „The Independent on the South Borderlands” spon-
sored by the state programme „Independence” conducted 
in years 2017-2022. Such a big project would not have been 
possible without a very substantial financial support from 
the local authorities of Wisla – a town which is a model 
example of the development of small and distant holiday 
villages in times of the II Republic of Poland.

Thanks to the support and involvment of a significant 
number of people we have been able to present the in-
habitants of our town and the tourists the enormous civ-
ilization leap that took place in Wisla after regaining the 
independence in the years 1919-1939. In the times of the 
Austrian Empire Wisla was just one of many poor holiday 
villages with no significant tourist infrastructure. After 
regining the independence it changed into a very modern 
and popular holiday resort with a well developed road net-
work and a new railway line. Some modern public build-
ings (the Spa House and the Post Office), the sport and lei-
sure facilities (a swimming pool, a park, ski jumps) as well 
as a number of new, modern villas and guesthouses have 
become a sign of a new era in the history of  Wisla. 

Our project „The Independent on the South Border-
lands” would not have been possible without the help and 
support from the people who are keen passionates of the 
history of  Wisla and who have impressive collections of 
postcards of our town. The collections were shared with us 
by Krzysztof Rulczynski and Michal Soska and some inhab-
itants of our own: Krystian Piszczek, Wanda Kubien, Da-
nuta Szczypka, Ryszard Wrzecionko, Maria Szlaur-Bujok, 
Renata Czyz (from Jan Krop’s collection), Elzbieta Wantu-
lok, Grazyna Pokorska, Kazimierz Heczko from Ustron and 
Stefan Gardawski from Warszawa. We were also able to 
use some very rich collections of postcards from the Sile-
sian Library in Katowice, the Museum of Cieszyn Silesia in 
Cieszyn, the National Library of Poland (Polona) in Warsza-
wa and the Public Library in Wisla.

Postcards are a very unusual form of publishing activity 
especially as far as the problem of the author is concerned. 
There is no one person but a number of people who are in-
volved in the process: photographers, publishers, printing 
houses, bookshops and private people. The oldest post-
cards showing Wisla were published by printing houses and 
bookshops from Cieszyn: by Eduard Feitzinger and Zygmunt 
Stuks and Maurycy Roth from Wisla. In the interwar period 
some new authors appeared in Wisla, Cieszyn and Ustron 
but also in Bielsko, Gliwice, Milowka, Krakow and Warsza-
wa (Polish Raiway Society „Ruch”). Some most interesting 
ones were the photographs of Tadeusz Kubisz who used to 
run a photo shop in Cieszyn with a partner  Maciej Swiech. 

A word from the publisher
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There are also some very interesting postcards by an uni-
dentified photographer who used to sign his photos with 
a sign of a face and who probably lived in  Wisla. 

There are a lot of problems with the dating of the post-
cards. Many of them have been reprinted several times 
and that is why even the postcards with certain dates may 
present much older pictures. Several elements can be tak-
en into account while establishing the date of a postcard: 
the buildings in the photo (if the date of the construction 
is known), the text on the postcard, a post office symbol 
and some historical analysis. We have tried to add as much 
information about every postcard as possible: the place of 
issue, the name of the publisher or the photographer and 
the date of issue but sometimes, in spite of all our efforts, 
it was impossible to get any information about some of 
the  postcards. 

We would also like to express our special gratitude to 
the authors of the introduction of this album who have 
added some comments concerning the history of art and 
the history of our town. Mrs. Danuta Szczypka was the one 
who helped us a lot in verifying the information from the 
postcards, establishing the dates of construction of the vil-
las and guesthouse and correcting several mistakes which 
have been often copied for many years. The history of Wis-
la is still hiding a lot of secrets and mysteries and there is 
still a lot to be discovered. We do hope that it will inspire 
the next generations to discover Wisla again and again… 
We wish you a pleasant  reading!

Renata Czyż
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Werte Leser,

die vorliegende Publikation „Weichsel auf alten Ansichts-
karten“ ist ein Katalog einer im Sommer 2020 von der 
Öffentlichen Jan Śniegoń-Bibliothek in Weichsel organi-
sierten Freiluftausstellung in Weichsel. Sowohl die Aus-
stellung selbst, als auch ihr Katalog, wurden im Rahmen 
des Projekts „Polens Unabhängigkeit an der Südgrenze“ 
gefördert, das aus den Mitteln des langfristigen - von 2017 
bis 2022 dauernden - Programms „Die polnische Unabhän-
gigkeit“ finanziert wurde. Ein so großes Vorhaben wäre 
ohne die Unterstützung der Gemeinde Weichsel nicht 
möglich gewesen. Unsere Danksagung gilt also der Stadt-
verwaltung, die ein Paradebeispiel für die Veränderungen 
in Sommerkurorten während der Zweiten Polnischen Re-
publik ist.

Dank des Engagements zahlreicher Personen konnte 
der Wunsch in Erfüllung gehen, Einwohnern und Touris-
ten jene Entwicklung darzustellen, die in Weichsel zwi-
schen 1919 und 1939, also nach der Wiedergeburt Polens, 
stattfand. In der k.u.k. Zeit war Weichsel eine von vielen 
ländlichen Sommerfrischen, ohne größere finanzielle 
Mittel und entsprechende Fremdenverkehrsinfrastruk-
tur. Im Vorkriegspolen wurde es zu einem modernen und 
beliebten Kurort, der über Pflasterstraßen und die Eisen-
bahn erreicht werden konnte. Der Ort wurde beispielhaft 
im Stil der Moderne ausgebaut. Die öffentlichen Gebäude 
(Kurhaus, Postamt), die Sport- und Freizeitinfrastruktur 

Vorwort des Herausgebers

(Schwimmbad, Park, Skisprungschanzen) sowie die Villen 
und Pensionen wurden zu Wahrzeichen einer neuen Ära in 
der Geschichte Weichsels.

Die Erfüllung dieser Aufgabe wäre auch nicht ohne Hilfe 
einiger Personen möglich gewesen, die passionierte Ken-
ner der Lokalgeschichte sind und alte Ansichtskarten sam-
meln. Völlig unentgeltlich stellten die Postkartensammler 
Krzysztof Rulczyński und Michał Soska sowie die Einwoh-
ner von Weichsel: Krystian Piszczek, Wanda Kubień, Da-
nuta Szczypka, Ryszard Wrzecionko, Maria Szlaur-Bujok, 
Renata Czyż (Sammlung von Jan Krop), Elżbieta Wantulok, 
Grażyna Pokorska, Kazimierz Heczko aus Ustron und Ste-
fan Gardawski aus Warschau uns ihre Sammlungen zur 
Verfügung. Unser Werk hätte sich nicht so umfassend rea-
lisieren lassen, wenn uns einige Kultureinrichtungen mit 
ihren Beständen nicht geholfen hätten: die Schlesische 
Bibliothek Kattowitz, das Museum für Teschener Schlesien 
in Teschen, die Nationalbibliothek (Polona) Warschau und 
die Öffentliche Jan Śniegoń-Bibliothek in Weichsel.

Die Ansichtskarte ist eine besondere Form der verlege-
rischen Tätigkeit, bei der die Identifikation des Urhebers 
oft kaum möglich ist. Als Verleger fungieren hier Photo-
graphen, Verlage, Druckereien, Buchhandlungen und Pri-
vatpersonen. Die ältesten Ansichtskarten aus Weichsel 
wurden meistens von Teschener Druckereien und den 
Buchhändlern Eduard Feitzinger und Zygmunt Stuks so-
wie vom Weichsler Kaufmann Maurycy Roth herausge-
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geben. In der Zwischenkriegszeit kamen neue Verleger 
aus Teschen, Ustron und Weichsel, aber auch aus Bielitz, 
Gleiwitz, Milówka, Krakau und Warschau (Polnischer Ver-
ein für Eisenbahnbuchhandlungen) hinzu. Hervorzuheben 
sind hier die guten Fotos von Tadeusz Kubisz, der seinen 
Verlag in Teschen alleine oder in Kooperation mit Maciej 
Święch betrieb. Es gab auch Ansichtskarten eines unbe-
kannten Photographen mit einem Firmenzeichen in Form 
eines Gesichts, der wahrscheinlich in Weichsel wohnte.

Es bereitete viele Schwierigkeiten, die Ansichtskarten 
zu datieren. Die Fotos wurden oft mehrmals vervielfältigt, 
so dass das Bild oft einige Jahre älter ist, als das Datum 
des Poststempels. Die Beschreibungen der Abbildungen 
erlauben oft, eine Ansichtskarte zu datieren; genauso wie 
die Entstehungszeit der Gebäude (sofern bekannt), die No-
tizen des Absenders, der Poststempel oder die historische 
vergleichende Analyse. Bei jeder Ansichtskarte wurde das 
Untersuchungsergebnis angegeben: Verlag, Photograph, 

Veröffentlichungsdatum. Der Verleger ist aber oftmals un-
bekannt, wenn auch die Entzifferung dieser Daten viel Auf-
wand verlangte.

Eine besondere Danksagung gebührt den Autoren der 
Einführungen, die kurze historische und kunsthistorische 
Kommentare zu dieser Publikation anfertigten und dabei 
diverse Entdeckungen machten. Danuta Szczypka inter-
pretierte in vielen Fällen die Beschreibungen auf den An-
sichtskarten, bestimmte die Baujahre der Villen und Pen-
sionen und berichtigte manche hartnäckige Fehler. Die 
Geschichte Weichsels birgt immer noch Überraschendes. 
Möge diese Publikation die kommenden Generationen 
dazu ermuntern, Weichsel neu zu entdecken. Wir wün-
schen eine angenehme Lektüre!

Renata Czyż
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Początki rozwoju turystyki na terenie Wisły przypadają 
na ostatnie dwudziestolecie XIX wieku. Należy jednak pa-
miętać, że w okresie wcześniejszym zjeżdżały do wsi pod 
Baranią Górą osoby chcące dotrzeć do początków rzeki 
Wisły. Z podróży tych ukazywały się nie tylko opisy źródeł 
Białej i Czarnej Wisełki, ale także miejscowości i jej miesz-
kańców. Autorzy podkreślali wyjątkowe walory klimatycz-
ne i krajobrazowe tej części Beskidu Śląskiego. Nie pomijali 
faktu i swego zdziwienia, że górale zamieszkujący wieś, poza 
nielicznymi wyjątkami, byli ewangelikami  augsburskimi.

Największe zasługi w „odkryciu” Wisły jako miejscowo-
ści, która stała się niebawem letniskiem, miał Bogumił Hoff, 
który w 1882 roku po raz pierwszy ją odwiedził, a trzy lata 
później zakupił kawałek ziemi. Teren u ujścia Pinkasowe-
go potoku do rzeki Wisły, nazwał Bożymdarem, na którym 
wzniósł dwa drewniane domy. W jednym z nich nazwanym 
„Warszawą” zamieszkał wraz z żoną Jadwigą. Zauroczony 
Wisłą poświęcił się jej promowaniu jako ośrodka wypo-
czynkowego o wyjątkowych walorach  klimatycznych.

Działalność Bogumiła Hoffa wspierał, a następnie 
kontynuował jego syn Bogdan, który prowadził szeroką 
akcję promującą wieś u stóp Baraniej Góry w środowisku 
warszawskim, a następnie krakowskim. To dzięki niemu 
przyjechali do Wisły, a następnie zbudowali tu swoje wil-
le m.in. Henryk Dynowski, Julian Ochorowicz czy ks. Ju-
liusz Bursche, późniejszy zwierzchnik polskiego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego.

Wisła – od letniska do kurortu

Dalekosiężnymi planami Bogdana Hoffa było prze-
kształcenie biednej, góralskiej wsi w ośrodek uzdrowisko-
wy. W tym celu w 1903 roku zakupił istniejący już hotel 
„Luisenhof” („Louisenhof”), któremu nadał nową nazwę 
„Piast”. Przystąpił także do tworzenia zakładu hydropa-
tycznego, który nazwał „Źródła Wisły”. Jego uruchomienie 
przypadło na czas, kiedy na Śląsku Cieszyńskim prężnie 
rozwijał się ruch turystyczny. W 1907 roku Wisłę odwie-
dziło ok. 700 osób, a w latach następnych liczba ta stale 
rosła. To spowodowało starania o uznanie wsi za miejsco-
wość letniskową, co dokonało się w 1911 roku, gdy Rząd 
Krajowy w Opawie ogłosił jej takowy status. 

Wybuch wojny w 1914 roku spowodował, że ruch tu-
rystyczny prawie całkowicie ustał. Po jej zakończeniu 
nie tylko się odnowił, ale zaczął bardzo szybko rozwijać. 
Wpływało na tę sytuację wiele czynników. Fundamentalne 
znaczenie miał rozwój komunikacji. W 1929 roku oddano 
do użytku linię kolejową z Ustronia Polany do centrum Wi-
sły, a w 1933 do Głębiec. Tym samym ziściły się marzenia 
i starania wiślan, które zaczęli czynić w 1882 roku, żąda-
jąc budowy kolei przez Ustroń do Cieszyna oraz do Żywca 
czyli połączenia linii koszycko-bogumińskiej z galicyjską. 
Dodatkową atrakcją nowej linii stały się dwa wiadukty za-
projektowane przez inżynierów Tadeusza Mejera i Stani-
sława Saskiego. Trzyprzęsłowy nad doliną Dziechcinki był 
niewielki (68,60 m długości i 13,80 wysokości), ale sied-
mioprzęsłowy w Łabajowie uznany został za arcydzieło 
budownictwa kolejowego, gdyż po moście w Jaremczu nad 
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Prutem był najdłuższym i najwyższym w Polsce (122 m 
dłu gości i 25,60 wysokości). 

Rozległość Wisły (111 km2), rozproszona zabudowa i gór-
skie ukształtowanie terenu nie ułatwiały władzom gmin-
nym spełnienia obowiązku dbania o sieć i jakość lokalnych 
dróg. Większość z nich wiodła wzdłuż rzeki bądź potoków 
i była niszczona podczas częstych powodzi. Ich remont, 
a także budowa wiązała się z regulacją rzeki Wisły i koryt 
mniejszych cieków wodnych. Do głównych prac przystąpio-
no w 1925 roku po kolejnej katastrofalnej powodzi. W latach 
1926-1936 zbudowano 6 mostów żelbetowych, 3 drewniane 
i 10 mostków nad potokami. Ważną inwestycją była budowa 
drogi brukowanej z licznymi serpentynami z Wisły Głębiec 
przez Kubalonkę do Istebnej oddana do użytku w 1932 roku. 
Poprawa jakości dróg przyczyniła się do rozwoju komunika-
cji samochodowej i autobusowej oraz organizacji licznych 
zawodów motocyklowych. 

Na rozwój letniska miała także wpływ elektryfikacja. 
W 1928 roku władze wsi przystąpiły do planowej budowy 
sieci. Dzięki tym działaniom doprowadzono energię elek-
tryczną do głównych wiślańskich dolin (bez wielu górskich 
przysiółków). Planowano także budowę wodociągu i kana-
lizacji, jednak do realizacji tych przedsięwzięć nie doszło 
ze względu na wybuch wojny w 1939 roku.

Zabudowa Wisły do końca lat 20. XX wieku była roz-
proszona ze względu na górski charakter. Centrum wsi nie 
odpowiadało potrzebom i standardom miejscowości letni-
skowej. Inwestycje zrealizowane w latach 1926-1939 (bu-
dowa szkoły, Domu Zdrojowego, siedziby Urzędu Gminne-
go, Urzędu Pocztowego i Domu Zborowego) przyczyniły się 
do uporządkowania przestrzeni architektonicznej tej czę-
ści miejscowości. Kolejną inwestycją realizowaną od 1936 
roku było stworzenie parku uzdrowiskowego. Ten pas zie-

leni ciągnął się od pomnika „Źródeł Wisły” dłuta Konstan-
tego Laszczki z 1937 roku, po wschodniej stronie kościoła 
ewangelickiego oraz szkoły aż po Dom Zdrojowy (Uzdro-
wiskowy). Basen wraz z parkiem kąpielowym i kortami to 
inwestycja z lat 1931-1935 (budowa wieży 1937 rok).

Dla rozwoju Wisły niebagatelne znaczenie miała rezy-
dencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Zadnim Gro-
niu wzniesiona z funduszy Skarbu Śląskiego, według pro-
jektu Adolfa Szyszko-Bogusza. Była darem ludu śląskiego 
dla głowy państwa. Zbudowano ją na miejscu drewnianego 
zameczku myśliwskiego arcyksięcia Fryderyka Habsburga, 
który spłonął w grudniu 1927 roku w trakcie prac adapta-
cyjnych na potrzeby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Inwestycje w infrastrukturę miejscowości, obiekty spor-
towe (skocznie narciarskie, korty, kręgielnie, lodowisko, 
basen ze skocznią do wody), organizowanie znaczących 
imprez kulturalnych (np. Tydzień Gór, Wakacyjny Instytut 
Sztuki) i promocja walorów miejscowości spowodowały, że 
następował systematyczny wzrost liczby gości odwiedza-
jących Wisłę. W 1928 roku odwiedziło miejscowość ponad 
1500 osób, a dziesięć lat później, w 1938 roku, już prawie 
13 tysięcy (12 935).

Na rosnącą liczbę gości odwiedzjących Wisłę miały tak-
że wpływ stosunkowo niskie ceny obowiązujące w obiek-
tach świadczących usługi gastronomiczne i noclegowe, 
co było podkreślane we wszystkich folderach i przewod-
nikach. Baza hotelowa i pensjonatowa bardzo prężnie się 
rozwijała i do 1935 roku uruchomionych zostało 90 pen-
sjonatów. Działały schroniska na Baraniej Górze, Stożku, 
Kozińcach i Soszowie. Dbano także o jakość usług. W tym 
celu w 1936 roku uruchomiona została szkoła kształcąca 
przyszłe kadry hotelarskie (obecnie najstarsza szkoła tego 
typu w Polsce).
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W przeszłości Wisły (do 1939 roku) jako miejscowości 
wypoczynkowej i turystycznej można wyszczególnić dwa 
okresy. Pierwszy, w czasach monarchii Habsburgów, trwa-
jący od lat 80. XIX wieku do wybuchu I wojny światowej, 
charakteryzował się tworzeniem podstaw dla rozwoju 
wsi i zmianą jej profilu gospodarowania. Okres między-
wojenny, już w wolnej II Rzeczypospolitej, szczególnie 
lata 30. XX wieku, przyniosły nie tylko prężny jej rozwój, 
ale przede wszystkim zmieniły obraz urbanistyczny i ar-
chitektoniczny. Było to możliwe m.in. dzięki środkom fi-
nansowym płynącym ze Skarbu Śląskiego i polityce władz 

autonomicznego województwa śląskiego, które realizowa-
ły zrównoważoną koncepcję rozwoju Śląska. Wisła była 
jedną z wielu wsi, która przeszła w tym okresie ogromne 
przeobrażenia, gdyż miała stać się miejscowością godną 
siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Danuta Szczypka
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W XIX wieku w Wiśle ukształtowało się swoiste cen-
trum, skupione wokół kilku murowanych budynków. Naj-
ważniejszym z nich była klasycystyczna bryła ewange-
lickiego kościoła Apostołów Piotra i Pawła wzniesionego 
w latach 1833-1838 według projektu Edwarda Koerbera. 
Dobudowana w latach 1861-1863 wieża zaakcentowała 
dominację kościoła w przestrzeni. W jego bliskim sąsiedz-
twie znajdowały się niewysokie budynki, będące własno-
ścią parafii: plebania, szkoła i gospoda, które usytuowane 
wzdłuż głównej drogi tworzyły swoistą ulicówkę. W innych 
częściach Wisły murowane budynki występowały spo-
radycznie. Były to leśniczówka w Czarnem (z 1850 roku), 
neogotycki kościół katolicki Wniebowzięcia NMP (1852), 
szkoły w Czarnem i Jaworniku (odpowiednio 1879 i 1898). 

