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1. Uwagi wstępne 

W dokumentacji hydrogeologicznej odwiertów „Tadeusz” i „Korona” (Tatarski, 
Iwanowski 1976) w rozdziale o historii badan geologicznych znajduje się informacja  
o wykonaniu w 1891 r. otworu „Korona”. Autorzy powołują się na opracowania R. Michaela 
z 1908 r. oraz K. Patteisky’ego, J. Folprechta z 1928 r., nie podając jednak tytułów publikacji. 
Ponadto powołują się na W. Petraschcka nie określając ani tytułu pracy, ani roku wydania. 
Prawdopodobnie zaczerpnęli bardzo skąpe zresztą informacje o „Koronie” z opracowania 
Kucińskiego i Mitury z 1949 r., które znajdowało się wówczas w archiwum Instytutu 
Geologicznego (przypuszczalnie w formie maszynopisu) i obecnie jest nieosiągalne – brak  
w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG.  

Punktem zaczepienia pozwalającym ewentualnie dotrzeć do początków solanki  
z Zabłocia była reklama zamieszczona w piśmie „Silesia” z 2 marca 1899,  zatytułowana 
Zablaczer „Kronenjodsalz”, na którą przypadkowo natknąłem się kilka lat temu. „Silesia” 
była najstarszym wydawanym na Śląsku Cieszyńskim pismem niemieckojęzycznym. 
Pierwszy numer ukazał się 19 maja 1860 r. pod nazwą „Schlesischer Anzeiger”. Do 1916 r. 
redakcja mieściła się w Cieszynie, a w latach 1917-1939 w Ostrawie. Pismo określało się jako 
tygodnik polityczny (Politische Wochenschrift…1860-1874, Politischer Wochenblat 1875-
1893), a jego charakter był liberalny1. Informacje w „Silesii” dotyczące regionu redakcja 
zamieszczała w rubryce Aus der Heimat und Nachbarschaft, w której doniesienia z okolic 
Strumienia znajdują się pod pozycją Schwarzwasser.  

W roku ubiegłym w wyniku kilkumiesięcznych poszukiwań, dziesiątków  
emaili skierowanych do bibliotek krajowych i zagranicznych oraz wielu telefonów do osób, 
które mogły by mnie ewentualnie naprowadzić na jakiś trop, udało się zebrać prawie 
kompletny materiał dotyczący początków Zablaczer „Kronenjodsalz”. Informacje uzyskane 
w wyniku moich poszukiwań przedstawiam w następnych rozdziałach. 

 
2. Prof. dr Ernst Ludwig 

W 1895 r. E. Ludwig opublikował w Wiener Klinische Wochenschrift artykuł p.t. Eine 
neue Jodquelle in Zablacz („Nowe źródło jodowe w Zabłociu”), który jest bezcennym 
źródłem informacji o otworze „Korona”. Z tego więc względu poświęcam tej postaci nieco 
uwagi.  

Po raz pierwszy zetknąłem się z nazwiskiem Ludwiga w materiałach archiwalnych 
dotyczących Ustronia. Jak wynikało z zapisków, E. Ludwig wykonał w 1898 r. badania 
odkrytego w Ustroniu torfu, co przyczyniło się do wybudowania w 1901 r. Moorbadu, czyli 
zakładu kąpieli borowinowych. Wyniki były jednak nigdzie publikowane, i dopiero kilka lat 
temu dotarłem do nich w Archiwum Ziemskim w Opawie. Gdy zainteresowałem się bliżej 
osobą Ludwiga okazało się, iż w ostatniej ćwierci XIX w. i w pierwszych latach XX w. był 
największym autorytetem w badaniach wód leczniczych i borowin w Monarchii Austriackiej.  

Ernst Ludwig urodził się 19 stycznia 1842 r. w mieście Freudenthal (Bruntal  
w Czechach). Ludwig był synem artysty – tkacza i zapewne dlatego, mając odpowiednie 

 
1 B. Gröschel. Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945. Berlin 1993. 
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zaplecze materialne mógł studiować na Uniwersytecie Wiedeńskim farmację i chemię2. Mając 
22 lata został doktorem chemii, a w roku 1865 docentem chemii analitycznej i organicznej na 
tymże Uniwersytecie.W latach 1867-1869 pracował m.in. w firmie Baeyer w Berlinie,  
a później – aż do roku 1874 już jako profesor na Akademii Handlowej w Wiedniu. Od tego 
czasu związał się z Uniwersytetem w Wiedniu jako profesor chemii medycznej na wydziale 
medycznym, będąc zarazem szefem laboratorium w instytucie anatomii patologicznej.  
W roku 1882 został doktorem honoris causa w dziedzinie medycyny. E. Ludwig przede 
wszystkim poświęcił się chemii analitycznej, udoskonalając metody badań wód mineralnych  
i leczniczych. Wykonywał również analizy mineralogiczne dla Gustava von Tschermaka 
(1836-1927) mineraloga i petrografa  – profesora Uniwersytetu w Wiedniu. Ludwig brał 
udział w opracowaniu ustawy o żywności z 1896 r. oraz 8 wydania farmakopei. W 1892 r. 
otrzymał tytuł Radcy Dworu (Hofrat), w 1906 został członkiem wiedeńskiej Akademii Nauk, 
a w roku 1910 przewodniczącym Najwyższej Rady Sanitarnej. Ernst Ludwig zmarł  
14 października 1915 r. w Wiedniu.  

