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Moritz Villa, popularna „Trzydziestka” wy-
wiera imponujące wrażenie nie tylko na ze-
wnątrz . Dawna Willa Maurycego z II poło-
wy XIX wieku to nawiązanie do historyczne-
go wystroju oraz połączenie funkcjonalności 
i nowoczesnych rozwiązań.



3

Moritz Villa

Duma Jaworza
Zmodernizowany pod nadzorem konserwatora za-
bytków budynek przy ulicy Zdrojowej 30 – popularna 
„Trzydziestka”, dawna Willa Maurycego (Moritz Villa) 
z II połowy XIX wieku – wywiera imponujące wrażenie 
nie tylko na zewnątrz. Równie pięknie i w nawiązaniu 
do historycznego wystroju zostały wykonane wnętrza 
z odkrytymi fragmentami oryginalnych cegieł i drew-
nianym obelkowaniem sal. Przy czym wcale nie zre-
zygnowano z funkcjonalności, bo i skala wykorzysta-
nia wnętrz musi budzić podziw. 
Historyczny budynek zaadaptowany został na potrzeby 
Centrum Usług Społecznościowych – miejsca integracji 
międzypokoleniowej całego jaworzańskiego środowi-
ska oraz kulturalnej aktywności osób w różnym wieku. 
Zapraszamy do jaworzańskiej Moritz Villa, gdzie no-
woczesność łączy się z tradycją.
Parter budynku to przede wszystkim reprezentacyj-
ny hall oraz elegancka i klimatyczna sala ślubów. Foy-
er budynku zdobi powiększona reprodukcja ryciny 
Adolphe’a Friedricha Kunike  przedstawiająca widok 
z Młyńskiej Kępy na Jaworze w I połowie XIX wieku.
Po przeciwnej stronie podziwiać można  obrazy przed-
stawiające sąsiadujące z „Trzydziestką” wille autorstwa 
Malwiny Czechowskiej-Jachacz. 
Bezpośrednio z hallu wejść można do wytwornej, ka-
meralnej sali ślubów z tarasem, z którego rozlega się 
piękny widok na jaworzański Park Zdrojowy.
Wygodne fotele w kolorze mocnego błękitu oraz ele-
gancka biel i szarość powodują wrażenie harmonii 
i spokoju. Wnętrze zaprasza swą przytulnością i mamy 
nadzieję, że przyniesie szczęście nowożeńcom, którzy 
postanowią tutaj rozpocząć swoje wspólne życie.
Na kolejne piętro prowadzą schody w towarzystwie 
ceglanych ścian.
Znajdują się tutaj: pokój porad indywidualnych, kuch-
nia, sala warsztatowa oraz klimatyczna biblioteka.
Główną inspiracją projektu były meble gięte wzoro-
wane na krześle, które towarzyszy Filipowi Ernesto-
wi Saint Genois na fotografi i z około 1900 roku. Krze-
sło wykonane z giętego buka pochodzi z Fabryki Wy-
robów Drzewnych hrabiego Larischa-Mönnicha  w Ja-
worzu – która niedługo po wojnie została przyłączo-
na do Bielskich Zakładów Przemysłu Drzewnego, a od 
1959 roku przedsiębiorstwo działało pod nazwą Fabry-

ka Mebli Giętych w Jasienicy – która jak wiemy funk-
cjonuje do dziś pod marką PAGED S.A. Nawiązując do 
tradycji mebli giętych wywodzącej się m.in. z Jawo-
rza, nie wyobrażaliśmy sobie wnętrza Moritz Villi bez 
klasycznych, „mundusowskich” krzeseł. Ponadczaso-
wość tych mebli była inspiracją do całego wystroju, 
chcieliśmy nawiązać kolorystycznie do mebli znajdu-
jących się na parterze, tak aby wnętrze całego budyn-
ku było spójne i przyjemne dla oka, bez zbędnego cha-
osu. Kolejnym ciekawym elementem wystroju prze-
strzeni „Klubu Seniora” jest komoda znajdująca się 
w bibliotece. Komoda pochodzi z końca XIX wieku, jest 
klasycznym meblem rzemieślniczym z tamtego okre-
su oraz rejonu Śląska Cieszyńskiego. 
Aranżując tę przestrzeń, kierowaliśmy się również 
funkcjonalnością oraz potrzebami osób, które z tego 
miejsca będą korzystać. Stąd też miejsce do odpoczyn-
ku i relaksu zachęcające miękkością i wygodą designer-
skiej, żółtej kanapy oraz foteli. Na uwagę zasługuje 
również pomieszczenie nazwane przez seniorów „ka-
wiarenką”. Tutaj również postawiliśmy przede wszyst-
kim na funkcjonalność, starając się, aby wnętrze było 
przyjemne i harmonijnie piękne.
Ściany pierwszego piętra zdobią grafi ki autorstwa 
Anny Witkowskiej. To nawiązanie historyczne, ale 
i ukłon w stronę współczesności. Przenieśliśmy posta-
cie historyczne Jaworza i rodzinę hrabiów Saint Ge-
nois w teraźniejsze czasy… i tak na przykład ze ścian 
uśmiecha się do nas Maurycy Saint Genois z fi liżanką 
kawy, czy Edward Kwizda z… laptopem.
Moritz Villa to także przestrzeń edukacyjna i rozryw-
kowa. Profesjonalnie wyposażona sala komputerowa 
oraz sala wykładowa, która służy seniorom również 
jako mini kino, daje wiele możliwości spędzania cza-
su użytkownikom tej przestrzeni. „Trzydziestka to so-
lidny i piękny budynek, mocno nawiązujący do trady-
cji Jaworza. Mam nadzieję, że on sam będzie tworzył 
nową historię naszej gminnej społeczności, bo dążyli-
śmy do jego odnowienia, aby stworzyć przestrzeń dla 
licznych grup skoncentrowanych wokół interesują-
cych ich spraw publicznych. Mają miejsce, mogą dys-
kutować, działać razem, tworzyć nowe inicjatywy słu-
żące rozwojowi Jaworza” – podsumował wójt Rado-
sław Ostałkiewicz.
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Przeszklona sala ślubów z wyjściem na taras. Piękne otoczenie Moritz Villi 
idealnie łączy się z sąsiadującym Parkiem Zdrojowym.
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Jednym z przesłań 
architektury jest zarażanie 
sąsiadów…

