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WODZISŁAWSKIE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM – WSPÓLNOTA DOBREJ 
WOLI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. 

„Człowiek posiada tylko to, co dał innym” 
(św. Augustyn) 

Przed 25 laty, w historycznym czasie przemian społecznych, rodziły się inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia ludzi – 
mieszkańców naszej małej Ojczyzny. Bo gdy wieje wiatr historii, ludziom rosną skrzydła. Wtedy to zrodziła się szlachetna inicjatywa, 
która zaowocowała powstaniem Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” i zbudowania Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii 
Dzieci i Młodzieży. 

 
NOWA SAMORZĄDNOŚĆ 

Przemiany polityczne i gospodarcze przełomu lat 1989-1990, otworzyły drogę do demokratyzacji życia publicznego 
w naszym kraju. Szybko okazało się, że dokonana transformacja ustrojowa państwa, pozwala na lepsze wykonywanie zadań 
publicznych przez Samorząd, a także bardziej efektywne zaspakaja potrzeby i oczekiwania mieszkańców. 

W tym to czasie, w roku 1992, zrodziła się inicjatywa pomocy 
dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, aby tym pokrzywdzonym przez 
los, dać szansę na lepsze i zdrowe życie. Z taką inicjatywą wystąpili: ówczesny 
dziekan dekanatu wodzisławskiego ks. prałat Alfred Wloka i Lech Litwora, 
wiceprezydent miasta. Inicjatywa spotkała się z poparciem ówczesnych 
władz miasta. Prezydentem miasta był Henryk Lewandowski, 
Wiceprezydentami: Lech Litwora i Tadeusz Chrószcz, a członkami Zarządu 
Miasta: Grażyna Durczok, Kazimierz Cichy, Wojciech Mitko i Wilhelm Porwoł. 
Przewodniczącym Rady Miasta był Piotr Grzegorzek. Zasługą ówczesnych 
władz miasta było nawiązanie ścisłej współpracy z parafiami dekanatu 
wodzisławskiego i pszowskiego. Na cyklicznych spotkaniach omawiano m.in. 
proces budowy i sposób funkcjonowania przyszłego Ośrodka dla dzieci 
potrzebujących leczenia rehabilitacyjnego, uzyskano też deklaracje księży 
dekanatów o wspieraniu tego, jakże potrzebnego przedsięwzięcia. Do 
zrealizowania tego zadania zobowiązała się Fundacja „Wspólnota Dobrej 
Woli”. Prezesem Zarządu Fundacji została Wiesława Kiermaszek- Lamla, 

która od początku brała czynny udział w organizowaniu tego zadania. Członkami Zarządu zostali: ks. Kazimierz Kopeć, ks. Gerard 
Wengierek, Lech Litwora. Pełnomocnikiem Fundacji ustanowiono ks. prałata Alfreda Wlokę. W 1994 roku Fundację 
zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Uzyskanie osobowości prawnej umożliwiło Fundacji podjęcie działań 
koncepcyjnych zmierzających do budowy Ośrodka i gromadzenie niezbędnych środków finansowych. Wodzisławskie dzieło 
pomocy dzieciom zaczęło przybierać realne kształty. 
CZAS BUDOWY 

Pierwszym zadaniem, które postanowiła zrealizować Wspólnota Dobrej Woli, było zbudowanie Ośrodka dla dzieci 
potrzebujących leczenia rehabilitacyjnego. Do jego budowy wykorzystano, częściowo zrujnowany, budynek zlikwidowanego 
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żłobka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 20. Projekt techniczno- budowlany, obejmujący prace adaptacyjne, remontowe, 
modernizacyjne a także dobudowę pełnego segmentu, zleciła i sfinansowała Fundacja. 

Trudne były początki budowy, głownie związane z finansowaniem robót. Największe koszty ponosił budżet miasta. Rodziło 
to niezadowolenie i sprzeciw części radnych. Był nawet okres czasowego wstrzymania prac budowlanych. Tylko ludzi Fundacji nie 
opuszczała nadzieja i determinacja w dążeniu do celu. Podejmowali więc liczne działania dla pozyskania funduszy. Udało się 
pozyskać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomogły też okoliczne gminy. Fundacja 
pozyskiwała środki m. in. z imprez rodzinnych i sportowo – rekreacyjnych organizowanych w różnych gminach, sprzedaży cegiełek, 
darowizn i nawiązek sądowych. Przykładem może być zorganizowana w 1994 roku, impreza z bogatym programem artystycznym 
w Marklowicach. Tam na boisku „Polonii” odbył się budzący duże zainteresowanie, mecz piłki nożnej pomiędzy księżmi 
a policjantami. Koncertowała orkiestra KWK „Marcel”, a całość imprez zamykał pokaz ogni sztucznych. Z pomocą pośpieszyła też 
Fundacja Kościelna „Caritas” i wodzisławscy rzemieślnicy, a Wspólnota zainicjowała zbiórki pieniężne na cmentarzach w dniu 
Wszystkich Świętych. Wszystkie te rozliczne działania pozwoliły na kontynuowane budowy. 

Pod koniec 1997 roku budowa dobiegła końca. Powstał nowoczesny obiekt z pomieszczeniami do prowadzenia terapii 
grupowych i indywidualnych, gabinety lekarskie, pomieszczenie z basenem do hydroterapii, przestronne hole i poczekalnia. 
Wszystkie pomieszczenia zyskały ciepłą, optymistyczna kolorystykę i przychylne dla oczu oświetlenie. Otoczenie budynku zostało 
starannie zagospodarowane, a elewacje zewnętrzną wykonano w kontrastowych kolorach. Wyposażenie wnętrz i sprzęt 
rehabilitacyjny w większości sfinansowała Fundacja. Powstał nowoczesny Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, gotowy 
na przyjęcie pierwszych pacjentów. Dyrektorem ośrodka została Dorota Jaromin, nadal tą funkcje sprawująca profesjonalnie, 
z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. 