Ludwig badał m.in. wody termalne z Karlovych Var (1881, 1902), wody siarkowe  
z miejscowości Ilidze k. Sarajewa (1892), termy z Bad Gastein w rejonie Salzburga (1900), 
wody mineralne z Karlsbrunn, solanki z Darkowa, borowiny z Franciszkowych Łaźni (1899), 
Welchowa w Czechach i Ustronia. 

 
3. Informacje o wykonaniu otworu wiertniczego w Zabłociu  

W ostatniej dekadzie XIX w. oraz na początku wieku XX prowadzono intensywne 
poszukiwania węgla kamiennego na Śląsku – po stronie pruskiej i austriackiej – w rejonie 
Żor, Pawłowic, Drogomyśla, Zabłocia, Międzyrzecza. Wiercenia finansowane były przez 
możne rodziny hrabiów i baronów, zazwyczaj już będących właścicielami hut i kopalń.  
 

        
 

2 Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Wien 1993. 
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                     „Silesia” nr 256 z 8 listopada 1891 r.  

O otworze „Korona” brak informacji źródłowych dotyczących wykonanych prac 
wiertniczych (w każdym bądź razie nie udało mi się do takowych dotrzeć), jednakże z relacji 
prasowych i późniejszej literatury jawi się dość klarowny obraz odkrycia solanki zabłockiej. 

Najstarszą napotkaną przeze mnie informacją jest doniesienie „Silesii” z 8.11.1891 r., 
gdzie w rubryce Schwarzwasser (Kohle) podano, że w odległości około 1 km od Strumienia 
na ogrodzonym terenie wielkości około jednego Joch [1 Joch to ok. 55 arów w Monarchii 
Austriackiej, a 40 arów Prusach) stoi wieża wiertnicza o wysokości 20 m, a czterech 
niemieckich wiertników z Saksonii i Braunschweigu obsługuje wiertnicę i lokomobilę. 
Wiercenie prowadzi się w poszukiwaniu węgla na zlecenie hrabiego Wilczka. Osiągnięto już 
głębokość 90 m, a świder wydobył glinę i ił. Nie wiadomo na jakiej głębokości zalegają 
pokłady węgla ciągnące się od zagłębia ostrawsko-karwińskiego przez Żory aż do 
Królewskiej Huty, ale odpowiedź uzyska się w ciągu roku – pisała „Silesia”.  

4 dni później „Silesia” z 12.11.1891 r. prostowała, iż błędnie podano hrabiego 
Wilczka jako inwestora, którym w rzeczywistości jest baron Rothschild. Przy okazji 
korespondent informował, że po pruskiej stronie w Pawłowicach od dwóch tygodni wierci się 
również za węglem, lecz z większymi postępami jaku nas.  
     

        
        „Silesia” nr 259 z 12 listopada 1891 r.  
           
        Z kolei 6 grudnia 1891 r. „Silesia” w artykule Tiefbohrungen donosiła, iż podobnie jak 
 u nas (w domyśle w Zabłociu na Śląsku Austriackim), również i w Pawłowicach głębokie 
wiercenia za węglem czynią postępy. Podczas gdy u nas (bei uns) głębokość otworu wynosi 
170 m [tj. 80 mb postępu w ciągu 4 tygodni – ZB], to w Pawłowicach w tym samym czasie 
osiągnięto głębokość 290 m, lecz w skutek nie dającej się usunąć awarii (zerwanie przewodu 
wiertniczego), wykonany zostanie nowy otwór w odległości 2 m. 

Sądząc na podstawie postępu wiercenia w listopadzie (1891), głębienie otworu  
w Zabłociu rozpoczęto przypuszczalnie na przełomie września i października, przy czym pod 
koniec grudnia jego głębokość mogła wynosić około 230-240 m. Prawdopodobnie wiercenie 
wykonywano systemem udarowym, na co wskazuje wolniejszy postęp aniżeli  
w Pawłowicach, gdzie wiercono obrotowo koronką z ośmioma diamentami. W dokumentacji 
hydrogeologicznej (Tatarski, Iwanowski 1976) podano, ze otwór wykonano systemem 
udarowym, lecz nie wiadomo skąd autorzy zaczerpnęli taką informację. Na stronie tytułowej 



6 
 

przedstawione jest urządzenie do wiercenia udarowego (linowego) napędzane lokomobilą  
z 1872 r3. Tego typu zestawem wiertniczym wykonano przypuszczalnie otwór w Zabłociu, 
który ukończono w 1892 r.. Mimo, iż przewertowałem całą „Silesię” z roku 1892, nie 
znalazłem żadnej wzmianki o zakończeniu wiercenia otworu w Zabłociu. 