Rozmowa z Tadeuszem Kostoniem, 
architektem odpowiedzialnym  
za rewitalizację Moritz Villi

Architekt powinien 
być swego rodzaju 
artystą, choć jego 
dzieł nie da się 
zamknąć w ramce 
czy postawić na 
postumencie.

Kiedy buduje się dom, najpierw są fundamenty, po-
tem parter, piętro, dach… Nie da się inaczej. Czy  
w projektowaniu też zawsze idziemy od dołu?
Zaczynamy od idei – przynajmniej ja trzymam się tej 
zasady, której nauczyłem się od moich nauczycieli.  
A uważam te osoby za autorytety w branży.

Ale idea musi być oczywiście wkomponowana  
w miejsce… 
Nie może być inaczej. Bardzo istotny jest kontekst miej-
sca, a w przypadku renowacji, rewaloryzacji ważny 
jest też kontekst historycz-
ny.

Od kiedy jest pan archi-
tektem?
Od 1990 roku.

A jest jakaś cezura cza-
sowa, od której możemy 
powiedzieć, że architek-
tura stała się sztuką? Bo 
patrząc na takie perełki, 
jak odrestaurowana „30”, 
to na usta cisną się takie 
właśnie słowa.
Architekt powinien być 
swego rodzaju artystą, 
choć jego dzieł nie da się 
zamknąć w ramce czy po-
stawić na postumencie. 
Już sama metoda rekruta-
cji na studia architektonicz-
ne preferuje osoby o szcze-
gólnej wrażliwości artystycznej. Zanim wybrałem tę 
dziedzinę sztuki, skupiałem się bardziej na rysowa-
niu i malowaniu, to bardzo pomogło przejść wstępną 
kwalifikację na studia architektoniczne. Oczywiście  
w naszym środowisku jest wielu „artystów”, ale są też 
„rzemieślnicy” i całe grono inżynierów. Można by po-

wiedzieć, że każdy znajdzie swoje miejsce. Jest sprawą 
niezaprzeczalną, że architektura jest rodzajem sztuki, 
ale oczywiście wyłącznie ta, która wnosi coś nowego 
lub nowatorskiego do przestrzeni. 

Przed oficjalną rozmową wspomniał pan o choro-
bie trawiącej polską architekturę, czyli projektach 
typowych domów. Dlaczego stanowią aż tak duży 
problem?
Projekty typowe są dostępne niemalże w każdym 
markecie. Opracowane są w takiej szacie graficznej, 

że klient, który się zasta-
nawia nad przyszłym do-
mem, nie ma wątpliwości 
– do rąk dostaje wizuali-
zację, piękne opracowanie  
i niby gotowy projekt, który 
nie nadaje się do niczego, 
poza tym, że jest wsadem 
do żmudnej pracy adapta-
cyjnej dla konkretnej loka-
lizacji. Przy takim zalewie 
projektów typowych archi-
tekt jako twórca przestaje 
być potrzebny inwestoro-
wi, klient przekonuje siebie, 
że ze wszystkim doskonale 
sam sobie poradzi. I potem 
mamy do czynienia z róż-
nymi dziwolągami. Jest taki 
przykład niedaleko stąd,  
w sąsiedniej miejscowości, 
gdzie znajduje się ulica, na 
której inwestorzy prześci-

gają się w budowaniu przeróżnych form, które w prze-
strzeni obdarzonej przepięknym naturalnym otocze-
niem, wyglądają co najmniej komicznie. W takiej rze-
czywistości nie umiem się odnaleźć i trudno mi się po-
godzić z takim stanem rzeczy. 
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Tadeusz Kostoń (w środku) od dawna angażuje się w sprawy dotyczące Jaworza. Zdjęcie pochodzi z czerwca 2017 
roku. W notce na Facebooku można było przeczytać: „Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
rozstrzygnięto zorganizowany wspólnie przez naszą gminę i Katedrę Teorii, Projektowania i Historii Architektu-
ry konkurs dla studentów poświęcony naszej miejscowości”.

Skoro padło już słowo „dziwolągi”. Są jakieś „dziwo-
lągi” architektoniczne w Jaworzu?
Są przestrzenie, które jeszcze do niedawna były wolne 
od zabudowy, a dziś powstają na nich kolejne inwesty-
cje. Starzy jaworzanie oraz osoby, które się tutaj prze-
prowadziły już jakiś czas temu, patrzą na te zjawiska 
z nostalgią i rozrzewnieniem. Prawo miejscowe jed-
nak służy każdemu inwestorowi i jasno wytycza gra-
nice możliwości inwestycyjnych… i trudno z tym fak-
tem polemizować.

