
 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA W LICZBACH 
 

Właściciele pałacu w Mosznej i ważne osoby w rodzinie 

 

9 – tyle pałek posiada korona rangowa (hrabiowska) znajdująca się nad tarczą herbową Tiele-Wincklerów 

10 – tyle dzieci miał Hubert von Tiele-Winckler (z dwóch małżeństw: z Valeską – dziewięcioro, z Rosą – 
jedno) 

12 – tyle lat żył Hans Werner von Tiele-Winckler po przymusowym rozstaniu z pałacem w 1945 r. 

14 – o tyle lat Maria Aresin (1789–1853) była starsza od Franza Wincklera (1803–1851) 

24 – o tyle lat (bez czterech miesięcy) Hubert von Tiele-Winckler (1823–1893) był starszy od Rosy von 
Schulenburg (1847–1930), swojej drugiej żony 

46 – tyle lat żył hrabia Klaus Hubert von Tiele-Winckler (1892–1938) 

48 – tyle lat żył Franz Winckler (1803–1851) 

64 – tyle lat (bez kilku miesięcy) żyła Matka Ewa z Miechowic (1866–1930), założycielka Ostoi Pokoju 

65 – tyle lat żył hrabia Franz Hubert von Tiele-Winckler (1857–1922), właściciel pałacu w czasach jego 
świetności 

70 – tyle lat żył Hubert von Tiele-Winckler (1823–1893) 



 

 

Rozbudowy pałacu, dziedziczenie 

 

3 – tyle głównych stylów posiada zewnętrzna bryła pałacu w Mosznej (neogotyk, neobarok, neorenesans) 

4 – tylu dziedzicznych właścicieli z rodu Tiele-Winckler miał pałac w Mosznej 

7 – przez tyle lat Hans Werner był właścicielem pałacu w Mosznej (1938–1945); z uwzględnieniem 
przybliżonych dat miesięcznych – było to niewiele ponad 6 lat 

11 – tyle lat minęło miedzy końcem pierwszej rozbudowy pałacu (1896–1900) a początkiem drugiej (1911–
1913) 

12 – tyle lat minęło od ślubu Huberta von Tiele i Waleski von Winckler do zakupu przez Huberta pałacu w 
Mosznej (1954–1966) 

16 – przez tyle lat (bez około jednego miesiąca) Klaus Hubert był właścicielem pałacu w Mosznej (1922–
1938) 

27 – przez tyle lat (1866–1893) Hubert był właścicielem pałacu w Mosznej, jeszcze nierozbudowanego 

29 – przez tyle lat hrabia Franz Hubert był właścicielem pałacu w Mosznej (1893–1922), 
nierozbudowanego, częściowo rozbudowanego i rozbudowanego finalnie 

30 – tyle lat minęło między zakupem pałacu w Mosznej przez Tiele-Wincklerów (1866) a pożarem i 
rozpoczęciem pierwszej rozbudowy (1896) 

32 – przez tyle lat Tiele-Wincklerowie mieli we władaniu pałac po obu rozbudowach (1913–1945), w 
rozmiarze, który przetrwał do dziś 

79 – przez tyle lat rodzina Tiele-Winckler władała pałacem w Mosznej; począwszy od zakupu, poprzez 
rozbudowę, a skończywszy na przymusowym porzuceniu obiektu (1966–1945) 

 

 

Stan posiadania 

 

6 – tyle posiadłości miał Hubert von Tiele, gdy żenił się z Waleską von Winckler 

11,7 – tyle średnio procent wynosiła dywidenda z obligacji wyemitowanych przez spółkę Tiele-Wincklerów 
w 1895 r. 

26 – tyle lat minęło od zakupu Katowic przez Franza Wincklera do nadania miejscowości praw miejskich 
(1839–1865) 

19 – około tyle milionów marek wynosiła fortuna Franza Huberta von Tiele-Wincklera w 1895 roku 

87 – około tyle milionów marek wynosiła fortuna Franza Huberta von Tiele-Wincklera w 1912 roku 

33 – tyle posiadłości miał Hubert von Tiele-Wincler po 30 latach gospodarowania (czyli od ślubu z 
Waleską), pomnożył ponad pięciokrotnie 

261 – tyle procent wynosił kurs akcji spółki Tiele-Wincklerów na początku XX wieku 

300 – tylu około mieszkańców liczyła wieś Katowice, gdy w 1839 roku kupił ją Franz Winckler (1839 r.) 