 
4. Dane geologiczne o otworze w Zabłociu4 

W dokumentacji hydrogeologicznej (1976) głębokość otworu „Korona” określona jest 
na 671 m i jest zgodna z danymi z najwcześniejszej literatury (Ludwig 1895). Profil 
geologiczny sporządzony został przez dokumentatorów na podstawie otworu „Tadeusz”.  

Ludwig w artykule Eine neue Jodquelle in Zablacz (1895) określił rzędną wypływu 
wody ze źródła (otworu) na 256 m n.p.m. (w dokumentacji hydrogeologicznej 257,5 m 
n.p.m.). Na podstawie informacji uzyskanych z należącej do barona Rothschilda dyrekcji 
górniczej w Witkowicach (Bergdirection in Witkowitz), Ludwig przedstawił następujące dane 
geologiczne z otworu w Zabłociu: 

Do 20 m stwierdzono niewielkiej miąższości warstwy żółtej gliny, piasku, 
szarozielonego iłu, gruboziarnistego żwiru i margla. Od głębokości 20 m do 671 m występują 
margle pochodzenia morskiego (mariner Tegel) raz ciemniejsze, raz jaśniejsze, bardziej ilaste 
lub piaszczyste. Na głębokości 596 m nawiercono solankę, niżej – na głębokościach 603 m  
i 621 m wystąpiły erupcje gazu. Pierwsza miała miejsce 20 lipca 1892 r. i była tak silna, że 
wyrzuciła z otworu prawie cały słup wody o wysokości 600 m, po czym przez około  
3 godziny w sposób gwałtowny wydobywał się gaz. Druga erupcja gazu  nastąpiła 30 lipca 
1892 r., gdy otwór miał już głębokość 671 m. Spowodowała ona powstanie zasypu na 
znacznym odcinku otworu, a w konsekwencji zaniechanie dalszego wiercenia. Od tego czasu 
otwór jest zarurowany aż do wierzchu i wypełniony solanką jodową – pisał Ludwig. Wybrał 
się on osobiście do Zabłocia i poczynił 3 czerwca 1894 r. obserwacje, które poniżej w całości 
przedstawiam:  

Źródło (chodzi oczywiście o otwór) znajduje się w wykonanej z drewna wieży 
wiertniczej (aus Holz erbauten Bohrthurme)5. W otworze znajdują się stalowe rury, których 
średnica na wierzchu wynosi 13,2 cm. W czasie wizytacji Ludwiga, z solanki wypełniającej te  
rury po brzeg, wydobywały się nieustannie banieczki gazu. Natomiast od czasu do czasu gaz 
wydobywał się bardziej intensywnie, co Ludwig określił jako Gaseruption. Pomiędzy dwiema 
takimi erupcjami zmierzył (nie podał w jaki sposób) ilość wydobywającego się gazu –  
224 cm3 w ciągu 49 sekund [tj. ok.16,5 dm3/h]. Gaz był palny, a od przyłożonej do wierzchu 
rur płonącej świecy zapalał się w czasie erupcji mocnym płomieniem. Na podstawie 
wykonanej analizy stwierdzono, iż jest to Grubengas czyli gaz kopalniany [wiadomo, że był 
to metan, lecz nie wiadomo kto, i kiedy wykonał analizę]. Temperatura wody zmierzona  
o piątej rano w górnej części rur wynosiła 110C, a powietrza 15,5 0C.  

Zaczerpnięta woda była bezbarwna, niezupełnie klarowna, lekko opalizująca. 
Posiadała mocno słony smak, papierek lakmusowy barwiła na fioletowo, a stojąc na 

 
3 Rysunek ze strony internetowej skansenu w Bóbrce 
4 Dane dotyczące analiz solanki przytoczone są w następnym rozdziale. 
5 Była to zapewne jedna z charakterystycznych drewnianych obudów, jakie stawiano w XIX w. i jeszcze na 
początku wieku XX nad otworami wiertniczymi i eksploatacyjnymi. Wiertnicy w tym czasie na pewno już nie 
było. Drewniana wieża wyglądała przypuszczalnie tak, jak na stronie tytułowej. 
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powietrzu woda stawała się żółtawa, później coraz bardziej mętna aż do wytracenia się 
kłaczkowatego, rdzawego osadu. W najbliższym otoczeniu otworu wyczuwalny był słaby 
zapach nafty (Petroleum) i również świeżo zaczerpnięta woda ten zapach posiadała.  

Niektóre z powyższych danych Ludwiga zostały przytoczone w następujących 
publikacjach: 

1. Chemisches Central-Blatt, 1895 (str. 1080) – podana jest głębokość otworu, ilość gazu, 
temperatura wody i jej własności fizyczne. 

2. Petrascheck W. 1908, Das Vorkommen von Erdgasen in der Umgebung des Ostrau – 
Karwiner Steinkohlenreviers w: Verhandlungen der k.k. Geologischen Reichsanstalt, Wien 
(str.308) – autor pisze, iż w otworze w Zabłociu stwierdzono występowanie solanki jodkowo-
bromkowej, gazu w postaci czystego metanu oraz ropy naftowej. 

3.  Götzinger G. 1910, Geologische Studien im subbeskidischen Vorland auf Blatt Freistadt in 
Schlesien w: Jahrbuch der k.k. Geologischen Reichsanstalt, Wien – źródło jodowe z otworu  
o głębokości około 600 m. 