A jak pan trafił do Jaworza?
Mamy tutaj dom od 1999 roku, który wybudowaliśmy 
na ojcowiźnie żony. O własnym domu marzyliśmy od 
dawna, choć początkowo szukaliśmy działki na Gór-
nym Śląsku. W pewnym momencie mój teść zapropo-
nował nam obejrzenie działki w Jaworzu. Przyjecha-
liśmy tutaj w piękne, niedzielne popołudnie. Decyzję 
podjęliśmy niemal natychmiast. Kiedy zobaczyłem ten 
teren, wiedziałem, że nie będę chciał budować w żad-
nym innym miejscu.

Troszkę od tego momentu minęło czasu, a ile przy-
było domów…
Otoczenie cały czas się zmienia. Ale wspólnym mianow-
nikiem jest to, że Jaworze pięknieje z każdym rokiem  
i na pewno jest to zasługa lokalnego samorządu, wójta, 
który bardzo dobrze wykorzystuje swój czas. 

A jak to się stało, że to pan odpowiadał pod wzglę-
dem architektonicznym za przebudowę „30”?
W ostatnich latach miałem dorywcze zajęcia na Wy-
dziale Architektury Politechniki Śląskiej, ze studen-
tami czwartego i piątego roku w ramach konkret-
nych tematów konkursowych. Pewnego dnia zrodził 
się pomysł, żeby we współpracy z katedrą profeso-

ra Jana Rabieja stworzyć warsztaty projektowe, któ-
rych jednym z punktów byłaby rewitalizacja „30”,  
a drugim centrum balneoterapii w rejonie planowane-
go odwiertu geotermalnego. W ich wyniku otrzymali-
śmy bardzo ciekawe pomysły na przekształcenie obu 
tych przestrzeni, zakończone wystawą „Pod Harendą”. 
Potem pozostało czekać na środki i rozpoczęcie prac. 
Mając tę wiedzę, studialne podejście do zagadnienia, 
złożyliśmy jako pracownia architektoniczna ofertę i 
w drodze przetargu zostaliśmy wyłonieni i przystąpi-
liśmy do działania. I w tym momencie zaczęły się do-
piero schody.

Dlaczego?
Będąc studentem, nie trzeba się przejmować uwarun-
kowaniami, a będąc architektem z uprawieniami, i do-
datkowo pracując na obiekcie objętym ochroną konser-
watorską, trzeba zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest 
troska służb konserwatorskich o to, aby nie stracić ni-
czego z tej wartości, jaką historia wyryła na obiekcie. 

Mówimy o etapie projektowania, realizacji?
O każdym z etapów – od koncepcji, która była opiniowa-
na jeszcze przez poprzedniego wojewódzkiego konser-
watora zabytków, po samą realizację. Musieliśmy ura-
tować ten budynek, jednocześnie bez naruszania pod-
stawowej struktury nośnej w postaci muru pruskie-
go. Służby konserwatorskie zasugerowały, żeby czę-
ści związane ze strukturą szkieletową pozostawić nie-
tknięte, a resztę ratować przez na przykład przemu-
rowanie. Przygotowaliśmy zatem projekt zawieszenia 
części drewnianej na podkonstrukcjach stalowych.  
W pewnym momencie musiało się zebrać konsylium 
złożone z wojewódzkiego i bielsko-bialskiego konser-
watora, bo groziła nam katastrofa budowlana. W ogóle 
warto nadmienić, że budynek ten był trzykrotnie prze-
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budowywany – podstawowa konstrukcja jest z drugiej 
połowy XIX wieku i jej stan techniczny absolutnie dys-
kwalifikował jej zachowanie – elementy konstrukcyj-
ne dosłownie rozpadały się w rękach! 

Kiedy przejeżdża pan dziś koło Moritz Villi, to co so-
bie myśli? Moje dziecko?
Dobre pytanie… Nigdy mi nie przeszło przez myśl ta-
kie pojęcie, jak moje dziecko, ale ilekroć tędy przejeż-
dżam, to to miejsce mnie napawa spokojem. Traktuję 
to jako dobrze wykonaną robotę – zarówno w sensie 
podejścia do całego zagadnienia, jak i wykonawczym. 
My, architekci, nie włożyliśmy tutaj zbyt wiele od sie-
bie, nie dodaliśmy, bo przy rewaloryzacji zabytków 
nie ma takiej możliwości. Mogę jedynie zapewnić, że 
na jakieś 50 lat zapewniliśmy użytkownikom bezpie-
czeństwo i komfort użytkowania.