Uroczyste otwarcie i poświecenie Ośrodka nastąpiło 1 czerwca 1998 roku. To znamienne, że to dzieło pomocy dzieciom 
zostało otwarte w Dniu Dziecka – dzień radości wszystkich dzieci. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Prezydent Miasta 
Wodzisławia Śląskiego – Ireneusz Serwotka, ks. prałat Stanisław Puchała- przedstawiciel Kurii Biskupiej w Katowicach i Prezes 
Fundacji Wiesława Kiermaszek – Lamla. Tej uroczystości towarzyszyli księża dekanatu wodzisławskiego i pszowskiego, władze 
sąsiednich gmin i liczni zaproszeni goście. W swoim przemówieniu Prezydent Miasta powiedział m. in.: „wszystkie dzieci nasze są, 
więc mamy obowiązek otaczać ich troskliwą opieką. Dotyczy to również zarządzających miastem. Szczególnie zaś winniśmy 
opiekować się tymi dziećmi, których los doświadczył chorobą, pozbawiając radości i dziecięcej beztroski życia. Jestem 
przekonany, że Ośrodek, który dziś oddajemy w użytkowanie, będzie pomocny dzieciom, niosąc im ulgę w cierpieniach i chociaż 
trochę radości w codziennym życiu”.  

Już w okresie funkcjonowania Ośrodka, w grudniu 1998 roku – ks. Arcybiskup Damian Zimoń udzielił pasterskiego 
błogosławieństwa dzieciom i pracownikom. Metropolita Katowicki wpisał się do księgi pamiątkowej Ośrodka.  
POMOC DLA ZDROWIA I ŻYCIA 

Mija ćwierć wieku, odkąd pomysł o konieczności budowy w Wodzisławiu Śląskim – Ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci 
niepełnosprawnych, zaczęto realizować. Była to inicjatywa altruistyczna, całkowicie bezinteresowna a podjęta jedynie po to, aby 
niepełnosprawnym dzieciom dać szansę powrotu do zdrowia i lepszego życia. 

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci 
i Młodzieży, w swej bieżącej działalności, ciągle udoskonala 
realizowane programy rehabilitacyjno – terapeutyczne. Pacjenci 
korzystają z zabiegów fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, 
ciepłolecznictwa, masażu leczniczego, logoterapii i psychoterapii. 
W ciągu miesiąca ze świadczeń zdrowotnych korzysta obecnie 
blisko 700 dzieci. To pacjenci z Wodzisławia Śląskiego i wszystkich 
miast i gmin powiatu wodzisławskiego a także w mniejszej ilości 
z Rybnika i innych pobliskich gmin. Liczba korzystających ciągle 
wzrasta, dla porównania w 2008 roku było średnio 400 dzieci 
miesięcznie. Tu, jednak niezmiennie wykfalifikowana kadra 
medyczna czeka na każdego pacjenta. 

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci 
i Młodzieży jest dziełem Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” i od 

jego uruchomienia Fundacja wspiera finansowo i organizuje działalność Ośrodka. W ten sposób Fundacja realizuje swój 
podstawowy cel, którym jest niesienie wszechstronnej pomocy medyczno – rehabilitacyjnej, dydaktyczno – wychowawczej oraz 
opiekuńczej, dzieciom i młodzieży niesprawnej ruchowo. Dla ludzi zaangażowanych we Wspólnocie, dobro i zdrowie dzieci jest 
najważniejsze.  

Pomoc finansowa dla Fundacji do bieżącej działalności Ośrodka jest nieodzowna, ponieważ kontrakty z Narodowym 
Funduszem Zdrowia nie pokrywają całości ponoszonych wydatków. Fundacja m. in. Finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
wyposażenie w meble, zakup samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych, bieżące remonty i konserwacje, opłaca też 
specjalistyczne dokształcanie kadry Ośrodka. Ponadto dopłaca do wyżywienia dzieci z pobytu dziennego, finansuje zakup 
artykułów spożywczych, gospodarczych i środków czystości. Różnorodne są formy pozyskiwania środków finansowych. Fundacja 
organizuje festyny rodzinne, koncerty zespołów młodzieżowych i z udziałem artystów, a w latach 1996-2003 – Bale Prezydenckie. 
Pozyskuje taż środki z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja zawsze może liczyć na pomoc władz miasta 
Wodzisławia Śląskiego w organizowaniu festynów i koncertów. W uznaniu tej pomocy – Prezydent Miasta Mieczysław Kieca 
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otrzymał od Zarządu Fundacji „Certyfikat Dobrej Woli”, będący formą wyróżnienia za okazywaną przychylność i pomoc. Coraz 
lepsze efekty przynoszą kwesty cmentarne, bo sumując kolejne lata zebrano 850 tys. zł.  
Aktualnie Zarząd Fundacji pracuje w następującym składzie:  
Wiesława Kiermaszek – Lamla- Prezes Zarządu  
Lech Litwora- Zastępca Prezesa 
Ks. prałat Alfred Wloka- Członek Zarządu 
Ks. prałat Bogusław Płonka - Członek Zarządu 
Ks. Kazimierz Kopeć - Członek Zarządu 
Ks. Janusz Badura- Członek Zarządu 
Anna Białek - Członek Zarządu 
Komisja Rewizyjna: 
Ks. Daniel Ferek- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Ks. Bogumił Mazurczyk- Członek Komisji Rewizyjnej  
Ks. Janusz Jojko - Członek Komisji Rewizyjnej 
Helena Osińska - Członek Komisji Rewizyjnej 
Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” od 25 lat służy dzieciom, w tym czasie stała się doceniana i rozpoznawalna zarówno 
w mieście, powiecie i regionie. Jest też najlepszym przykładem, jak wielkie dzieła mogą powstać i jak efektywna może być 
współpraca instytucji świeckich z Kościołem.  
JAK DZIĘKOWAĆ ZA TEN TRUD? 