1000 – za tyle marek można było kupić jedną akcję Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa, 
założonej przez Huberta von Tiele-Wincklera w 1889 roku 

16000 – na tyle akcji ustalono majątek Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa, która Hubert 
von Tiele-Winckler założył w 1889 roku 



 

 

Polowania w Mosznej z cesarzem Wilhelmem II 

3 – tyle było udokumentowanych wizyt cesarza Wilhelma II na polowaniach w Mosznej (1904, 1911, 1912) 

600 – tyle około sztuk zwierzyny ustrzelił cesarz Wilhelm II podczas polowania w Mosznej w 1912 r. (z tego, 
co wiadomo – duża była w tym zasługa naganiaczy) 

2839 – tyle zwierząt ustrzelono podczas łowów w Mosznej w 1912 roku z udziałem cesarza Wilhelma II i 
innych przedstawicieli arystokracji 

 

 

Parametry pałacu i parku 

 

3 – tyle metrów (według szacunków) miał pomnik Huberta von Tiele-Wincklera wraz z cokołem, który 
znajdował się na końcu alei lipowej 

20 – taka jest wysokość (w metrach) z balkonu na "Wieży niedźwiedzia" 

35 – taka jest wysokość (w metrach) z balkonu na "Wieży dzika" 

50 – taka jest fabryczna pojemność (w m³) zbiornika na wieży ciśnień („Wieży dzika”) 

80 – tyle hektarów miało założenie pałacowo-ogrodowo-parkowe Tiele-Wincklerów w Mosznej 

99 – tyle legendarnie wieżyczek znajduje się na pałacowych dachach 

150 – około tyle, według szacunków, liczyła służba pałacowa 

150 – tyle m² liczy największy pałacowy apartament (tzw. Apartament Złoty), dawna sypialnia rodziny von 
Tiele-Winckler 

200 – tyle około m² liczy Gabinet Hrabiego (tzw. Pokój Pana). 

203 – tyle wszystkich schodów w górę pokonuje się podczas zwiedzania wież pałacu w Mosznej 

210 – tyle wszystkich schodów w dół pokonuje się podczas zwiedzania wież pałacu (schodzi się trochę inną 
drogą) 

330 – tyle łącznie hektarów miały tereny parkowe wokół pałacu Tiele-Wincklerów w Mosznej 

365 – tyle legendarnie pomieszczeń mieści pałac w Mosznej 

7000 – tyle w przybliżeniu wynosi całkowita powierzchnia pałacu w Mosznej (w m²) 

5700 – taka jest powierzchnia dachów pałacu w Mosznej (w m²) 

63000 – tyle m³ liczy przybliżona kubatura pałacu w Mosznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Odległości między Moszną a innymi posiadłościami Tiele-Wincklerów 

 

4 – tyle niespełna kilometrów dzieli pałac w Mosznej od pałacu w Kujawach 

90 – taka jest odległość (w km) między Moszną a Miechowicami (dziś dzielnicą Bytomia) 

100 – taka jest odległość (w km) między Moszną a Katowicami 

430 – taka jest odległość (w km) między Moszną a Berlinem 

650 – taka jest średnia odległość (w km) między Śląskiem a Meklemburgią, dwoma regionami, z którymi 
związani byli Tiele-Wincklerowie 

760 – taka jest odległość (w km) między Moszną a Kilonią (Kiel), gdzie po II wojnie światowej osiadł i 
prowadził interesy Hans Werner von Tiele-Winckler, ostatni właściciel pałacu w Mosznej 

 

 

Współczesność 

0,5 – tyle metrów bieżących (mb.) dokumentów pochodzących z rodowego archiwum Tiele-Wincklerów w 
Miechowicach zabezpieczono w Archiwum Państwowym w Katowicach 

41 – przez tyle lat w pałacu w Mosznej znajdował się (pod różnymi nazwami) ośrodek terapii nerwic 
(1972–2013) 

90 – taki jest szacowany procent zrabowanego i zniszczonego wyposażenia pałacu w Mosznej w 1945 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do przygotowania tekstu posłużyły następujące publikacje 
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