W wiejskiej zabudowie Wisły z XIX wieku dominowały 
drewniane chałupy konstrukcji zrębowej, zwykle na ka-
miennej podmurówce. Posiadały one nieduże okna i dwu-
spadowe, gontowe dachy z przydaszkami. Ich front często 
poprzedzał kryty ganek w rodzaju otwartej werandy. Wnę-
trza dzieliła tzw. sień na przestrzał, która łączyła przód 
budynku z gospodarczym podwórzem. W bliskim sąsiedz-
twie znajdowały się stodoły.

Z drewna wznoszono również habsburskie domki my-
śliwskie, m.in. na Przysłopiu pod Baranią Górą. Pierwszy 
zbudowano w 1855 roku, następny w 1863. Posiadały one 
prostą formę, ograniczając się do podmurowanego par-
teru nakrytego dachem dwuspadowym. Nowe elemen-

Zmiany w architekturze Wisły  
do 1939 roku

ty estetyczne wprowadzał dom zajezdny „Rackelhahn” 
z 1884 roku w Czarnem. Podłużną bryłę budynku rozbijał 
środkowy ryzalit w formie dwukondygnacyjnego, drewnia-
nego portyku, który zaskakiwał snycerskimi zdobieniami 
balustrad arkadowej galeryjki czy nadwieszonego łuku 
pod frontową strzechą. Wszystkie te elementy miały od-
niesienia do tzw. stylu szwajcarskiego, szerzej zwanego al-
pejskim i rozwijanego w XIX wieku na terenie Austro-Wę-
gier, zwłaszcza w górskich uzdrowiskach.

Kolejne habsburskie budynki na terenie Wisły na różny 
sposób wpisywały się w estetykę stylu alpejskiego. Wznie-
siony w 1898 roku pałacyk myśliwski na Przysłopiu na wy-
sokości piętra eksponował nadwieszoną na kroksztynach 
galerię widokową z dekoracyjną balustradą obiegającą 
budynek wokół. Następną inwestycją tego typu był par-
terowy zameczek z 1907 roku, który zrealizowano według 
projektu Ernsta Altmanna na Zadnim Groniu. W jego fasa-
dzie zaakcentowano drewniane balustrady tarasu i balko-
nu. Nieopodal niego, w 1909 roku, zbudowano drewnianą 
kaplicę, na kształt której wpłynął spiętrzony systemem 
strzech i przydaszków, a w fasadzie zadaszony ganek 
z profilowanymi filarami i     balustradami. 

Stylistykę domu zajezdnego „Rackelhahn” podjęto 
w hotelu „Luisenhof” z 1885 roku (późniejszy „Piast”), zbu-
dowanym przez cieszyńskiego budowniczego Fritza Fuldę. 
W odróżnieniu od swego poprzednika był to budynek mu-
rowany, ale posiadał dość analogiczny, dwukondygnacyjny 
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portyk, którego drewniane, profilowane filary posadowio-
no na tarasie zdobionym balustradami. Estetykę dwukon-
dygnacyjnego portyku wykorzystano dodatkowo w willach 
„Nelcia” oraz „Dziechcinka” (obie z 1905 roku). 

W nurcie stylu szwajcarskiego utrzymana była rów-
nież willa „Hoff” z 1886 roku, należąca do odkrywcy Wi-
sły, Bogumiła Hoffa, który zbudował ją na zboczu Czerchli. 
Budynek wyróżniał się poprzez wyrzynane wzory desek 
elewacyjnych i balkonowych balustrad, jak i nadwieszo-
nych łuków pod frontowymi strzechami. W porównaniu do 
zajazdu „Rackelhahn” czy hotelu „Luisenhof” willa pozba-
wiona była drewnianego portyku, miała też bardziej rozło-
żysty dach. Echa bryły tego budynku można było odnaleźć 
w późniejszych projektach willi „Sokół” i „Placówka”, któ-
re ok. 1900 roku zrealizował dla Juliana Ochorowicza syn 
Bogumiła Hoffa, Bogdan. Należy jednak zaznaczyć, że ele-
menty dekoracyjne willi Ochorowicza były skromniejsze 
względem  pierwowzoru. 

W kolejnych projektach architektonicznych Bogdan 
Hoff sięgnął po inne rozwiązania, kojarzone z tzw. stylem 
zakopiańskim, który od końca XIX wieku był swego rodza-
ju odreagowaniem na wpływy alpejskiego nurtu w budow-
nictwie i próbą stworzenia polskiego stylu, opartego na 
wzorach podhalańskich, zdecydowanie propagowanego 
przez Stanisława Witkiewicza. W Wiśle chodziło w tym 
względzie o willę „Zofiówka” z ok. 1900 roku (z serii bu-
dynków wzniesionych dla Juliana Ochorowicza), „Słonecz-
ną” z 1902 roku Henryka Dynowskiego, „Zacisze” z 1903 
roku Juliusza Burschego, jak i „Bożydar” (na użytek własny 
budowniczego). Styl ten charakteryzował się wysokimi, 
dwuspadowymi dachami z przydaszkami w szczytach, 
które dodatkowo dekorowały motywy tzw. słoneczka. 
Balustrady balkonów i tarasów zdobiła snycerka oparta 
na ornamentyce ludowej. Najczęściej wille te były posa-

dowione na kamiennej podmurówce z arkadowymi pod-
cieniami. W tym nurcie pięknie prezentowała się „Koliba”, 
którą w latach 1900-1901 na zboczu Stoczka zbudował 
według swojego projektu Jerzy Warchałowski. 

 Dwudziestolecie międzywojenne dla Wisły było okre-
sem wielkiego rozwoju, również w zakresie architektury. 
W pierwszych latach po wojnie sięgano jeszcze po wzor-
ce tatrzańskie, co znalazło odzwierciedlenie w schronisku 
na Stożku zbudowanym w 1922 roku przez Oddział Cie-
szyński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. O prawdzi-
wym przełomie budowlanym przesądziło doprowadze-
nie linii kolejowej do centrum miejscowości w 1929 roku, 
a następnie jej przedłużenie do Głębiec w 1933 roku. 
W dwóch budynkach dworców kolejowych wprowadzono 
pewne odniesienia do tzw. stylu dworkowego (podłużny 
plan, zaakcentowanie środkowego ryzalitu, klasycyzują-
ce detale). Z kolei w dwóch niedużych domkach dróżnika 
w Obłaźcu i Dziechcince ponownie odwołano się do sty-
lu  zakopiańskiego. 

W latach 1929-1930 wzniesiono bodaj najważniejsze 
dzieło architektoniczne w Wiśle – Zamek Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Zamek w całym regionie utorował 
drogę zupełnie nowemu stylowi jakim był modernizm. 
Plany wykonał krakowski architekt, Adolf Szyszko-Bohusz. 
W swoim projekcie zawarł cechy typowe dla modernizmu, 
takie jak: konstrukcja żelbetowa, nieregularny kształt 
przez zastosowanie ryzalitów, liczne i przestronne otwo-
ry okienne oraz płaskie, tarasowe dachy. Styl ten znalazł 
swoją kontynuację w Domu Zdrojowym, który wzniesiono 
w centrum Wisły w latach 1935-1937. Jego horyzontalna 
i zwarta bryła została urozmaicona wprowadzeniem ciągu 
podcieni w części łączącej urząd gminy z pocztą. Gradację 
brył zastosowano dopiero we wschodniej elewacji, prze-
znaczonej dla restauracji i biblioteki. Autorem projektu był 
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Stefan Tworkowski przy współpracy z Romualdem Pień-
kowskim. Ponadto w centrum miejscowości modernizm 
znalazł odbicie m.in. w budynkach Domu Wojnara i Domu 
Zborowego (oba z lat 1936-1937). 

W dwudziestoleciu międzywojennym na terenie Wisły 
działało kilku koncesjonowanych architektów i budow-
niczych, którzy zaangażowani byli zwłaszcza w projekty 
licznie powstających pensjonatów. Jako pierwszy na dużą 
skalę działał Franciszek Macura, który swoje biuro budow-
lane posiadał w Głębcach. Szczególnie ładnie prezentowa-
ły się jego drewniane wille, w których nawiązywał do stylu 
zakopiańskiego („Bukowa”, „Dąbrówka”, „Bożydar II”, „Gra-
żyna”). W pensjonatach murowanych odwoływał się do 
różnorodnej stylistyki. W zdecydowany sposób preferował 
dachy spadziste („Urocza”, „Małgorzatka”, „Romusia”, „We-
nus” czy  „Józefinka”). 

W latach 30. XX wieku konkurencję dla Franciszka Ma-
cury stworzył Franciszek Landecki, który w Wiśle prowa-
dził prężną firmę budowlaną. Zaprojektował wiele willi, 
zarówno drewnianych, jak i modernistycznych. Jego firma 
realizowała m.in. budowę Domu Wojnara i Domu Zboro-
wego. Budynki drewniane wspierał na kamiennych po-
dmurówkach, niejednokrotnie z arkadowymi podcieniami. 
Charakterystyczne były tu obszerne werandy z oknami 

zwieńczonymi łukiem, które dodatkowo pojawiały się 
w szczytach dachowych, budując niezwykłą estetykę ca-
łości („Złocień”, „Zakopianka”, „Irka”, „Rena”). Z kolei wille 
modernistyczne w przyziemiu obłożone były kamieniem, 
a kubiczny korpus główny flankowały tarasy i werandy 
o zróżnicowanej wysokości. W zdecydowanej większości 
wille te posiadały płaskie dachy („Świtezianka”, „Zorza”, 
„Watra”, „Miła”).

Wyłącznie modernistyczne budynki dla Wisły zaprojek-
tował Tadeusz Michejda, który na co dzień prowadził biuro 
budowlane w Katowicach. Jego realizacje odznaczały się 
dużym wyrafinowaniem i poczuciem architektonicznej 
formy („Oleńka”, „Wierchy”, „Łada”, „Przylesie”, „Idylla” oraz 
budynek szkoły podstawowej w Wiśle Głębcach). Ponadto 
w Wiśle swoje usługi budowlane oferowali: Paweł Czech, 
Henryk Gambiec, Jan Hanus, Paweł Rakowski. Pojedyncze 
wille modernistyczne o ciekawej formie zaprojektowali 
również: Leon Dietz d’Arma, Teodor Bursche i Alfred Wie-
dermann. To właśnie działający w Wiśle architekci zmie-
nili oblicze miejscowości i przekształcili ją w nowocze-
sny  kurort.

Michał Kawulok
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Część I 

W Austro-Węgrzech
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Widok na dolinę Wisły
View over the valley of Wisła

Blick auf das Weichseltal

Wyd. Teschen, E. Feitzinger, [przed 1903 r.], własność: Renata Czyż (z materiałów zebranych przez Jana Kropa)

Po lewej, na tle Czantorii i Bukowej, 
widoczny kościół ewangelicki, po prawej 
kościół katolicki, a w okręgu hotel 
„Louisenhof”, od 1903 r. „Piast”. 

On the left, in the background of Czantoria 
and Bukowa, you can see the protestant 
church, on the right the catholic church and 
in the circle „Louisenhof” hotel, since 1903 
it was named „Piast”. 

Links, vor Hintergrund der Berge Czantoria 
und Bukowa, ist die evangelische Kirche ze 
sehen, rechts die katholische, in der Nähe 
das Hotel „Louisenhof” (seit 1903 „Piast”).
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Hotel „Louisenhof” i widok na centrum wsi
The „Louisenhof” Hotel and a view over the village centre

Hotel „Louisenhof” und Ansicht der Dorfmitte

Wyd. Teschen, E. Feitzinger, 1904 r., własność: Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Hotel „Louisenhof” (od 1903 r. „Piast”) 
wzniesiony w latach 1889-1890 przez 
Fritza Fuldę na miejscu spalonej w 1886 r. 
gospody Gutherza. 

The „Louisenhof” Hotel (since 1903 „Piast”) 
built in 1889-1890 by Fritz Fulda on the place 
of Gutherz Inn burnt in 1886. 

Hotel „Louisenhof” (seit 1903 „Piast”), erbaut 
1889-1890 von Fritz Fulda anstelle des 1886 
abgebrannten Wirtshauses Gutherz.
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Wiślańskie widoki
Views of Wisla

Ansicht von Weichsel

Centrum wsi z kościołem ewangelickim, willa 
„Bożydar” rodziny Hoffów, kościół katolicki, 
arcyksiążęce dworki myśliwskie na polanie 
Przysłop i gospoda „Rackelhahn” obok 
arcyksiążęcej wylęgarni ryb.

The village center with the protestant 
church, villa „Bozydar” of the Hoff family, 
the catholic church, the archduke's hunting 
pavillon on Przyslop clearing, „Reckelhahn” 
inn next to the archduke's fish hatchery.

Dorfplatz mit der evangelischen Kirche, 
Villa „Bożydar” der Familie Hoff, katholische 
Kirche, erzherzogliches Jagdschlösschen auf 
der Pzysłop-Wiese, Gasthaus „Rackelhahn” 
neben der erzherzoglichen Fischzucht.

Wyd. [B.m., ok. 1898 r.], własność: Michał Soska
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Kościół ewangelicki
The protestant church
Evangelische Kirche

Wyd. Teschen, E. Feitzinger, [przed 1918 r.], własność: Renata Czyż (z materiałów zebranych przez Jana Kropa)

Przed kościołem z 1838 r. z wieżą z 1863 r. 
(przebudowaną po pożarze w 1885 r.) 
widoczna fara (plebania) wzniesiona w latach 
1805-1807 i zabudowania gospodarcze, 
po prawej hotel „Louisenhof” z lat 1889-1890 
(od 1903 r. „Piast”). Błędny opis na pocztówce.

In front of the church from 1838 and the 
church tower from 1863 (reconstructed after 
a fire in 1885) you can see fara (a presbytery) 
built in 1805-1807 and some farm buildings, 
on the right „Louisenhof” hotel from 
 1889-1890 (since 1903 named „Piast”). 
There is a wrong description on the poscard.

Vor der 1838 erbauten Kirche (Turm erbaut 
1863, 1885 nach einem Brand umgebaut) 
ist der 1805-1805 erbaute Pfarrhof zu 
sehen, rechts das 1889-1890 erbaute Hotel 
„Louisenhof” (seit 1903 „Piast”). 
Inschrift falsch.
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Widok na centrum wsi z kościołem ewangelickim
View over the village center with the protestant church
Blick auf die Dorfmitte mit der evangelischen Kirche

Za kościołem ewangelickim naprzeciw hotelu 
„Louisenhof” widoczne stajnie (późniejszy 
Zakład Wodoleczniczy) i kuźnia Chmiela.

Behind the protestant church and opposite 
„Louisenhof” Hotel you can see stables (later 
transformed into hydrotherapy plant) and 
Chmiel's smithy.

Hinter der evangelischen Kirche, gegenüber 
dem Louisenhof-Hotel, sieht man Stallungen 
(die spätere Wasserheilanstalt) und die 
Schmiede von Chmiel.

Wyd. [B.m., ok. 1900 r.], własność: Michał Soska
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Kościół ewangelicki w centrum wsi
The protestant church in the village center

Evangelische Kirche und Dorfmitte

Wyd. [Cieszyn, „Kresy”, 1922 r.], własność: Michał Soska

Za kościołem z 1838 r. (wieża z 1863 r.) 
z prawej strony szkoła i karczma zborowa, 
z lewej hotel „Piast”.

Behind the church from 1838 (the tower from 
1863) you can see the school building and the 
inn on the right and „Piast” Hotel on the left.

Hinter der 1838 erbauten Kirche 
(Turm erbaut 1863) ist rechts die Schule 
und das Pfarrwirtshaus zu sehen, links 
das Hotel „Piast”.
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Gospoda przy kościele ewangelickim
The inn next to the protestant church

Wirtshaus bei der evangelischen Kirche

Karczma zborowa wzniesiona w 1827 r. 
na miejscu drewnianej z 1794 r. (obecnie 
Muzeum Beskidzkie).

Congregation inn built in 1827 on the site 
of a wooden inn from 1794 (which is now 
housing the Beskid museum).

Das Pfarrwirtshaus wurde 1827 an der stelle 
eines älteren hölzernen Gebäudes von 
1794 errichtet. Zur Zeit beherbergt dieses 
Gebäude das Beskidenmuseum.

Wyd. [B.m., b.d.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Kościół katolicki
The catholic church
Katholische Kirche

Wyd. [B.m., przed 1918 r.], własność: Krzysztof Rulczyński

Kościół katolicki z 1852 r. z budynkiem 
żandarmerii (dawną szkołą katolicką), 
późniejszą farką (plebanią), na pierwszym 
planie most i wały przeciwpowodziowe.

The catholic church from 1852 and a police 
station (previously catholic school) and later 
presbytery. In the foreground you can see 
a bridge and flood banks.

Die 1852 erbaute katholische Kirche mit 
dem Gendarmerieposten (früher katholische 
Schule, danach Pfarramt), vorne Brücke und 
Hochwasserschutzdamm.
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Kościół katolicki
The catholic church
Katholische Kirche

Na pierwszym planie odpust przed szkołą 
katolicką (później budynkiem żandarmerii 
i fary).

Church fair in front of the catholic church 
(later transformed into a police station).

Vorne Kirtagmarkt vor der katholischen 
Schule (später Pfarramt und 
Gendarmerieposten).

Wyd. Teschen, E. Feitzinger, [przed 1918 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Kościół katolicki
The catholic church
Katholische Kirche

Wyd. Wisła, M. Roth, 1923 r., własność: Krzysztof Rulczyński

Obok budynek po szkole katolickiej, siedziba 
żandarmerii, a następnie fara (plebania).