4. Michael R. 1914, Über Steinsalz und Sole In Oberschlesien w: Jahrbuch der Königlich 
Preussischen Geologischen Landesanstalt, Berlin – odkryto źródło jodowe w otworze za 
węglem na głębokości 596 m, dwie erupcje gazu, temperatura wody. 

5. Patteisky K., Folprecht J. 1928, Die Geologie des Ostrau-Karviner Steinkohlenreviers – 
autorzy piszą, że w otworze w Zabłociu stwierdzono solankę jodkowo-bromkową, ślady ropy 
naftowej i dwa wybuchy gazu. Autorzy powołując się na Petraschcka (1908) popełnili istotny 
błąd podając, że 20 maja 1892 r. w czasie pierwszego wybuchu metanu ilość gazu wynosiła 
276 m3/min. Petrascheck przytoczył jedynie, to co podałem przy jego pozycji, a więc nie 
podał ani dat, ani ilości gazu.  
 
5. Badania solanki wykonane przez E. Ludwiga 

Jak pisze Ludwig (1895), w grudniu 1892 r. otrzymał próbę wody mineralnej w celu 
określenia zawartości jodu w wodzie. W wyniku wykonanej analizy w wodzie oznaczono 
następujące podstawowe składniki: chlor, brom, jod, kwas siarkowy, potas, sód, wapń, 
magnez i żelazo, a w jednym litrze wody stwierdzono: ilość składników stałych – 42,2 g, 
chloru – 24,4 g, jodu – 0,107 g. 

Ludwig nie wiedział nic o pochodzeniu wody, którą zbadał. Dopiero  
w kwietniu 1894 r., gdy sekretariat barona von Rothschilda dostarczył do zbadania wodę  
z otworu w Zabłociu Ludwik doszedł do wniosku, iż woda którą analizował w grudniu 1892 r. 
również musiała pochodzić z Zabłocia. Druga próba wody pobrana była do dużego balonu 
szklanego, dobrze zakorkowanego i z pieczęcią władz finansowych Strumienia (mit dem 
Siegel der Finanzbehörde Schwarzwasser). Woda w balonie była stosunkowo klarowna  
o lekko żółtawym zabarwieniu, posiadała słaby zapach smoły, a przy odstaniu wytrącał się 
brunatnawy osad. Ludwig wykonał badania z 10 litrów wody, bowiem napisał, że  balon był 
duży (grossen Glasballon). Rezultaty dla 10 litrów wody były następujące: suma składników 
stałych – 409,800 g, chloru – 252,100 g, bromu – 1,580 g, jodu – 1,104 g. 
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Na podstawie wykonanych w latach 1892 i 1894 badań Ludwig przedstawił dwa 
wnioski:  

1. Są to wartościowe wody jodowe. 
2. Skład wód w okresie dwóch lat nie zmienił się w sposób znaczący. 
Ze względu na stosunkowo dużą zawartość jodu, woda z otworu w Zabłociu – jak   

skonstatował Ludwig – może służyć do produkcji soli jodowej („Jodsalz”),  
a przy właściwym procesie wytwórczym cały zawarty w wodzie mineralnej jod może zostać 
zachowany w formie łatwo rozpuszczalnego jodku potasu. 

Ludwig dalej pisze, iż dr W. Sperber, który opracował technologię produkcji soli 
jodowej z solanki z Darkowa, podjął się wyprodukowania soli jodowej  
z solanki zabłockiej. Ponieważ do tego celu niezbędna była kompletna analiza, dlatego 
Ludwig pojechał osobiście do Zabłocia (3.6.1894 r., o czym napisałem w poprzednim 
rozdziale), by m.in. pobrać odpowiednia ilość wody do badań. Spektrum oznaczonych 
jakościowo i ilościowo składników wody było znacznie szersze aniżeli w kwietniu 1894 r., 
 a rezultaty dla 10.000  części wagowych [10 litrów] były następujące:  

 
K2O            1,208                                Cl             257,139 
Na2O      187,160                                Br                 1,418 
Li2O           0,019                                J                   1,273 
NH3            0,907                                B2O3             0,331              
CaO          17,796                               P2O5              0,007 
SrO            0,240                                CO2              1,220    
BaO            ślad                                  SiO2             0,161 
MgO         10,578                                C org.           0,181 
Fe2O3          1,005                                    
MnO           ślad 
Al2O3          0,002                           Ciężar wł.        1,0304  
 
Po przeliczeniu składników kwaśnych i zasadowych na sole, Ludwig otrzymał dla 

10.000 części wagowych następujące wyniki: 
 
NaCl      352,451                              Na2BO3          0,478                
KCl            1,912                              Ca2(PO4)7         0,015 
LiCl           0,053                              Fe(HCO3)2      1,568 
NH4Cl       2,846                              Al2O3               0,002 
CaCl2          35,233                             Mn, Ba            ślady   

            SrCl2         0,368                             SiO2                 0,161 
MgCl2      23,786                             C org.               0,181 
FeCl2         0,350                             CO2 wolny        0,358 
MgBr2       1,631 
MgJ2         1,393 
 
