
 
1 

 
NR  1 (49)   STYCZEŃ  -  MARZEC   2016   ROK 

e-mail: herold.wodzislawski@gmail.com             http://www.facebook.com/HeroldWodzislawski 

 

50 – LAT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ 
 

Mija pół wieku działalności organizacji, która promując kulturę, historię i cywilizacyjny rozwój 
Wodzisławia Śląskiego oraz Ziemi Wodzisławskiej stała się znana i rozpoznawalna w mieście i powiecie. 
 
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Wodzisławskiej powstało w 1966 
roku z inicjatywy Benedykta 
Kozielskiego, Józefa Bomby, 
Florentyny Freiherr, Felicji 
Barskiej i Magdaleny Gambki. 
Działalność prowadziły trzy sekcje 
Towarzystwa: historyczna, 
muzealna i imprezowa. Zasługą 
Towarzystwa było utworzenie 
Izby Regionalnej w 1967 roku, 
która w 1971 roku została 
przekształcona w Muzeum 
Miejskie. Sekcja imprezowa 
organizowała pierwsze Dni 
Wodzisławia i spotkania 
okolicznościowe. Staraniem 
Towarzystwa prowadzono 
badania archeologiczne na 
Grodzisku w Lubomi. 
 
 
Na zdjęciu: Spotkanie Zarządu i aktywnych członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w 1992 roku w sali 
wodzisławskiego Urzędu Stanu Cywilnego.  
Od lewej: Stefania Klimek, Maria Mazurkiewicz, Kazimierz Cichy – prezes TMZW, Krystyna Froncek, Irena Szczeponek, Ewa 
Maciejek; stoją od lewej: Henryk Gawłowski, Józef Pieczka, Henryka Heliosz, Józef Bomba, Rudolf Miłek, Kazimierz Kłosok, Stefan 
Górski, Rudolf Myszka, Benedykt Kozielski, Marian Dybała, Henryk Piechaczek; (foto. Archiwum TMZW) 
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ozwiązanie powiatu wodzisławskiego spowodowało zawężenie pola działania TMZW, które w 1975 roku przekształciło się 
w Towarzystwo Miłośników Wodzisławia Śląskiego. Do pierwotnej nazwy powrócono ponownie w 1994 roku. 
 

Nowy rozdział w działalności Towarzystwa, to początek dekady przemian społeczno – gospodarczych w naszym kraju. Po krótkim 
okresie zastoju, Towarzystwo zostało reaktywowane w 1991 roku. To wówczas został określony nasz główny cel działania, brzmiący 
następująco: “Celem Towarzystwa Miłośników Wodzisławia jest przywrócenie godności historycznej miastu księcia Władysława 
oraz rozsławienie dobrego imienia miasta, jako centrum Ziemi Wodzisławskiej”. 
 
Ten czas historycznych przemian, był okresem autentycznego zapotrzebowania na poznanie lokalnej historii, odkrywania śląskiej  
tożsamości, obyczaju i gwary. To wyzwanie zostało, z wielkim zaangażowaniem, podjęte przez Towarzystwo Miłośników 
Wodzisławia Śląskiego, – bo „gdy wieje wiatr historii, ludziom rosną skrzydła”. Również obecnie Towarzystwo pełni bardzo ważną 
funkcję w kształtowaniu regionalnej świadomości, jakże potrzebnej, aby mieszkańcy tej ziemi, mogli identyfikować się ze swoimi 
odwiecznymi chrześcijańskimi korzeniami, własną kulturą i historią. 
 

 

Kazimierz Cichy  
 

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim  
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50 LAT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ – CZ. I  
 
Fragmenty pracy mgr Jaonny Wizner „Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w latach 1990-1996”, Cieszyn 1998. 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie, wydział pedagogiczno-artystyczny. Praca magisterska napisana pod 
kierunkiem prof. dr hab. Michała Hellera 
 

II. Geneza i początki działalności 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Wodzisławskiej. 
1. Opracowanie statutu i wybór władz. 
 