Moritz Villa jest odnowio-
na, tuż obok ładnie pre-
zentuje się Willa Anna. Co 
jednak dalej z przestrze-
nią w centrum Jaworza? 
Wiem, do czego pan zmie-
rza. Jednym z przesłań ar-
chitektury jest zarażanie 
sąsiadów… To jest trochę 
jak z mieszkaniem – kie-
dy robi się remont jednej 
ściany, jednego pokoju, 
cała reszta nagle kontra-
stuje w sposób nieznośny. 
Tutaj mamy do czynienia 
z podobnym zjawiskiem – 
emanacji porządku, czysto-
ści, świeżości. Uważam, że 
skoro pojawiają się środ-
ki pomocowe na ratowa-
nie naszego dziedzictwa, 
nie można przyznawać 
ich wyłącznie fundacjom 
czy organizacjom, powin-
ny trafiać także w ręce pry-
watne, właścicieli prawdzi-
wych architektonicznych 
perełek, jak choćby Sanitas. 
Popatrzmy na to jeszcze  
z takiej strony – wszystkie 
działania rewitalizacyjne, 
które prowadzone są w ob-
rębie klasztoru, Moritz Villi, 
Goruszki, sprawiają, że pojawia się wyraźnie nowa, od-
świeżona przestrzeń, łatwa do identyfikacji jako cen-
trum naszej miejscowości. 
Tego typu osady jak Jaworze, które budowane były na 
przestrzeni wieków w oparciu o rozwijające się dzie-
dziny gospodarki, zawsze miały problem z identyfika-
cją centrum. Tradycje rolnicze, przemysłowe, leczni-
cze, w tym uzdrowiskowe, wywarły olbrzymi wpływ 
na przestrzeń, którą obecnie oglądamy. Jaworze było 
zawsze typową miejscowością rekreacyjno-leczniczo-
rolniczą, gdzie atutami są krajobraz, dostępność szla-
ków czy sposoby leczenia. Jeżeli więc mam odpowie-
dzieć na pana pytanie dotyczące centrum, odpowiedź 
wydaje się być bardzo prosta – trzeba powrócić do sta-

rego układu urbanistycznego, zabezpieczonego zresztą  
w obowiązującym planie miejscowym. 

Może pan rozwinąć tę myśl…
W Jaworzu istnieją stare, nienaruszone osie urbani-
styczne, powstałe w wyniku powiązania zespołu pa-
łacowo-parkowego z zabudową mieszkaniową i jest to 
przykład unikalny w skali regionu i kraju. Po dziś dzień 
stanowi on doskonały wzór współistnienia architektury 
i przestrzeni. Obszar ten wymaga pieczołowitej ochro-
ny i rewitalizacji. Cała praca nie może jednak spoczy-
wać wyłącznie na barkach Urzędu Gminy, powinna do-
tyczyć każdego właściciela! Z mojego doświadczenia za-
wodowego wiem, że zasadniczą kwestią w zarządzaniu 
przestrzenią przez samorządy były wybory poszcze-
gólnych działań rewitalizacyjnych i remontowych za-
pewniające od razu poprawę wizerunku większego ob-
szaru. Żeby zrozumieć o co chodzi, przytoczę przykład 

niedawno zakończonej in-
westycji na ul. Kalwaria. Dla 
mieszkańców to genialne 
rozwiązanie, jednak przy-
jezdni nie mają prawa do-
cenić tej zmiany, choć pra-
ce pochłonęły mnóstwo pie-
niędzy. To na pewno jest dy-
lemat – inwestować w to, co 
zauważalne dla wszystkich, 
czy poprawiać przestrzeń, 
którą zobaczą tylko konkret-
ni mieszkańcy i przez to na-
kłaniać do aktywności w ob-
szarze własnych posesji.

W Jaworzu mieszka coraz 
więcej osób, coraz więcej 
ludzi przyjeżdża tutaj od-
poczywać. Nie boi się pan, 
że Jaworze zostanie zadep-
tane? Przecież odnowiona 
Moritz Villa też daje pre-
tekst, żeby tutaj przyje-
chać.
O to się nie boję, bo ideą re-
witalizacji „30” było głównie 
zachęcenie do przebywania 
razem, wspólnych aktywno-
ści i spotkań. Zadeptywanie 
bardziej kojarzy mi się z de-
wastacją. 

To może inaczej – nie obawia się pan, że masa kry-
tyczna zostanie przekroczona?
Została przekroczona podczas koncertu Kwiatu Jabło-
ni. Ale sam koncert był niesamowity – nie miałem po-
jęcia o sile sprawczej tego zespołu. Tego dnia wjeżdża-
łem do Jaworza od strony ronda. Na wysokości Urzę-
du Gminy, spojrzałem na boisko „zabite” samochoda-
mi, zacząłem się zastanawiać, od kiedy w Jaworzu są 
organizowane giełdy samochodowe (śmiech). A były 
to samochody osób uczestniczących w tym wydarze-
niu muzycznym. Takie imprezy na szczęście nie odby-
wają się co weekend, więc tak naprawdę nie mamy się 
czego obawiać.

Rozmawiał: TOMASZ WOLFF

W Jaworzu istnieją 
stare, nienaruszone 
osie urbanistyczne, 
powstałe w wyniku 
powiązania zespołu 
pałacowo-parkowego 
z zabudową 
mieszkaniową i jest to 
przykład unikalny  
w skali regionu i kraju.
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Foyer budynku zdobi powiększona repro-
dukcja ryciny Adolphe ‘a Friedricha prze-
stawiająca widok z Młyńskiej Kępy na Ja-
worze w I połowie XIX wieku.
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Po przeciwnej stronie podziwiać można obrazy przedstawiające sąsiadu-
jące z „Trzydziestką” wille autorstwa Malwiny Czechowskiej - Jachacz.
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Reprezentacyjny hall robi wrażenie dzięki obelkowaniu ścian i sufi tu. 
Charakteru wnętrzu dodaje także nietuzinkowe oświetlenie pomiesz-
czenia oraz lustra.