Pewnie najlepiej robią to wdzięczni mali pacjenci, których liczne PODZIEKOWANIA otrzymuje Wspólnota. Np. taki 
wzruszający fragment podziękowania przesłany przez Arkadiusza z rodziną: 
„Jakich słów szukać dla Was Herosi, by wdzięczności oddały? 
Może do nieba zastukać, bo ten świat za mały, 
Jakże dziękować Wam Dobrzy Ludzie za Wasze Serca” 
BO URODZIŁEM SIĘ TAKI BIEDNY. 

Pracownicy Ośrodka, rehabilitanci, psycholodzy czy pielęgniarki, są często świadkami wzruszających, ale autentycznych 
historii, związanych z ich pracą. Chociażby przypadek czteroletniego pacjenta Bartka, niepełnosprawnego ruchowo, lecz o dobrych 
rokowaniach intelektualnych. W swoim wieku powinien już chodzić, ale ciągle jeszcze raczkuje. Przypadek sprawił, iż nieświadoma 
jego choroby, osoba zwróciła mu uwagę „taki duży a jeszcze raczkuje, to przecież wstyd” i odpowiedź Bartka – „bo wie pan, ja już 
taki biedny i słaby się urodziłem”. Po aktywnej rehabilitacji, Bartek potrafi wstać i próbuje chodzić. To wielki sukces pracowników 
Ośrodka, wzruszenie i radość, a nade wszystko wdzięczność dziecka. 
 
1 listopada w dniu Wszystkich Świętych, po raz kolejny, na cmentarzach naszego powiatu będą kwestować młodzi 
wolontariusze, na jakże szlachetny i potrzebny cel pomocy dzieciom niepełnosprawnym. To jedna z wielu akcji pomocy 
dzieciom, prowadzona przez Fundację „Wspólnota Dobrej Woli”. 
 
NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !!! 
 

Kazimierz Cichy 
Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

PONAD CZASEM. WSPOMNIENIE O TADEUSZU KIJONCE. 
Był Tadeusz Kijonka człowiekiem nam bliskim, bo silnie związany 

z Radlinem, Wodzisławiem i Śląskiem. Jego dom rodzinny znajduje się w Radlinie, 
przy ulicy Bolesława Chrobrego, tu się urodził 10 listopada 1936 roku, zmarł 
w piątek, rano, 30 czerwca 2017 roku w Katowicach. Był zmarły zasłużonym 
społecznikiem, poetą, publicystą i politykiem. W 1992 roku założył Górnośląskie 
Towarzystwo Literackie, w 1995 rozpoczął wydawanie miesięcznika społeczno – 
kulturalnego „Śląsk”, był wieloletnim kierownikiem literackim Opery Śląskiej. 
Głównie jednak zajmowała go poezja. W Jego twórczości odnajdujemy Śląsk 
i urokliwe krajobrazy, te zapamiętane z dzieciństwa, ziemi rybnicko – 
wodzisławskiej. Jego wzruszające wiersze są pełne melancholii i życiowej 
mądrości - a ten ostatni „Linia życia”, to proroczy zwiastun przemijania.  

Tadeusz Kijonka w swojej twórczości „twardo stoi” po stronie śląskości, 
a równocześnie troszczy się o zachowanie polskiej świadomości narodowej. 
Odszedł od nas człowiek wielkiego intelektu, niezwykłej wiedzy i talentu – Ślązak 
z Radlina. 
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Jeszcze słowo o miesięczniku „Śląsk” – bo to „ulubione dziecko” Tadeusza Kijonki. Tu najważniejsze były sprawy Śląska 
z jego problemami, tu promował twórców kultury, tu opisywał bogatą, a równocześnie bardzo złożoną, historię Śląska.  
 
W numerze z grudnia 2004 roku, znajdujemy Jego artykuł pt.: „Miasto nad Leśnicą” – o bliskim Mu Wodzisławiu i Radlinie. 
Inspiracją do tego tekstu, była książka pt.: „WODZISŁAW ŚLĄSKI – NASZE MIASTO” autorstwa Kazimierza Cichego. Zamieszczamy 
fragmenty tego obszernego artykułu, w szczególności jakże bolesne wspomnienie 8-letniego wtedy Tadeusza, będącego 
świadkiem „Marszu śmierci” w styczniu 1945 roku. 
 