A building next to the church. At first it 
used to be a catholic church then the police 
station and finally a presbytery.

Neben der Kirche ist die alte katholische 
Schule zu sehen (dann der Sitz der 
Gendarmerie, noch später die Pfarre).
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Kościół katolicki i willa „Maryla”
The catholic church and Villa „Maryla”
Katholische Kirche und Villa „Maryla”

Willa „Maryla” wzniesiona przed 1914 r. 
należała do Marii z Flattów Lewińskiej, 
żony lwowskiego architekta.

Villa „Maryla” built in 1914 for Mary Flatt 
Lewinska wife of an architect from Lwow.

Villa „Maryla”, erbaut vor 1914, Eigentum 
von Maria Flatt verehelichte Lewińska, 
der Ehefrau eines Lemberger Architekten.

Wyd. Wisła, C. Roth, [1927-1939 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Siedziba arcyksiążęcej służby leśnej w dolinie Czarnego
The seat of the archduke's forest service in the valley of Czarne

Erzherzogliches Forsthaus im Czarnego-Tal

Wyd. [B.m., przed 1918 r.], własność: Krzysztof Rulczyński

Budynek murowany wzniesiony w 1850 r. 
oraz drewniane powstałe w 1864 r.

A brick building from 1850 and some wooden 
ones from 1864.

Gemauertes Gebäude von 1850 
und hölzernes von 1864.
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Siedziba leśnej służby arcyksiążęcej w dolinie Czarnego
The seat of the archduke's forest service in the valley of Czarne

Erzherzogliches Forsthaus im Czarnego-Tal

Budynek obecnej siedziby Nadleśnictwa Wisła. The building is now a seat of Wisla Forestry. Zur Zeit Sitz der Oberförsterei Weichsel.

Wyd. [Weichsel, M. Roth, przed 1918 r.], własność: Michał Soska
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Polana Przysłop pod Baranią Górą
Przysłop clearing on Mount Barania

Przysłop-Wiese am Fuß der Barania Góra

Wyd. Milówka, Joachim Tobias, 1930 r., własność: Biblioteka Śląska

Zabudowania z czasów Habsburgów: schron 
dla myśliwych z 1855 r. (pierwszy z prawej), 
dworek myśliwski z 1863 r. wybudowany 
dla Albrechta Habsburga (w głębi), budynek 
gospodarczy i leśniczówka z 1899 r.

Buildings from the times of the Habsburg 
family: hunting lodge from 1855 (the first on 
the right), hunting pavillion from 1863 built 
for Albrecht Habsburg (in the background), 
a farm house and a forestry from 1899.

Gebäude aus der Habsburgerzeit: 
Jagdhütte von 1855 (erstes Gebäude von 
rechts), Jagdschloss von 1863, erbaut für 
Erzherzog Albrecht (im Hintergrund), 
Wirtschaftsgebäude und Försterei von 1899.
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Arcyksiążęcy pałacyk myśliwski pod Baranią Górą
Archduke's hunting lodge on Mount Barania

Erzherzogliches Jagdschloss am Fuß der Barania Góra

Pałacyk wzniesiono na polanie Przysłop 
w latach 1897-1898 r., obok rysunek głuszca, 
cennego trofeum myśliwskiego.

A mansion built on Przyslop clearing in the 
years 1897-1898 and a drawing of a wood 
grouse - a valuable trophy.

Das Jagdschloss wurde 1897-1898 auf der 
Przyslop-Wiese errichtet, daneben das Bild 
eines Auerhahns als wertvolle Jagdtrophäe.

Wyd. Teschen, S. Stuks, [ok. 1902 r.], własność: Michał Soska
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Arcyksiążęcy pałacyk myśliwski
Archduke's hunting lodge on Mount Barania

Erzherzogliches Jagdschloss

W głębi widoczne schron i dworek myśliwski 
na polanie Przysłop pod Baranią Górą.

In the back you can see a hunting shelter 
and a hunting mansion on Przyslop clearing 
on Mount Barania.

Im Hintergrund sieht man die Jagdhütte und das 
Schlösschen auf der Przyslop-Wiese am Fuße 
von Barania Góra.

Wyd. Cieszyn, E. Feitzinger, [przed 1908 r.], własność: Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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Pałacyk myśliwski Habsburgów na polanie Przysłop
Habsburgs' hunting lodge on Przyslop clearing

Habsburgisches Jagdschloss auf der Przysłop-Wiese

Drewniany budynek wzniesiony w latach 
1897-1898 w 1923 r. oddany został 
w dzierżawę Górnośląskiemu Oddziałowi 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
z przeznaczeniem na schronisko 
uruchomione w 1925 r.

A wooden building erected in 1897-1898. 
In 1923 it was leased to Polish Tatry 
Mountains Society to open a tourist shelter 
in 1925.

Das hölzerne Gebäude wurde 1897-1898 
erbaut und 1923 an die Oberschlesische 
Ortsgruppe des Polnischen Tatra-Vereins 
verpachtet, wo seit 1925 eine Berghütte 
betrieben wird.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, 1935-1944], własność: Krzysztof Rulczyński
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Pałacyk myśliwski Habsburgów na polanie Przysłop
Habsburgs' hunting lodge on Przyslop clearing

Habsburgisches Jagdschloss auf der Przysłop-Wiese

Po wzniesieniu murowanego schroniska 
pałacyk Habsburgów w latach 1985-1986 
został przeniesiony do centrum Wisły 
w okolice dworca kolejowego.

The wooden building was moved to 
the centre of Wisla next to the railway 
station in 1985-1986 and a new, brick 
mansion was built.

Nach der Errichtung einer gemauerten 
Berghütte wurde das hölzerne Jagdschloss 
ins Zentrum von Weichsel, neben den 
Bahnhof, übertragen.

Wyd. Ustroń, Foto-Elios, [1932-1939], własność: Biblioteka Śląska
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Wisła
Wisła

Weichsel-Fluss

Wodospady Białej Wisełki, widok na centrum 
wsi z Czantorią i Bukową w tle oraz nowy 
pałacyk myśliwski na polanie Przysłop pod 
Baranią Górą.

Waterfalls of the White Vistula River, a view 
over the village center with Mount Czantoria 
and Mount Bukowa in the backgeound and 
a new hunting pavilion on Przyslop clearing 
on Mount Barania.

Die Wasserfälle der Weißen Weichsel - 
der Blick auf die Dorfmitte mit den Bergen 
Czantoria und Bukowa im Hintergrund und 
dem Jagdschloss auf der auf der Przyslop-
Wiese am Fuß der Barania Góra.

Wyd. Teschen, E. Feitzinger, [ok. 1899 r.], własność: Michał Soska
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Wisła z czasów Habsburgów
Wisła in the times of Habsburgs

Weichsel in der Habsburgermonarchie

Gospoda „Rackelhahn” przy wylęgarni 
ryb, gospodarstwo służby leśnej poniżej 
połączenia Białej i Czarnej Wisełki, 
potok Barański i nowy pałacyk myśliwski 
na polanie Przysłop.

„Rackelhahn” inn next to the fish shelter, 
some farm buildings of the forest service, 
the confluece of the Biala and Czarna Vistula 
River, Baranski stream and a new hunting 
lodge on Przyslop clearing.

Gasthaus „Zum Rackelhahn” neben den 
Fischteichen, der Hof der Försterei unterhalb 
des Zusammenflusses von Weißer und 
Schwarzer Weichsel, der Barania-Bach und 
das neue Jagdschloss auf der Przyslop-Wiese.

Wyd. Teschen, E. Feitzinger, [ok. 1900 r.], własność: Michał Soska
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Gospoda „Rackelhahn”
„Rackelhahn” Inn

Gasthaus Zum „Rackelhahn”

Zajazd Komory Cieszyńskiej wzniesiony 
w 1884 r. przy arcyksiążęcej wylęgarni ryb 
z 1877 r. widocznej w głębi.

Cieszyn Chamber inn built in 1884 next to 
the fish shelter from 1877 in the background.

Das 1884 erbaute Gasthaus der Teschner 
Kammer und die 1877 eingerichtete 
erzherzoglichen Fischzucht.

Wyd. [B.m, przed 1918 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Zameczek arcyksiążęcy na Zadnim Groniu
Archduke's mansion on Zadni Groń

Erzherzogliches Jagdschloss auf dem Zadni Groń

Drewniany zameczek zbudowany w 1907 r. 
wg projektu Ernsta Altmanna dla arcyksięcia 
Fryderyka Habsburga spłonął w 1929 r. 
(błędny opis na pocztówce).

A wooden hunting mansion built in 1907 
by Ernst Altmann for Fryderyk Habsburg. 
Burnt in 1929 (a wrong description on 
the postcard).

Das hölzerne Gebäude wurde 1907 nach 
Plänen von Ernst Altmann für Erzherzog 
Friedrich errichtet. Es ist 1929 abgebrannt 
(Beschriftung falsch).

Wyd. Cieszyn, „Kresy”, 1922 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Zameczek arcyksiążęcy na Zadnim Groniu
Archduke's mansion on Zadni Groń

Erzherzogliches Jagdschloss auf dem Zadni Groń

Po pożarze w 1929 r. na miejscu zameczku 
wzniesiono Zamek Prezydenta RP.

A small castle is the name of the Polish 
president residence built on the site 
archduke's residence which burnt in 1929.

Nach dem Brand im Jahr 1929 wurde an der 
Stelle des Schlösschens das Schloss für die 
polnischen Staatspräsidenten errichtet.

Wyd. Wisła, M. Roth, 1923 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Kaplica przy zameczku arcyksiążęcym na Zadnim Groniu
A chapel next to the archduke's mansion on Zadni Gron

Kapelle neben dem erzherzoglichen Jagdschloss auf dem Zadni Groń

Kaplicę w stylu alpejskim wzniesiono w 1909 r. 
dla Fryderyka Habsburga.

The chapel was built in the alpine style in 1909 
for Fryderyk Habsburg.

Die Kapelle wurden im Alpinstil 1909 für 
Erzherzog Friedrich errichtet.

Wyd. Wisła, C. Roth, [1927-1939], własność: Krzysztof Rulczyński
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Kaplica na Zadnim Groniu
A chapel next to the archduke's mansion on Zadni Gron

Kapelle auf dem Zadni Groń

Wyposażenie wnętrza kaplicy pochodzi 
z rozebranego kościoła w Bystrzycy.

The chapel's furnishing come from a demolished 
church in Bystrzyca.

Die Innenausstattung der Kapelle stammt aus 
der abgerissenen Kirche in Bistritz.

Wyd. Cieszyn, T. Kubisz, 1939 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Chata wiślańska
A hut from Wisla

Bauernhütte in Weichsel

Wyd. Wisła, M. Roth, 1914 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Chata wiślańska
A hut from Wisla

Bauernhütte in Weichsel

Wyd. [Weichsel, M. Roth, ok. 1909 r.], własność: Michał Soska
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Połączenie Białej i Czarnej Wisełki
The confluence of the Biala and Czarna Vistula River
Verbindung der Weißen und Schwarzen Weichsel

Przy drodze widoczna szkoła z 1879 r. Next to the road you can see the school 
building from 1879.

Am Weg sieht man die 1879 erbaute Schule.

Wyd. [Bielitz-Biala], Section Bielitz-Biala des Beskiden Vereins, [ok. 1899 r.], własność: Michał Soska
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U zbiegu dolin Białej i Czarnej Wisełki
At the confluence of Biala and Czarna valleys

Verbindung der Weißen und Schwarzen Weichsel

Po lewej widoczna szkoła z 1879 r. On the left you can see the school building 
from 1879.

Auf der linken Seite sieht man die 1879 
erbaute Schule.

Wyd. Teschen, E. Feitzinger, [B.m., przed 1918 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Dolina Czarnego
The Czarna Valley

Das Tal der Schwarzen Weichsel

Miejsce połączenia Białej i Czarnej Wisełki, 
widoczna leśniczówka (z lewej) i murowana 
szkoła (obecnie teren zapory).

The confluence of the Biala and czarna 
Vistula rivers with a forestry on the left and 
a brick school building (there is a dam now).

Der Zusammenfluss der Weißen und 
Schwarzen Weichsel mit dem Forsthaus 
(links) und der gemauerten Schule. Zur Zeit 
befindet sich die Talsperre an dieser Stelle.

Wyd. Weichsel, M. Roth, [przed 1918 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Wiślańskie widoki
Views of Wisla

Ansicht von Weichsel

Tartak U Fojcików przy połączeniu Malinki 
i Wisełki, centrum wsi i rzeka Wisła.

The sawmill U Fojcikow at the confluence of 
Malinka and Wiselka, the center of the village 
and the Vistula River.

Sägerwerk in der Rotte U Fojcików an 
der Mündung der Malinka in die Weichsel, 
die Dorfmitte und der Fluss Weichsel.

Wyd. Teschen, E. Feitzinger, [ok. 1901 r.], własność: Michał Soska
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Tartak (piła) U Fojcików
The sawmill U Fojcikow

Sägerwerk (Brettsäge) in der Rotte U Fojcików

Nieistniejący tartak przy wylocie doliny Malinki.

Sawmill at the entrance to the Malinka valley 
(does not exist now).

Sägerwerk in der Rotte U Fojcików am Ende des 
Malinka-Tales (abgerissen).

Wyd. Weichsel, M. Roth, [przed 1918 r.], własność: Michał Soska
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Brzegi rzeki Wisły
Banks of the Vistula River

Weichselufer

Fragment drogi Pod Brzegiem i leśniczówki 
na Oszarpanej (Oazie) z nieistniejącej kładki 
prowadzącej na Blejch.

An element of the road Pod Brzegiem and 
a forestry on Oszarpana (Oaza) there used to be 
a small bridge to Blejch.

Ein Stück des Uferweges und des Forsthauses 
auf der Oszarpana (Oaza) mit dem abgerissenen 
Blejch-Steg.

Wyd. Weichsel, M. Roth, [przed 1904 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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W dolinie Dziechcinki
In the Dziechcinka valley

Im Dziechcinka-Tal

Wyd. [B.m., przed 1906 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Dolina Dziechcinki
The valley of Dziechcinka

Im Dziechcinka-Tal

Wyd. Wisła, C. Roth, 1920 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Gospoda „Fojtula”
„Fojtula” inn

Gasthaus „Fojtula”

Gospoda w dolinie Białej Wisełki 
wybudowana przed 1914 r. i należąca do Jana 
Samca, a następnie jego syna Jerzego.

An inn in the Biala Valley built in 1914. It used 
to belong to Jan Samiec, then his son Jerzy.

Das vor 1914 erbaute Gasthaus gehörte Jan 
Samiec und später seinem Sohn Jerzy.

Wyd. Ustroń, J. Samiec, fot. P. Matloch, [przed 1917 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Połączenie Białej i Czarnej Wisełki
The confluence of the Biala and Czarna Vistula River
Verbindung der Weißen und Schwarzen Weichsel

Od prawej widoczne szkoła i leśniczówka. On the right you can see the buildings of 
school and forester.

Rechts sieht man die Schule und das 
Forsthaus.

Wyd. Wisła, M. Roth, 1922 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na Głębce
View over Glebce
Blick auf Głębce

Po lewej widoczna gospoda „Halamówka” 
z 1912 r., w centrum stara szkoła z 1889 r., 
na pierwszym planie przysiółek U Kupca.

On the left you can see „Halamowka” inn 
from 1912 and a school building in the center. 
In the foreground - a hamlet U Kupca. 

Links sieht man das Gasthaus „Halamówka” 
aus dem Jahr 1912, in der Mitte die alte 
Schule von 1889, vorne die Rotte U Kupca.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1933 r., własność: Michał Soska
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Restauracja „Halamówka”
„Halamówka” restaurant
Gasthaus „Halamówka”

Gospoda u Halamy wybudowana w Głębcach 
w 1912 r.

Halama's inn built in Glebce in 1912. Gasthaus Halama, erbaut 1912 in Głębce.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, przed 1939 r.], własność: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
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Szkoła w Malince
The school building in Malinka

Schule in Malinka

Budynek szkoły wzniesiony w 1912 r. 
w miejsce drewnianego z 1871 r. 

The schol building from 1912 built on the site 
of an old, wooden one from 1871.

Das gemauerte Schulhaus wurde 1912 an der 
Stelle des früheren hölzernen Gebäudes von 
1871 errichtet.

Wyd. Ustroń, „Elios”, [przed 1939 r.], własność: Michał Soska
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Szkoła w Jaworniku
The school building in Jawornik

Schule in Jawornik

Po lewej widoczny budynek szkoły z 1898 r. The school building from 1898 on the left. Auf der linken Seite sieht man die 1898 
erbaute Schule.

Wyd. [Wisła, Rolnicza spółka spożywcza, przed 1939 r.], własność: Michał Soska
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W dolinie Wisły
In the valley of Wisła 

Im Weichseltal

Pocztówka wydana na podstawie obrazu Hoffa, 
zapewne Bogumiła.

A postcard based on a portrait of a Hoff's 
painting, probably Bogumil.

Ansichtskarte auf Basis eines Gemäldes von 
Hoff, wahrscheinlich Bogumił Hoff.

Wyd. Cieszyn, Towarzystwo Domu Narodowego, [przed 1918 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Hotel „Piast”
„Piast” Hotel
Hotel „Piast”

Najstarszy hotel w Wiśle wybudowany na 
miejscu gospody Gutherza przez Fritza Fuldę 
w latach 1889-1890, od 1903 r. własność 
Bogdana Hoffa.

The oldest hotel in Wisla built on the site of 
Gutherz inn by Fritz Fulda in the years 1889-
1890, since 1903 it belonged to Bogdan Hoff.

Das älteste Hotel in Weichsel wurde an der 
Stelle des Gasthauses Gutherz von Fritz 
Fulda in den Jahren 1889-1890 erbaut. Seit 
1903 gehörte es Bogdan Hoff.

Wyd. Weichsel, M. Roth, [przed 1918 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Hotel „Piast”
„Piast” Hotel
Hotel „Piast”

Po nieudanych licytacjach w latach 
1911-1913 r. zakupiony w 1913 r. przez Spółkę 
Wiślańską Zakład Leczniczo-Klimatyczny 
założoną m.in. przez ks. Juliusza Bursche 
(zdjęcie wykonane ok. 1908 r.).

After unsuccessful auctions in the years 
1911-1913 the hotel was bought in 1913 
by A Health and Climatic Company founded 
by priest Juliusz Bursche (the photo was 
taken in 1908).

Nach gescheiterten Versteigerungen in 
den Jahren 1911-1913 wurde es 1913 von der 
Kuranstalt Weichsel erworben, die u.a. von 
Pastor Juliusz Bursche gegründet wurde. 
Die Aufnahme wurde ca. 1908 gemacht.