Suma rozpuszczonych składników stałych:  418,970 g/10 l = 41,90 g/l. 
Ludwig odwołując się do badań prof. C. v. Thana z 1864 r. przedstawił wykonaną 

analizę w % miliwali: 
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K             0,340                               Cl                 99,300 
Na         82,570                               Br                   0,250 
Li            0,020                               J                     0,140               
NH4        0,720                               ½ B4O7                  0,120  
½ Ca       0,700                              ½ PO4               0,003  
½ Sr        0,070                               HCO3             0,187 
½ Mg      7,240                                                  100,00 
½ Fe        0,340                               CO3                        0,190                     
            100,00                                 SiO2               0,110 

 
Wykonana analiza wykazała, iż zabłocka woda mineralna składa się głównie z dużej 

ilości soli kuchennej i w porównaniu z innymi wodami mineralnymi tego samego rodzaju, 
wyróżnia się znaczną zawartością związków jodu i bromu. W stosunku do innych leczniczych 
wód jodkowych, zawartość jodu w wodzie z Zabłocia jest 2 do 3 razy większa. 

Ludwig zwraca jednak uwagę, że w miejscowości brak odpowiednich warunków dla 
bezpośredniego zastosowania wody do kuracji pitnej lub kąpielowej. Radzi jednak, aby ten 
wielki skarb natury wykorzystać na miejscu [tzn. w pobliżu otworu] do wytwarzania soli 
jodowej, a przy odpowiednim procesie technologicznym, cała zawartość jodu i bromu  
[w solance] może zostać w soli zachowana w postaci jodku sodu i bromku sodu. Według jego 
wyliczeń w kilogramie suchej soli powinno być 0,3 % jodu czyli 3,54 g jodku potasu. 

Jak już wcześniej wspomniano dr W. Sperber podjął się wyprodukowania  
z solanki zabłockiej soli jodowej dla celów terapeutycznych. Ludwig będąc 3.6.1894 r.  
w Zabłociu postanowił jednak odparować większą ilość solanki, w wyniku czego otrzymał sól 
z taką ilością jodu i bromu, jaką wyliczył na podstawie analizy. Jest to bardzo ogólne 
stwierdzenie, bowiem nie wiadomo ile litrów solanki odparował, w czym, ile soli otrzymał  
i z jaką ilością jodu i bromu. Te dla nas dziś niewiadome nie miały jednak żadnego wpływu 
na proces produkcyjny soli jodowej w następnych latach. 

Wykonane przez E. Ludwiga badania miały wówczas niemałe znaczenie  
w rozpoznaniu hydrochemicznym solanek trzeciorzędowych. Na jego analizę chemiczną  
powoływano się w wielu opracowaniach jeszcze 30 lat po ich wykonaniu. Najwcześniejsza 
informacja znalazła się w Chemisches Central-Blatt, tj. już w 1895 r., kiedy ukazał się artykuł 
Ludwiga. Przytoczono w całości jego analizę (w postaci solnej) oraz podano, że ze względu 
na wysoką zawartość jodu solanka nadaje się do wytworzenia tzw. soli jodowej. W 1900 r.  
H. Commenda (Materialen zur Geognosie Oberösterreichs) porównując zawartość jodu  
i bromu w wodach z Hall i Wels wspomniał, że w Zabłociu ich ilość jest znacznie wyższa.  
Z kolei Michael (1914) przytoczył w całości analizę (solną) Ludwiga. Natomiast Patteisky K., 
Folprecht J. (1928) napisali, że z wiercenia w Zabłociu wydobywa się jeszcze dziś solankę 
jodową.  

Sądzę, iż analiza solanki wykonana przez E. Ludwiga była przytaczana  
w literaturze również i w latach późniejszych, lecz obecnie nie ma to już większego znaczenia 
dla udokumentowania początków Zabłocia jako wytwórni soli jodowej. Ludwig  
w opracowaniu  z 1897 r. p. t. Über die Verbreitung des Jods in den drei Naturreichen pisze  
o występowaniu jodu w wodach Bad Hall i Wels (Górna Austria), Darkowa oraz Zabłocia 
podając odpowiednio jego zawartości: 26 mg/l, 35,3 g/l, 23 mg/l i 130 mg/l. Tak duża ilość 
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jodu w solance z Zabłocia jest swego rodzaju ewenementem nie tylko w skali Polski. Ani 
wody w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego, ani wodyw skałach paleozoiku  
i mezozoiku Niżu Polskiego z terenów uzdrowisk nie posiadają tak znacznych ilości jodu 
(Dowgiałło i in. 1969). A. Schmölzer w publikacji Zur Geochemie der Jodquellen Bad Halls 
(1954) przedstawiła (str.108) m.in. zawartość jodu w wodzie morskiej, solankach naftowych  
i w kilkunastu ujęciach wody podziemnej, w tym z Darkowa, Rabki, Iwonicza i Zabłocia. We 
wszystkich przypadkach – za wyjątkiem Zabłocia – zawartość była niższa od 58 mg/l 
(Zablacz – 127,69 mg/l). 