T. Kijonka – Miasto nad Leśnicą, [w:] Śląsk, grudzień 2004 
„Takie książki bierze się do ręki ze zdwojoną uwagą i nie bez osobistych emocji, skoro dotyczą okolic rodzinnych i to z lat wczesnego 
dzieciństwa. Niemal co strona – przystanki pamięci, widoki i zapisy ważnych faktów, zdarzeń i osób. Choć Wodzisław obecny to już 
zupełnie inne miasto niż w latach, gdy zachodziłem tu z pobliskiego Radlina, wiele miejsc przypomina tamto miasto, pierwsze 
z poznanych, które ukształtowało moje wyobrażenia czym miasto jest i jakie funkcje spełnia…. 
 Książka ta ma oczywiście swoje znaczenie z racji nie tylko sentymentalnych, jak w moim przypadku, ale przede wszystkim jako 
ważny fakt wydawniczy przynależny do pewnego, bardzo żywego dziś nurtu… 
Świadectwem kolejnym tego zjawiska jest i ta księga poświęcona historii, ludziom i kulturze Wodzisławia, która ukazała się 
w starannym opracowaniu redakcyjnym i edytorskim (Wydawnictwo Śląskie ABC z Rybnika) a jest właściwie dziełem jednego 
człowieka: Kazimierza Cichego, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Można rzec, iż z serdeczną pasją, w oparciu 
o historyczne źródła i własne ustalenia badawcze opisał „nasz mały świat”, w którym żyjemy na co dzień; jego zabytki, krajobraz, 
przyrodę oraz ludzi i tworzoną przez nich kulturę. A jest to obszar o rozległej udokumentowanej przestrzeni historycznej…  
Mam także dotąd w oczach oglądany przez 8-letniego chłopca pożar bombardowanego miasta, nad którym zawisły czarne 
skłębione dymy. Lecz jeszcze większą grozę wzbudzały styczniowe marsze śmierci, gdy trwała likwidacja oświęcimskiego obozu. 
Właśnie z dworca w Wodzisławiu wyprawiano w styczniu transporty więźniów w głąb Niemiec- i to w otwartych wagonach – choć 
zima była nadzwyczaj sroga. Te obrazy potem ożyją w moim poemacie „Pod Akropolem” w scenach „Białej procesji”. Z tamtych dni 
zapadł w dziecięcą pamięć widok zastrzelonej więźniarki. Gdy w książce Kazimierza Cichego czytam o folwarku Kempa (na Kępie?) 
znów widzę jak w tę stronę kierowana jest kolumna oświecimiaków, by w zabudowaniach folwarku przeczekać noc przed 
doprowadzeniem na wodzisławski dworzec. Wystawaliśmy na skraju drogi. Ludzie wykorzystując okazję starali się podać coś do 
jedzenia. Tego dnia rozległy się nagle strzały. Chłopacka ciekawość przeważyła. Za jedną z dworskich stodół odkryliśmy zwłoki 
uciekinierki. Twarz pięknej dziewczyny w oprawie czarnych włosów. Poświeciłem temu wydarzeniu jeden z wczesnych, 
niedrukowanych wierszy: 
Chciałaś uciec przed śmiercią z szeregu, 
Wytropiły cię ślepia naboju. 
I upadłaś w krwawiącym śniegu, 
Przy tej drodze – drogę kończąc swoją. 
Nikt ci oczu nie zamknął po śmierci, 
Rozrzuconych rąk w krzyż nie złożył. 
Z bluzy patrzą struchlałe piersi, 
Krew obrasta ostami mrozu” 
TADEUSZ KIJONKA – grudzień 2004 

 Kazimierz Cichy – Prezes Zarządu TMZW 
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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ NA DNIACH NASZEGO MIASTA 
  W jubileuszowym roku 25-lecia galerii Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Wodzisławskiej „Art Wladislavia” można było 
w piątek 9 czerwca 2017 roku oglądać obrazy wodzisławskich 
artystów malarzy: Zygmunta Łacioka i Piotra Solisa. W dniu 
rozpoczęcia 48 Dni Wodzisławia Śląskiego, po południu, przed 
naszym lokalem można było podziwiać obrazy ukazujące zabytki 
naszego 760-letniego miasta, piękne krajobrazy nie tylko z Polski 
ale i pobliskiej czeskiej Ostravy, a także portrety i kwiaty. Piotr 
Solis przygotował też niespodziankę dla odwiedzających, a były 
to pięknie malowane kamienie oraz miniatury jego obrazów. 
Niezwykle pomysłowe malunki na nadmorskich kamieniach były 
między innymi z pszczółką „Mają”. Będzie to niewątpliwie 
ciekawym eksponatem w domu, czy pracy. Podczas wystawy 
można było porozmawiać z twórcami dzieł, które powstają przy 
zastosowaniu różnych technik malarskich. Artyści chętnie dzielili 

się swoją wiedzą i doświadczeniami twórczymi. W to piękne słoneczne popołudnie zwiedził naszą wystawę I Zastępca Prezydenta 
Miasta Dariusz Szymczak. Serdeczne podziękowana dla autorów prac i wszystkich zwiedzających.  (Kazimierz Mroczek) 
Więcej zdjęć w albumie Art Wladislavia na Dni Wodzisławia – 9.06.2017 https://www.facebook.com/pg/HeroldWodzislawski/photos/ 
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CO NOWEGO W “ART WLADISLAVIA” ?  
„MALARSKIE PASJE DRAGONÓW”-tak by można było nazwać wystawę w galerii Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Wodzisławskiej „Art Wladislavia” zorganizowaną w czerwcu 2017 roku. Tym razem galeria wodzisławskich twórców ukazuje 
malarstwo wodzisławian: Barbary i Jerzego Dragonów oraz ich wnucząt: Natalii i Magdy. Niezwykle barwne obrazy, pełne ciepła 
i nostalgii zachwycą każdego zwiedzającego. Na niewielkiej przestrzeni prezentujemy 50 prac Państwa Dragonów wykonanych 
różnymi technikami malarskimi. Warto podkreślić, że autorzy nie ukończyli żadnych kursów, czy szkól artystycznych. Są samoukami 
w tej dziedzinie. Dopiero od niedawna zostali uczestnikami warsztatów plastycznych zorganizowanych w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śląskim.  

Jako pierwszy zaczął tworzyć u progu XXI stulecia obrazy pan 
Jerzy pochodzący z Jaworzynki. Nic więc dziwnego, że w jego 
twórczości dominuje tematyka góralska. Piękne widoki gór, 
stare chaty i przyroda przypominają twórczość Nikifora 
Krynickiego. Pani Barbara zabrała się za malowanie 12 lat 
później od męża. Jednak prace autorki cechuje niezwykła 
precyzja i dbałość o szczegóły. Dobrane kolory i zamiłowanie 
do piękna nadają Jej obrazom niezwykły efekt. Niezwykłe 
wrażenie robią też obrazy Natalii i Magdy. Wystarczy 
popatrzeć na uśmiechniętą twarz dziewczynki, czy zajączka. 
Nie jedna osoba zwróci także uwagę na portret wykonany ręką 
młodej malarki.  
Bogactwo otaczającego nas świata, postacie i nade wszystko 
urocze pejzaże dominują w twórczości artystów. Ale nie tylko. 
Na wystawie były też akcenty związane z naszym 760- letnim 
miastem. Można było podziwiać m. in. romantyczną basztę na 
wodzisławskim Grodzisku.  

Państwu Dragon dziękujemy za udostępnienie tych ciekawych prac.  
Więcej zdjęć w albumie – Malarskie pasje Dragonów:  https://www.facebook.com/pg/HeroldWodzislawski/photos/ 

Kazimierz Mroczek 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

TEKSTY HISTORYCZNE 
Bitwa z Tartarami pod Wodzisławiem roku 1241. 

