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ŚLĄSK – A WODZISŁAW ŚLĄSKI. 
„Znając swą historię, 

 znamy swoją wartość.” 

 
Przed 80-laty Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 roku, nazwa naszego miasta stała się 
dwuczłonowa, zyskała określenie „Śląski”. Ten drugi człon, to nie tylko przydawka przymiotnikowa, ale określenie 
geograficznego położenia miasta. To również odróżnienie nas od innego Wodzisławia położonego w woj. świętokrzyskim. 
W historycznym przekazie, był Wodzisław zawsze miastem śląskim, miastem centralnym Ziemi Wodzisławskiej, położonej 
w górnym biegu Odry, z którą to rzeką splatają się dzieje naszej Ziemi i całego Śląska.  
 

DOBRY RODOWÓD MIASTA 
Śląsk znalazł się w granicach, tworzonego przez Piastów, państwa polskiego 
w końcu X wieku. Dokonało się to za panowania pierwszego historycznego 
władcy polskiego, Mieszka I. Na terenach dzisiejszego Wodzisławia Śląskiego 
pierwsza osada targowa oraz gródek będący siedzibą lokalnego władcy, 
powstał już prawdopodobnie w VII wieku. Powstaniu takiej osady sprzyjało 
dogodne położenie na skrzyżowaniu starych, bo sięgających czasów rzymskich, 
szlaków komunikacyjnych przez Bramę Morawską. Wodzisławskie pierwotne 
gródki zostały zniszczone przez Tatarów w 1241 roku. Po tym kataklizmie książę 
opolsko – raciborski Władysław I, zbudował nowe miasto, które nazwał swoim 
imieniem – Wladislavia. Sprowadził też do miasta zakon Franciszkanów – 
Minorytów w 1257 roku. Powstało miasto nowoustrojowe, na miarę ambicji 
oświeconego księcia, budowniczego wielu miast śląskich. 
 

KŁOPOTY Z TOŻSAMOŚCIĄ 
„Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy?”   
Śląsk zamieszkiwały różne plemiona słowiańskie. Najbliższe nam plemię to Gołęszyce, których centralny gród znajdował się 
w Lubomi, na stoku pradoliny Odry. Były też nasze tereny areną wędrówki ludów, to głównie: Germanie, Celtowie, Rzymianie 
i Hunowie. W tym plemiennym kotle, w pewnym uproszczeniu, kształtowały się pierwotne cechy Ślązaków. Rewolucyjne zmiany, 
w kształtowaniu cech osobowych Ślązaków dokonały się w wyniku chrystianizacji naszej ziemi. Przed jedenastoma wiekami nasi 
przodkowie przyjęli wiarę, która niosła siłę duchową, zapewniającą wszechstronny rozwój człowieka. Kończyła się era 
barbarzyńców, a Ślązacy znaleźli się w wielkiej europejskiej wspólnocie ludów i narodów.  
 
W Wodzisławiu pierwszy kościół katolicki, zapewnie drewniany, istniał już prawdopodobnie w roku 1128. Patronem miasta został 
św. Wawrzyniec, chroniący miasto przed kataklizmami. Figurę świętego ufundowało i posadowiło w niszy kamienicy rynkowej – 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Ślązacy, jak rzadko który naród, doświadczył przesunięć przestrzennych 
i politycznych, tak częstych i daleko idących. Już od połowy XIV wieku Śląsk przechodził kolejno we władanie Czechów, Austriaków, 
Niemców. Doświadczenia historyczne, polityczne i społeczne ukształtowały trwałą odrębność kulturową naszych mieszkańców. Te 
cechy, po wielu wiekach obcej przynależności państwowej, pozwoliły przywrócić Polsce Śląsk. To ewenement dziejowy- trzydzieści 
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pokoleń Ślązaków przechowuje pamięć o słowiańskiej kulturze i swym pradawnym języku. Jak skarb największy, był pielęgnowany, 
ten język matki – polski, śląski, gwarowy. Po polsku mogło być tylko w kościele i domowym zaciszu. Tak z pokolenia na pokolenie 
była przekazywana tradycja wiary, języka i obyczaju i to trwać powinno w narodzie, mimo coraz to nowych politycznych wpływów. 
 
HISTORYCZNA ALTERNATYWA - MOGŁO BYĆ INACZEJ. 
Król Kazimierz Wielki w 1339 roku zrzekł się praw do Śląska. Późniejsze, podejmowane przez niego próby odzyskania tej dzielnicy, 
były bezskuteczne. Zasługi tego władcy dla Królestwa Polskiego były niewątpliwie wielkie. Współczesny królowi kronikarz pisał: 
„umiłował pokój, prawdę i sprawiedliwość, ogłaszał prawa, wytyczał drogi, budował zamki i kościoły, tępił rozboje i przestępstwa”. 
Jednak decyzji króla w sprawie Śląska, nie można uznać za dobrą. Mogło być inaczej – Śląsk pozostaje w granicach Polski. Państwo, 
posiadające tą bogatą dzielnicę, rozwija się i umacnia. Mieszkańcy nie maja problemów z tożsamością, nie muszą w ukryciu, przez 
całe wieki, trwać przy polskości. Król miał jednak inne rachuby gospodarcze i polityczne. Podobno nie posłuchał swoich doradców, 
a oni powiadali: ”Kazik, zastałeś Polskę drewnianą, a zostawiasz murowaną i ty królu już nic więcej nie kombinuj ze Śląskiem”. Nie 
posłuchał i przekombinował. Być może nie było to jednak jednoznacznie negatywne, bo przez te prawie sześć wieków obcej 
państwowości, wykształciło w Ślązakach cechy, którymi mogą się szczycić. Zofia Kossak- Szczucka, wybitna autorka powieści 
historycznych, w 1932 roku, tak pisze o Ślązakach: „Oszczędność i pracowitość o jakiej w innych dzielnicach Polski nie ma się pojęcia. 
Wytrwałość jest cechą najbardziej charakterystyczną w psychice śląskiej. Głęboka, szczera religijność, silne życie rodzinne i 
przywiązanie do starego obyczaju”. To niełatwa historia, swoisty konglomerat wpływów, różnych przynależności, ukształtował 
obraz Śląska i Ślązaków. 
 