 
6. Reklamy Kronenjodsalz źródłem cennych informacji 

W 1892 r. głębienie otworu w Zabłociu zakończono na 671 m, nie osiągając karbonu, 
który był celem wiercenia. Jednak zamiast złoża węgla rozpoznano złoże solanki. W 1894 r. 
dr E. Ludwig wizytował otwór i pobrał próbę solanki do badań. Stwierdziwszy wysoką 
zawartość jodu zaproponował wytwarzanie soli jodowej – podobnie jak w Darkowie. Wyniki 
swoich prac opublikował w roku 1895, a produkcję soli jodowej rozpoczęto w 1897 r. nadając 
jej nazwę „Kronenjodsalz”, używając zamiennie „Kronen-Jodsalz” lub też „Zablaczer 
Kronenjodsalz”. W reklamach zamieszczanych w „Silesii” zawsze pojawiała się obok napisu 
stylizowana korona, dzięki czemu wśród wielu innych reklam tę, można było łatwiej 
zauważyć. Otwór, który wówczas nie miał jeszcze nazwy (oprócz Zablacz), z czasem też 
zaczęto określać jako „Korona”. 

Pierwsza reklama jaką zamieściła „Silesia” w numerze 50 z 2 marca 1899  była 
najobszerniejszą i określała na wstępie sól zabłocką jako najbardziej skuteczną i zarazem 
najtańszą. Następnie powołano się na wykonawcę analizy Radcę Dworu prof. E. Ludwiga, 
według którego woda w Zabłociu jest „najsilniejszym źródłem jodowym” (die stärkste 
Jodquelle), co należy rozumieć jako zawierającą najwięcej jodu z dotychczas rozpoznanych 
wód – a więc 5 razy więcej od wód z Darkowa i blisko 5 razy więcej od źródła w Bad Hall. 
Na dowód tego w ramce na końcu reklamy umieszczono odpowiednie wartości, bez podania 
jednak jednostek (są to wartości podane w gramach na 10 litrów wody). Sól można było 
nabyć w aptekach i drogeriach, w zarządzie źródła (Quellen-Verwaltung) w Zabłociu oraz  
u generalnego depozytariusza czyli w hurtowni  Heinricha Mattoniego (Wien I). Pozostałą 
część reklamy wypełniają świadectwa (Zeugnisse) o soli i jodowej wodzie 
(„Kronenjodwasser”) wystawione głównie przez profesorów medycyny różnych specjalności 
uniwersytetu wiedeńskiego, którzy stwierdzili skuteczność tych specyfików w różnych 
schorzeniach. Wśród nich najwybitniejszą postacią był prof. Rudolf Chrobak (ur. 1843  
w Opawie, zm. 1910 w Wiedniu) lekarz-ginekolog, radca dworu i prezydent Austriackiej Izby 
Lekarskiej.  

Nie znalazłem reklam Zabłocia w „Silesii” z lat 1900-1903, lecz dopiero  
w roczniku 1904; w numerze 82 z 10 kwietnia ukazała się charakterystyczna reklama  
z koroną i tytułem Kronen-Jodsalz. Podobnie jak w pierwszej reklamie również w tej, jak  
i w następnych latach znajdujemy odwołanie do analiz wykonanych przez E. Ludwiga 
(każdorazowo podawano przy nazwisku jego tytuł – Radca Dworu), iż solanka z Zabłocia 
zawiera 5 razy więcej jodu od wód z Darkowa i blisko 5 razy więcej od źródła w Hall.  
W reklamach zamieszczanych przez cały 1904 r. znajdowały się rekomendacje soli 
stwierdzające pozytywne rezultaty lecznicze w wyniku jej stosowania przez następujących 
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lekarzy: Knyanowski (Buciacz), A. Leimdörfer (Aussig), A. Lerch, H. Hinterstoisser 
(Cieszyn), Philippi (Maltheuern), A. Kohn (Cieszyn), L. Schmeidler (Radymno),  
A. Resaler (Bielsko). Od drugiej połowy 1904 roku aż do końca maja roku następnego 
Kronen-Jodsalz rekomendują H. Hinterstoisser i dr Rosanes (k.k. Primararzt) z Wiednia.  

W tym miejscu warto nieco bliżej przywołać dr. Hermanna Hinterstoisser (1861-
1932), gdyż był wówczas osobą bardzo znaną. Urodził się w Aigen k. Salzburga, studiował 
medycynę na Uniwersytecie w Wiedniu; był chirurgiem, ginekologiem. W latach 1887-1892 
praktykował w Wiedniu, a od 1892 do 1930 był dyrektorem szpitala w Cieszynie. Członek 
Śląskiej Krajowej Rady Sanitarnej w Opawie, członek władz miejskich Cieszyna i jego 
honorowy obywatel (1917). Zmarł w Defreggen (Austria). 