Skreślił Jan Nowak. 
 
TEKST Z MIESIĘCZNIKA „ZIEMIA ŚLĄSKA” Nr 4, rok 1, Katowice 13 sierpnia 1927 R (Red. Franciszek Godula) 
 

iedy po napadzie Tatarów w roku 1240 całe niebo Polski zachmurzone było dymem palących się miast i wsi, a gruzy pokryte 
trupami do pnia wyciętej ludności, puszczały się dzikie hordy tatarskie we wiośnie 1241 r. na Śląsk. Miasto Bytom, Mikołów, 
Pszczyna i Cieszyn pierwsze ucierpiały lub uległy nawałowi pogańskiemu i droga do środka śląska, doliną Odry, leżała 

otwartą.  
Podczas gdy większa siła Tatarów grabiąc, łupiąc i mordując prosto ruszyła pod Wrocław i Lignicę, gdzie dnia 9. kwietnia 1241 r. 
przyszło do walnej bitwy, w której wojsko księcia śląskiego Henryka Pobożnego, syna św. Jadwigi poległo i samego księcia zabito, 
to mniejsze oddziały tatarskie napadały na szerszą okolicę, wszędzie roznosząc śmierć i spustoszenie; zmieniły w popieliszcza każdą 
osadę, spuszczały, stawy, by zabrać ryby, podeptały siew wiosenny — a gdziekolwiek hufiec tatarski przejechał, tam już żadna 
trawa nie porosła.  
Z południowo-wschodniej strony, od Jastrzębia i Moszczenia, [Moszczenicy]oddział tatarski ruszył na Wodzisław, i trafił naprzód 
na warowny zamek Grodzisko, wznoszący się na pagórku w lesie, przy drodze od Wodzisławia do Połomia, na tam samem 
mniejwięcej miejscu, gdzie przed 50 laty pan na Wodzisławiu Brauns wybudował romantyczną, ale dziś już zapadłą wieżę 
widokową.  
Między zamkiem i obozującymi w lesie miejskim Tatrami rozciągało się długie i podówczas głębokie bagno, co jeszcze dziś nie 
całkiem wysuszone, i Tatarzy na małych ogierach wahali się jeszcze niebezpiecznie oparzysko przejechać.  
Wtem pod zamkiem na podgórku ustawili się do szyku bojowego załodze rycerskiej na pomoc przywołani Radlinianie, jadący 
przeważnie na klaczach. Wiatr z ich strony wiał za bagno do Tatarów i naraz wśród ogierów tatarskich rozległo się okropne rżenie 
i parskanie; ogiery poczuły klacze i chcąc się przedostać na drugą stronę, z swymi przelęknionymi tatarskimi jeźdźcami prosto  
wskoczyły do bagna — gdzie niemal wszystko znalazło niechybną i straszną śmierć.  
Reszta ocalonych od zagłady Tatarów uciekła i schroniła się w lesistych dolinach, dzisiejszej wsi Mszalnej[Mszana]. Tam pozostali 
i osiedli się i po jakimś czasie przyjęli chrzest; nazwano ich „Tatarczykami", a do dziś dnia wielu mieszkańców Mszannej nosi 
nazwisko „Tatarczyk", a mimo wiekowego pomieszania się z krwią polską, typ i rysy niektórych z nich zdradzają pochodzenie 
tatarskie.  
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Radlinianom w uznaniu skutecznej obrony zamku nadał król polski szlachectwo włościańskie na którego znak wolno im było nosić 
czerwoną kamizelkę.  
Po starym zamku Grodzisko dziś już niema żadnych śladów. Podobno jeszcze w połowie XVIII. stulecia widziano tam, gdzie dziś się 
wznosi wieża Widokowa i nieco dalej kaplica, sklepienia podziemne, które według zachowanej baśni połączone są z zamkiem 
wodzisławskim podziemnym gankiem.  
Źródło w dolinie zagłady Tatarów, z którego dziś zakład leczniczy w miejskim lesie wodę czerpie, ludzie zowią „mozgolką“.  
One okrucieństwa z najazdu Tatarów silnie musiały się odbić w uczuciach ludzkich i głęboko ustalić się w pamięci, bo tradycja 
o tych zajściach żywo zachowała się we Wodzisławiu jeszcze aż do początku zeszłego stulecia, kiedy coraz bardziej się szerząca 
i bałamucąca germanizacja temu miłemu wiekowemu bajowi polskiej chaty zatkała na zawsze tak porywczo opowiadające usta.  
Dzisiaj to drukowane — czy tradycja spełniła swoje zadanie?  
Wiadomości powyższe w przeważnej części mam po moim zmarłym ojcu, który je przejął od babki. Także w kronice miasta 
Wodzisławia znajduje się krótka wzmianka o pamiętnej bitwie. (opr. Kazimierz Mroczek) 
 

TO SAMO OPOWIADANIE Z ROKU 1913 
“NOWINY RACIBORSKIE” nr 37, sobota 29-go marca 1913 
Bitwa z Tatarami pod Wodzisławiem r. 1241. Skreślił Jan Nowak. 
 