Wyd. Wisła, M. Roth, 1922 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Hoff”
Villa „Hoff”
Villa „Hoff”

Pierwsze budynki wzniesione przez 
Bogumiła Hoffa były małymi domkami na 
parceli „Bożydar”. Willa zwana „Warszawą” 
lub „Hoff” powstała w 1886 r., obok w willi 
„Jasna” z lat 1886-1887 (przeniesionej 
ok. 1902 r. w okolice dzisiejszego dworca 
kolejowego) mieszkał Bogdan Hoff.

The first buildings were constructed by 
Bogumil Hoff on the site of „Bozydar”. The 
villa called „Warszawa” or „Hoff” was built 
in 1886 next to villa „Jasna” built in 1886-1887 
(in 1902 it was moved next to the railway 
station). Bogdan Hoff used to live there.

Die ersten von Bogumił Hoff erbauten Gebäude 
waren kleine Häuschen auf dem sogenannten 
„Bożydargrund”. Die Villa „Warszawa” oder 
„Hoff”, in der Bogumił Hoff wohnte, wurde 1886 
neben der 1886-1887 errichteten Villa „Jasna” 
errichtet, die wiederum ca. 1902 neben den 
Bahnhof neu ufgebaut und von Bogdan Hoff 
bewohnt wurde.

Wyd. Teschen, S. Stuks, [ok. 1898 r.], własność: Renata Czyż (z materiałów zebranych przez Jana Kropa)
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Wodospad na Białej Wisełce i willa „Bożydar”
A waterfall on the Biala Vistula River and villa „Bozydar”

Wasserfall auf der Weißen Weichsel und die Villa Bożydar

Kolejna willa Hoffów „Bożydar” wzniesiona 
została na stokach Czerchli ok. 1895 r.

The next Hoff's villa „Bozydar” built on the 
slopes of Mount Czerchla in 1895.

Eine weitere Hoff-Villa, erbaut ca. 1895 am 
Hang der Czerchla.

Wyd. Teschen, E. Feitzinger, [ok. 1898 r.], własność: Michał Soska
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Willa „Bożydar”
Willa „Bozydar”
Villa „Bożydar”

Na pierwszym planie willa Hoffów (zapewne 
przebudowana „Warszawa”), którą w 1920 r. 
zakupił Roman Sochaczewski, na drugim 
– pensjonat z lat dwudziestych Karoliny 
i Leopolda Gałczyńskich, tzw. „Bożydar II”.

In the foreground Hoff's villa (probably 
„Warszawa”) which was bought in 1920 by 
Roman Sochaczewski, in the background 
a guesthouse „Bozydar II” from the twenties 
of Karolina and Leopold Galczynski.

Vorne eine Hoff-Villa (wahrscheinlich die 
umgebaute „Warszawa”), die 1920 von 
Roman Sochaczewski gekauft wurde. Im 
Hintergrund die Pension von Karolina und 
Leopold Gałczyński aus den 1920er Jahren, 
genannt „Bożydar II”.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, b.d.], własność: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle 
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Willa „Janina”
Willa „Janina”
Villa „Janina”

Willa zaprojektowana i wybudowana 
w 1902 r. przez Bogdana Hoffa dla żony 
Janiny, w 1923 r. stanęła na jej miejscu 
tzw. mała „Bukowa”.

The villa was designed and built in 1902 by 
Bogdan Hoff for his wife Janina, in 1923 it 
was replaced by so-called small „Bukowa”. 

Die 1902 von Bogdan Hoff für seine Frau 
Janina entworfene und erbaute Villa, 1923 
wurde an ihrer Stelle die kleine „Bukowa” 
errichtet.

Wyd. Weichsel, M. Roth, [ok. 1905], własność: Biblioteka Śląska
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Wiślańskie wille letniskowe
Holiday villas in Wisla

Ferienhäuser in Weichsel

Na pierwszym planie domki Juliana 
Ochorowicza wzniesione według planów 
Bogdana Hoffa ok. 1900 r. (od prawej) „Miła” 
i „Zofiówka”, na drugim planie (od prawej) 
„Zacisze” ks. Juliusza Bursche i „Słoneczna” 
Henryka Dynowskiego.

In the foreground Julian Ochorowicz's houses 
designed by Bogdan Hoff around 1900 „Mila” 
and „Zofiowka” (on the right) and Juliusz 
Bursche's „Zacisze” and Henryk Dynowski's 
„Sloneczna” in the background.

Vorne sind die Häuser von Julian Ochorowicz, 
erbaut nach Plänen von Bogumił Hoff um 
1900, zu sehen: von rechts „Miła” und 
„Zofiówka”, hinten von rechts „Zacisze” von 
Pastor Juliusza Bursche und „Słoneczna” von 
Henryk Dynowski.

Wyd. Wisła, M. Roth, [przed 1907 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Sokół”
Villa „Sokol”
Villa „Sokół”

Willa wzniesiona według projektu Bogdana 
Hoffa przez Juliana Ochorowicza w 1899 lub 
1900 r. dla rodziny Leśniewskich z Warszawy.

The villa was designed by Bogdan Hoff and 
built by Julian Ochorowicz in 1899 or 1900 
for Lesniewski family from Warszawa.

Die Villa wurde 1899 oder 1900 nach Plänen 
von Bogdan Hoff von Julian Ochorowicz für 
die Familie Leśniewski aus Warschau erbaut.

Wyd. Wisła, M. Roth, [przed 1909 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Sokół”
Villa „Sokol”
Villa „Sokół”

Pensjonat prowadzony przez siostry Cecylię 
i Ksawerę Leśniewskie z Warszawy.

A guesthouse run by sisters Cecylia and 
Ksawera Lesniewska from Warszawa.

Pension der Schwestern Cecylia und Ksawera 
Leśniewska aus Warschau.

Wyd. Wisła, M. Roth, [przed 1918 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Sokół”
Villa „Sokol”
Villa „Sokół”

Znany pensjonat sióstr Leśniewskich 
sąsiadował z „Placówką” Juliana 
Ochorowicza, w której w 1900 roku mieszkał 
Bolesław Prus.

The popular guesthouse of Lesniewska 
sisters was situated next to Julian 
Ochorowicz's „Placowka” where Boleslaw 
Prus used to live in 1900.

Die bekannte Pension der Schwestern 
Leśniewska befand sich neben der Villa 
„Placówka” von Julian Ochorowicz, in 
der 1900 der Schriftsteller Bolesław Prus 
wohnte.

Wyd. Wisła, C. Roth, 1928 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Maja”
Villa „Maja”
Villa „Maja”

Willa zbudowana przez Juliana Ochorowicza 
w 1904 r. i zakupiona ok. 1908 r. przez 
Helenę Kiełczewską, która prowadziła w niej 
pensjonat, spłonęła w 1911 r.

A villa built by Julian Ochorowicz in 1904 
and bought by Helena Kielczewska in 1908. 
It used to be a guesthouse till 1911 when 
it burnt.

Erbaut von Julian Ochorowicz 1904 und ca. 
1908 von Helena Kiełczewska gekauft, die 
dort eine Pension betrieb. Die Villa ist 1911 
abgebrannt.

Wyd. [Wisła. M. Roth, ok. 1910 r.], własność: Michał Soska
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Willa „Słoneczna”
Villa „Sloneczna”
Villa „Słoneczna”

Dom projektu Bogdana Hoffa wzniesiony 
w latach 1900-1902 dla Henryka 
Dynowskiego, zakupiony w 1920 r. przez 
Romana Sochaczewskiego, spłonął w czasie 
II wojny światowej.

A building designed by Bogdan Hoff in 
1900-1902 for Henryk Dynowski bought by 
Roman Sochaczewski in 1920, burnt in the 
Second World War.

Das Haus wurden nach Plänen von Bogdan 
Hoff in den Jahren 1900-1902 für Henryk 
Dynowski erbaut und 1920 von Roman 
Sochaczewski gekauft. Während des Zweiten 
Weltkrieges ist es abgebrannt.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, b.d.], własność: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
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Willa „Zacisze”
Villa „Zacisze”
Villa „Zacisze”

Dom projektu Bogdana Hoffa wzniesiony 
w 1903 r. dla ks. Juliusza Bursche 
z Warszawy.

A house designed by Bogdan Hoff for priest 
Juliusz Bursche from Warszawa in 1903.

Das Haus wurden nach Plänen von Bogdan 
Hoff 1903 für Pastor Juliusz Bursche aus 
Warschau erbaut.

Wyd. [Wisła, M. Roth, 1909 r.], własność: Stefan Gardawski
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Willa „Zacisze”
Villa „Zacisze”
Villa „Zacisze”

Willa letniskowa rodziny Bursche 
z Warszawy.

A holiday villa of the Bursche family from 
Warszawa.

Sommerfrische der Familie Bursche aus 
Warschau.

Wyd. [B.m., przed 1918 r.], własność: Kazimierz Heczko
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Willa „Zacisze”
Villa „Zacisze”
Villa „Zacisze”

Przed rodzinną willą letniskową  
ks. Juliusz Bursche.

Priest Juliusz Bursche in front of his 
holiday villa.

Vor der Villa steht Pastor Juliusz Bursche.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1931 r., własność: Maria Szlaur-Bujok
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Widok na centrum Wisły ze zboczy Czerchli
View over the center of Wisla from the slopes of Mount Czerchla

Blick vom Czerchla-Hang auf das Zentrum von Weichsel

Na pierwszym planie brama do willi 
„Zacisze”, w głębi kościół ewangelicki, 
szkoła z 1824 r., karczma zborowa, szkoła 
„U Niedźwiedzia”, gospoda i poczta Rothów, 
a naprzeciw willa „Nelcia” Goszyków 
z 1905 r.

In the foreground gate to villa „Zacisze”, 
in the background the protestant church, 
the congregation inn, the school building 
„U Niedzwiedzia”, the Roth's guesthouse 
and the post office and opposite them villa 
„Nelcia” of the Goszyk family from 1905.

Vorne sieht man das Tor der Villa „Zacisze”, 
im Hintergrund die evangelische Kirche, die 
1824 erbaute Schule, das Pfarrgasthaus, 
Schule „U Niedźwiedzia”, Gasthaus und 
Posthaus der Familie Roth. Gegenüber steht 
die Villa „Nelcia” der Familie Goszyk aus dem 
Jahr 1905.

Wyd. Wisła, M. Roth, [przed 1918 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Koliba”
Villa „Koliba”
Villa „Koliba”

Dom wzniesiony na stoku Jarzębatej 
w 1901 r. przez Jerzego Warchałowskiego.

A house built by Jerzy Warchalowski in 1901 
on the slopes of Jarzebata.

Das Haus am Hang der Jarzębata wurde 1901 
von Jerzy Warchałowski errichtet.

Wyd. Weichsel, M. Roth, 1907 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Koliba”
Villa „Koliba”
Villa „Koliba”

Willa projektu Jerzego Warchałowskiego 
wzniesiona w nawiązaniu do stylu 
zakopiańskiego.

A villa designed by Jerzy Warchalowski in 
Zakopane style.

Das Haus wurde 1901 von Jerzy 
Warchałowski im Tatra-Stil errichtet.

Wyd. Weichsel, M. Roth, 1911 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Koliba”
Villa „Koliba”
Villa „Koliba”

Drewniany pensjonat Jerzego Warchałowskiego 
prowadziła jego siostra Maria Mokrzycka.

A wooden guesthouse of Jerzy Warchalowski 
run by his sister Maria Mokrzycka.

Die von Jerzy Warchałowski aus Holz erbaute 
Pension wurde von seiner Schwester Maria 
Mokrzycka betrieben.

Wyd. Weichsel, M. Roth, [przed 1914 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Dziechcinka”
Villa „Dziechcinka”
Villa „Dziechcinka”

Pensjonat Heleny Wiśniewskiej wzniesiony 
w 1905 r.

A guesthouse of Helena Wisniewska built 
in 1905.

Pension von Helena Wiśniewska, erbaut 1905.

Wyd. [Wisła, M. Roth, ok. 1912 r.], własność: Michał Soska
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Willa „Dziechcinka”
Villa „Dziechcinka”
Villa „Dziechcinka”

Pensjonat Heleny Wiśniewskiej zakupiony 
w 1919 r. przez Jana Kossobudzkiego 
i prowadzony przez Teofilę z Kossobudzkich 
Przeździecką.

A guesthouse of Helena Wisniewska bought 
by Jan Kossobudzki in 1919 and run by Teofila 
Kossobudzka Przezdziecka.

Pension von Helena Wiśniewska, 1919 von 
Jan Kossobudzki erworben und von seiner 
Schwester Teofila Przeździecka betrieben.

Wyd. Wisła, M. Roth, 1923 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Ochorowiczówka”
Villa „Ochorowiczowka”
Villa „Ochorowiczówka”

Dom Juliana Ochorowicza z muru pruskiego 
wzniesiony w 1905 r. na Dzielnicach 
i zamieszkały przez uczonego do ok. 1913 r.

A half-timbered house of Julian Ochorowicz 
built in 1905 and lived in by the scientist till 
around 1913.

Fachwerkhaus von Julian Ochorowicz, erbaut 
1905 in der Rotte Na Dzielnicach, bis ca. 1913 
von diesem Gelehrten bewohnt.

Wyd. Wisła, M. Roth, 1925 r., własność: Renata Czyż (z materiałów zebranych przez Jana Kropa)
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Willa „Swoboda”
Villa „Swoboda”
Villa „Swoboda”

W latach międzywojennych dom letniskowy 
prof. Józefa Buzka, dyrektora Głównego 
Urzędu Statystycznego.

In the interwar period it was a guesthouse 
of Professor Jozef Buzek, the director of the 
Main Statistic Bureau.

In der Zwischenkriegszeit das Sommerhaus 
des Direktors des Statistischen Amtes 
Prof. Józef Buzek.

Wyd. Wisła, M. Roth, 1907 r., własność: Grażyna Pokorska
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Willa „Bukowa”
Villa „Bukowa”
Villa „Bukowa”

Pensjonat wzniesiony w latach 1905-1910 
przez ks. Juliusza Bursche, w latach 1923-1935 
prowadzony przez Spółkę „Bukowa Sp. z o.o.” 
założoną m.in. przez ks. Juliusza Bursche 
i Janinę Jędrzejowską, do Spółki należała także 
druga willa tzw. mała „Bukowa”.

A guesthouse built in 1905-1910 by priest 
Juliusz Bursche and run in the years 1923-1935 
by „Bukowa” Company established by Juliusz 
Bursche and Janina Jedrzejowska. The company 
also owned another guesthouse small „Bukowa”.

Pension erbaut 1905-1910 von Pastor Juliusz 
Bursche, 1923-1935 von der „Bukowa GmbH” 
betrieben, deren Gründer unter anderem 
Juliusz Bursche und Janina Jędrzejowska waren. 
Der Gesellschaft gehörte auch eine andere Villa, 
die sog. Kleine „Bukowa”.

Wyd. Wisła, M. Roth, [b.d.], własność: Michał Soska



86

Widok na centrum wsi
View over the village centre

Blick auf die Dorfmitte

Po prawej przed kościołem widoczne stajnie 
(późniejszy Zakład Kąpielowy) zniszczony przez 
powódź w 1915 r., naprzeciw po lewej hotel „Piast”.

On the left in front of the church you can see stables 
(later transformed into public bath) destroyed by 
flooding in 1915, on the left „Piast” hotel.

Rechts vor der Kirche sind Stallungen sichtbar 
(das spätere Bad), durch ein Hochwasser 1915 
zerstört, links das Hotel „Piast”.

Wyd. [B.m., przed 1904 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na centrum wsi
View over the village centre

Blick auf die Dorfmitte

Na pierwszym planie po prawej pierwsza 
w Wiśle strażnica ochotniczej straży 
pożarnej z 1904 r., brak naprzeciw hotelu 
„Piast” zniszczonego przez powódź w 1915 r. 
Zakładu Kąpielowego.

In the foreground on the right the first in 
Wisla fire brigade station from 1904, there 
is no „Piast” hotel opposite which was 
destroyed by flooding in 1915.

Vorne sieht man das erste, 1904 erbaute 
Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr, 
gegenüber dem Hotel „Piast” fehlt aber die 
vom Hochwasser im Jahr 1915 zerstörte 
Badeanstalt.

Wyd. Wisła, M. Roth, [po 1927 r.], własność: Krzysztof Rulczyński



88

Widok na centrum wsi, Bukową i Czerchlę
View over the village center, Mount Bukowa and Mount Czerchla

Blick auf die Dorfmitte und die Berge Bukowa und Czerchla

Przed kościołem ewangelickim od prawej 
widoczne: hotel „Piast”, fara (plebania) 
i szkoła zborowa z 1824 r., od lewej 
zabudowania gospody i poczty Rothów, 
szkoły „U Niedźwiedzia” z 1891 r. oraz 
zabudowania gospodarcze.

In front of the protestant church on the 
right: „Piast” Hotel, the presbytery, the 
school building from 1824, on the left: Roth's 
inn and post office, the school building 
„U Niedzwiedzia” from 1891 and some farm 
buildins.

Vor der evangelischen Kirche sieht man 
von rechts: das Hotel „Piast”, das Pfarrhaus, 
die Pfarrschule von 1824; von links: 
Gasthaus und Postgebäude der Familie 
Roth, Schule „U Niedźwiedzia” von 1891 und 
Wirtschaftsgebäude.

Wyd. Cieszyn, E. Feitzinger, 1929 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na centrum wsi
View over the village centre

Blick auf die Dorfmitte

Widoczny kościół ewangelicki z karczmą 
zborową, szkołą i farą (plebanią) oraz hotel 
„Piast”, a w głębi zabudowania gospodarstwa 
Pilchów U Starego, młyn Pilchów i willa 
„Swoboda” Cienciałów.

In the foreground the protestant church, 
the school, the presbytery and „Piast” hotel, 
in the background Pilch's farming buildings 
U Starego, Pilch's mill and villa „Swoboda” 
of the Cienciala family.

Abgebildet sind die evangelische Kirche, 
das Hotel „Piast”, das Pfarrhaus und die 
Pfarrschule; im Hintergrund der Hof 
der Familie Pilch, genant U Starego, die 
Pilchsche Mühle und die Villa „Swoboda” 
der Familie Cienciała.

Wyd. Wisła, M. Roth, 1927 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Kościół ewangelicki
The protestant church
Evangelische Kirche

Do kościoła wzniesionego w 1838 r., 
dostawiono w 1863 r. wieżę, po pożarze 
w 1885 r. przebudowaną na murowaną.

A tower was added to the church (built in 
1838) in 1863 and after a fire form 1885 it 
was reconstructed in a brick form.