12

Moritz Villa

Moritz Villa pozostała sobą
Rozmowa z Mariuszem Godkiem, 
kierownikiem Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Katowicach, 
Delegatury w Bielsku-Białej (obsługującej 
powiaty: bielski grodzki i ziemski, 
cieszyński, pszczyński i żywiecki)

Pamięta pan jeszcze Moritz Villę przed rozpoczę-
ciem restauracji?
Oczywiście, że tak. Pamiętam głównie stan, w jakim 
się znajdowała, co – nie ukrywam – bardzo mnie nie-
pokoiło. Od dawna było oczywiste, że coś z tym trze-
ba będzie zrobić. Potem władze gminy zaczęły szukać 
środków i na szczęście okazało się, że jest możliwość 
uzyskania na prace restauracyjne funduszy unijnych. 
Konsekwencją tego było – kiedy już wpłynęła prome-
sa – wykwaterowanie lokatorów, a następnie możli-
wość wejścia do środka i oględzin już pustego budyn-
ku pod kątem tego, jakie prace należy wykonać, włącz-
nie z określeniem funkcji przyszłego obiektu. To też 
jest ważne, bo trzeba to powiedzieć jasno – z naszego 
punktu widzenia nie wszystkie funkcje byłyby w tym 
obiekcie dopuszczalne. Natomiast ta, którą wójt Rado-
sław Ostałkiewicz nam zaproponował, bardzo nam się 
spodobała. Obiekt jest na tyle cenny i wartościowy, że 
powinien być udostępniony publicznie. I tak się rze-
czywiście stało.

Kiedy rozpoczęły się prace budowlane, co zastali-
ście?
Pierwotny projekt był bardziej optymistyczny, bowiem 
przewidywał zachowanie w dużym stopniu substancji 
budowlanej, czyli samego zabytku. Potem, kiedy zdej-
mowane były kolejne warstwy i powłoki, ukazywał się 
faktyczny stan zachowania substancji budowlanej. Wy-
chodziły na jaw różne nieprzewidziane sytuacje. Przy-
kładowo po ściągnięciu pokrycia dachu, okazało się, 
w jakim tak naprawdę stanie jest konstrukcja więź-
by, gdy wykonawcy zdjęli okładziny wnętrz, gdzie jest 
mur pruski na piętrze, to wyszło, w jak bardzo złym 
stanie jest konstrukcja belek, substancja w ogóle. Sło-
wem, trzeba było na bieżąco to wszystko korygować, 
projekt więc cały czas ewoluował.

Pan, jako konserwator zabytków, musiał czuwać nad 
tym, żeby wszystko odbywało się zgodnie ze sztuką 
konserwatorską…
Oczywiście. Z ramienia Urzędu był to mój obowiązek. 

Ze względu na złożoność zadania i potrzebę szybkie-
go reagowania na etapie wykonawczym wspierał mnie  
w tym mój kolega z pracy, pan Piotr Kajzer, który 
mieszka w Jaworzu i mógł bardziej elastycznie reago-
wać w razie pilnej potrzeby. Pomimo szybkiego odkry-
wania prawdy o faktycznym stanie obiektu podczas ro-
bót oczywiste było, że musi być spełniony najważniej-
szy warunek – Moritz Villa dalej miała być sobą, czyli 
rozpoznawalnym domem zdrojowym, tak jak ją znali 
i zapamiętali od pokoleń mieszkańcy i turyści, jak zo-
stała uwieczniona na starych pocztówkach i innych  

Mariusz Godek pod swoją opieką ma obiekty zabyt-
kowe w powiatach bielskim grodzkim i ziemskim, cie-
szyńskim, pszczyńskim i żywieckim. 

Fo
t. 

A
RC
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archiwaliach. Musiała być rozpoznawalna nie tylko 
w zakresie swojej architektury, wyglądu, ale też i – co 
trzeba podkreślić – lokalizacji. Początkowo były pomy-
sły, żeby obiekt nieco przesunąć.

Domyślam się, że w stronę parku?
Dobrze się pan domyśla. Pomysłodawcom chodziło o to, 
żeby ta lokalizacja była bardziej praktyczna w sensie 
funkcjonalno-użytkowym. Ale przecież nie było mowy 
o wiernym odtworzeniu willi w nowej lokalizacji, ale  
o remoncie zabytku in situ. Z konserwatorskiego punk-
tu widzenia nie było to możliwe, bowiem obiekt mu-
siał się wpisywać dokładnie w to miejsce, w którym 
stał tyle lat. Na tożsamość budynku wpływa przecież 
także jego lokalizacja.