LUX EX SILESIA 
Śląsk wyrósł z polskości, a Polska czerpała często z bogatej kultury śląska, to co najlepsze. Przykładem odległym, bo sięgającym 
wieku XIII, może być działalność Jacka Odrowąża. Ten przedstawiciel szlacheckiego rodu rycerskiego, urodzony w Kamieniu 
Śląskim, nazywany był „promieniem światła ze Śląska”. Został świętym Kościoła Katolickiego, historycznym patronem Polski 
i głównym patronem Śląska. Na ziemiach polskich założył 53 klasztory dominikanów – a przy każdym istniała szkoła. Szkoły te przez 
wieki niosły wiedzę i kulturę. To św. Jackowi Polska i Europa w dużym stopniu zawdzięcza swoją chrześcijańską tożsamość 
i umocowanie w dobrym obyczaju pracy i modlitwy. Arcybiskup, metropolita katowicki – dr Damian Zimoń postanowił na nowo 
kontynuować dzieło „Światło ze Śląska”. W tym celu ustanowił coroczną nagrodę nazwaną „Lux ex Silesia”, która honoruje, 
związanych ze Śląskiem, wybitnych twórców, uczonych i reprezentantów życia publicznego. W 1995 roku laureatem tej prestiżowej 
nagrody został związany z Wodzisławiem Śl. znakomity kompozytor i wspaniały człowiek – Wojciech Kilar. Jego imieniem nazwana 
jest w naszym mieście, Państwowa Szkoła Muzyczna. 
 
Śląskość Wodzisławia zawarta jest w jego nazwie. To pewien wyróżnik, również zobowiązanie i odpowiedzialność. Nasze miasto, 
tak jak inne miasta i miejscowości Śląska, były przez wieki pozytywnym przykładem dla innych. Mieszkańcy Ziemi Wodzisławskiej 
zawsze wyróżniali się gospodarnością, rzetelną pracą i odpowiedzialnością.
 

 

Kazimierz Cichy  
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim  
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Działania Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej po 
reaktywacji od 1990 do 2016 roku. CZĘŚĆ II 

GALERIA  TMZW - “ART WLADISLAVIA” MA JUŻ 25 LAT” 
Galeria „Art Wladislavia” na wodzisławskim Rynku pod nr 20 zaczęła 
działać od października roku 1992.  
Już w roku poprzednim, a więc 1991 wykonano dokumentację projektową 
na adaptacje pomieszczeń w kamienicy na wodzisławskim Rynku nr 20 na 
jak to nazwano „sklep pamiątkarski Towarzystwa Miłośników 
Wodzisławia Wladislawiensis - Art”. Wielkość pomieszczenia to 20 m kw. 
Pierwszą opiekunką galerii zwanej też najmniejszym muzeum świata 
została Stefania Klimek, emerytowana nauczycielka. Galeria wówczas 
była czynna w poniedziałki od 10-15 w środy i piątki od 12-17. Od roku 
2006 do chwili obecnej wolontariuszami galerii są: Kazimierz Cichy 
i Kazimierz Mroczek. Obecnie galeria jest czynna w poniedziałki i czwartki 
od godz. 11 – 16.  
W opracowanym zestawieniu Stefania Klimek podaje zorganizowanie 
następujących wystaw (lata 1992-2006).  

[w nawiasach kwadratowych uzupełnienia autora tekstu] 
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”Najmniejsze muzeum świata” – dokumenty TMZW. [wystawa zorganizowana została w lutym 1997 roku i trwała do końca 
kwietnia. Obrazowała historię miasta i okolicy. Eksponaty pochodziły między innymi ze szkół w Jedłowniku i Marklowicach. 
Prezentowano też dawne przedmioty codziennego użytku między innymi dawne piekarskie łopaty, chodaki, drewnianą pralkę. 
Unikatowa mapa z okolic Syryni pochodziła z roku 1827. Wtedy też zaprezentowano niecodzienny eksponat z XVII wieku- 
dwugłowego orła znalezionego podczas wykopów i odnowionego przez Józefa Sowadę];  Wystawa „Ludzie tej ziemi” była 
udostępniona na przełomie roku 1997/1998; „W kręgu „Małych Ojczyzn” – prace młodzieży z Syryni, „Kwiaty” - malarstwo Jadwigi 
Mandery, „Pejzaż i martwa natura” – Walentyna Klimkiewicz (Żory), „Wiosny dar” – malarstwo Stanisławy Wojtyny (Wodzisław) 
[wystawę zorganizowano w lipcu roku 1996 a otwarcie połączono z wieczorem poezji wodzisławianki Ilony Ledwoń. Wśród wielu 
obrazów artystki wyróżniał się obraz Chrystusa ukrzyżowanego, gdzie autorka wykorzystała naturalne słoje i sęki znajdujące się na 
desce. Większość bowiem prezentowanych obrazów malowana była na desce, ale i były kompozycje powstałe z wełny.];  

Malarstwo i grafiki Barbary Szmiel (Rybnik - 
Boguszowice), „Przyroda w malarstwie Bronisławy 
Szczypki” (Bielsko), „Tańcząca z chmurami” – wystawa 
malarstwa Marii Piech z Zebrzydowic, [Wystawę 
otwarto w listopadzie roku 1999. Autorka maluje 
głownie pastelami i akwarelami oraz pisze wiersze]; 