An die 1838 erbaute Kirche wurde 1863 ein 
Turm gesetzt, der nach dem Brand von 1885 
durch einen gemauerten ersetzt wurde.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, ok. 1927-1932], własność: Krzysztof Rulczyński
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Centrum wsi
The village centre

Die Dorfmitte

Po prawej na pierwszym planie sklep i poczta 
Maurycego Rotha, dalej karczma zborowa 
i drewniana szkoła tzw. „Pajta”, po lewej 
kościół ewangelicki i szkoła z 1927 r., a przed 
nimi kuźnia Pilcha.

In the foreground on the right: Maurycy 
Roth's shop and post office, congregation inn 
and a wooden school building „Pajta”.  
On the left the protestant church, a school 
building from 1927 and Pilch's smithy.

Rechts vorn sieht man den Laden und das 
Posthaus des Maurycy Roth, weiter das 
Pfarr-Gasthaus und die „Pajta” („Bude”) 
genannte hölzerne Schule, links die 
evangelische Kirche und die 1927 erbaute 
Schule, davor die Schmiede von Pilch.

Wyd. Cieszyn, T. Kubisz i M. Święch, fot. K. Pietzner [przed 1929 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok z Jarzębatej na dolinę Wisły
View over the valley of Wisla from Mount Jarzebata

Blick vom Berg Jarzębata auf das Weichseltal

W głębi po prawej kościół katolicki 
na tle Czajki, Krzywego i Czantorii, 
dalej kościół ewangelicki i hotel „Piast”, 
na pierwszym planie zabudowania 
U Starego rodziny Pilchów.

In the backgroung on the right you can see 
the catholic church framed by Mounts: 
Czajka, Krzywy and Czantoria, the protestant 
church and „Piast” hotel. In the foreground 
some farm buildings of the Pilch family called 
U Starego.

Im Hintergrund sieht man rechts die 
katholische Kirche vor dem Hintergrund von 
Czajka, Krzywy und Czantoria, weiters die 
evangelische Kirche und das Hotel Piast, 
vorne der Hof U Starego der Familie Pilch.

Wyd. Cieszyn, „Kresy”, 1922 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok z Dziechcinki na Oszarpaną (Oazę)
View over Oszarpana (Oaza) from Dziechcinka

Blick von Dziechcinka auf Oszarpana (Restauration Oaza)

Na pierwszym planie od lewej gospodarstwa 
u Goczoła i Szalbótów, w głębi restauracja 
„Oaza”, z prawej willa „Dziechcinka” 
wzniesiona w 1905 r. dla Heleny Wiśniewskiej, 
w głębi Blejch.

In the foreground on the left Goczol's farm 
and Szalbot's farm, in the background 
restaurant „Oaza”, villa „Dziechcinka” built 
in 1905 for Helena Wisniewska. Blejch in 
the back.

Vorne von links sind die Höfe der Familien 
Goczoł und Szalbót zu sehen, im Hintergrund 
das Restaurant „Oaza”, rechts die Villa 
„Dziechcinka” - erbaut 1905 für Helena 
Wiśniewska, weiter weg die Rotte Blejch.

Wyd. Wisła, M. Roth, [przed 1928 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na Oszarpaną (Oazę) i dolinę Dziechcinki
View over Oszarpana (Oaza) from Dziechcinka

Blick auf Oszarpana (Restauration Oaza) und das Dziechcinka-Tal

Na pierwszym planie zabudowania 
masarni Jana Cieślara, murowany budynek 
piekarni Szlauerów na Blejchu, za rzeką 
w głębi nieistniejąca leśniczówka z czasów 
austriackich, restauracja „Oaza” Karola 
Wypicha, tartak Jana Raszki, dom Franciszka 
Stellera i dom Jana Raszki.

In the foreground Jan Cieslar's buchery. 
A brick bakery of the Szlaur family Na 
Blejchu, across the river in the background 
there used to be a forestry in the Austria 
times, Karol Wypich's restaurant „Oaza”, Jan 
Raszka's sawmill, Franciszek Steller's house 
and Jan Raszka's house.

Vorne sieht man die Metzgerei von Jan 
Cieślar, die Bäckerei Szlauer in der Rotte 
Blejch, hinter dem Fluss die heute nicht 
mehr bestehende Försterei aus der Zeit 
der Monarchie, das Restaurant „Oaza” von 
Karol Wypich, das Sägewerk von Jan Raszka 
und die Häuser von Franciszek Steller und 
Jan Raszka.

Wyd. Wisła, C. Roth, [ok. 1927-1932], własność: Krystian Piszczek
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Część II 

W wolnej Rzeczypospolitej
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Bicie słupów granicznych w Wiśle
Ramming of border posts in Wisla

Einschlagen von Grenzpfählen in Weichsel

Podział Śląska Cieszyńskiego pomiędzy 
Polskę i Czechosłowację na mocy decyzji 
Rady Ambasadorów w Spa (Belgia) z 1920 r.

The Cieszyn Silesia territory was dvided 
between Poland and Czechoslovakia as 
a result of the decision of the Board of 
Ambassadors in Spa (Belgium) in 1920.

Die Teilung des Teschener Schlesien 
zwischen der Republik Polen und der 
Tschechoslowakei aufgrund einer 
Entscheidung des Botschafterrates in Spa 
(Belgien), 1920.

Wyd. Cieszyn, „Kresy”, 1922 r., własność: Michał Soska
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Na granicy polsko-czechosłowackiej
On the Polish-Czechoslovakian border

An der polnisch-tschechoslowakischen Grenze

W 1920 r. granica państwowa oddzieliła 
Wisłę od sąsiednich miejscowości, takich jak 
Nydek i Nawsie.

In 1920 a border separated Wisla from its 
neighbouring villages of Nydek and Nawsie.

Seit 1920 trennt die Staatsgrenze Weichsel 
von den benachbarten Dörfern Niedek 
und Nawsi.

Wyd. [B.m., ok. 1935 r.], własność: Polona
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Droga na Kubalonkę
A road to Kubalonka

Kubalonka-Weg

Słynne serpentyny budowano w latach 
1930-1932, w tle widoczne Bukowa (z lewej) 
i Równica (z tyłu).

Famous road streames built in 1930-1932. 
Mount Bukowa and Mount Rownica in the 
background.

Die berühmten Kehren wurden 1930-1932 
gebaut, im Hintergrund kann man die 
Bukowa (links) und die Równica (rechts) 
sehen.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1931 r., własność: Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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Droga na Kubalonkę
A road to Kubalonka

Kubalonka-Weg

Serpentyny oddano do użytku w 1932 r. The road streamers were ready in 1932. Die Kehren wurden 1932 gebaut.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1937 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Droga na Kubalonkę
A road to Kubalonka

Kubalonka-Weg

Droga wojewódzka od władz Wisły 
otrzymała w 1936 r. imię wojewody 
Michała Grażyńskiego.

The main road to Wisla was named after 
Michal Grazynski in 1936.

Die Wojewodschaftsstraße wurde von 
der Gemeindeverwaltung 1936 nach dem 
schlesischen Wojewoden Michał-Grażyński-
Straße getauft.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, [przed 1945 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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„Beczka” na Kubalonce
„Beczka” inn on Kubalonka

„Das Fass” auf dem Kubalonka-Pass

Budynek „Beczki” Browaru Zamkowego 
w Cieszynie na skutek protestów 
wzniesiony w 1931 r. nad pierwotnym 
punktem sprzedaży piwa w kształcie beczki 
z daszkiem.

The construction of the Cieszyn Brewary 
was protested and eventually built in 1931 in 
a form of a barrel above the original location.

Das Fass-Gebäude der Schlossbrauerei 
Teschen wurde 1931 wegen Protesten 
oberhalb des ursprünglichhen fassartigen 
Bierverkaufsstandes errichtet.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1939 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Zamek dla Prezydenta Ignacego Mościckiego
A residence for the president of Poland Ignacy Moscicki

Schlösschen für den polnischen Staatspräsidenten Ignacy Mościcki

Zamek w stanie surowym, na pierwszym 
planie oficyny i stajnie dawnego zameczku 
arcyksiążęcego.

The first stage of the construction with the 
outbuildings and stables of the previous 
archduke's mansion.

Das Schloss als Rohbau, vorne 
Nebengebäude und Stallungen des 
ehemaligen erzherzoglichen Schlosses.

 Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1931 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej na Zadnim Groniu
President's residence on Zadni Gron

Schlösschen des polnischen Staatspräsidenten am Zadni Groń

Zamek projektu Adolfa Szyszko-Bohusza 
wzniesiony w latach 1929-1930 ze środków 
Skarbu Śląskiego.

The residence was designed by Adolf 
Szyszko-Bohusz in the years 1929-1930 and 
built with funds of the Silesia Government.

Das Schlösschen wurde nach Plänen 
von Adolf Szyszko-Bohusz in den Jahren 
1929-1920 aus den Mitteln des Schlesischen 
öffentlichen Hand errichtet.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1937 r., własność: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle 
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Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej
Residence of the president of Poland

Schlösschen des polnischen Staatspräsidenten

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1931 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej
Residence of the president of Poland

Schlösschen des polnischen Staatspräsidenten

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych, „Ruch”, ok. 1937 r.], własność: Ryszard Wrzecionko
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Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej w zimowej szacie
Residence of the president of Poland in winter

Schlösschen des polnischen Staatspräsidenten im Winter

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1937 r., własność: Michał Soska
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Widok na centrum Wisły i Bukową
View over the center of Wisla and Mount Bukowa

Blick auf das Zentrum von Weichsel und den Bukowa-Berg

W środku widoczna nieistniejąca willa 
„Nelcia” Józefa Goszyka z 1905 r.

In the middle there is a non-existent today 
Jozef Goszyk's villa „Nelcia” from 1905.

In der Mitte sieht man die nicht mehr 
bestehende Villa „Nelcia” von Józef Goszyk 
aus dem Jahr 1905.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, ok. 1928 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na centrum Wisły i Bukową
View over the center of Wisla and Mount Bukowa

Blick auf das Zentrum von Weichsel und den Bukowa-Berg

Od prawej widoczne: hotel „Piast”, fara 
(plebania) i kościół ewangelicki, od lewej hotel 
i restauracja „Centrum” rodziny Rothów.

On the right you can see: „Piast” Hotel, (fara) 
presbytery, the protestant church. On the 
left „Centrum” restaurant of the Roth family.

Von rechts: das Hotel „Piast”, das Pfarrhaus, 
die evangelische Kirche, von links: Hotel und 
Restaurant „Centrum” der Familie Roth.

Wyd. Wisła, A. Melcer, [1929-1936], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na centrum Wisły
View over the centre of Wisła

Blick auf das Zentrum von Weichsel

Na pierwszym planie hotel „Piast” 
i kościół ewangelicki.

In the foreground „Piast” hotel and 
the protestant church.

Vorne: Hotel „Piast” und die 
evangelische Kirche.

Wyd. Wisła, C. Roth, [1927-1936], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na centrum Wisły
View over the center of Wisła

Blick auf das Zentrum von Weichsel

W środku przed kościołem ewangelickim 
szkoła z 1927 r., kuźnia, gospoda i poczta 
Rothów, dom i rzeźnia Pawła Cieślara oraz 
(po drugiej stronie drogi) dom rodziny 
Podżorskich.

In the centre in front of the protestant 
church: the school building fom 1927, 
the smithy, the inn and the post office of 
the Roth family, Pawel Cieslar's house and 
butchery and (on the other side of the road) 
Podzorski's house.

In der Mitte, vor der evangelischen Kirche: 
die Schule (1927), die Schmiede, das Gast- 
und Posthaus der Familie Roth, Wohnhaus 
und Metzgerei von Paweł Cieślar und auf 
der anderen Seite der Straße das Haus der 
Familie Podżorski.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz i M. Święch, [1931 r.], własność: Krystian Piszczek
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Widok zimowy na centrum Wisły
Winter view over the centre of Wisla

Winterblick auf das Zentrum von Weichsel

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1933 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na centrum Wisły
View over the center of Wisla

Blick auf das Zentrum von Weichsel

W środku kościół ewangelicki i szkoła 
z 1927 r.

In the middle: the protestant church and the 
school building from 1927.

In der Mitte: die evangelische Kirche und 
Schule (erbaut 1927).

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz i M. Święch, 1930 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na szkołę i kościół ewangelicki
View over the school and the protestant church
Blick das auf die Schule und evangelische Kirche

Przed kościołem stara szkoła i fara 
(plebania), na stoku za nową szkołą widoczna 
willa „Orla” Marii Orlewicz, od 1937 r. 
siedziba Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

In front of the church: the old school building 
and the presbytery, on the slope behind the 
new school you can see Maria Orlewicz's villa 
„Orla” which since 1937 has been a seat of 
Congregation of Sisters of Mercy.

Vor der Kirche sieht man die alte Schule und 
das Pfarrhaus, am Hang hinter der neuen 
Schule steht die Villa „Orla” von Maria 
Orlewicz, seit 1937 Sitz der Genossenschaft 
der Töchter der christlichen Liebe vom 
heiligen Vinzenz von Paul.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1931 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Kościół ewangelicki i szkoła w centrum Wisły
The protestant church and the school building in the center of Wisla

Evangelische Kirche und Schule im Zentrum von Weichsel

Po lewej widoczna kuźnia Pilcha. On the left you can see Pilch's smithy. Links ist die Schmiede von Pilch zu sehen.

Wyd. Cieszyn, fot. z 1927 r. Pietzner, dla T. Kubisz i M. Święch, [b.d.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Kościół ewangelicki i szkoła w centrum Wisły
The protestant chuch and the school building in the center of Wisla

Evangelische Kirche und Schule im Zentrum von Weichsel

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz i M. Święch, 1931 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Szkoła w centrum Wisły
School building in the center of Wisla

Schule im Zentrum von Weichsel

Budynek projektu Alfreda Wiedermanna 
wzniesiony w 1927 r.

The building was designed by Alfred 
Wiedermann and built in 1927.

Das Gebäude wurde 1927 nach Plänen von 
Alfred Wiedermann errichtet.

Wyd. Wisła, C. Roth, [1927-1939], własność: Krzysztof Rulczyński
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Szkoła w centrum Wisły
School building in the center of Wisla

Schule im Zentrum von Weichsel

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1933 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Hotel i restauracja „Centrum”
„Centrum” Hotel and restaurant
Hotel und Restaurant „Centrum”

Nowy budynek rodziny Rothów z ok. 1929 r. 
wzniesiony na miejscu dawnego sklepu 
i poczty.

A new house of the Roth family constructed 
in 1929 on the site of the former shop and 
a post office.

Abgebildet ist das neue Gebäude der Familie 
Roth, erbaut ca. 1929 an der Stelle des alten 
Ladens und Posthauses.

Wyd. [B.m., ok. 1929-1936], własność: Krzysztof Rulczyński
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Hotel „Piast”
„Piast” Hotel
Hotel „Piast”

Sala teatralna i biblioteka z czytelnią 
(na piętrze) dobudowane w 1913 r., 
w latach dwudziestych centrum życia 
kulturalnego Wisły.

The theartre hall and the library on the first 
floor added in 1913 became the centre of 
cultural life in the twenties in Wisla.

Theatersaal und Bibliothek mit Lesesaal 
(im 1. Stock) – Erweiterung von 1913. In den 
1920er Jahren bildeten sie das Zentrum des 
kulturellen Lebens von Weichsel.

Wyd. [B.m., b.d.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na centrum Wisły
View over the center of Wisla 

Blick auf das Zentrum von Weichsel

Z prawej za rzeką widoczny basen 
i nieistniejące drewniane szatnie, nad 
basenem wille „Księżówka” i „Almira”, po 
lewej za kościołem Dom Zdrojowy i Urząd 
Pocztowy.

On the right across the river you can see 
some wooden changing rooms and two villas 
above the swimming pool: „Ksiezowka” and 
„Almira”. On the left the are two buildings - 
a Spa house and the post office.

Rechts hinter dem Fluss sieht man 
das Schwimmbad und die nicht mehr 
existierenden hölzernen Umkleiden, 
oberhalb des Schwimmbades die Villen 
„Księżówka” und „Almira”, links hinter der 
Kirche die Badeanstalt und das Pfarrhaus.

Wyd. [B.m., ok. 1936-1937], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na centrum Wisły
View over the center of Wisla

Blick auf das Zentrum von Weichsel

Widoczna restauracja „Centralna”, Dom 
Zdrojowy i basen z wieżą do skoków.

„Centralna” restaurant, Spa House and the 
swiming pool with a jumping tower.

Restaurant „Centralna”, Badeanstalt, 
Schwimmbad und Sprungturm.

Wyd. Gliwice, Jerzy Walla, [ok. 1937 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Basen kąpielowy
The swimming pool

Schwimmbad

Basen po pierwszym etapie budowy, w głębi 
widoczne drewniane szatnie i zabudowania 
gospodarstwa Chlebków (później Czyżów).

The first stage of the construction of the 
swimming pool with some wooden changing 
rooms Chlebek's farm (later Czyz's).

Das Schwimmbad in der ersten Bauphase. Im 
Hintergrund sind die Umkleiden und der Hof 
der Familien Chlebek (später Czyż) zu sehen.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1932 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Basen kąpielowy
The swimming pool

Schwimmbad

Basen po pierwszym etapie budowy, na 
pierwszym planie drewniany most na Wiśle 
w ciągu obecnej ulicy Olimpijskiej.

The first stage of the construction of the 
swimming pool, in the foreground a wooden 
bridge across the Vistula river along 
Olimpijska road.

Das Schwimmbad in der ersten 
Bauphase. Vorne sieht man die hölzerne 
Weichselbrücke in der heutigen 
Olimpijska-Straße.

Wyd. Wisła, fot. J. Stencel, [ok. 1933 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Basen kąpielowy
The swimming pool

Schwimmbad

Budynek kawiarni i szatni projektu Stefana 
Tworkowskiego wzniesiony w 1934 r.

The building of the cafe and the changing 
room designed by Stefan Tworkowski and 
completed in 1934.

Kaffeehaus und Umkleide, erbaut nach 
Plänen von Stefan Tworkowski 1934.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1937 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Basen kąpielowy
The swimming pool

Schwimmbad

Wieża do skoków wysokości 10 metrów 
wzniesiona w 1937 r., pomiędzy kawiarnią 
a wieżą widoczna muszla koncertowa 
Święta Gór.

A 10 metre jumping tower constructed in 
1937 between the cafe and a concert shell 
Swieto Gor.

Der 10 Meter hohe Sprungturm wurde 1937 
erbaut. Zwischen dem Sprungturm und 
dem Café sieht man die Konzertmuschel des 
Bergfestes.

Wyd. Cieszyn, fot. z 1937-1939 L. Bardoń, [b.d.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Sadzawka
A pond

Kleiner Teich

Tzw. żabie oczko za basenem kąpielowym 
i kortami.

So called „frog eye” behind the swimming 
pool and tennis courts.