Czy to, co udało się zrobić wspólnymi siłami władz 
gminy, urzędników, was – konserwatorów, architek-
tów, budowlańców, można określić modelową inwe-
stycją, jeżeli chodzi o restaurację starej substancji?
Na pewno jest to nietypowa i skomplikowana inwesty-
cja, ale efekty – pomimo poważnych obaw mieszkań-
ców i nawet naszych, bo okazało się, że substancja jest 
zdegradowana, bardzo zadowalające. Ktoś, kto nie jest 
zorientowany w temacie i nie śledził na bieżąco pro-
cesu budowlanego, nawet się nie domyśli, że „Trzy-
dziestka” została w zasadzie rozebrana i odbudowa-
na na nowo. Pierwotny plan przewidywał oczywiście 
kompleksowy remont ze świadomością konieczności 
wymiany znaczącej części substancji. Toczyły się spo-
ry i burzliwe dyskusje co do sposobu kontynuacji prac. 
Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie sprawne mate-
riały nadające się do ponownego wykorzystania w od-
budowie willi zostały wykorzystane. Oryginalna kon-
strukcja ryglowa muru pruskiego jest czytelna w wy-
stroju wnętrz budynku, na elewacjach trochę też. Odzy-
skano też sporo zabytkowej cegły, którą wkomponowa-
no w obiekt, jak również belek stropowych, które zdo-
bią wnętrza. Sama konstrukcja ryglowa muru pruskie-
go na piętrze natomiast została wykonana z modułów 
panelowych, wiernie odtwarzających oryginalny wy-
gląd. Cały parter natomiast został zbudowany w kon-
strukcji tradycyjnej, ceglanego muru. Wykonawca wło-
żył wiele starań i wysiłku, aby obiekt nawet w detalach 
przywoływał pierwotny charakter. Pod tym względem  
z pewnością inwestycję należy uznać za bardzo udaną. 

Mur pruski to głównie północ Europy, a w Polsce 
Górny Śląsk, Pomorze, Warmia i Mazury. Czyli tam, 
gdzie wpływy pruskie były najsilniejsze?
Dokładnie tak. W Jaworzu oprócz „Trzydziestki”, znaj-
dziemy go jeszcze w kilku innych obiektach, jak choć-
by budynku recepcyjnym szpitala przy ul. Wapienic-
kiej. Te obiekty powstawały w czasie zaboru austriac-
kiego, więc te wpływy były czytelne. 

Na pewno w Jaworzu są jeszcze inne obiekty, które 
warto by odrestaurować. Może pan wskazać choć 
kilka?
Jest ich mnóstwo. Pałac i oficyny są wyremontowane, 
oczywiście pod naszym nadzorem, ale marzymy, żeby 
folwarki dolny i górny także zostały odrestaurowa-
ne, ale też liczne wille uzdrowiskowe, bo to się wiąże 
z lokalną tożsamością. W dawnych czasach wszystko  
w Jaworzu kręciło się wokół założenia pałacowego. Nic 

dziwnego, było siedzibą właścicieli ziemskich, a po-
tem zaadaptowane na znane w regionie sanatorium. 
A jeżeli mówimy o obszarze działania naszego Urzę-
du – weźmy choćby drewnianą leśniczówkę w Lipni-
ku, należącą do Lasów Państwowych, która – nieste-
ty – chyli się ku upadkowi. Też rozpaczliwie wymaga 
remontu i zagospodarowania. Była niegdyś – jak Jawo-
rze – modnym miejscem wypadów i niedzielnego wy-
poczynku. Na szczęście na tę chwilę została przygoto-
wana kompleksowa dokumentacja projektowa i obiekt 
będzie remontowany. 

Wróćmy jednak do Jaworza. Czy to nie mrzonka, 
remont dolnego i górnego Folwarku? Przecież tam 
są prywatne mieszkania i chyba będzie się trudno 
pokusić o kompleksową modernizację!? Albo inny 
przykład – Sanitas na początku Alei Kościelnej…
Prawdą jest, że prywatni właściciele mają mniejszy do-
stęp do dużych dotacji unijnych. Mam jednak nadzie-
ję, że w przyszłości poszczęści się i Sanitasowi, a przy-
kład Domu Zakonnego Sióstr Służebniczek pokazuje, że 
można wyremontować duży obiekt. W takim przypad-
ku wyjściem byłoby powołanie do życia stowarzyszenia 
czy fundacji, na przykład właścicieli byłych obiektów 
sanatoryjnych, które miałoby większą siłę przebicia, 
szansę na zdobycie dofinansowania. Musiałoby jednak 
działać w oparciu o jakąś myśl przewodnią – walczyć 
o środki nie na jeden budynek, ale na określony tema-
tycznie kompleks obiektów. W tym celu należy uważnie 
śledzić różnorakie programy unijne i spróbować swo-
ich sił. Mówimy o poważnych środkach finansowych.
Natomiast jeśli chodzi o możliwości dofinansowania 
remontu zabytków z lokalnych lub krajowych środ-
ków publicznych, to w odniesieniu do zabytków wpi-
sanych do rejestru zabytków można się ubiegać o do-
tację u ministra kultury i dziedzictwa narodowego, 
oraz u WKZ. Natomiast w przypadku zabytków figu-
rujących tylko w gminnej ewidencji zabytków właści-
ciele mogą się ubiegać o dotacje u wszystkich szczebli 
samorządów – od gminy, przez powiat, po marszałka. 
Mówi o tym konkretnie art. 81 ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. Willa Sanitas nie jest 
w rejestrze zabytków, ale jest chroniona w planie miej-
scowym i ewidencji gminnej.