iedy po napadzie Tatarów w roku 1240 całe niebo Polski zachmurzone było dymem palących się miast i wsi, gruzy pokryte 
trupami do pnia wyciętej ludności, puszczały się dzikie hordy tatarskie we wiośnie 1241 r. na Śląsk. Miasta Bytom, Mikołów, 
Pszczyna i Cieszyn pierwsze ucierpiały lub uległy nawałowi pogańskiemu i droga do środka Śląska, doliną Odry, leżała 

otwartą. Podczas gdy większa siła Tatarów grabiąc, łupiąc i mordując prosto ruszyła pod Wrocław i Lignicę, gdzie dnia 9 kwietnia 
1241 r. przyszło do walnej bitwy, w której wojsko księcia śląskiego Henryka Pobożnego, syna św. Jadwigi, poległo i samego księcia 
zabito, tu mniejsze oddziały tatarskie napadały na szerszą okolicę, wszędzie roznosząc śmierć i spustoszenie; zmieniły 
w popieliszcza każdą osadę, spuszczały stawy, by zabrać ryby, podeptały siew wiosenny — a gdziekolwiek hufiec tatarski 
przejechał, tam już żadna trawa nie porosła. Z południowo-wschodniej strony, od Jastrzębia i Moszczenic, oddział tatarski ruszył 
na Wodzisław, i trafił naprzód na warowny zamek Grodzisko, wznoszący się na pagórku w Iesie, przy drodze od Wodzisławia do 
Połomia, na tern samem mniejwięcej miejscu, gdzie przed 50 laty pan na Wodzisławiu Brauns wybudował romantyczną, ale dziś 
już zapadłą wieżę widokową. Między zamkiem i obozującymi w Iesie miejskim Tatarami rozciągało się długie i podówczas głębokie 
bagno, co jeszcze dziś nic całkiem wysuszone, i Tatarzy na tęgich ogierach wahali się jeszcze niebezpieczne oparzysko przejechać. 
Wtem pod zamkiem na pagórku ustawili się do szyku bojowego załodze rycerskiej na pomoc przywołani Radlinianie, jadący 

przeważnie na klaczach. Wiatr z ich strony wiał za bagno do Tatarów i naraz wśród ogierów tatarskich rozległo się okropne rżenie 

i parskanie; ogiery poczuły klacz i chcąc się przedostać na drugą stronę, z swymi przelęknionymi tatarskimi jeźdźcaimi prosto 

wskoczyły do bagna, gdzie niemal wszystko znalazło niechybną i straszną śmierć. Reszta ocalonych od zagłady Tatarów uciekła 

i schroniła się w lesistych dolinach, dzisiejszej wsi Mszannej. Tam pozostali i osiedlili się i po jakimś czasie przyjęli chrzest; nazwano 

ich »Tatarczykami«, a do dziś dnia wielu mieszkańców Mszannej nosi nazwisko »Tatarczyk«, a mimo wiekowego pomieszania się 

z krwią polską, typ i rysy niektórych z nich zdradzają pochodzenie tatarskie.  

Radlinianom w uznaniu skutecznej obrony zamku nadał król polski szlachectwo włościańskie, na którego znak wolno im było nosić 
czerwoną kamizelkę.  
Po starym zamku Grodzisko dziś już niema żadnych śladów. Podobno jeszcze w połowie XVIII stulecia widziano tam, gdzie dziś się 
wznosi wieża widokowa i nieco dalej kaplica, sklepienia podziemne, które według zachowanej baśni połączone są z zamkiem 
wodzisławskim podziemnym gankiem.  
Źródło w dolinie zagłady Tatarów, z którego dziś zakład leczniczy w miejskim lesie wodę czerpali, ludzie zowią »mozgolką«.  
One okrucieństwa z najazdu Tatarów silnie musiały się odbić w uczuciach ludzkich i głęboko ustalić się w pamięci, bo tradycya 
o tych zajściach żywo zachowała się we Wodzisławiu jeszcze aż do początku zeszłego stulecia, kiedy coraz bardziej się szerząca 
i bałamucąca germanizacya temu miłemu wiekowemu bajowi polskiej chaty zatkała na zawsze tak porywczo o-powiadające usta.  
Dzisiaj to drukowane — czy tradycya spełniła swoje zadanie?  
Wiadomości powyższe w przeważnej części mam po moim zmarłym ojcu, który je przejął od babki. Także w kronice miasta 
Wodzisławia znajduje się krótka wzmianka o pamiętnej bitwie. (opr. Kazimierz Mroczek) 
 

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

KS. DZIEKAN HENRYK RING -  PROBOSZCZ Z JEDŁOWNIKA. 
W 20. rocznice zgonu. 

Tekst z dwutygodnika „ZIEMIA ŚLĄSKA, Nr 4, Rok VII, 15 marca 1933 (Red. Franciszek Godula) 
 

W lecznicy Juliusza w Rybniku zmarł dnia 1 kwietnia 1913 r. ks. dziekan Henryk Ring długoletni proboszcz w Jodłowniku 
koło Wodzisławia, przeżywszy lat blisko 85. Urodzony dnia 10 lipca 1828 roku w Wojciechowie (powiat oleski) wyświecony został 
na kapłana I lipca 1852 r. Dożył więc 60-lecia, tak zwanego diamentowego jubileuszu kapłańskiego. Od roku 1850 hył lokalistą 
w Skrzyszowie (powiat rybnicki), gdzie też w roku 1868 został pierwszym proboszczem. W roku 1886 (po walce kulturnej) obiął 
parafie jodłownicką, dla której był prawdziwym ojcem duchownym i dobrodziejem. Jemu zawdzięcza parafia przedewszystkiem 
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zupełne odnowienie starego, zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Barbary, pochodzącego z XIII wieku (w roku 1888). Lud 
polski miał w nim szczerego opiekuna i przyjaciela, który nigdy nie zawodził.  

Ks. dziekan Ring niejedno czynił dla oświaty, tak religijnej, jako też politycznej. Dobrodziejstw otrzymali poszczególni 
parafianie z jego rąk nie mało a i cała parafia jodłownicka jest mu do wdzięczności zobowiązana. Według życzenia swego śmiertelne 
jego szczątki spoczęły w Jodłowniku. Pogrzeb odbył się w sobotę 5 kwietnia.  

Zmarły był wiernym przyjacielem gazet polskich a przedewszystkiem współpracownikiem „Katolika. Odczuwał głęboko 
krzywdy, dziejące się ludowi i narodowi polskiemu. Nie godził się nieraz tą politykę centrowców wobec ludu i poszedł z tymże 
ludem do obozu polskiego. W roku 1898 np. staruszek prawie 70-letni nie żałował trudu podróży do Wrocławia na walne zebranie 
mężów zaufania partji centrowej wraz z kilku parafianami, byle głosować i protestować przeciw pokrzywdzeniu ludu. byle kształcić 
politycznie i uświadamiać parafian polskich. Wzruszający dał przykład spełniania obowiązku.  