Kleiner Teich, genannt „Froschauge”, hinter 
dem Schwimmbad und Tennisplatz.

Wyd. Cieszyn, „Luba”, 1938 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Korty tenisowe w parku kąpielowym
Tennis courts at the swimming pool

Tennisplatz im Kurpark

Korty tenisowe oddane do użytku w 1935 r. 
zimą wykorzystywano jako lodowisko, także 
dla hokeistów.

Tennis courts completed in 1935, in winter 
used as a skate rink by hockey players.

Der Tennisplatz wurde 1935 eröffnet, im 
Winter wurde hier ein Eislaufplatz angelegt, 
wo auch Hockey gespielt wurde.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1936 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Basen kąpielowy
The swimming pool

Schwimmbad

Nad budynkiem kawiarni widoczna willa  
„Pałacyk” Hałaczów i w budowie willa „Świa-
tłocień” artysty malarza Czesława Kuryatto.

Over the cafe you can see Halaczow's 
villa „Palacyk” and construction of villa 
„Swiatlocien” of a painter Czeslaw Kuryatto.

Über dem Café sieht man die Villa „Pałacyk” 
der Familie Hałacz und die Villa „Światłocień” 
['Chiaroscuro'] des Kunstmalers Czesław 
Kuryatto in Bau.

Wyd. Cieszyn, Foto „Luba”, 1938 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Park kąpielowy
The swimming park

Kurpark

Nad budynkiem kawiarni basenowej 
widoczna willa „Pałacyk” państwa Hałaczów 
i „Światłocień” Czesława Kuryatto.

Over the cafe you can see Halaczow's 
villa „Palacyk” and construction of villa 
„Swiatlocien” of a painter Czeslaw Kuryatto.

Über dem Schwimmbad-Café sind die Villa 
„Pałacyk” der Familie Hałacz und die Villa 
„Światłocień” ['Chiaroscuro'] von Czesław 
Kuryatto zu sehen.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1939 r., własność: Krzysztof Rulczyński



130

Zegar słoneczny
Sundial clock
Sonnenuhr

Park kąpielowy założony według projektu 
Józefa Rybickiego i Karola Schayera.

Spa park designed by Jozef Rybicki and Karol 
Schayer.

Der Kurpark wurde nach Plänen von Józef 
Rybicki und Karol Schayer angelegt.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1939 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Szkoła i kościół ewangelicki
The school building and the protestant church

Schule und evangelische Kirche

Przed kościołem stare szkoły: murowana 
z 1824 r. i drewniana tzw. „Pajta” 
(pierwsza z lewej), nad szkołą w budowie 
modernistyczne wille „Księżówka” i „Almira”.

Two school buildings in front of the church: 
a brick one from 1824 and a wooden one so 
called „Pajta” (the first on the left). Above the 
school building you can see the construction 
of two modrn villas: „Ksiezowka” 
and „Almira”.

Vor der Kirche sind die alten Schulen zu 
sehen: die gemauerte von 1824 und die 
hölzerne, „Pajta” genannt ['Bude']. Über der 
Schule sieht man zwei in Bau befindliche 
modernistische Villen - „Księżówka” 
und „Almira”.

Wyd. [B.m., ok. 1934 r.], własność: Wanda Kubień
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Widok na centrum Wisły
View over the center of Wisla

Blick auf das Zentrum von Weichsel

Od lewej Dom Zdrojowy, za nim widownia 
i muszla koncertowa na Święto Gór, nad 
szkołą basen kąpielowy, powyżej wille 
„Księżówka”, „Almira” i „Orla”.

From the left: Spa House, concert shell 
Swieto Gor, a swimming pool behind the 
school building and three villas above: 
„Ksiezowka”, „Almira” and „Orla”.

Von links: Kurhaus, dahinter die 
Zuschauersitze und die für das Bergfest 
errichtete Konzermuschel, über der Schule 
sieht man zwei modernistische Villen - 
„Księżówka” und „Almira”.

Wyd. Cieszyn, fot. z ok. 1937 r., T. Kubisz, 1945 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Dom Zdrojowy i gmach poczty w centrum Wisły
Spa House and the post office in the center of Wisla

Kurhaus und Postamt im Zentrum von Weichsel

Dom Zdrojowy projektu Stefana 
Tworkowskiego i Romualda Pieńkowskiego 
mieszczący kawiarnię, salę widowiskową 
i bibliotekę z czytelnią, na pierwszym 
planie stacja benzynowa „Karpaty” i postój 
dla dorożek.

Spa House designed by Stefan Tworkowski 
and Romuald Pienkowski with a cafe, 
a concert hall and a library. In the foreground 
a gas station „Karpaty” and a carriage stop.

Im Kurhaus nach Plänen von Stefan 
Tworkowski und Romuald Pieńkowski waren 
das Kaffeehaus, der Aufführungssaal und die 
Bibliothek mit Lesesaal untergebracht. Vorne 
die Tankstelle „Karpaty” und der Fiakerstand.

Wyd. [B.m., fot. S. Mucha, Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych, 1937-1939], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na centrum Wisły
View over the center of Wisla

Blick auf das Zentrum von Weichsel

Za Domem Zdrojowym widoczne trybuny 
dla widowni zbudowane na Święto Gór, 
przed szkołą Dom Zborowy w budowie.

Behind the Spa House you can see the stands 
built for the audience of Swieto Gor holiday 
and in front of the school the Congregation 
House in construction.

Hinter dem Kurhaus sind die 
Zuschauertribünen für das Bergfest sichtbar. 
Vor der Schule sieht man das evangelische 
Pfarrhaus in Bau.

Wyd. Bielsko, M. Hemerling, [ok. 1937 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na centrum Wisły i Bukową
View over the center of Wisla and Mount Bukowa

Blick auf das Zentrum von Weichsel und den Bukowa-Berg

W środku naprzeciw szkoły widoczny Dom 
Zborowy w budowie, po lewej nad basenem 
wille „Księżówka” i „Almira”.

In the middle opposite the school building: 
Congregation House in construcion and on 
the left above the swimming pool there are 
two villas: „Ksiezowka” and „Almira”. 

In der Mitte, gegenüber der Schule, sieht 
man den Bau des Pfarrhauses, links über 
dem Schwimmbad die Villen „Księżówka” 
und „Almira”.

Wyd. Teschen, fot. z ok. 1936-1937 r., T. Kubisz, 1941 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na Bukową
View over Mount Bukowa

Blick auf die Bukowa

W dolinie od lewej: kościół katolicki, fara 
(plebania), willa „Maryla”, willa „Montana” 
ks. Jerzego Mrowca.

In the valley from the left: catholic church, 
presbytery, villa „Maryla” , villa „Montana” 
of a priest Jerzy Mrowiec.

Im Tal von links: die katholische Kirche, 
die Pfarrei, die Villa „Maryla” und die Villa 
„Montana” von Pfarrer Jerzy Mrowiec.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz i M. Święch, 1930 r., własność: Krystian Piszczek
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Widok na Bukową
View over Mount Bukowa

Blick auf die Bukowa

W centrum w dolinie dom pracowników 
kolei i willa „Montana” ks. Jerzego Mrowca, 
na prawo wille „Amerykanka” i „Elżbieta”, 
na stoku Bukowej dom doktora Stanisława 
Roszaka i Bujaków (w budowie).

In the centre you can see a resort house of 
railway workers and priest Jerzy Mrowiec 
villa „Montana”, on the right two villas: 
„Amerykanka” and „Elzbieta”, on the slope of 
Mount Bukowa a house of doctor Stanislaw 
Roszak and Bujok's house (in construction).

Im Zentrum, im Tal, sind das 
Eisenbahnerhaus und die Villa „Montana” 
von Pfarrer Jerzy Mrowiec zu sehen; 
rechts davon die Villen „Amerykanka” und 
„Elżbieta”, am Hang der Bukowa das Haus 
von Dr. Stanisław Roszak und der Familie 
Bujak (in Bau).

Wyd. Cieszyn, fot. L. Bardoń, [b.d], własność: Krystian Piszczek
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Widok z Bukowej
A view from Mount Bukowa

Blick von der Bukowa

W dolinie uregulowane koryto rzeki Wisły 
i droga z mostem na Pile.

Regulated river bed and a road with a bridge 
in Pila.

Im Tal sieht man das regulierte Weichsel-
Bett und den Weg mit der Brücke bei der 
Brettsäge.

Wyd. Wisła, C. Roth, [ok. 1930 r.], własność: Krystian Piszczek
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Widok na dolinę Wisły z Bukowej
A view over the valley of Wisla from Bukowa

Blick von der Bukowa auf das Weichseltal

Widoczne od prawej linia, most i dworzec 
kolejowy, po lewej most na Pile.

On the right you can see a railway line, 
a bridge and a railway station, on the left 
a bridge in Pila.

Von rechts: Eisenbahngleise, Brücke, 
Bahnhof, links Brücke bei der Brettsäge.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, ok. 1930 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok z Bukowej na centrum i Skolnity
A view over the center and Mount Skolnity

Blick von der Bukowa auf das Zentrum und Skolnity

Od prawej widoczne: kościół katolicki i fara 
(plebania), willa „Montana”, dom kolejarzy 
i dworzec kolejowy, po drugiej stronie drogi 
willa „Bogdan”, „Amerykanka” i „Elżbieta”.

On the right you can see: the catholic 
church and a presbytery, villa „Montana”, 
railwaymen house and a railway station, 
on the other side of the road three villas: 
„Bogdan”, „Amerykanka” and „Elzbieta”.

Man sieht von rechts: die katholische Kirche, 
die Villa „Montana”, das Eisenbahnerhaus; 
auf der anderen Straßenseite die Villen 
„Bogdan”, „Amerykanka” und „Elżbieta”.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz i M. Święch, 1931 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na Piłę
View over Pila

Blick auf die Brettsäge

Po prawej kościół katolicki, w głębi kościół 
ewangelicki, po lewej most na Pile.

On the right the catholic church, in the 
background the protestant church and 
on the left a bridge in Pila.

Rechts katholische Kirche, im Hintergrund 
evangelische Kirche, links Brücke bei der 
Brettsäge.

Wyd. Wisła, J. Stencel, [ok. 1930-1935], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na Wisłę
View over Wisla 

Weichsel - Gesamtansicht

Na pierwszym planie nieistniejący dom 
doktora Stanisława Roszaka, po prawej 
kościół katolicki, w głębi kościół ewangelicki.

In the foreground a non existing today house 
of doctor Stanislaw Roszak, on the right 
the catholic church and in the background 
the protestant church.

Vorne das nicht mehr bestehende Haus von 
Dr. Stanisław Roszak, rechts die katholische 
Kirche, im Hintergrund die evangelische 
Kirche.

Wyd. [Kraków], ASK [Arnold Stelzer], 1936 r., własność: Danuta Szczypka
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Kościół katolicki
The catholic church
Katholische Kirche

Kościół z 1852 r. w latach międzywojennych, 
z tyłu skarpa linii kolejowej.

The church from 1852 in the interwar years 
and a railway line behind it.

Die Kirche von 1852, Ansicht aus 
den Zwischenkriegsjahren, dahinter 
der Eisenbahndamm.

Wyd. [Wisła], Komitet Kościelny, [1928-1939], własność: Krzysztof Rulczyński
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Kościół katolicki
The catholic church 
Katholische Kirche

Po prawej cmentarz i willa „Maryla”. On the right a cemetary and villa „Maryla”. Rechts der Friedhof und die Villa „Maryla”.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz i M. Święch, 1931 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Dworzec kolejowy
The railway station

Bahnhof

Z lewej strony dworca w stanie surowym 
budynek mieszkalny dla pracowników kolei, 
w głębi wille „Amerykanka” i „Elżbieta”, przed 
dworcem willa „Bogdan” wzniesiona przez 
Bogdana Hoffa w 1931 r.

From the left: the first stage of construction 
of the railway station, railwaymen 
acommodation, in the background two villas: 
„Amerykanka” and „Elzbieta”. In font of the 
station villa „Bogdan” built by Bogumil Hoff 
in 1931.

Links vom Bahnhof der Rohbau des 
Eisenbahnerhauses, im Hintergrund die 
Villen „Amerykanka” und „Elżbieta”, vor dem 
Bahnhof die von Bogdan Hoff 1931 erbaute 
Villa „Bogdan”.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, ok. 1931 r.], własność: Michał Soska
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Pociąg na stacji Wisła
A train at the railway station

Ein Zug am Bahnhof Weichsel

Ustrojona lokomotywa relacji 
Goleszów – Wisła.

A decorated locomotive on the railway line 
Goleszow – Wisla.

Dekorierte Lokomotive der Strecke 
Golleschau – Weichsel.

Wyd. [Cieszyn, fot. T. Kubisz i M. Święch, ok. 1931 r.], własność: Wanda Kubień
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Dworzec kolejowy
The railway station

Bahnhof

Dworzec i linia kolejowa doprowadzona 
do Wisły w 1929 r., po prawej budynek 
mieszkalny dla pracowników kolei i wieża 
kościoła katolickiego.

The railway station and the railway line 
completed in 1929 in Wisla, on the right the 
railwaymen accomodationand the tower of 
th ecatholic church.

Bahnhof und Eisenbahnlinie, die 1929 erbaut 
wurde. Rechts das Eisenbahnerwohnhaus 
und der Turm der katholischen Kirche.

Wyd. Cieszyn, T. Kubisz, 1931 r., własność: Michał Soska
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Dworzec kolejowy
The railway station

Bahnhof

Po prawej budynek mieszkalny 
pracowników kolei.

On the right: the railwaymen 
accommodation.

Rechts: Eisenbahnerhaus.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, ok. 1930-1932], własność: Krzysztof Rulczyński
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Dolina Wisły
The valley of Wisla

Das Weichseltal

Tory kolejowe w stronę Dziechcinki,  
w głębi kościół ewangelicki, uregulowana 
rzeka Wisła i basen kąpielowy po pierwszym 
etapie budowy.

The railway line towards Dziechcinka, in the 
background the protestant church, regulated 
Vistula river and the swimming pool in the 
first stage of its construction.

Eisenbahngleise in Richtung Dziechcinka, 
im Hintergrund die evangelische Kirche, 
die schon regulierte Weichsel und das 
Schwimmbad in der ersten Bauphase.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, ok. 1930 r.], własność: Wanda Kubień
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Widok na Wisłę i Blejch
View over Wisla and Blejch

Blick auf Weichsel und die Rotte Blejch

Most na Oszarpanej, po prawej stronie nad 
uregulowaną rzeką widoczny postument pod 
niezrealizowany pomnik bitwy warszawskiej, 
powyżej Groniczek.

A bridge in Oszarpana, on the right above 
the regulated river bed you can see an 
uncompleted monument of The Battle 
of Warszawa with Groniczek above it.

Die Brücke in Oszarpana; rechts sieht man 
am regulierten Fluss den Sockel des nie 
fertiggestellten Denkmals der Schlacht bei 
Warschau im polnisch-sowjetischen Krieg 
1920, darüber der Groniczek.

Wyd. Wisła, Foto-Satara, [ok. 1934-1939], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na Blejch i Groniczek
View over Blejch and Groniczek

Blick auf die Rotte Blejch und den Berg Groniczek

W głębi po prawej pensjonat „Bogna”, 
po lewej Blejch, nad nim drewniane wille 
„Marychna” i „Limba” oraz „Koliba” (wśród 
drzew), powyżej willa „Świetlana”.

In the background on the right guesthouse 
„Bogna”, Blejch on the left and above it villas: 
„Marychna”, „Limba”, „Koiba” (among some 
trees) and „Swietlana”.

Im Hintergrund sieht man von rechts die 
Pension „Bogna”, links die Rotte Blejch, 
darüber die hölzernen Villen „Marychna”, 
„Limba” und „Koliba” (unter den Bäumen), 
darüber die Villa „Świetlana”.

Wyd. Kraków, Wydawnictwo Sztuka, 1937 r., własność: Krystian Piszczek
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Widok na Wisłę i Blejch
View over Wisla and Blejch

Blick auf Weichsel und die Rotte Blejch

Na stoku Jarzębatej od lewej pensjonaty 
„Izabela” i „Świetlana”.

On the slope of Mount Jarzebata from the 
left: villa „Izabela” and villa „Swietlana”.

Am Hang des Jarzębata sieht man zwei 
Pensionen (von links): „Izabela” und 
„Świetlana”.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1945 r., własność: Krystian Piszczek
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Zimowy widok na Oszarpaną
Winter view over Oszarpana
Oszarpana - Winteransicht

Za mostem po prawej stronie nieistniejąca 
leśniczówka i restauracja „Oaza”, nad nimi 
stacja kolejowa Dziechcinka, od lewej dom 
Szindlerów, „Bazar” Czyżów i dom Stellerów.

Behind the bridge on the right non-existent 
today forestry and „Oaza” restaurant, behind 
them the railway station Dziechcinka and 
then from the left Szindler's house, Czyz's 
„Bazar” and Steller's house.

Hinter der Brücke rechts sind die nicht mehr 
bestehende Försterei und das Restaurant 
„Oaza” zu sehen, darüber die Bahnstation 
Dziechcinka, von links das Haus der Familie 
Szindler, die Villa „Bazar” der Familie Czyż 
und das Haus der Familie Steller.

Wyd. [Kraków], ASK [Arnold Stelzer], 1936 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Restauracja „Oaza” na Oszarpanej
„Oaza” restaurant in Oszarpana
Restaurant „Oaza” in Oszarpana

Za mostem po prawej „Oaza”, po lewej dom 
Stellerów, nad nimi linia kolejowa w budowie.

„Oaza” on the right behind the bridge, Steller's 
house on the left and construction of the 
railway line in the background.

Hinter der Brücke rechts ist das Restaurant 
„Oaza” zu sehen, links das Haus der Familie 
Steller, darüber der Bau der Eisenbahnlinie.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1933 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Restauracja „Oaza”
„Oaza” restaurant
Restaurant „Oaza”

Lokal Karola Wypicha uruchomiony 
ok. 1930 r.

Karol Wypich's pub opened in 1930. Das Lokal von Karol Wypich wurde 
ca. 1930 eröffnet.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, b.d.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na Oszarpaną (Oazę)
View over Oszarpana (Oaza)

Blick auf Oszarpana (Restauration Oaza)

Po lewej na tle Groniczka i Kozińców 
willa „Bogna” Hałaczów, po prawej dachy 
leśniczówki i „Oazy”, dom Stellerów, „Bazar” 
Czyżów, w głębi wille „Stamar” i „Aida”.

On the left on the background of Mounts 
Groniczek and Kozince you can see villa 
„Bogna” of the Halacz family and on the 
right the forestry, Steller's house and Czyz's 
„Bazar” with villa „Stamar” and „Aida” 
in the background.