Wracając do ogłoszeń – choć pochodzą z 1904/1905, to daty wystawionych świadectw 
są wcześniejsze – od 1897 do 1902 r. Od czerwca 1905 r. zmieniła się szata graficzna reklam, 
już nie zawierały opinii lekarzy (napisano natomiast, iż można je uzyskać w zarządzie  
w Zabłociu), a przytoczono jedynie wcześniejsze ogólne dane. Nowością była informacja  
o zastosowaniu soli i wody jodowej do kuracji w domu. W jednej z reklam (28.06.1905) 
podano, iż sól pochodzi z najsilniejszego źródła jodowego świata (aus der stärksten Jodquelle 
der Welt), tzn. z solanki o największej zawartości jodu na świecie. Ta forma i treść reklamy  
z pewnymi modyfikacjami utrzymywały się do końca maja 1906 r. 

W czerwcu 1906 r. znów zmieniono formę i treść reklamy podając m.in. zastosowanie 
– także w postaci pastylek w cenie 40 halerzy („Silesia” z 27.06). Informowano także, iż 
„produkty źródlane” z Zabłocia (Zablaczer Quellenprodukte) są eksponowane na odbywającej 
się w Wiedniu wystawie sanitarnej (Allgemeine Hygienische Ausstellung – 12.05-15.07.1906). 
Z reklamy zamieszczonej w „Silesii” 18 lipca 1906 r. czytelnicy dowiedzieli się, że sól 
zabłocka na tejże wystawie została nagrodzona „złotym medalem postępu” (goldenen 
Fortschrittsmedaille); dotychczasowa informacyjna treść reklamy pozostała bez zmian. 

Od września 1906 r. do maja 1907 r. reklamy znów miały zmienioną formę, a treść  
w stosunku do wcześniejszych była wręcz skromna; odpowiednio wyeksponowano fakt 
zdobycia złotego medalu (Goldene Medaille, Wien 1906), jak również i to, że Zablaczer 
Quellenprodukte są najtańszą formą kuracji jodowej, wyniki są kolosalne, a produkty 
wszędzie dostępne. 2 maja 1907 r. w części tekstowej „Silesii”, na szerokość szpalty znalazły 
się tylko 2 wyrazy reklamowe: Zablaczer Kronenjodsalz. Ta drobniutka reklama, a właściwie 
hasło, ukazywała się na przemian z hasłem: Franz Josef Bitterwasser aż do października  
1907 r. Być może za mniejsze pieniądze zamierzano uzyskać odpowiednio większy efekt 
marketingowy? 29 czerwca 1907 r. tylko jednorazowo ukazała się reklama taka, jak we 
wrześniu 1906, tj. z informacją o złotym medalu. Mam jednak wrażenie, iż popyt na sól 
musiał się zmniejszyć, bowiem co jakiś czas począwszy od października 2007 r. informowano 
w części tekstowej, iż Kronenjodsalz można zamawiać tylko w Morawskiej Ostrawie przy 
Elisabethstraße 16. W tekście zamieszczano od czasu do czasu drugą, obszerniejszą wersję 
reklamową utrzymaną w konwencji graficznej z lat 1906/1907 z dodatkową informacją, iż 
nazwa soli jest prawnie chroniona. I taka reklama ukazała się po raz ostatni 29.12.1907 r.  
W latach następnych nie napotkałem więcej reklam Kronenjodsalz.  

Śledząc obfitość i treść reklam w latach 1904-1907 w stosunku do innych podmiotów, 
zwłaszcza uzdrowiskowych, można wysnuć wniosek, iż właściciele zakładu w Zabłociu (nie 
wiadomo kto nimi był) chcąc wejść na rynek nie żałowali pieniędzy. W pewnym okresie 
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sprzedawali nie tylko sól lecz również solankę i pastylki, o których nic nie wiemy poza ceną 
podaną w reklamach. Te trzy specyfiki  określono nazwą Quellenprodukte, z których w końcu 
pozostała tylko sól jodowa. Produkowano ją – jak wiadomo ze szczątkowych informacji – 
przez wiele następnych lat.   

Patteisky K., Folprecht J. (1928) podali, że z solanki jodowej po odparowaniu 
otrzymuje się „sól Korona” („Kronensalz”), która zawiera więcej jodu i bromu od soli  
z Darkowa. Napisali także, iż produkcja soli zabłockiej wynosi od 70 do 100 kg dziennie i, że 
jest ona wykorzystywana w lecznictwie.  

 
7. Stabilność składu chemicznego solanki zabłockiej 

Dla prześledzenia składu chemicznego solanki od czasu wykonania w roku 1894 po 
raz pierwszy badań przez E. Ludwiga po czasy współczesne, zestawiono w poniższej tabeli  
5 analiz dla przedziału czasowego obejmującego 117 lat.  
 