W latach 1962-1964 z inicjatywy: Benedykta 

Kozielskiego, Florentyny Freiher, Felicji Barskiej, 
Józefa Bomba, Stefana Górskiego, Jana Bożek, 
Rudolfa Myszka, Mariana Dybała- Burmistrza 
Wodzisławia Śląskiego, Stanisława Kiermaszka – 
Przewodniczącego Rady Narodowej, p. Hawranke 
powstało stowarzyszenie, którego celem było 
upowszechnienie i propagowanie regionalizmu 
wśród mieszkańców Wodzisławia Śl. Członkowie tej 
grupy wspomagali organizowanie zbiorów 
materialnych, okazów, które miały stanowić 
ekspozycję utworzonej w późniejszym czasie Izby 
Regionalnej w Wodzisławiu Śl. (B. Kozielski, Początki 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, relacja spisana 
przez J. Wizner 20.02.1968, Zbiór własny, s.1). 

Współpraca ze Związkiem Bojowników o Wolność i 

Demokrację pozwoliła na zebranie materiałów na 
temat ruchu narodowościowego na Śląsku oraz 
materiałów dotyczących ruchu oporu na Ziemi 
Śląskiej. 

Wkład w pierwsze poczynania grupy 

pomysłodawców mieli nauczyciele rejonu Wodzisławia Śląskiego. 
Fot. z Nowiny nr 2 (486) z dnia 10.01.1967 
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Dnia 6 maja 1967 roku Uchwałą Walnego Zebrania powołane zostało Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, które 

swoim zasięgiem działania obejmowało teren byłego powiatu wodzisławskiego. Funkcję Prezesa pełnił inż. Benedykt Kozielski. 
(Zbiory Muzeum w Wodzisławiu Śl. Teczka Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, Podsumowanie dotychczasowej działalności Towarzystwa, bns) 

W związku ze zmianami administracyjnymi, Towarzystwo na Walnym Zebraniu w dniu 23 kwietnia 1976 roku zmieniło nazwę na 

Towarzystwo Miłośników Wodzisławia Śląskiego. 

Na mocy decyzji Urzędu Miejskiego w Wodzisławiu Śl. z dnia 30 kwietnia 1976 roku stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru 

stowarzyszeń i związków Urzędu Miejskiego pod Nr 15, stowarzyszenie pod nazwą: Towarzystwo Miłośników Wodzisławia 
Śląskiego. (Decyzja Urzędu Miejskiego w Wodzisławiu Śl. Z dnia 30.04.1976 roku Nr SW III-6010/3/78 wydanej na podstawie art. 28 prawa o stowarzyszeniach 

z dnia 27.10.1932 – Dz. U. z 1932 r. Nr 94, poz. 808) 

 

2. Działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej do 1990 roku. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej zostało powołane Uchwałą Walnego Zgromadzenia dnia 6 maja 1967 roku. 

Swoim działaniem obejmowało tereny byłego powiatu wodzisławskiego. Funkcję Prezesa od założenia pełnił inż. Benedykt 
Kozielski. (Protokół z zebrania TMWŚl. Z dnia 23 kwietnia 1976 roku) Głównym celem działalności Towarzystwa były przeobrażenia życia 
kulturalnego w mieście, kształtowanie zaangażowanych postaw młodego pokolenia, gromadzenie wiadomości historycznych 
o regionie i ich popularyzacja oraz integrowanie ludności napływowej z miejscowym społeczeństwem. Działalność Towarzystwa 
prowadzona była w trzech sekcjach: historycznej, muzealnej i imprezowej. 

W latach 1967-1974 Towarzystwo osiągnęło szereg efektów kulturalnych. W 1968 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Wodzisławskiej powołana została Izba Regionalna przekształcona z dniem 1 stycznia 1971 roku w Państwowe Muzeum 
w Wodzisławiu Śląskim (Zbiory Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Teczka TMZW, Podsumowanie…, bns.). 
Towarzystwo czynnie uczestniczyło w gromadzeniu materiałów historycznych, w dokumentowaniu faktów historycznych, a także 
w zorganizowaniu Ogólnopolskiej Konferencji Konserwatorów Archeologicznych w Wodzisławiu Śląskim. Członkowie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Wodzisławskiej współuczestniczyli w przygotowaniu dwóch międzynarodowych wystaw numizmatycznych. 
Aktywni członkowie Towarzystwa przyczynili się do znacznej pomocy w materialnym wyposażeniu Muzeum w początkowym 
okresie jego działalności.  