Spójrzmy na budynek kościoła ewangelickiego, któ-
ry był odrestaurowany raptem kilka lat temu, a już 
widać zniszczenia. Czy coraz bardziej nieprzewi-
dywalna pogoda, huraganowe wiatry, deszcze na-
walne, przyspieszają proces erozji odnowionej sub-
stancji?
To prawda, że kiedyś pogoda była bardziej przewidy-
walna. Nie da się ukryć, że zjawiska, o których pan 
wspomniał, mają wpływ na obiekty. Gwałtowne wi-
chury uszkadzają elewacje, rynny, pokrycie dachu, na-
walne deszcze wypłukują wyprawę elewacyjną, farby, 
tynki, pojawiają się przecieki, których na pierwszy rzut 
oka na widać, a pomału penetrują obiekt. Ciężki grad 
ma jeszcze większy wpływ. Czynniki atmosferyczne 
w znaczący sposób niszczą zabytki. Do tego trzeba do-
dać jeszcze zanieczyszczone powietrze – przecież to, 
czym opalamy nasze domy, i ogólne cywilizacyjne za-
nieczyszczenie powietrza mają też bezpośredni wpływ 
na zabytki, w jakim są stanie, jak wyglądają.

Rozmawiał: Tomasz Wolff
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Kameralna, a zarazem wytworna sala ślubów urządzona jest ze smakiem. 
Pięknie łączy się z otaczającym Moritz Villę jaworzańskim Parkiem Zdrojowym.
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Grafika na ścianie autorstwa Malwiny Czechowskiej-Jachacz.
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Biblioteka po połączenie designerskiej kanapy oraz foteli z antyczną komodą, 
która po renowacji idealnie wkomponowała się we wnętrze budynku.
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Główna sala pierwszego piętra to miejsce 
spotkań przy dużym stole. Krzesła nawią-
zują stylistyką do krzeseł pochodzących  
z fabryki wyrobów drzewnych hrabiego La-
rischa  Mönnicha w Jaworzu. Podobne krze-
sło towarzyszy Filipowi Ernestowi Saint Ge-
nois na historycznej fotografii pochodzącej 
z ok. 1900 r. (strona 34)
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Stylowo urządzona kuchnia stanowi nie tylko zaplecze gastronomiczne, ale jest 
również miejscem spotkań. Jest tutaj miło i przytulnie.
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Jesteśmy jedną wielką rodziną

Rozmowa z Czesławą Cybułką, 
prowadzącą Klubu Seniora, 
dofinansowanego z funduszy europejskich

Wróćmy do korzeni. Jak zrodził się pomysł na zało-
żenie Klubu Seniora w Jaworzu? 
Najważniejsze na początku rozmowy będzie zwróce-
nie uwagi na tak zwaną gospodarkę srebrną, która  
w ostatnich latach jest bardzo na topie. Gwoli wyja-
śnienia, gospodarka biała to służba zdrowia, gospodar-
ka zielona to ekologia, a gospodarka srebrna wiąże się  
z seniorami. Z jednej strony trzeba zagospodarować 
ich potencjał, a z drugiej strony im pomóc, jako że je-
steśmy krajem ludzi starzejących się. To dotyczy zresz-
tą całej Europy. Potrzebne są więc Kluby Seniora, takie 
jak ten działający w oparciu o środki unijne w Jaworzu, 
powstałe z inicjatywy lokalnych władz. Z jednej strony 
dbamy o aktywność umysłową, z drugiej skupiamy się 
na ruchu, który jest tak samo istotny. Koncentrujemy 

się na przykład na informatyce – ludzie w tym wieku 
mają zaległości, niektórzy mają kłopot z obsługą zwy-
kłego telefonu. Potrafią wybrać numer, odebrać po-
łączenie, ale już wysłać SMS-a czy nawet wyciszyć te-
lefon to już nie. Przychodzimy im z pomocą. W ofer-
cie mamy również zajęcia z rękodzieła, ale nie na za-
sadzie szydełka, jak to dawniej było, ale w ramach za-
jęć uczestnicy wykonywali torby. Są ponadto aktywno-
ści z zakresu czytelnictwa, filmu, kina czy kulinariów. 
Dużą popularnością cieszy się psychologia. Oczywiście 
dodatkowo klubowicze mogą sami proponować zaję-
cia, w których chcieliby uczestniczyć w przyszłości. 
Na zasadzie: „chcecie coś nowego, innego, powiedzcie 
nam o tym”. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.
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Zajęcia odbywają się codziennie?
Różnie z tym bywa, ważne jest, żeby wykonać 60 go-
dzin w miesiącu. Zazwyczaj więc zajęcia są organizo-
wane także w dwie, trzy soboty w miesiącu. Rozmawia-
my w wakacje, które są specyficznym okresem – nie-
którzy nasi klubowicze wyjechali na wypoczynek, spo-
ro z nich zajmuje się wnukami. Ogólnie zasada jest 
taka, że każdy członek Klubu Seniora wybiera sobie 
to, co mu najbardziej pasuje – nie musi uczestniczyć 
we wszystkich zajęciach. Może pojawić się tylko kilka 
razy w miesiącu, choć mam też osoby, które są tak za-
fascynowane tym projektem, że biorą udział w więk-
szości wydarzeń. 

Ile osób uczestniczy na dziś w zajęciach?
Projekt pod nazwą „Centrum Usług Społecznościowych 
– utworzenie Klubu Seniora, który realizuje Gmina Ja-
worze, rozpoczął się  1 stycznia tego roku. Przy nabo-
rze było 40 osób. Przyznam się szczerze, że początko-
wo się obawiałam, czy uda nam się zgromadzić taką 
liczbę osób. Jak się jednak szybko okazało, niepotrzeb-
nie, powiem więcej – dziś mamy już dwa razy tylu chęt-
nych. Cały czas Urząd Gminy dopisuje kolejne zainte-
resowane osoby. Jak ktoś jest chętny i chce dołączyć 
do naszej grupy, może to zrobić w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej albo w pokoju nr 104 u Joanny Ła-
ciok. Jesteśmy otwarci na nowych członków, tym bar-
dziej że niektóre osoby rezygnują. Opłata w zależno-
ści od dochodów wynosi od zera do pięciu złotych, czy-
li jest symboliczna. Najważniejsze dla mnie jest to, że 
ludzie się ze sobą zżywają, co jest szczególnie ważne 
po kolejnych lockdownach, kiedy musieli siedzieć za-
mknięci w domach. 