„Pejzaże” – akwarele – Brygida Simka (Jastrzębie)[Artystka 
swoje prace prezentowała  w galerii na początku roku 2000. 
Rok wcześniej za obraz zaprezentowany na Dniach 
Wodzisławia „Wodzisławski Rynek” otrzymała nagrodę 
Prezydenta Miasta. Malarka pochodzi z Katowic lecz w roku 1963 zamieszkała w Jastrzębiu więc zna Wodzisław dobrze. Maluje 
głównie obrazy olejne przedstawiając piękno przyrody. Wystawa prezentowana nosiła tytuł „Piękne nasze miasto i kraj 
w malarstwie Brygidy Simki”. Pisze też wiersze], „Architektura” – temat wystawy malarstwa Jerzego Schindlera (Kraków), 
„Gobeliny”- Nela Krzewniok (Gliwice), Sztuka unikatowa Augustyny Stabli (Godów); [ekspozycja miała miejsce w 1996 roku 
i prezentowano hafty z wizerunkiem Chrystusa, św. Mateusza, z motywami roślinnymi oraz lalki i anioły], Malarstwo Franciszka 
Stabli (Godów), Wystawy malarstwa artystów profesjonalnych: Grażyna Zarzecka- Czech - ASP Kraków, Józef Sowada - ASP 
Wrocław, „Przyroda w malarstwie” Jana Latochy (Wodzisław), „Krajobrazy” – wystawa malarstwa Edwarda Dembowskiego 
(Rybnik)[Wystawę zorganizowano latem roku 1999. Autor urodzony na Wschodnich Kresach, wojną spędził w krajach Zachodnich, 
a po jej zakończeniu studiował w Krakowie i Warszawie. Od roku 1960 mieszkał w Rybniku, od roku 1962 należał do Stowarzyszenia 
Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza”], Wystawa fotografii p.t. „Przyroda Gór Skalistych” (Kanada, Ameryka Północna) – 
w obiektywie dr Aliny Stachurskiej – Swakoń – UJ Kraków, Wystawa grafiki Marka Cardy – Ostrawa – Czechy, „Konie” – malarstwo 
Józefy Momot (Zator), Tematyka górnicza i inna na wystawach prac malarzy z grupy „Konar”, Eugeniusz Kretek – „Kwiaty”, „Zima”, 
Zbigniew Mura– ceramika artystyczna, Emilia Wolny – przedmioty artystyczne ze skóry,  Liczne wystawy malarstwa członków 
„Grupy Konar”, Wystawa Bractwa Rycerskiego „Konstancja” – stroje, akcesoria rycerskie, zdjęcia z turniejów rycerskich, 
Udostępnienie Galerii dla placówek oświatowych i opiekuńczych na prezentacje prac: 1. Wystawa prac dzieci Przedszkola nr 5 
z Wodzisławia,[1999 r.] 2. Wystawa różnych prac dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo – Wychowawczego w Wodzisławiu, 
[Wystawa była zorganizowane na początku roku 2001 pod hasłem – Spójrz, co potrafię. Dzieci prezentowały rysunki, szkło 
ozdobne, hafty, świece i portrety z oryginalnych ramkach] 3. Ekspozycje prac wychowanków Ośrodka Terapii Zajęciowej z Gorzyc 
[2004 r. w ramach zajęć rehabilitacyjnych malowano szklane buelki, wypalano naczynia ceramiczne i tworzono gliniane figurki 
legendarnego utopca]; Dni Wodzisławia- popularyzacja ekologicznej żywności i zasad zdrowego żywienia przez pielęgniarki 
z Liceum Medycznego i Studium Pomaturalnego.” 
Uzupełniając te informację: w pierwszym okresie po otwarciu galerii „Art Wladislavia”, co miało miejsce w październiku 1992 roku, 
prezentowano tu obrazy i rzeźby. Były to działa Maksymiliana Hojki i Franciszka Stabli, ikony Macieja Kiery, hafty Augustyny Stabli, 
rzeźby Edwarda Szczerbika i Lecha Cesarza, ceramika Alojzego Mury i wyroby ze skóry Emilii Wolny. Obrazy Maksymiliana Hojki 
ukazywały odbudowana basztę, wodzisławski Rynek, gmach Urzędu Miasta oraz drewniane kościółki. 
W dniach od 17 – 31 marca 2000 roku w galerii „Art Wladislavia” zorganizowane zostały Targi Edukacji Europejskiej. Młodzież 
szkół średnich mogła poznać na jakich uczelniach prowadzona jest europeistyka. Targi miały charakter poznawczy i informacyjny.  
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Dnia 5 maja 2000 roku w galerii „Art Wladislavia” otwarto wystawę prac ucznia ostrawskiej Obchodni Akademie Marka Cardy. 
Gościem honorowym na tym spotkaniu była wicekonsul Republiki Czeskiej w Katowicach Alena Hlávčková. Ten młody artysta już 
od roku 1997 należał do artystycznej grupy RMR. Jego prace były też prezentowane w Gliwicach.  
Natomiast w roku 2001 zorganizowano wystawę „Anioły”, autorstwa Katarzyny Paleczny absolwentki Instytutu Sztuki 
Uniwersytetu Śląskiego. Inną wystawą była ekspozycja „Świat przyrody” Barbary Kaszy pochodzącej z Tworkowa. Autorka swoją 
przygodę z malarstwem rozpoczęła w latach 80-tych a swoje prace prezentowała nie tylko w kraju, ale i w USA, Niemczech 
i Czechach.  
Rok 2008 - W sierpniu roku 2008 została zorganizowana wystawa „Wodzisławianie w Chile w XIX wieku”. W roku 1856 cztery 
wodzisławskie rodziny wyemigrowały do dalekiego Chile. Na wystawie można było zobaczyć, kopie paszportu, zaświadczenia 
o szczepieniach, świadectwo pracy, czy wypisy z księgi chrztów oraz wiele innych kopi dokumentów. Wystawa trwała do końca 
września roku 2008.  
Rok 2009 -„Kobiety i kwiaty na gobelinach Henryki Czarneckiej” - to tytuł wystawy trwającej od 9 marca 2009 roku w galerii 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Henryka Czarnecka po raz pierwszy publicznie zaprezentowała 14 swoich pięknych 
obrazów wykonanych techniką haftu gobelinowego. Kolekcja Pani Heni – jaką ją nazywają sąsiedzi – liczy około 100 prac 
wykonanch techniką dekoracyjną. Na wystawie w naszej galerii znalazły się reprodukcje takich wielkich malarzy jak: Van Goga, 
Moneta, Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego, Czachórskiego.   Niezwykle wielobarwne dzieła w pięknych białych i złoconych 
ramach na każdym odwiedzającym robią ogromne wrażenie. Precyzja i artyzm prezentowanych prac zachwycą każdego 
i wzbudzają zachwyt i podziw dla tak mrówczej pracy artystki z Wodzisławia. Bowiem haft gobelinowy wykonywany jest tępą igłą 
i odpowiednimi nićmi na tkaninach. Warto pamiętać, że tradycje haftu gobelinowego kultywowano w Europie na dworach 
i w przyklasztornych pracowniach od czasów późnego średniowiecza. To tam powstały piękne arrasy a ich namiastkę podziwiano 
w wodzisławskiej galerii wiosną 2009 roku. 
W połowie czerwca 2009 roku minęła piata rocznica pożaru zabytkowej baszty romantycznej na Wodzisławskim Grodzisku. Aby 
przywrócić pamięć o tym spalonym obiekcie Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej zorganizowało wystawę 