W roku 1969 został wydany okolicznościowy folder 

o mieście. Towarzystwo chciało przybliżyć mieszkańcom 
historię miasta, a także elementy architektury, które były 
zabytkami Wodzisławia Śląskiego. Należał do nich rynek 
zrekonstruowany po zniszczeniach wojennych, kapliczka 
z XVIII wieku, tablica pamiątkowa ku czci J. Bieni.  

Działacze Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej 

zainicjowali także organizację „Dni Wodzisławia Śląskiego” 
oraz Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Wodzisław – 
Karwina.   

Członkowie stowarzyszenia mieli swój udział 

w partycypowaniu w badaniach archeologicznych 
w Wodzisławiu, na terenie Gorzyc i Lubomi. 

Od 1974 roku nastąpiła pewna stagnacja w działalności 

Towarzystwa, które włączało się jedynie w organizowanie 
„Dni Wodzisławia Śląskiego”, które odbyły się w dniach 21-
23 września 1974 roku. 

W związku ze zmianami administracyjnymi Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej na Walnym Zebraniu 23 kwietnia 

1976 roku zmieniło nazwę stowarzyszenia na:  
Towarzystwo Miłośników Wodzisławia Śląskiego i powołało nowy Zarząd Towarzystwa w składzie: (Protokół Walnego Zebrania TMWŚl 

z dnia 23 kwietnia 1976): 
mgr Cholewik Eugeniusz – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. - Prezes, inż. Kozielski Benedykt – Wiceprezes, Bomba Józef – 
Wiceprezes, mgr Barska Felicja – członek, mgr Pierzyna Werner – członek, mgr Gawłowski Henryk- członek, mgr Łupieżowiec Józef 
– sekretarz 

W 1976 roku Zarząd Towarzystwa odbył trzy posiedzenia. Pierwsze z nich odbyło się 9 lipca 1976 roku, miało na celu włączenie 

się do organizowania imprez z okazji święta 22 lipca. Następne z nich odbyło się 30 sierpnia, tematem posiedzenia Zarządu było 
przygotowanie imprez z okazji VIII Dni Wodzisławia Śl. Trzecie posiedzenie odbyło się odnośnie przyśpieszenia i właściwego 
zagospodarowania pomieszczeń po byłym Urzędzie Miejskim na cele muzealne (Zbiory Muzeum Wodzisław Śl., Teczka TMZW, Sprawozdanie 

z działalności TMW Śl. za rok 1976, z dnia 27 kwietnia 1977). 
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Rok 1977 był także rokiem stagnacji w Towarzystwie Miłośników Wodzisławia Śląskiego, w roku tym odbyły się dwa posiedzenia 

Zarządu Towarzystwa i dotyczyły one obchodów XXXI Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy oraz organizacji imprez plenerowych 
w okresie letnim. 

Drugie posiedzenie z dnia 4 września 1977 roku dotyczyło zorganizowania imprez przy współudziale Wydziału Krzewienia Kultury 

Fizycznej i Turystyki. Imprezy, jakie współorganizowało Towarzystwo to (Zbiory Muzeum Wodzisław Śl., Teczka TMZW, Sprawozdanie 

z działalności TMW Śl. za rok 1977, z dnia 28 kwietnia 1978): koncert Laureatów Szkolnych Zespołów Artystycznych – miesiąc maj 
Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych- miesiąc maj, przegląd Orkiestr Dętych – miesiąc wrzesień. przegląd Chórów Okręgu 
Wodzisławskiego, współudział w obchodach Dnia Działacza Kultury, współudział w Wyścigu Kolarskim Wodzisław Śl. – Karwina, 
Współorganizowanie wystawy „Wodzisław 1977” 

W związku ze stagnacją w działalności Towarzystwa Miłośników 

Wodzisławia Śląskiego zaszła konieczność reaktywowania Towarzystwa w 
zakresie struktury organizacyjnej i merytorycznej. W 1979 roku powołany 
został nowy Zarząd Towarzystwa i powołane zostały w ramach struktury 
Towarzystwa komisje problemowe.  