Links - die Villa „Bogna” der Familie Hałacz 
vor dem Hintergrund der Berge Groniczek 
und Kozińce; rechts die Dächer der Försterei 
und des Restaurants „Oaza”, das Haus der 
Familie Steller, die Villa „Bazar” der Familie 
Czyż, im Hintergrund die Villen „Stamar” 
und „Aida”.

Wyd. [B.m., ok. 1938-1939], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na Oszarpaną (Oazę) i Kobylą
View over Oszarpana (Oaza) and Mount Kobyla

Blick auf Oszarpana (Restauration Oaza) und den Kobyla-Berg

Na pierwszym planie od lewej „Świetlana” 
i „Lotos”, poniżej „Viktoria” i „Urocza”, 
nad doliną Dziechcinki wiadukt kolejowy.

In the foreground from the left: „Swietlana”, 
„Lotos” and below „Viktoria” and „Urocza” 
and a railway viaduct in Dziechcinka.

Villen im Vordergrund: „Świetlana” 
und „Lotos”, darunter „Viktoria” und 
„Urocza”, über dem Dziechcinka-Tal 
die Eisenbahnbrücke.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1937 r., własność: Krystian Piszczek
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Widok na wiadukt kolejowy w Dziechcince
View over railway viaduct in Dziechcinka

Eisenbahnbrücke in Dziechcinka

W tle od lewej stoki Czupla (Jawierznego), 
Cieńków i Barania Góra.

In the background from the left: slopes of 
Mount Czupel (Jawierzny), Mount Cienkow 
and Mount Barania.

Links im Hintergrund der Hang des Czupel 
(Jawierzny), die Rotte Cieńków und die 
Barania Góra.

Wyd. Wisła, fot. J. Stencel, [1930-1939], własność: Krystian Piszczek
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Wiadukt kolejowy w Dziechcince
Railway viaduct in Dziechcinka
Eisenbahnbrücke in Dziechcinka

Za wiaduktem willa „Przedwiośnie” z płaskim 
dachem, poniżej willa „Barbarka”.

Behind the viaduct you can see villa 
„Przedwiosnie” with its flat roof and villa 
„Barbara” below it.

Hinter der Eisenbahnbrücke sieht man die 
Villa „Przedwiośnie” mit dem Flachdach, 
tiefer befindet sich die Villa „Barbarka”.

Wyd. Wisła, J. Stencel, [1932-1939], własność: Biblioteka Śląska
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Wiadukt kolejowy w Dziechcince
Railway viaduct in Dziechcinka
Eisenbahnbrücke in Dziechcinka

Na pierwszym planie willa „Storczyk” 
wzniesiona w 1936 r.

In the foreground villa „Storczyk” built 
in 1936.

Im Vordergrund die Villa „Storczyk”, 
erbaut 1936.

Wyd. Bielsko, S. Hemerling, [ok. 1936-1939], własność: Michał Soska
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Wiadukt kolejowy w Dziechcince
Railway viaduct in Dziechcinka
Eisenbahnbrücke in Dziechcinka

Trzyprzęsłowy wiadukt projektu Stefana 
Saskiego i Tadeusza Mejera wzniesiony 
w 1932 r., po lewej dom Cieślarów na Kępce.

A three-span viaduct designed by Stefan 
Saski and Tadeusz Majer built in 1932, on the 
left Cieslar's house on Kepka.

Die dreibögige Eisenbahnbrücke wurde nach 
Plänen von Stefan Saski und Tadeusz Mejer 
1932 errichtet, links ist das Haus der Familie 
Cieślar auf der Kępka zu sehen.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1933 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Wiadukt kolejowy w Dziechcince
Railway viaduct in Dziechcinka
Eisenbahnbrücke in Dziechcinka

W środkowym przęśle wille „Przedwiośnie” 
i „Barbarka”.

In the middle span you can see villa 
„Przedwiosnie” and villa „Barbarka”.

Durch den mittleren Bogen sieht man die 
Villen „Przedwiośnie” und „Barbarka”.

Wyd. Wisła, J. Stencel, [ok. 1933-1939 r.], własność: Michał Soska
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Wiadukt kolejowy w Głębcach
Railway viaduct in Glebce

Eisenbahnbrücke in Głębce

Wiadukt projektu Stefana Saskiego 
i Tadeusza Mejera wzniesiony w latach 
1931-1933 po zdjęciu rusztowań.

The viaduct designed by Stefan Saski and 
Tadeusz Mejer, built in 1931-1933 after 
takiking down the scaffolding.

Die Eisenbahnbrücke nach Plänen von Stefan 
Saski und Tadeusz Mejer, erbaut in den 
Jahren 1931-1933, nach dem Entfernen der 
Baugerüste.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1933 r., własność: Wanda Kubień
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Wiadukt kolejowy w Głębcach
Railway viaduct in Glebce

Eisenbahnbrücke in Głębce

Budowniczowie wiaduktu po zakończeniu prac. The constructors of the viaduct after work. Die Brückenbauer nach dem Abschluss 
der Arbeiten.

Wyd. [B.m., 1933 r.], własność: Elżbieta Wantulok
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Wiadukt kolejowy w Głębcach
Railway viaduct in Glebce

Eisenbahnbrücke in Głębce

Siedmioprzęsłowy wiadukt nad doliną 
Łabajowa projektu Stefana Saskiego 
i Tadeusza Mejera wzniesiony w latach 
1931-1933.

A seven-span viaduct over the valley of 
Labajow designed by Stefan Saski and 
Tadeusz Mejer and built in 1931-1933.

Die siebenbögige Eisenbahnbrücke über dem 
Tal der Łabajowa wurde nach Plänen von 
Stefan Saski und Tadeusz Mejer in den Jahren 
1931-1933 errichtet.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, [1933-1934], własność: Krzysztof Rulczyński
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Wiadukt kolejowy w Głębcach
Railway viaduct in Glebce

Eisenbahnbrücke in Głębce

Wyd. Bielsko, S. H[emerling], [ok. 1933-1939], własność: Krzysztof Rulczyński
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Wiadukt kolejowy w Głębcach
Railway viaduct in Glebce

Eisenbahnbrücke in Głębce

Po prawej pensjonat „Lechia” Jadwigi 
i Władysława Siutów wzniesiony w 1939 r.

On the right a guesthouse „Lechia” built by 
Jadwiga and Wladyslaw Siuta in 1939.

Rechts sieht man die Pension „Lechia” 
von Jadwiga und Władysław Siuta aus dem 
Jahr 1939.

Wyd. [B.m., b. d.], własność: Maria Szlaur-Bujok
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Wiadukt kolejowy w Głębcach
Railway viaduct in Glebce

Eisenbahnbrücke in Głębce

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, ok. 1933-1939], własność: Michał Soska
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Pociąg na wiadukcie w Głębcach
A train on the viaduct in Glebce

Ein Zug auf der Eisenbahnbrücke in Głębce

W głębi widoczny pensjonat „Polska 
Szwajcaria” wzniesiony w latach 1934-1936.

In the background guesthouse „Polska 
Szwajcaria” built in 1934-1936.

Im Hintergrund sieht man die Penson „Polska 
Szwajcaria” ['Polnische Schweiz'], erbaut 
1934-1936.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, [1936-1945], własność: Michał Soska
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Widok na dolinę Wisły
View over the valley of Wisla 

Blick auf das Weichseltal

Na pierwszym planie pensjonat „Pod Lipą”. In the foreground guesthouse „Pod Lipa”. Im Vordergrund die Pension „Pod Lipą”.

Wyd. [B.m., fot. inż. John, przed 1939 r.], własność: Michał Soska
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Widok na dolinę Wisły i Czantorię
View over the valley of Wisla and Mount Czantoria

Blick auf das Weichseltal und die Czantoria

Po prawej stronie zabudowania U Poloczka. On the right farm buildings U Poloczka. Rechts: der Hof U Poloczka.

Wyd. Wisła, C. Roth, [1927-1936], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na dolinę Wisły i Czantorię
View over the valley of Wisla and Mount Czantoria

Blick auf das Weichseltal und die Czantoria

Na pierwszym planie od prawej wille 
„Urocza” i „Wisełka” (wśród drzew).

In thr foreground from the right villa „Urocza” 
and villa „Wiselka” (among trees).

Im Vordergrund sind die Villen „Urocza” und 
„Wisełka” (unter den Bäumen) zu sehen.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz i M. Święch, 1931 r., własność: Krzysztof Rulczyński



173

Widok na centrum Wisły ze stoku Jarzębatej
View over the center of Wisla from a slope of Mount Jarzebata
Blick auf das Zentrum von Weichsel vom Hand der Jarzębata

Na pierwszym planie willa „Viktoria” Pojdów, 
na drugim planie pierwszy od lewej Dom 
Towarowy Wojnarów, w centrum kościół 
ewangelicki, szkoła i Dom Zdrojowy z pocztą.

In the foreground villa „Victoria” of Pojda 
family, in the background the first on the left 
is Wojnar's Department Store, the protestant 
church, the school building, Spa House and 
the post office in the middle.

Im Vordergrund ist die Villa „Viktoria” der 
Familie Pojda zu sehen, im Hintergrund 
links das Warenhaus Wojnar, in der Mitte 
evangelische Kirche, Schule und Kurhaus.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, ok. 1937-1939 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Park i pomnik „Źródła Wisły”
Park and monument „The sources of the Vistula River”

Park und Denkmal „Weichselquelle”

Nad basenem po prawej stronie wille 
„Księżówka”, „Almira” i „Orla”.

Above the swimming pool on the right: villa 
„Ksiezowka”, villa „Almira” and villa „Orla”.

Beim Schwimmbad rechts sind die Villen 
„Księżówka”, „Almira” und „Orla” zu sehen.

Wyd. Cieszyn, Foto „Luba”, 1939 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Pomnik „Źródła Wisły”
Monument „The sources of the Vistula River”

Denkmal „Weichselquelle”

Pomnik dłuta Konstantego Laszczki z 1937 r. A monument by Konstanty Laszczka 
from 1937.

Eine Skulptur von Konstanty Laszczka 
von 1937.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1938 r., własność: Michał Soska
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Pomnik „Źródła Wisły”
Monument „The sources of the Vistula River”

Denkmal „Weichselquelle”

Pomnik odsłonięty 22 sierpnia 1937 r. 
przez prezydenta Ignacego Mościckiego 
na zakończenie Święta Gór.

The monument unveiled on 22 August 1937 
by the president of Poland Ignacy Moscicki 
at the end of Holiday of Mountains festival.

Das Denkmal wurde am 22.08.1937 vom 
Staatspräsidenten Ignacy Mościcki am Ende 
des Bergfestes enthüllt.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, b.d.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Pomnik „Źródła Wisły”
Monument „The sources of the Vistula River”

Denkmal „Weichselquelle”

Pomnik wraz z fontanną stanowił całość 
symbolizującą początek rzeki Wisły, za 
pomnikiem na stoku Jarzębatej wille „Izabela” 
i „Świetlana”.

The monument combined with the fountain 
was supposed to symbolize the sources of the 
Vistula River. In the background on the slopes of 
Jarzebata Mount you can see villa „Izabela” and 
villa „Swietlana”.

Das Denkmal mit dem Springbrunnen stellen 
die Weichselquelle dar. Am Hang der Jarzębata 
sind die Villen „Izabela” und „Świetlana” 
zu sehen.

Wyd. Cieszyn, Foto „Luba”, [1937 r.], własność: Polona
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Dolina potoku Łabajów
The valley of Labajow stream

Tal des Łabajów-Baches

Dom krawca Jana Nogowczyka na Ścinadle 
wzniesiony w 1926 r.

House of a tailor Jan Nogowczyk built 
in Scinadlo in 1926.

Das Haus des Schneiders Jan Nogowczyk 
in der Rotte Na Ścinadle, erbaut 1926.

Wyd. Wisła, C. Roth, [1927-1939], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na dolinę Głębiec
View over the valley of Glebce

Blick auf das Głębce-Tal

Po lewej gospoda „Halamówka” z 1912 r., 
w centrum przysiółek U Kupca i stara szkoła 
z 1889 r., po prawej pensjonat „Jutrzenka” 
z 1926 r.

On the left there is „Halamowka” inn from 
1912, a hemlet U Kupca and the old school 
from 1889 in the center and a guesthouse 
„Jutrzenka” on the right.

Links das Gasthaus „Halamówka” aus dem 
Jahr 1912, in der Mitte die Rotte U Kupca und 
die alte Schule von 1889, rechts die Pension 
„Jutrzenka”, erbaut 1926.

Wyd. Cieszyn, E. Feitzinger, 1929 r., własność: Polona
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Widok na dolinę Głębiec
View over the valley of Glebce

Blick auf das Głębce-Tal

Po prawej pensjonat nauczyciela Andrzeja 
Teofila Cienciały „Jutrzenka” z 1926 r. 
prowadzony przez Z. Kulmową, w głębi 
pensjonat „Polska Szwajcaria” wzniesiony 
w latach 1934-1936 przez braci Jana i Wiktora 
Bartosików z Królewskiej Huty (Chorzowa).

On the right a guesthouse of a teacher 
Andrzej Teofil Cienciala „Jutrzenka” from 
1926 run by Mrs. Z. Kulma, in the background 
a guesthouse „Polska Szwajcaria” built 
in 1934-1936 by brothers Jan and Wiktor 
Bartosik from Krolewska Huta (Chorzow).

Rechts ist die 1926 erbaute Pension 
„Jutrzenka” des Lehrers Andrzej Teofil 
Cienciała, betrieben von Z. Kulmowa, zu 
sehen, im Hintergrund die Pension „Polska 
Szwajcaria”, erbaut 1934-1936 von den 
Brüdern Jan und Wiktor Bartosik aus 
Königshütte.

Wyd. [Kraków], ASK [Arnold Stelzer], 1936 r., własność: Danuta Szczypka
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Widok na Głębce
View over Glebce
Blick auf Głębce

W dolinie widoczna szkoła z 1937 r. projektu 
Tadeusza Michejdy i wiadukt kolejowy, w tle 
Stożek i Kobyla.

In the valley you can see the school building 
from 1937 designed by Tadeusz Michejda and 
a railway viaduct, Mount Stozek and Mount 
Kobyla in the background.

Im Tal ist die 1937 nach Plänen von 
Tadeusz Michejda erbaute Schule und die 
Eisenbahnbrücke zu sehen, im Hintergrund 
die der Stożek und die Kobyla.

Wyd. [B.m., ok. 1937-1939], własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na Głębce
View over Glebce
Blick auf Głębce

Na pierwszym planie przysiółek U Kupca, po 
prawej szkoła projektu Tadeusza Michejdy 
z 1937 r.

On the left there is a hemlet U Kupca, 
a school building designed by Tadeusz 
Michejda in 1937 on the right.

Im Vordergrund ist die Rotte U Kupca zu 
sehen, rechts die 1937 nach Plänen von 
Tadeusz Michejda erbaute Schule.

Wyd. [B.m., przed 1945 r.], własność: Danuta Szczypka
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Widok na dolinę Kopydła
View over the valley of Kopydlo

Blick auf das Kopydo-Tal

Na pierwszym planie willa „Małgorzatka” 
projektu Franciszka Józefa Macury 
wzniesiona w latach 1930-1931 dla 
Małgorzaty i Józefa Halamów, w głębi za 
drogą „Słoneczny Gród” z ok. 1938 r.

In the foreground villa „Malgorzatka” 
designed by Franciszek Jozef Macura built 
in 1930-1931 for Malgorzata and Jozef 
Halama, in the background across the road 
„Sloneczny Grod” built in 1938.

Im Vordergrund ist die in den Jahren 
1930-1931 nach Plänen von Franciszek Józef 
Macura für Małgorzata und Józef Halama 
erbaute Villa zu sehen, im Hintergrund 
auf der anderen Straßenseite die Villa 
„Słoneczny Gród” ['Sonnenburg'], errichtet 
ca. 1938.

Wyd. [B.m., b.d.], własność: Danuta Szczypka
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Widok na Głębce
View over Glebce
Blick auf Głębce

Na pierwszym planie placówka Straży 
Granicznej, w tle Mrózków i dolina Łabajowa.

In the foreground the Border Guards Station, 
in the background Mrozkow and the valley of 
Labajow.

Im Vordergund sind der Grenzschutzposten, 
im Hintergrund der Mrózków und das 
Łabajów-Tal zu sehen.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1931 r., własność: Wanda Kubień
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Widok na Oszarpaną (Oazę) i dolinę Kopydła
View over Oszarpana (Oaza) and the valley of Kopydlo

Blick auf Oszarpana (Restauration Oaza) und das Kopydła-Tal

Na pierwszym planie stacyjka kolejowa 
Dziechcinka, w tle po prawej Kozińce.

In the foreground a railway station in 
Dziechcinka, in the background on the right 
Mount Kozince.

Im Vordergrund die Bahnstation Dziechcinka, 
im Hintergrund rechts die Rotte Kozińce.

Wyd. Ustroń, Foto-Elios, [ok. 1937-1939], własność: Krystian Piszczek
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Widok na Oszarpaną (Oazę) i Jarzębatą
View over Oszarpana (Oaza) and Jarzebata

Blick auf Oszarpana und Jarzębata

Z lewej na usypie stacyjka kolejowa 
Dziechcinka, na stokach Jarzębatej „Urocza” 
i „Lotos”, z prawej przy drodze „Ewunia” 
i „Wrzos” oraz na górze rozpoczęta 
budowa „Wenus”.

On the left on the railway dump you can 
see a railway station in Dziechcinka, on the 
slopes of Mount Jarzebata there are two 
villas: „Urocza” and „Lotos”, on the right 
next to the road villa „Ewunia” and villa 
„Wrzos” and above them villa „Wenus” under 
construction.

Links auf dem Damm befindet sich die 
Bahnstation Dziechcinka, auf den Hängen 
des Berges Jarzębata stehen die Villen 
„Urocza” und „Lotos”, rechts am Weg 
„Ewunia” und „Wrzos”, auf dem Berg in Bau 
die Villa „Wenus”.

Wyd. Wisła, fot. J. Stencel, [ok. 1934 r.], własność: Krystian Piszczek
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Widok na dolinę Wisły
View over the Valley of Wisla

Blick auf das Weichseltal

Na pierwszym planie willa doktora Zbigniewa 
Paderewskiego „Wisełka” z ok. 1903 r., obok 
willa „Urocza” z 1928 r., w tle Czantoria.

In the foreground doctor Zbigniew 
Paderewski's villa „Wiselka” from around 
1903 and next to it villa „Urocza” from 1928 
with Mount Czantoria in the background.

Im Vordergrund ist die Villa von Dr. Zbigniew 
Paderewski „Wisełka” zu sehen (erbaut 
um 1903), daneben die 1928 erbaute Villa 
„Urocza”, im Hintergrund die Czantoria.