„Wodzisławska baszta w malarstwie i fotografii”. Na wystawie można było zobaczyć fotografie z różnych okresów dotyczące 
romantycznej baszty z wodzisławskiego Grodziska. 1). Baszta przed rokiem 1992); Baszta po odbudowie 3); Wnętrze baszty; 4). 
Widoki z baszty; 5). Imprezy na baszcie; 6). Rycerze na baszcie. Prezentowane fotografie pochodzą z archiwum Towarzystwa a ich 
autorami są między innymi: Pluta, Kopka, Miełek. Na wystawie pokazano obrazy ukazujące ten symbol grodu na Leśnicą. Autorami 
są Stanisława Wojtyna i Michalina Szczepaniak. Były też rysunki baszty, płaskorzeźby i wyroby ceramiczne. 
Od 1 grudnia 2009 roku można by „zobaczyć niebo na wodzisławskim Rynku Starego miasta” - tak by można napisać o wystawie 
zatytułowanej „Anioły w twórczości Stanisławy Wojtyny”. Artystka posiada bogaty dorobek artystyczny, który prezentowała na 
ponad 70-ciu wystawach indywidualnych oraz setkach zbiorowych prezentacjach.  Uczestniczka dziesiątków plenerów malarskich. 
Należy między innymi do znanej Grupy Artystycznej „Konar”. Uhonorowana została za twórczość przez Krajową Radę Robotniczego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury w Warszawie. Pani Stanisława jest autorką tomiku wierszy "Ekologiczny grzech" wydanym przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej i Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego. Jej wiersze nagrodzone zostały na Sejmiku 
Poetyckim w Bukownie oraz Bielsku. Maluje na płótnie, drewnie, sklejce i szkle, ale i na kartonie. Słynie też z oryginalnych kolaży. 
Łączy farbę z koralikami, zasuszonymi kwiatami, muszelkami, włóczką. Ta znakomita malarka wodzisławska wprowadza nas 
w świat pięknych pozaziemskich istot jakimi są Aniołowie.  Na prawie 20 pięknych niezwykle kolorowych obrazach można było 
zobaczyć postacie, które nie jeden z nas czasem spotka na wodzisławskiej ulicy.  Artystka oddaje bowiem na niejednym płótnie 
i kartonie wizerunek bardzo młodych wodzisławian. Pełne pogody, zadowolenia, radości i uśmiechu twarze to nieodłączny 
wizerunek każdego anioła, który jest przecież tym duchem co nad naszym bezpieczeństwem czuwa. Postać Anioła towarzyszy nam 
bowiem od poczęcia i wiedzie nas do raju. W roku 2015 artystka została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Rok 2010 -Latem 2010 roku w galerii „Art Wladislavia” można było zobaczyć jedną z najciekawszych wystaw. Była to wystawa 
„Ikony Zuzanny Karwot”. Ta niezwykle ciekawa ekspozycja cieszyła się znaczącą frekwencją odwiedzających, a sama autorka od 
lat para się pisaniem ikon.  
Rok 2011 - W lutym 2011 roku w galerii prezentowano kopie artykułów popularnej gazety górnośląskiej z czasów II 
Rzeczypospolitej „Polski Zachodniej”. Jednym z jej redaktorów był zabity przez Niemców w czasie ostatniej wojny w Turzy – 
Wilchelma Mikołajec.  
W kwietniu roku 2011 dla upamiętnienia plebiscytu na Górnym Śląsku z roku 1921 zorganizowano wystawę ukazującą kopie 
plakatów z tego okresu. Wystawa nosiła nazwę „Plebiscyt Górnośląski 1921”. Były na wystawie między innymi karykatury z bardzo 
popularnego wówczas czasopisma satyrycznego „Kocynder”. Wystawa trwała do końca sierpnia 2011 roku. 
W od 4 lipca do końca miesiąca 2011 roku zorganizowana w galerii akcję pod nazwą „Słodka Prezydencja” w związku z objęciem 
przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej.  
We wrześniu 2011 roku w galerii można było zobaczyć odznaki amerykańskiej policji i straży pożarnej. Wystawę zorganizowano 
dla upamiętnienia ataku na WTC w Nowym Jorku.  
W październiku 2011 roku była wystawa reklam prasowych wodzisławskich firm z czasów międzywojennych. Można było 
zobaczyć reklamy starsze z początków ubiegłego stulecia. Była też prezentowana pamiątkowa księga Wystawy Rzemiosła Śląskiego 
z roku 1947.  
Także wówczas nasza galeria przygotowała niespodziankę. Mianowicie udostępniono ponad 800 książek o różnej tematyce, kasety 
wideo i płyt CD, a to wszystko za darmo. Lista publikacji była dostępna na stronie internetowej Darka Dyrszlaga -  vladislavia. moje 
forum.net. Książki pochodziły ze zbiorów Kazimierza Mroczek.  
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Rok 2012 - Od 28 maja 2012 roku można było oglądać w galerii „Art Wladislavia” wystawę „Wodzisław w Polsce – 4.VII.1922”. 
Była ona zorganizowana z okazji 90 – tej rocznicy włączenia części Górnego Śląska do Polski. Na wystawie prezentowano ówczesne 
plakaty, reprodukcje gazet, kopie przepustek granicznych i inne dokumenty z tamtego okresu.  
Rok 2013 - Lipiec roku 2013 to miesiąc otwarcia niezwykłej wystawy pod tytułem „Trzy Pokolenia”. Zwiedzający od 1 lipca mogli 
podziwiać prace babci, mamy i wnuka. Zaprezentowane zostały pienne obrazy znanej wodzisławskiej artystki Stanisławy Wojtyny, 
jej córki Barbary Szmiel i wnuka Patryka Szmiel.  
W październiku 2013 roku ruszyła przebudowa wnętrza galerii „Art Wladislavia”. Dzięki wsparciu rybnickiego oddziału 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa wnętrze lokalu zamieniło się w kopalniany chodnik. W takiej scenerii 
zorganizowano wystawę niezwykłą. Mianowicie wystawę dawnych lamp górniczych z kolekcji Roberta Domańskiego. Najstarsze 
z lamp pochodziły z około roku 1850. Prezentację zorganizowano dla upamiętnienia 100 rocznicy tragicznego wypadku do jakiego 
doszło na ówczesnej kopalni „Emma” (Marcel) w 1913 roku.  
Rok 2014 - W lutym roku 2014 zorganizowano wystawę prac Zygmunta Łacioka. Człowiek węgiel i jego praca". Pochodzący 
z wodzisławskiej dzielnicy Kokoszyce Zygmunt Łaciok rzeźbi w węglu, graficie i drewnie, wykonuje puchary z grafitu, płaskorzeźby 
oraz maluje obrazy olejne i tworzy grafiki. W jego twórczości dominuje tematyka śląska a zwłaszcza górnicza. Swoje prace 
prezentował w miastach naszego regionu a także w Niemczech. Jest autorem rzeźby patrona miasta św. Wawrzyńca usytuowanej 
od roku 2010 przy rondzie u zbiegu ulic Jana Pawła II i 26 Marca. W roku 2012 Zygmunt Łaciok otrzymał nagrodę Powiatu 