Będąc przyjacielem ks. posła Wołczyka, proboszcza w Pszowie, z którym razem politycznie pracował, nad grobem jego 
wygłosił ks. dziekan Ring mowę żałobną taką, za którą pruski prokurator pociągnął go do odpowiedzialności. Po gazetach 
hakatystycznych napadano na odważnego kaznodzieję. Nieustraszony ks. dziekan Ring nie cofał niczego z tego, co powiedział.  
Ks. dziekan Ring odznaczał się bardzo wielką skromnością dając i pod tym względem piękny przykład. Nie wysuwał się naprzód, 
pracował spokojnie, ale tern owocnie! dla ukochanego ludu polskiego. Wolał więcej czynić niż mówić. Na siebie nie wydawał nic, 
prócz tego, co konieczne.  

Kilka lat przed śmiercią ks. dziekan Ring, drżącą już bardzo ze słabości podczas choroby ręką napisał do „Katolika “artykuł 
przeciw wywłaszczeniu pruskiemu, przytaczając historie Nabota biblijnego i króla żydowskiego Ahaba dla ostrzeżenia Prus. Artykuł 
ten, umieszczony w „Katoliku “, przedrukowany został przez wszystkie gazety polskie. Takie uczucia żywił ks. dziekan Ring. Orderów 
pruskich oczywiście żadnych nie posiadał. Strudzony wiekiem w roku 1905 osiadł na ostatnie lata życia w Rybniku. Tam też 

zakończył żywot. (opr. Kazimierz Mroczek) 
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WIEŚCI Z WODZISŁAWIA I OKOLIC Z CZASU PRZEBRZMIAŁEGO…. 

 
● WODZISŁAW (ciekawy proces) w miesiącu maju roku ubiegłego wybito szybę w oknie wystawowym przy sklepie towarów kolonialnych kupca 
Hanaka w Wodzisławiu. Poczem skradziono część towarów wyłożonych w oknie, mianowicie 4 butelki wina, kilka tabliczek czekolady, kiełbasę, 
ser oraz inne towary. Stwierdzono, że szybę wybiły 3 dziewczyny w wieku 10, 12 i 14 lat. Sprawę skierowano do sądu. Rozprawa odbyła się w tych 
dniach przed izbą karną w Rybniku. Na ławie oskarżonych zasiadła 14-letnia Augustyna Gr… oraz matki 10 i 12 letnich włamywaczek nazwiskiem 
Joanna So… i Jadwiga Op…Obie matki były oskarżone o paserstwo. Na zapytanie przewodniczącego trybunału, dlaczego wybito szybę i dokonano 
kradzieży towarów 14-letnia Gr… odpowiedziała: „Przechodziłyśmy obok sklepu. Ponieważ w domu nie ma takich rzeczy, nie mogłyśmy oprzeć 
się pokusie”. Sąd skazał dziewczyną na 3 miesiące więzienia z odroczeniem kary na 3 lata. Obie wyżej wymienione kobiety skazano każda na 
2 tygodnie więzienia (Górnoślązak nr 50, sobota 1 marca 1930 r.) 
● WODZISŁAW (łuna nad miastem) W magazynie smoły przy składzie wdowy Loewe w Wodzisławiu wybuch pożar, który rozszerzył się 
z przerażającą szybkością, gdyż beczki napełnione smołą były objęte płomieniem. Pożar został stłumiony przez straż ogniową. Straty są znaczne. 
Przyczyny wybuchu pożaru dotychczas nie stwierdzono. 
(Upadłość) Kupiec Brunon Langer z Wodzisławia wniósł o dozór nad administracją swojego sklepu. Sąd w Wodzisławiu wyznaczył w tej sprawie 
termin na 14 marca godzina 10 przed południem celem stwierdzenia w jakim stanie znajduje się sklep wyżej wymienionego kupca. (Górnoślązak 
nr 54, czwartek 6 marca 1930 r.) 
● WODZISŁAW (ruch autobusowy) W tych dniach minęły cztery lata od zaprowadzenia ruchu autobusowego na linjach Wodzisław- Racibórz 
względnie Wodzisław – Rybnik. Dawniej ludzi byli zdania, że autobusy wkrótce przestana kursować ze względu na lichy stan dróg. Lecz stało się 
inaczej. Pierwszy wóz był nieco za słaby, atoli niebawem zakupiono nowy autobus, który kursuje już trzy lata. Od czasu uruchomienia tych linij 
autobusowych nie wydarzył się ani jeden nieszczęśliwy wypadek. Koncesjonariuszem jest p. Śliwa (Górnoślązak nr 57 niedziela 9 marca 1930 r.) 
● RYBNIK (ruch autobusowy). Na linji autobusowej Rybnik-Wodzisław- Pszów- Racibórz autobusy kursują następująco: Wodzisław odjazd 6.30, 
Rybnik odjazd 11 i 16.15, Racibórz odjazd 8.00, 13.50, 18.40 tylko do Wodzisławia (Górnoślązak nr 115, niedziela 18 maja 1930 r.) 
● WODZISŁAW (unieszkodliwienie szajki przemytników). W tutejszym więzieniu sądowym osadzono kilku handlarzy z warszawy i Lwowa. 
Handlarze ci trudnili się przemycaniem osób przez granicę polsko – czeską na odcinku granicznym Gołkowice. Chodzi w tym wypadku 
o przemycanie osób, które nie posiadały paszportów ani przepustek granicznych. (Górnoślązak nr 37, 14 lutego 1930 r.) 
● WILCHWY w Rybnickiem (Śp. Józef Wija). W dniu 7 b. m. zmarł długoletni czytelnik „Katolika” śp. Józef Wita. Zmarły był gorliwym Polakiem, 
który zawsze stał na straży spraw narodowych i kościelnych. To też cieszył się ogólnym poważaniem i szacunkiem w szerokich kołach naszego 
społeczeństwa. Żal po zmarłym rodaku i obywatelu jest wielki. Niech odpoczywa w pokoju. (Górnoślązak nr 36, czwartek 13 lutego 1930 r.) 
● WODZISŁAW (dzwony pogrzebowe). Przed kilu dniami zmarł tu najstarszy mieszkaniec miasta Wodzisławia, majster szewski Karol Krzostka, 
przeżywszy 94 lata. Staruszek brał udział w głosowaniu przy ostatnich wyborach do Sejmu Śląskiego (Górnoślązak nr 131, sobota 7 czerwca 1930   