Wyd. [B.m., b. d.], własność: Danuta Szczypka
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Widok z Bukowej
A view from Mount Bukowa

Blick vom Berg Bukowa

Wyd. Kraków, Wydawnictwo „Sztuka”, 1937 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na dolinę Malinki
View over the valley of Malinka

Blicka auf das Malinka-Tal

W dolinie po prawej widoczna szkoła 
z 1912 r., poniżej duży, płaski dach 
gospody „Pod Jeleniem” („Maroszówki”) 
Macieja Marosza.

In the valley on the right you can see the 
school building from1912 and below a large, 
flat roof of Maciej Marosz' inn „Pod Jeleniem” 
(„Maroszowka”).

Im Tal rechts ist die 1912 erbaute Schule 
zu sehen, darunter das große Flachdach des 
Gasthauses „Pod Jeleniem” ['Zum Hirsch'], 
genannt auch „Maroszówka” nach dem 
Inhaber Maciej Marosz.

Wyd. [B.m., przed 1945 r.], własność: Ryszard Wrzecionko
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Widok na dolinę Malinki
View over the valley of Malinka

Blicka auf das Malinka-Tal

W centrum restauracja i hotel „Pod Jeleniem” 
(„Maroszówka”) wzniesiona ok. 1924 r. 
przez Macieja Marosza na miejscu spalonej 
w 1919 r. gospody Cieślara na Pustkach.

In the center you can see „Pod Jeleniem” 
(„Maroszowka”) a hotel and a rstaurant 
built in 1924 by Maciej Marosz on the site of 
Cieslar inn in Pustki which burnt in 1919.

In der Mitte steht das Gasthaus und Hotel 
„Pod Jeleniem” („Maroszówka”), errichtet ca. 
1924 durch Maciej Marosz an der Stelle des 
1919 abgebrannten Gasthauses von Cieślar in 
der Rotte Na Pustkach.

Wyd. Ustroń, „Elios”, [przed 1939 r.], własność: Danuta Szczypka
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Połączenie Białej i Czarnej Wisełki
The confluence of the Biala and Czarna Vistula River
Verbindung der Weißen und Schwarzen Weichsel

Ulubione miejsce wycieczek do doliny 
Czarnego.

A favourite tourists' destination in the valley 
of Czarne.

Ein beliebtes Ausflugsziel im Tal der 
Schwarzen Weichsel.

Wyd. Milówka, J. Tobias, 1930 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Połączenie Białej i Czarnej Wisełki
The confluence of the Biala and Czarna Vistula River
Verbindung der Weißen und Schwarzen Weichsel

Obecnie teren zapory w dolinie Czarnego. The present site of the dam in Czarne. Zur Zeit steht hier der Staudamm im 
Czarnego-Tal.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1933 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Widok na dolinę Jawornika
View over the valley of Jawornik

Blick auf das Jawornik-Tal

Wyd. Wisła, J. Stencel, 1934 r., własność: Michał Soska



194

Schronisko na Soszowie
Tourist hostel on Mount Soszow

Schutzhaus auf dem Soszów

Schronisko prywatne wybudowane w 1932 r. 
przez Pawła Poloka.

A private tourists hostel built in 1932 by 
Pawel Polok.

Die private Schutzhütte wurde 1932 von 
Paweł Polok errichtet.

Wyd. [B.m., ok. 1932-1939], własność: Michał Soska



195

Schronisko na Kozińcach
Tourist hostel on Mount Kozince

Schutzhaus auf dem Kozińce

Schronisko prywatne braci Jana i Pawła 
Halamów wzniesione w 1923 r. (od 1929 r. 
pensjonat – schronisko), z lewej widoczna 
skocznia narciarska.

A private tourists hostel built in 1923 by 
brothers Jan and Pawel Halama (since 1929 
a guesthouse), on the left a ski jump.

Die private Schutzhütte der Brüder Jan 
und Paweł Halama wurde 1923 erbaut und 
fungierte seit 1929 auch als Pension, links ist 
die Sprungschanze zu sehen.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1936 r., własność: Ryszard Wrzecionko



196

Schronisko na Kozińcach zimą
Tourist hostel on Mount Kozince in winter

Schutzhaus auf dem Kozińce im Winter

W tle skocznia narciarska. A ski jump in the background. Im Hintergrund ist die Skisprungschanze zu 
sehen.

Wyd. [Cieszyn, fot. T. Kubisz, Cieszyn, b.d.], własność: Michał Soska
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Schronisko na Kozińcach
Tourist hostel on Mount Kozince

Schutzhaus auf dem Kozińce

Schronisko prywatne Halamów z 1923 r., 
siedziba Krakowskiego Towarzystwa 
Krzewienia Narciarstwa, obok po lewej 
skocznia narciarska.

A private tourists hostel of Halama brothers 
from1923 and a seat of Skiing Society from 
Krakow, on the left a ski jump.

Die private Berghüte der Brüder Halama aus 
dem Jahr 1923 war der Sitz des Krakauer 
Vereins zur Förderung des Skisports, links 
sieht man die Sprungschanze.

Wyd. Wisła, J. Stencel, [przed 1939 r.], własność: Michał Soska
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Skocznia narciarska w Łabajowie
Ski jump in Labajow

Sprungschanze in Łabajów

Skocznia wzniesiona w 1931 r.

A ski jump built in 1931.

Die Sprungschanze wurde 1931 errichtet.

Wyd. Wisła, C. Roth, [1934 r.], własność: Biblioteka Śląska
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Schronisko na Stożku
Tourist hostel on Mount Stozek

Schutzhaus auf dem Stożek

Schronisko wzniesione w 1922 r. przez 
cieszyński Oddział Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego „Beskid Śląski”.

A tourists hostel built in 1922 by Cieszyn 
dvision of Polish Tatry Society „Beskid Slaski”.

Die Schutzhütte wurde 1922 von der 
Teschener Ortsgruppe „Schlesische 
Beskiden” des Polnischen Tatravereins 
errichtet.

Wyd. Ustroń, J. Tomiczek, [1922-1939], własność: Krzysztof Rulczyński
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Schronisko na Stożku
Tourist hostel on Mount Stozek

Schutzhaus auf dem Stożek

Wyd. Wisła, C. Roth, 1930 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Schronisko na Stożku
Tourist hostel on Mount Stozek

Schutzhaus auf dem Stożek

Turyści przed popularnym schroniskiem 
na Stożku.

A group of tourists in front of a popular 
hostel on Mount Stozek.

Eine Touristengruppe vor dem beliebten 
Stożek-Schutzhaus.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, ok. 1935 r.], własność: Wanda Kubień
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Schronisko na Stecówce
Tourist hostel on Mount Stecowka

Schutzhaus auf der Stecówka

Schronisko prywatne Marty i Michała 
Legierskich wzniesione w 1934 r. na granicy 
Wisły i Istebnej.

A private tourist hostel built in 1934 by Marta 
and Michal Legierski between Wisla and 
Istebna.

Das private Schutzhaus von Marta und 
Michał Legierski, erbaut 1934 an der Grenze 
der Gemeinden Weichsel und Istebna.

Wyd. [B.m., ok. 1934-1939], własność: Michał Soska
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Schronisko na Baraniej Górze
Tourist hostel on Mount Barania

Schutzhaus auf der Barania

Dawny pałacyk myśliwski Habsburgów na 
polanie Przysłop pod Baranią Górą w 1925 r. 
zaadoptowany na schronisko turystyczne 
„U źródeł Wisły”.

A former hunting mansion of the Habsburg 
family on Przyslop clearing on Mount Barania 
adapted to a tourist hostel „U zrodel Wisly” 
in 1925.

Das alte Jagdschloss der Habsburger auf 
der Przysłop-Wiese am Fuß der Barania 
Góra wurde 1925 zum Schutzhaus „U źródeł 
Wisły” ['An der Weichselquelle'] umgebaut.

Wyd. [B.m.], „Ruch”, [przed 1931 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Kapliczka pod Karolówką
A chapel on Mount Karolowka
Kapelle am Fuß der Karolówka

Kapliczka z czasów Habsburgów (1864 r.) 
niedaleko schroniska na polanie Przysłop 
pod Baranią Górą.

A chapel from the times of Habsburg (1864) 
near the tourist hostel on Przyslop clearing 
on Mount Barania.

Eine Kapelle aus der Zeit der Monarchie (1864) 
unweit des Schutzhauses auf der Przysłop-
Wiese am Fuß der Barania Góra.

Wyd. Milówka, J. Tobias, [przed 1939 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Pensjonat „Polonia”
Guesthouse „Polonia”

Pension „Polonia”

Pensjonat wzniesiony w 1925 r. przez 
Stefanię i Antoniego Halamów, w tle dolina 
Gościejowa i Trzy Kopce Wiślańskie.

A guesthouse built in 1925 by Stefania and 
Antoni Halama, in the background the valley 
of Gosciejow and Mount Trzy Kopce.

Die Pension wurde 1925 durch Stefania und 
Antoni Halama errichtet. Im Hintergrund 
sind das Gościejów-Tal und die Trzy Kopce 
Wiślańskie zu sehen.

Wyd. [B.m., b.d.], własność: Michał Soska
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Willa „Urocza”
Villa „Urocza”
Villa „Urocza”

Dom projektu Franciszka Józefa Macury 
wzniesiony w 1928 r. dla Jana Stuchlika na 
stoku Jarzębatej.

A house designed by Franciszek Jozef Macura 
in 1928 for Jan Stuchlik on the slopes of 
Mount Jarzebata.

Das Haus wurde nach Plänen von Franciszek 
Józef Macura 1928 für Jan Stuchlik am Hang 
der Jarzębata erbaut.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1935 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Pensjonat „Elżbietanka”
Guesthouse „Elzbietanka”

Pension „Elżbietanka”

Pensjonat wzniesiony w Głębcach ok. 1928 r. 
przez Elżbietę i Karola Góroków.

A guesthouse built in Glebce in 1928 by Elzbieta 
and Karol Gorok.

Die Pension wurde um 1928 von Elżbieta 
und Karol Górok erbaut.

Wyd. [B.m., ok. 1932 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Pensjonaty „Amerykanka” i „Elżbieta”
Guesthouses „Amerykanka” and „Elzbieta”
Pensionen „Amerykanka” und „Elżbieta”

Pensjonaty usytuowane w pobliżu dworca 
kolejowego (obecna ul. Wodna).

Some guesthouses located in the 
neighbourhood of the railway station (Wodna 
road today).

Die Pensionen befanden sich in der Nähe des 
Bahnhofs (die jetztige Wodna-Straße).

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, b.d.], własność: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
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Willa „Magnus”
Villa „Magnus”
Villa „Magnus”

Na pierwszym planie gospodarstwo 
Poloczków U Starego, powyżej willa 
„Magnus” Anny i Albina Magnusków projektu 
Franciszka Józefa Macury wzniesiona 
w latach 1930-1932, po prawej willa „Bajka” 
Fierlów, u góry na Jarzębatej willa „Sfinks”.

In the foreground there are some farm 
buildings of the Poloczek family U Starego, 
above it you can see villa „Magnus” of Anna 
and Albina Magnusek designed by Franciszek 
Jozef Macura built in 1930-1932, on the right 
villa „Bajka” of Fierla family and villa „Sfinks” 
on Mount Jarzebata.

Im Hintergrund ist der Hof der Familien 
Poloczek genannt U Starego ['Beim Alten'] zu 
sehen. Darüber sieht man die Villa „Magnus” 
von Anna und Albin Magnusek, die in den 
Jahren 1930-1932 nach Plänen von Franciszek 
Józef Macura erbaut wurde. Rechts davon 
steht die Villa „Bajka” der Familie Fierla, 
oberhalb ist die Villa „Sfinks” zu sehen.

Wyd. [B.m., po 1936 r.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Sfinks”
Villa „Sfinks”
Villa „Sfinks”

Dom Agnieszki (zwanej Jasnowidzącą) i Jana 
Pilchów wzniesiony w 1928 r. na Jarzębatej, 
siedziba redakcji „Hejnału”.

A house of Agnieszka (called a Seer) and Jan 
Pilch built in 1928 on Mount Jarzebata also 
the seat of the „Hejnal” magazine.

Das Haus von Jan und Agnieszka Pilch 
(bezeichnet als Hellseherin) wurde auf 
der Jarzębata 1928 errichtet. Dort war 
die Redaktion der Zeitschrift „Hejnał” 
untergebracht.

Wyd. [B.m., b. d.], własność: Krzysztof Rulczyński
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Pensjonat „Lotos”
Guesthouse „Lotos”

Pension „Lotos”

Willa wzniesiona na stokach Jarzębatej 
ok. 1932 r. przez Franciszkę i Adolfa Kaniów.

A villa built on the slopes of Jarzebata in 1932 
by Franciszek and Adolf Kania.

Franciszka und Adolf Kania bauten diese Villa 
am Hang der Jarzębata um das Jahr 1932.

Wyd. Cieszyn, Foto „Luba”, 1935 r., własność: Muzeum Śląska Cieszyńskiego



212

Willa „Przedwiośnie”
Villa „Przedwiosnie”
Villa „Przedwiośnie”

Willa w dolinie Dziechcinki wzniesiona 
ok. 1929-1930 roku, poniżej gospodarstwo 
rodziny Śliwków, w tle Kozińce.

A villa in the valley of Dziechcinka built in 
1929-1930, below some farm buildings of 
the Sliwka family, Mount Kozince in the 
background.

Die Villa wurde ca. 1929-1930 im 
Dziechcinka-Tal erbaut. Unterhalb steht der 
Hof der Familie Śliwka, im Hintergrund sind 
die Kozińce zu sehen.

Wyd. Ustroń, „Elios”, [przed 1945 r.], własność: Michał Soska
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Willa „Łada”
Villa „Lada”
Willa „Łada”

Pensjonat projektu Tadeusza Michejdy 
wzniesiony w latach 1933-1934 dla Adelajdy 
i Adolfa Gilowskich ze Świętochłowic.

A guesthouse designed by Tadeusz Michejda 
built in 1933-1934 for Adelajda and Adolf 
Gilowski from Swietochlowice.

Die Pension wurde nach Plänen von 
Tadeusz Michejda in den Jahren 1933-1934 
für Adelajda und Adolf Gilowski aus 
Schwientochlowitz erbaut.

Wyd. Cieszyn, fot. L. Bardoń, [b.d.], własność: Michał Soska
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Willa „Księżówka”
Villa „Ksiezowka”
Villa „Księżówka”

Pensjonat projektu Teodora Bursche 
Stowarzyszenia Księży Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego wzniesiony 
w 1934 r. z inicjatywy ks. Juliusza Bursche.

A guesthouse designed by Teodor Bursche 
for the Evangelical Augsburg Priests Society 
built in 1934 on the initiative of priest Juliusz 
Bursche.

Die Pension „Księżówka” ['Pfarrervilla'] 
wurde 1934 auf Anregung von Pfarrer Juliusz 
Bursche nach Plänen von Teodor Bursche 
erbaut. Sie gehörte dem Verein Evangelisch-
Augsburgischer Geistlicher.

Wyd. Cieszyn, fot. T. Kubisz, 1936 r., własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Almira”
Villa „Almira”
Villa „Almira”

Pensjonat projektu Teodora Bursche 
wzniesiony w 1934 r. dla Herminy 
i Aleksandra Weiglów, rozbudowany 
w 1938 r.

A guesthouse designed by Teodor Bursche 
built in 1934 for Hermina and Aleksander 
Weigl, extended in 1938.

Die Pension wurde nach Plänen von Teodor 
Bursche 1934 für Hermina und Aleksander 
Weigl erbaut und 1938 vergrößert.

Wyd. Poznań, KSW Drukarni św. Wojciecha, [1934-1937], własność: Krzysztof Rulczyński
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Willa „Krakowianka”
Villa „Krakowianka”
Villa „Krakowianka”

Pensjonat doktor Hoeschlowej wzniesiony 
ok. 1935 r. na Nowej Osadzie.

Doctor Hoeschlowa's guesthouse built 
around 1935 in Nowa Osada.

Die Pension von Frau Dr. Hoeschl wurde 1935 
in Nowa Osada errichtet.

Wyd. [B.m., przed 1939 r.], własność: Michał Soska
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Pensjonat „Idylla”
Guesthouse „Idylla”

Pension „Idylla”

Willa projektu Tadeusza Michejdy wzniesiona na 
Nowej Osadzie dla Cecylii i Stanisława Ficowskich 
w 1934 r.

A villa designed by Tadeusz Michejda for Cecylia and 
Stanislaw Ficowski built in 1934 in Nowa Osada.

Die Villa wurde 1934 nach Plänen von Tadeusz 
Michejda in Nowa Osada für Cecylia und Stanisław 
Ficowski erbaut.

Wyd. [Wisła, Foto Satara, 1936 r.], własność: Polona
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Willa „Wierchy”
Villa „Wierchy”
Villa „Wierchy”

Pensjonat projektu Tadeusza Michejdy 
wzniesiony w latach 1930-1932 przez 
Anielę i Karola Kaletów.

A guesthouse designed by Tadeusz 
Michejda and built in 1930-1932 by 
Aniela and Karol Kaleta.

Die Villa wurde 1930-1932 nach Plänen 
von Tadeusz Michejda von Aniela und 
Karol Kaleta erbaut.

Wyd. [B.m., Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, przed 1939 r.], własność: Danuta Szczypka
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Widok na Głębce
View over the valley of Glebce
Blick auf den Ortsteil Głębce

Od lewej widoczne wille „Anita” z ok. 1933 r. 
rodziny Pieczków, „Znicz” z ok. 1933 r. 
Zofii Mierzyńskiej i „Klonowa” z 1931 r. 
Leonii Boguckiej.

On the left you can see vila „Anita” of Pieczka 
family from around 1933, villa „Znicz” of Zofia 
Mierzyska and villa „Klonowa” built in 1931 
for Leonia Bogucka.

Von links sind folgende Villen zu sehen: 
„Anita” von ca. 1933, Eigentum der Familie 
Pieczka, „Znicz” von ca. 1933 von Zofia 
Mierzyńska und „Klonowa” von 1931 von 
Leonia Bogucka.

Wyd. Bielsko, S. Hemerling, [ok. 1933-1939], własność: Michał Soska
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Willa „Wojnarówka”
Villa „Wojnarowka”
Villa „Wojnarówka”

Modernistyczna willa wzniesiona w Głębcach 
ok. 1933 r. dla inż. Wojnara, dyrektora banku 
w Katowicach.

A modern villa built in Glebce in 1933 for 
engineer Wojnar a bank manager from 
Katowice.

Diese Villa wurde ca. 1933 im Ortsteil in 
Głębce für Ing. Wojnar, einen Bankdirektor 
aus Kattowitz, errichtet.

Wyd. [B.m., przed 1939 r.], własność: Michał Soska
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