Wodzisławskiego w dziedzinie kultury a w roku 2016 nagrodę Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury. Na naszej wystawie było 
17 obrazów, 4 grafiki i 4 rzeźby naszego artysty. Prezentowane prace miały bardzo realistyczny charakter i ukazywały między 
innymi trud górnika. Prezentowane obrazy: 1. Pejzaż kopalni, 2. Górnicy na przekopie do oddziału, 3. Na filarze, 4. W dolnej wnęce 
pokładu 713, 5.  Obsługa kombajnu chodnikowego „Alpine”, 6. Konny odciąg wozu, czyli Łysek z pokładu Idy, 7. Frydek z łopatą na 
upadowej, 8. Zaciąganie wozu z urobkiem z przodka, 9. Powrót z kopalni, 10. Chodnik, 11. Górnik z pikolem, 12. Górnicy w przecince 
ścianowej, 13. Koksownia Radlin, 14. Kopalnia w Orlovej – Lazy, 15. Lutynia kopalnia Zofia, 16. Pędzenie chodnika nadścianowego, 
17. Ślusarz na napędzie w chodniku podścianowym. Mamy cztery grafiki: Nauka zawodu górniczego, Wypadek, Święta Barbara w 
wieży szybowej, Familoki na Marcelu. Prezentujemy też cztery rzeźby z drewna lipowego i dębu: Zespół ścianowy w pokładzie 713, 
Święta Barbara w wieży szybowej, Zespół ścianowy w górnej wnęce oraz wyjątkowo okazała rzeźba „Górnik”.  
W czwartkowe popołudnie dnia 12 czerwca 2014 roku otwarto wystawę „Górnicze kufle„ z niecodziennej kolekcji kufli Stanisława 
Dzierżęgi, wodzisławianina. Zaprezentowane zostały kufle z naszego regionu związane z górnictwem, ale nie tylko. Do 
najciekawszych należał złoty Kufel wyprodukowany specjalnie dla selekcjonera reprezentacji Polski Leo Beenhakkera. Ozdobą 
uroczystości był ponad 100 letni patefon jeszcze sprawny.  
Od sierpnia 2014 roku była wystawę obrazów autorstwa Zygmunta Łacioka „Nadodrzańskie krajobrazy”. Ten znany artysta, 
prezentuje obrazy, z których znaczna cześć zyskała wyróżnienia na wielu wystawach. Prezentowane dzieła są rezultatem jego 
refleksji i spostrzeżeń doznanych w czasie rekonesansu po naszej pięknej nadodrzańskiej ziemi.  Jednym z obrazów jest autoportret 
autora z jego bogatym życiorysem. Spośród innych prac należy wymienić: Kokoszycki park, Gospodarstwo w Krzyżanowicach, 
Samotna dzika czereśnia, Wioska nad Odrą, Burza nad Kokoszycami I, Burza nad Kokoszycami II, Pola słonecznikowe przed 
kościółkiem, Okolice Bukowa, Kokoszyce- staw w moim sąsiedztwie, Żniwa na Olszynach, Łąki w Kokoszycach, Moje ule, Zamek w 
Rudach, Kokoszycka kwiaciarka, Bukiet tulipanów, Koksownia Radlin.  
Od 30 września 2014 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej przygotowało na okres jesienny miłą niespodziankę. 
W galerii „Art Wladislavia” można było otrzymać bezpłatne solankę z Zabłocia, ze źródła „Korona” położonego w tzw. „Żabim 
Kraju”.  Solanka z tego źródła posiada największą ze wszystkich zbadanych złóż zawartość jodu – 139 mg/l. O właściwościach 
leczniczych i pielęgnacyjnych nikogo chyba nie trzeba przekonywać.   Zainteresowani właściwościami solanki mogli zapoznać się 
w naszej galerii z literaturą a w miesiącu październiku każdy zgłaszający może otrzymać gratis pojemniczek z zawartością Zabłockiej 
solanki inhalacyjnej. Ta niecodzienna akcja zorganizowana został w 60 rocznicę utworzenia pierwszego powiatu wodzisławskiego 
w roku 1954. Celem było przypomnienie, iż Ziemia Wodzisławska, to nie tylko górnictwo i tradycje rolnicze, ale i tradycje 
uzdrowiskowe. Nasza wodzisławska Zawada to dawne XIX-to wieczne uzdrowisko, a w należącym w latach 1954-1975 do powiatu 
wodzisławskiego – Jastrzębiu Zdroju, funkcjonował jeden z najbardziej znanych kurortów. Podsumowanie obchodów 60-lecia 
powstania powiatu wodzisławskiego odbyło się 6 listopada 2014 roku w galerii „Art. Wladislavia” pod hasłem „Promocja piękna 
i zdrowia Ziemi Wodzisławskiej”. Uczestniczyły w tym spotkaniu władze miasta oraz przedstawiciele formy z Zabłocia. Wyroby 
wędliniarskie zaprezentowała firma „Spiżarnia jak za starej Polski” Jarka Łyczko z Gorzyc.  
Rok 2015 - Dnia 16 marca 2015 roku otwarto wystawę kufli z kolekcji Stanisława Dzierżęgi. Wystawa nosi tytuł „Świat kufli 
Stanisława Dzierżęgi”. Zaprezentowano 78 kufli z 48 państw świata. Kolekcja liczy ponad 10 tys. kufli i należy do największych 
w świecie tego rodzaju. Była to druga tego rodzaju prezentacja.  
Dnia 11 czerwca 2015 roku otwarto wystawę „Dzwonki ks. Stanisława”. Zaprezentowano wówczas około 100 dzwonków z liczącej 
ponad 500 sztuk kolekcji księdza Stanisława Michałowskego.  
Na koniec roku w dniach 19-23 listopada 2015 roku w galerii „Art Wladislavia” po raz pierwszy od otwarcia przeprowadzono 
remont i wymalowano pomieszczenia. Częściowo rozebrano górniczą dekorację ściany.  
Rok 2016 – ROK JUBILEUSZOWY TMZW  
Z okazji jubileuszu 50 – lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w roku 2016 zorganizowano kilka imprez. W lipcu 
2016 otwarto wystawę prac wodzisławskiego artysty Zygmunta Łacioka, laureata nagrody Prezydenta miasta w dziedzinie kultury 
za rok 2016. Można było zobaczyć obrazy, rzeźby i grafiki pochodzącego z wodzisławskiej dzielnicy Kokoszyce artysty. Jednocześnie 
piękną prezentację zdjęć z ostatniego ćwierćwiecza przygotowała pierwsza opiekunka galerii Stefania Klimek. W tej uroczystości 
uczestniczył Prezydent Miasta Mieczysław Kieca i Starosta Wodzisławski - Ireneusz Serwotka.  
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Od września 2016 roku można było oglądać prace wodzisławskiego artysty Piotra Solisa między innymi przedstawiające dawny 
Wodzisław a zwłaszcza jego zabytki. Galeria też otrzymała w darze od artysty kilka obrazów. W tym obraz z widokiem na XIX 
wieczne miasto. 
W czwartek 22 września 2016 roku o godzinie 15.30 zorganizowano w lokalu „Gościniec Wodzisławski” przy ul. Bogumińskiej 
uroczysty wieczór wspomnieniowy z okazji Jubileuszu 50 – lecia organizacji. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: 
I zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Dariusz Szymczak i Wicestarosta Wodzisławski Grzegorz Kamiński. Swoje 
obrazy związane z dawnym Wodzisławiem prezentował Piotr Solis, członek TMZW. 
 