● WODZISŁAW (unieszkodliwienie przemytników). Na granicy polsko – czechosłowackiej przytrzymano kilku mężczyzn, którzy 
usiłowali przekroczyć granicę nielegalnie, gdyż żaden z nich nie posiadał paszportu wzg. przepustki granicznej. Podczas rewizji 
osobistej znaleziono paczkę banknotów dolarowych. Po spisaniu protokołu przemytników dolarów osadzono w więzieniu 
sądowym w Wodzisławiu. Aresztowani nazywają się: A. L. z Łodzi, S. P. z Warszawy, majster piekarski M. z Sosnowca, R. H. ze 
Zduńskiej Woli, R. S. z Warszawy, T. M. z Białegostoku, I. B. z Sosnowca… (Górnoślązak nr 42, czwartek 20 lutego 1930 r.) 
● WODZISŁAW (budowa domu administracyjnego). Jesieni roku ubiegłego ukończono roboty około budowy fundamentów pod 
gmach administracyjny państwowej fabryki cygar w Wodzisławiu. W tych dniach pewna poznańska firma rozpoczęła dalsze roboty 
budowlane. Równocześnie dyrekcja państwowej wytwórni cygar planuje rozbudowę budynku fabrycznego. Fabryka cygar w 
Wodzisławiu ma zatrudnić 400 pracowników. (Górnoślązak nr 101, czwartek 1 maja 1930 r.) 
 

(zebrał Kazimierz Mroczek) 
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EWELINA SOKÓŁ - GAWLAS 
MIESZKANKA WODZISŁAWSKIEJ DZIELNICY 
WILCHWY, ŚLĄZACZKA ROKU 2013, 
LAUREATKA NAGRODY W DZIEDZINIE 
KULTURY PRZEZYDENTA MIASTA 
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA ROK 2017 
 

 
Tekst napisany dla Syna Antoniego na konkurs „Fedrowani w godce” i „W „Niewiadomiu po śląsku” 

Prastarziki  
Nazywom się Antek i łopowiym o rowniokach moigo prastarzika Edusia, kerzi się urodziyli przeszło 100 lot tymu i łod szternostego 
roku życio robiyli na grubie. To były twarde chłopy i dużo w życiu wystoli. 
Pszoli grubskij robocie trocha z wyrachowanio, bo życi ś niom było ciynżki. Z Wilchwow do Niewiadomio jeździyli kołami abo 
szłapali piechty. Dziepiyro krótko przed pyndzyjom se nikierzi naszporowali na moplika i gogle „Carrera”. 
Za te lata sie musieli przibadać i do wartkij szole, co ich swoziyła na doł, do dłogigo chodzynio z karbitkom ku przodkowi, do 
ferdrowanio w niskich pokładach, sztyjc w hycu, marasie i butlu jak szczylali. Przeważnie romplowały maszyny, inkszym razym 
przezywoł i brzidko przeklinoł zmierzły sztajger. 
Jak na gruby zaczli przijyżdżać młode werbusy z cołkij Polski, to ich trza było nauczyć godać i robić po naszymu a po piyńć razy 
kożdymu klarować, żeby z tych wylynkanych boroków i cielepów, co młotka od pyrlika nie rozróżniajom -  porzondnych bergmonów 
zrobić. 
Ale przeca roz za czas szykowne piniondze za to dostowali, kartki na flaps, wongli, a nikedy i kulok du dom przismyczyli, żeby baba 
miała z czego łogiyń skłodać.  
Na Barborka mieli wolne, niejedyn, jak sie szumnie wyblyk w swój paradny ancug i czako z piórami to boł As! 
Na akadymii ku „czci” dostowali papiorzane diplomy i zieleźne medale. Łorkiestra grubsko grała zicpolki. Chłopy pojadły se 
grzotego wosztu ze zymftym, ku tymu żymła i kufka piwa. Za 25 lot roboty na grubie sie trefioł taki zygarek na kecie. 
Yno na starość zdrowio już ni mieli – pluca zeżrane od pylice, nie dosłyszeli, a na puklu ciynżoru przibywało. Nikerym gruba życi 
darowała, bo nie musieli isć za Niymca na wojna, inkszym życi zebrała, bo ich wongli zasuło abo jaki wybuch zabioł. 
Za to wielko familijo to była siyła, co dowała żyć, bo przeca błogosławione rynce, jak ich je wiyncy. Bergmon pszoł swoij ślubnej 
tak, że łoddowoł nij cołki geltag, a ona skuli tego pszocio niechała mu dycko trocha kotloków na sznuptabaka abo cygarety. 
Dziecek mieli keś dużo, żeby rod nie wyginoł, a na starość - mioł kery ło starziki i starki zadbać, bo z tymi pyndzyjami i kartkowym 
wónglym roztomańcie i dzisio bywo. Siodali z fajfkom na ryczce, na klin brali wnuki i rozprowiali roztomańte bery. 
Bez toż dzisio mo tu kery stoć i godać, bo keby nie łoni, to ślonskij godki i tradycje by już downo nie było. 
Bóg zapłać. 
Antoni Galwas 2014 
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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 
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„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 

 

mailto:dominika.lapawa@poczta.onet.pl
mailto:herold.wodzislawski@gmail.com