Komisje problemowe Towarzystwa Miłośników Wodzisławia Śląskiego w 

1979 roku to (Zbiory Muzeum… Teczka TMZW, Reaktywowanie Towarzystwa Miłośników 

Wodzisławia Śląskiego i zatwierdzenie wytycznych do programu jego działania z dnia 8 

stycznia 1979): 
Komisja historii i perspektyw rozwoju miasta. 
Zadaniem komisji było gromadzenie wszelkich wiadomości o pradziejach i 
historii miasta ze szczególnym uwzględnieniem ruchów narodowo – 
wyzwoleńczych, ochrony zabytków, rozwoju kultury materialnej, aktywne 
włączenie się w program rozwoju miasta szczególnie w zakresie 
infrastruktury społecznej oraz nadzór nad stanem „Izb tradycji i 
perspektyw”. Do komisji powołani byli specjaliści z Muzeum, nauczyciele 
historii, przedstawiciele miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Archeologicznego i Numizmatycznego, Miejskiej Komisji Planowania oraz 
osoby, które zajmowały się wyżej wymienioną problematyką amatorsko. 
Komisja do spraw estetyzacji miasta i terenów sportowo – rekreacyjnych. 
Zadaniem tej komisji była ewidentna pomoc w realizacji zatwierdzonego przez Miejską Radę Narodową „Programu Estetyzacji 
miasta” oraz inicjowanie i pomoc w budowie obiektów sportowo- rekreacyjnych, a także placów gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. 
Do komisji weszli przedstawiciele Wydziału Gospodarki Terenowej i Wydziału Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu 

miejskiego oraz architekt miejski i plastyk miejski. 
Komisja do spraw propagandy. 
Zadaniem komisji było rozwinięcie działalności audiowizualnej w mieście oraz szeroka 
popularyzacja osiągnięć i perspektyw rozwojowych miasta wśród miejscowego 
społeczeństwa oraz poza granicami miasta poprzez wydawnictwa informacyjne, 
publikacje w środkach masowego przekazu itd. W skład komisji weszli 
przedstawiciele pionu ideowo- wychowawczego Komitetu Miejskiego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, przedstawiciele nauczycielstwa, przedstawiciele 
wydawnictw regionalnych. 
Komisja kultury i imprez masowych. 
Zadaniem komisji była pomoc w programowaniu i realizacji zadań związanych z 
programem rozwoju życia kulturalnego, amatorskiego ruchu artystycznego, 
organizowaniu masowych imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Do 
komisji weszli przedstawiciele placówek, organizacji i stowarzyszeń kulturalnych, rad 
zakładowych, klubów, instytucji i stowarzyszeń sportowych, przedstawiciele 
organizacji młodzieżowych. 
 
 
 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Wodzisławia Śląskiego z roku 1979 (Zbiory Muzeum… Teczka TMZW, Reaktywowanie Towarzystwa Miłośników 

Wodzisławia Śląskiego i zatwierdzenie wytycznych do programu jego działania z dnia 8 stycznia 1979): 
Czesław Lech- I Sekretarz KM PZPR – Prezes, Ryszka Eugeniusz- Wiceprezes, mgr Wajda Franciszek – Wiceprezes, Smołka Maria- 
Sekretarz, Płaczek Hildegarda – Skarbnik 

W 1979 roku Towarzystwo opracowało własne dane statystyczne, które obejmowały: dane ogólne, dane dotyczące członków 

Towarzystwa; dane o środowisku, w którym działało Towarzystwo; obiektów wykorzystywanych przez Towarzystwo; działalność 
Towarzystwa. Wynikało z nich, iż w Towarzystwie Miłośników Wodzisławia Śl. działa 73 członków, w tym 10 kobiet i 63 mężczyzn, 
wszyscy byli pracownikami umysłowymi. Zasięgiem organizacyjnym było miasto Wodzisław Śl. – miasto o 106 tysiącach 
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mieszkańców. Instytucjami, z którymi współdziałało Towarzystwo były organizacje polityczne – Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza (PZPR); organizacje młodzieżowe – Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP), Związek Harcerstwa Polskiego 
(ZHP) oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Zbiory 

Muzeum… Teczka TMZW, Jednorazowy formularz informacyjny z 1979 roku). 