Wolontariusze galerii Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej „Art Wladislavia” zostali wyróżnieni przez lokalne władze. 
W roku 2014 nagrodę prezydenta Miasta w dziedzinie kultury otrzymał Kazimierz Mroczek. W tym samy roku otrzymał on także 
nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury. Natomiast Prezes TMZW otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta 
w dziedzinie kultury w roku 2015. Natomiast w kwietniu 2017 roku Prezesowi TMZW Kazimierzowi Cichemu wręczono nagrodę 
Starosty Wodzisławskiego w dziedzinie kultury. Zarządzeniem nr 6/201 z dnia 21.01.2016 Starosty Wodzisławskiego obaj 
wolontariusze zostali powołani do zespołu opracowania i wydania „Leksykonu wybitnych postaci powiatu wodzisławskiego”. 
Niestety inicjatywa ta zamarła. W roku 2004 w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Prezes TMZW Kazimierz Cichy 
otrzymał dyplom i srebrny medal im. Stanisława Staszica za działalność regionalną i historyczną.  
 

Kazimierz Mroczek – członek TMZW   
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

KAZIMIERZ CICHY NAGRODZONY 
Podczas Gali Nagród Powiatu Wodzisławskiego 11 kwietnia 2017 r. w hotel Amadeusz o godz. 16.30 laureaci otrzymali wyróżnienia 