 
Jony 
 

   A 
1894 
 [g/l] 

   B 
1951 
 [g/l] 

  C 
1976 
 [g/l] 

  D 
1985 
 [g/l] 

  E 
2011 
 [g/l] 

Na 13,86 13,81 14,20 14,00 13,80 
K   0,10   0,11   0,10   0,09   0,11 
Ca   1,27   1,32   1,36   1,26   1,19 
Mg   0,64   0,65   0,68   0,68   0,65 
Fe   0,08   0,06   0,02   0,02   0,01 
Cl 25,71 25,77 26,45 26,04 24,90 
J  0,127   0,129  0,129   0,139   0.135 
Br  0,142   0,125  0,158   0,157   0,156 
Min.  41,90  42,23  43,45  42,75  41,20 

  
      Objaśnienia do tabeli 
A – analiza wykonana przez E. Ludwiga,  B – analiza wykonana przez Zakład Naukowo-

Badawczy w Szczawnie Zdroju, zamieszczona w Papierkowski (1959) oraz Dowgiałło i in. (1969),  
C – analiza wykonana przez laboratorium BP „Balneoprojekt” w Szczawnie Zdroju, zamieszczona  
w dokumentacji hydrogeologicznej (1976), D – analiza wykonana przez laboratorium BP 
„Balneoprojekt” w Szczawnie Zdroju,  E - analiza wykonana przez laboratorium Głównego Instytutu 
Górnictwa.  

 
W latach 1973 do 1985, kiedy byłem odpowiedzialny za obsługę hydrogeologiczną 

odwiertów w Zabłociu, wykonywano przynajmniej raz w roku analizę solanki. Ich wyniki 
wskazywały na stabilność składu chemicznego, którą zresztą widać na przestrzeni lat 1894-
2011. Nieznaczne wahania w zawartości poszczególnych jonów jak i mineralizacji są czymś 
naturalnym, lub też mogą się wiązać z różnymi metodami badań stosowanymi przez 
laboratoria. W tym kontekście analiza wykonana przez E. Ludwiga jest w pełni wiarygodna,  
a obliczone na jej podstawie (przez mojego brata Stefana – chemika) zawartości jonów:  
Na, K, Ca, Mg, Fe i Cl (kol. A) pokrywają się z wynikami badań z lat późniejszych.    
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8. Zapisy w księdze wieczystej 
W Dziale Ksiąg Wieczystych w Cieszynie sprawdziłem, kto pod koniec wieku XIX 

był właścicielem nieruchomości. I tak dopiero 29 września 1893 r. na podstawie umowy 
kupna z 29 czerwca 1893 r. wpisano do księgi wieczystej jako właściciela: Salamon, Albert, 
Anselm baron von Rothschild6. Natomiast 22 marca 1914 r. na podstawie dokumentu  
z 13 stycznia tegoż roku jako właścicieli wpisano: Alfons, Louis i Eugen Rothschild – każdy 
po jednej trzeciej nieruchomości.  

Z końcem 1985 r. PP „Uzdrowisko Ustroń-Jastrzębie” zaprzestało ze względów 
ekonomicznych produkcji soli zabłockiej. W związku z tym postanowiono na początku lat 90. 
XX w. całą nieruchomość wraz z odwiertami sprzedać. Okazało się jednak, że w księdze 
wieczystej nie Uzdrowisko figuruje jako właściciel, lecz Rothschildowie. W tej sytuacji 
wystąpiono do Sądu Rejonowego w Cieszynie o nabycie prawa własności przez zasiedzenie. 
Sąd postanowieniem z 28 czerwca 1990 r. stwierdził nabycie z dniem 01.01.1985 r. 
nieruchomości obejmującej parcelę budowlaną nr 165 i parcelę gruntową 1818/3, o łącznej 
powierzchni 1.593 m2. W lipcu 1995 r. całą nieruchomość Uzdrowisko sprzedało panu 
Józefowi Gomoli.  

 
9. Uwagi końcowe 

1. „Silesia” oraz artykuł E. Ludwiga (1895) umożliwiły poznanie historii wykonania 
otworu „Korona”. 

2. Temperatura solanki zmierzona 05.06.1894 r. przez E. Ludwiga wynosiła 110C,  
a w latach 1976-1985 podczas prowadzonej eksploatacji kształtowała się przeważnie od 13 do 
170C – w zależności od intensywności wydobycia. 

3. W 1894 r. zwierciadło solanki znajdowało się na wysokości górnej krawędzi rur 
zapuszczonych do otworu, co świadczy o niewielkim samowypływie. 15 marca 1984 r. po 
dwutygodniowej stójce zwierciadło stabilizowało się na głębokości 93,5 m poniżej 
powierzchni terenu. Spadek statycznego lustra wody o blisko 100 m w ciągu 90 lat sugeruje, 
iż sczerpywane są zasoby statyczne. 

4. Skład solanki zbadanej przez E. Ludwiga potwierdziły badania późniejsze – aż po 
czasy współczesne włącznie. 

5. Solanka z odwiertu „Korona” na przestrzeni blisko 120 lat cechuje się stabilnością 
składu chemicznego.  

6. Wiele autorytetów medycznych na przełomie XIX i XX wieku potwierdziło 
skuteczność soli zabłockiej czyli Kronensalz w leczeniu wielu schorzeń.  

7. Brak danych o wielkości produkcji soli. Jedynie u Patteisky’ego (1928) znajduje się 
informacja o produkcji dziennej do 100 kg. Na taką ilość soli koniczne było odparowanie 
około 2 m3 solanki. Według normy uzdrowiskowej na 1 kg soli konieczne było odparowanie 
19 litrów solanki. 

 
 
 
 

 
6 Do tego czasu teren był widocznie dzierżawiony. 
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