Klubowicze są zachwyceni, że mogą mieć zajęcia  
w odnowionej Moritz Villi?
Na pewno, w końcu zostały nam stworzone rewela-
cyjne warunki do prowadzenia zajęć. Wszyscy są pod 

ogromnym wrażeniem. Jest pięknie i na dodatek pa-
nuje tutaj taka domowa atmosfera. Oczywiście nie 
wszystkie zajęcia odbywają się w „Trzydziestce”, kie-
dy mamy większe spotkanie i do tego dochodzi jesz-
cze catering, wtedy spotykamy się „Pod Harendą”. Tak 
samo jest w przypadku ćwiczeń związanych z aktyw-
nością fizyczną. 

Co pani robi na co dzień?
Koordynuję pracę sześciu animatorów (każdy odpo-
wiada za 10 godzin w miesiącu) oraz pięciu specjali-
stów (zgodnie z projektem – od dietetyki, informaty-
ki, psychologii, aktywności fizycznej i prawa). Wspól-
nie musimy przygotować i zrealizować taki program, 
żeby w miesiącu było to 60 godzin. Do moich obowiąz-
ków należą też zakupy, które są potrzebne, żeby obsłu-
żyć nasz Klub, począwszy od spożywczych – bo zawsze 
częstujemy seniorów kawą, herbatą czy ciasteczkami, 
do większych, a także organizacja różnych wyjazdów, 
na przykład kulturalnych związanych z kinem czy te-
atrem albo zwiedzaniem muzeów. W lipcu na przykład 
byliśmy w Muzeum Browaru Żywiec oraz Muzeum 
Miejskim w Żywcu, w sierpniu w Muzeum Zamkowym  
w Pszczynie. We wrześniu wybieramy się do Ogrodów 
Kapiasa w Goczałkowicach-Zdroju, a w październiku 
do Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Okazu-
je się, że wiele osób nie było w miejscach, które są po-
łożone tak blisko od Jaworza.

Co będzie, jak skończy się projekt?
Sama bym to chciała wiedzieć. Mnie będzie żal, kie-
dy to się wszystko skończy, bo udało nam się stwo-
rzyć fajną rodzinę. Trzymamy się razem, nawzajem 
wspieramy. Projekt jest rozpisany do końca czerwca 
2023 roku i zobaczymy, co będzie dalej. Wszystko za-
leży od władz gminy. 

Rozmawiał: Tomasz Wolff
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Moritz Villa to także przestrzeń edukacyjna i rozrywkowa. Profesjonalnie wy-
posażona sala komputerowa oraz sala wykładowa, która służy seniorom rów-
nież jako mini kino, daje wiele możliwości spędzania czasu użytkownikom tej 
przestrzeni. 
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W Moritz Villi stworzone zostały rewelacyjne warunki do prowadzenia różno-
rodnych zajęć. Jest pięknie i panuje tu domowa atmosfera.
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Montaż finansowy realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowa-
nych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z za-
gospodarowaniem przyległego otoczenia”, w oparciu o umowę o dofinansowanie 
nr UDA-RPSL.10.03.02-24-OOD9/18 wraz z aneksami, przedstawia się następująco: 

 
Koszty całkowite realizacji przedmiotowego projektu: 3 508 221,86 PLN 
w tym: 
dofinansowanie z UE (środki EFRR): 2 964 985,87 PLN 
dofinansowanie z budżetu państwa: 348 821,87 PLN 
wkład własny Gminy Jaworze: 194 414,12 PLN
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Portret Juliusza Saint Genois (1887-1961), fot. z ok. 1900 r.
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Portret Filipa Ernesta Saint Genois (1843-1916), fot. z ok. 1900 r.
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Portret Julii Saint Genois z Laszowskich (1754-1817)
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Portret Anny Stolberg z domu Saint Genois (1850-1926)
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Portret Edwarda Kwizdy - zarządcy dóbr w Jaworzu, rysunek Gabrieli Saint Genois.
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Portret Maurycego Saint Genois (1816-1886).



39

Moritz Villa

Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych 
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi 
tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo do 
odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść 
reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie 
odpowiadają.
Zdjęcia: Urząd Gminy Jaworze, Małgorzata Stanclik. 
Materiały archiwalne pochodzą z kolekcji Ryszarda 
Stanclika.

Wydawca: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 
43-384 Jaworze, tel. 33 828 66 00, e-mail: echo@jaworze.pl,
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html.
Zespół redakcyjny: Tomasz Wolff – redaktor naczelny, 
Barbara Szermańska – korekta, Marcin Pytlowany – skład.
Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o.,  
ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.

Wydanie specjalne z okazji otwarcia Moritz Villi - 
Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu.



40

Moritz Villa

Jaworze 1935 z albumu Warszawiaka

Willa Maurycego

„Trzydziestka” 
na starych pocztówkach