za osiągnięcia w dziedzinie kultury i jej upowszechniania, za 
osiągnięcia w działalności sportowej i za szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. 
Jednym z 10 nagrodzonych w dziedzinie kultury był prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej Kazimierz 
Cichy - twórca galerii sztuki "Art Wladislavia", 
popularyzator wiedzy z historii i o zabytkach ziemi 
wodzisławskiej, autor kilku publikacji z tej tematyki. 
W dziedzinie sportu nagrodzono 22 osoby. Na tej niezwykle 
pięknie przygotowanej uroczystości w Wielki Wtorek 
obecne były władze Starostwa Powiatowego oraz włodarze 
miast i gmin powiatu a także   parlamentarzyści z naszego 
regionu. - W wielu z was jest ogromna pasja - zwrócił się 
w stronę laureatów starosta wodzisławski Ireneusz 
Serwotka. - Ta pasja powoduje, że dajecie więcej niż 
wymaga tego dana działalność - dodał. Nagrodzone osoby 
otrzymały nie tylko wsparcie finansowe, ale również 
pamiątkową statuetkę oraz drobne upominki. (K. Mroczek) 

 SERDECZNIE GRATULACJE DLA PANA PREZESA!!! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

MISTYKA W „ART WLADISLAVIA” (Obrazy do 
modlitw i wierszy św. Hildegardy) 
 

Od poniedziałku 24 kwietnia 2017 toku w galerii Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Wodzisławskiej „Art Wladislavia” znajdującej się na 
Rynku Starego Miasta nr 20 w Wodzisławiu Śląskim, można oglądać 
obrazy Zygmunta Łacioka. Tym razem wodzisławski artysta tworzący 
w dzielnicy naszego 760 letniego miasta w Kokoszycach, wystawia 
obrazy, które po raz pierwszy oglądaliśmy podczas III Kokoszyckiej 
Jesieni Artystycznej w 2016 roku. Prezentowane prace to malarska 
interpretacja modlitw- wierszy św. Hildegardy z Bingen. Ta niezwykła 
średniowieczna mistyczka jest patronką naszego kontynentu. Autor 
z bogatej twórczości dotyczącej oddziaływania między światem żywych 
a zmarłych wybrał kilka wierszy i modlitw tej niezwykłej kobiety, które 

zainspirowały artystę do stworzenia tych dzieł. Prezentowane obrazy to: „Życie”, „Anioł kwiatów”, „Pielgrzym”, monumentalne 
dzieło „Przejście do wieczności”, „Nie skryjesz się za tarczą światła” i „Grzech”. ( Kaz. Mroczek) 
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CZUWAJ I POLSCE SŁUŻ. 30- LAT HARCERSKIEGO KRĘGU W RADLINIE.  
Harcerski Krąg Seniora „Skaut” świętuje Jubileusz 30-lecia swojej działalności. Inspiracją 
do założenia Kręgu były wydarzenia i niepokoje społeczne końca lat osiemdziesiątych. 
Na zbiórce założycielskiej spotkali się byli członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, 
którzy postanowili powtórnie podjąć działalność, aby swe doświadczenie przekazać 
młodemu pokoleniu. Komendantem HKS został hm. Błażej Adamczyk a jego zastępcą 
phm. Jerzy Bednorz. Zadania statutowe kręgu podjęli ludzie zaawansowani wiekowo, to 
często słynni „Kolumbowie – rocznik 20”, ludzie niezłomni, a równocześnie tragicznie 
doświadczeni wojną i okupacją. W okresie II wojny światowej 26 harcerzy Ziemi 
Wodzisławskiej oddało swe młode życie za Polskę. Spotkali się ludzie, harcerze z drużyn 
przedwojennych i z okresu okupacji niemieckiej, a także żołnierze walczący w Armii 
Krajowej i Armii gen. Andersa. Ludzie, dla których służba ojczyźnie, patriotyzm i 
narodowa tożsamość, stanowią wartość najwyższą. Swoją wiedzą i doświadczeniem 
dzielą się z młodym pokoleniem harcerzy. Przekazują te uniwersalne zasady 
funkcjonowania harcerstwa, w tradycji okresu międzywojennego. Do tej właśnie 
patriotycznej tradycji wracało harcerstwo polskie, po transformacji ustrojowej, 
przełomu lat 1989/90. Trzy dekady działalności HKS, liczne przedsięwzięcia i inicjatywy, 
niezwykły dorobek harcerzy seniorów, opisał w okolicznościowej publikacji hm. Błażej 
Adamczyk. W tej publikacji znajdujemy też opis ścisłej współpracy Harcerskiego Kręgu 
Seniora z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, przez pierwsze 
dziesięciolecie działalności.  

W dniu 25 kwietnia 2017 roku odbyła się Jubileuszowa zbiórka Kręgu a kolejne 328 spotkanie. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz 
Radlina Barbara Magiera i Kierownik Referatu Rozwoju Katarzyna Macha. Liczne delegacje harcerzy, m.in. HKS „Korzenie” 
z Cieszyna, HKS „Głożyny” i Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Radlinie. Za szczególne zasługi w działalności Kręgu zostały 
wręczone wysokie odznaczenia, przez hm. Bronisława Kwiatonia – Przewodniczącego Rady Śląskiej Chorągwi ZHP, które otrzymali: 
hm. Błażej Adamczyk- odznaka Złota za zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP, ks. prałat Alfred Wloka – członek honorowy Kręgu – 
Złota Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, phm. Jerzy Bednorz – Brązowy Krzyż Zasługi dla ZHP. 
Harcerski hymn zaczyna się słowami „WSZYSTKO CO NASZE POLSCE ODDAMY” – wyrażam przekonanie, że służebna działalność 
HKS w Radlinie pozostawi przyszłym pokoleniom harcerzy trwałe wzorce do naśladowania. 

Kazimierz Cichy- Prezes TMZW w Wodzisławiu Śląskim 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

PIOTR SOLIS – CZŁONEK TMZW, PROMUJE WODZISŁAW ŚLĄSKI 
 
Obecny rok owocuje wieloma wydarzeniami kulturalnymi 
z udziałem wodzisławian, nie tylko na terenie naszego miasta. 
Jeden z członków Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Wodzisławskiej, Piotr Solis, jako artysta malarz brał udział 
w kilku z nich. W dniu 09 lutego 2017 roku w Katowicach 
podczas zebrania członków Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policji -   Koła nr 12 miała miejsce wystawa prac 
twórców z naszego regionu, również obrazów pana Piotra. 
Zebrani tam, nie po raz pierwszy mieli kontakt z dorobkiem 
twórczym grupy pasjonatów skupiającej się wokół 
Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Sztuki Silesia Tak Art.   
 foto -Piotr Solis z prezesem Ryszardem Purzyńskim i panią skarbnik Ewą 
Macek  

 
W dniach od 23 lutego do 03 marca 2017 roku w Gimnazjum  
Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim w ramach dni 
otwartych szkoły, dla uczniów oraz osób zainteresowanych, 
prezentowane były obrazy naszego kolegi Piotra. W pracach 
tych odnaleźć można było malownicze zakątki naszego miasta 
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oraz motywy wiejskie. Te pozawerbalne formy 
przekazu niosące ze sobą spokój i tematy tak inne 
od złożoności obrazu gier komputerowych 
trafiały ku zaskoczeniu do wyobraźni młodych 
ludzi.  
 
W miesiącu kwietniu w Miejskiej 
i Powiatowej 

Bibliotece 
Publicznej w 

Wodzisławiu Śląskim w Galerii “Pod Fiskusem” oglądać można było indywidualną wystawę 
jego prac inspirowaną poezją Edwarda Stachury pt. „Cudne Manowce” Za współpracę i 
zaangażowanie dziękujemy Pani Agnieszce Tatuś, która wystawę aranżowała i służyła 
dobrą radą. 
 
W dniach od 24 kwietnia do 05 maja tego roku w Mielnie Unieści miał miejsce plener 
artystyczny Stowarzyszenia Silesia Tak Art. W tym samym czasie zakończył się tam również 
konkurs twórców nieprofesjonalnych pt. „Mielno wczoraj i dziś”. W tym wydarzeniu oraz w wystawie 
poplenerowej, promując nasze miasto, brał udział nasz kolega.  
W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Tychach w Domu Kultury „Tęcza” uroczyście podsumowano konkurs plastyczny „Impresje 
w Szarościach” gdzie wyróżniono zgłoszoną do konkursu pracę członka naszego Towarzystwa. Tematem jego pracy były „Historie 
polskie noszone w sercu”.  
 
Z uwagi iż pan Piotr jest silnie związany z Wodzisławiem, przy okazji wyjazdowych wydarzeń kulturalnych zawsze promuje swoje 
miasto. Mija dopiero półrocze a już krystalizują się plany na rok przyszły. Życzymy jemu i sobie aby tego typu wydarzenia jak  
najczęściej urozmaicały naszą codzienność.   
DZIĘKUJEMY PANIE PIOTRZE !!! 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ogłoszenia: 
 Bezpłatne porady prawne udzielane są przez Panią adwokat dr Dominikę Lapawa w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od      
godz. 14 – 16 w galerii „Art Wladislavia”. Galeria Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej mieści się w Wodzisławiu Śląskim 
na Rynku nr 20 (obok księgarni Św. Jacka).  Zapisy nie obowiązują a porady są udzialane z każdej dziedziny prawa, bez żadnych 
ograniczeń. Terminy porad mogą ulec zmianie w związku z obowiązkami zawodowymi adwokata.  

Kancelaria Adwkacka dr Dominika Lapawa, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 27, tel. 661 159 656, tel/fax 32 457 11 07          www. dominikalapawa.pl             e-mail: dominika.lapawa@poczta.onet.pl 

 

 
 

 

 „HEROLD WODZISŁAWSKI” wydawany jest przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim  

Redakcja i skład biuletynu:   
Kazimierz Mroczek (tel. 604 360 809;  e-mail: herold.wodzislawski@gmail.com) 

Adres redakcji i administracji: Galeria “Art Wladislavia” Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. Rynek 20, 44-300 Wodzisław Śląski 
Galeria czynna: poniedziałek i czwartek od 11 – 16. (Tel. w sprawie dyżurów: poniedziałek – tel. 604 360 809, czwartek – tel. 602 494 643) 

Uwagi prawne:        

Wydawca ani żadna inna osoba działająca w imieniu Wydawcy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wykorzystania informacji zawartej 
w “Heroldzie Wodzisławskim”, ani za pomyłki, które tu mogą się pojawić. Prezentowane opinie, poglądy, oceny i wydarzenia odzwierciedlają prywatne 
oceny ich autorów. Niniejsza publikacja w formie zarówno drukowanej jak i elektronicznej podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie i przedruk części lub całości tekstu dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. 
DRUK: Drukarnia “LEGIS”, ul. Jastrzębska 157, 44-304 Wodzisław Śląski, tel. 32 455 11 66 
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