W swej działalności członkowie Towarzystwa uwzględniali wiele różnorodnych form pracy w zakresie rozwoju bazy kulturalnej, 

sportowo – rekreacyjnej, organizowali wystawy, koncerty zespołów amatorskich prezentujących dorobek regionu 
wodzisławskiego. Z okazji X Dni Wodzisławia Śl., które odbyły się w dniach 7-9 września 1979 roku Towarzystwo wydało folder 
okolicznościowy, afisze, proporczyki i inne pamiątki. W czasie letnim sprawowało patronat nad udzielaniem pomocy organizacyjnej 
nad imprezami plenerowymi. Imprezy odbywały się we wszystkich dzielnicach miasta w dni wolne od pracy. Towarzystwo objęło 
również patronat nad ogólnomiejskimi obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka, a w nich rajdami, imprezami kulturalnymi: 
dziecięce maratony filmowe, bajkowy pochód przebierańców zakończony zabawą w parku miejskim, konkurs fotograficzny 
„Dziecko w obiektywie”. 

Rok 1980 był następnym rokiem prężnej działalności Towarzystwa. Program 

działania obejmował podział na sekcję organizacyjno – finansową, komisję 
propagandowo – imprezową, komisje historii, perspektyw i estetyzacji 
miasta, komisję klubową. Każdy z tych elementów struktury organizacyjnej 
miał swój program działania (Zbiory Muzeum… Teczka TMZW, Program działania TMWŚl. 

na rok 1980, bns). 

Do najważniejszych zagadnień podjętych w działalności na przestrzeni 1980 

roku należały: 
podjęcie starań o zorganizowanie archiwum kronikarsko – 
dokumentacyjnego obejmującego materiały faktograficzne z dziejów 
przeszłości i teraźniejszości miasta; założenie i prowadzenie rejestru 
Wodzisławian szczególnie zasłużonych dla miasta; opracowanie przewodnika 
po zabytkach i bibliografii patronów ulic; współorganizacja miejskich 
eliminacji do corocznych Konkursów Recytatorskich; organizowanie spotkań 
z ciekawymi ludźmi miasta w okresie Dni Wyzwolenia Miasta oraz w okresie 
Dni Wodzisławia. 

W roku 1981 na Walnym Zebraniu Towarzystwa Miłośników Wodzisławia Śląskiego odbytego w dniu 18 marca 1981 roku zostały 

wybrane nowe władze- Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. (Zbiory Muzeum… Teczka TMZW, Protokół Walnego Zebrania 

TMWŚl. z dnia 18 marca 1980? roku). 

Zarząd Towarzystwa: 
Marian Dybała – prezes, inż. Benedykt Kozielski – wiceprezes, mgr Franciszek Wajda - wiceprezes, mgr Barbara Kordowska- 
sekretarz, Zdzisława Sobala- skarbnik. 
Członkowie: Eugeniusz Abrachamczyk, Józef Bomba, Henryk Gawłowski, Stefan Górski, Stefan Karkosz, Stefania Klimek, Henryk 
Piechaczek, Józef Pieczka, Werner Perzyna, Irena Sauer. 

Do komisji Rewizyjnej weszli następujący członkowie: Jacek Jakubczyk, Pelagia Kania, Mieczysława Palian, Stanisław Paprotny, 

Felicja Wnęk. W skład Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: Zygmunt Mazurkiewicz- Przewodniczący, Stanisław Czech, Włodzimierz 
Michalski. 

Ze względu na ograniczone środki finansowe działalność Towarzystwa 

postanowiono skupić w dwóch sekcjach, mianowicie: Sekcji Historii i Kultury 
Regionu oraz Sekcji Wydawniczo – Imprezowej prowadzonej przez mgr Henryka 
Gawłowskiego.  

W czasie stanu wojennego działalność Towarzystwa ograniczona była do 

gromadzenia materiałów historycznych, dokumentowania nowych wydarzeń 
historycznych, na terenie miasta nie było organizowanych masowych imprez 
kulturalnych, co spowodowało pewien zastój w działalności Towarzystwa 
Miłośników Wodzisławia Śląskiego.  Z lat 1982 do 1984 nie zachowały się żadne 
materiały źródłowe dotyczące działalności Towarzystwa.  

Od roku 1984 do 1989 roku corocznie organizowane były w miesiącu wrześniu 

Dni Wodzisławia. Były one manifestacją więzi ludzi ze swoim miastem. W 1984 
roku obchody XV Dni Wodzisławia przypadły na okres czterdziestolecia Polski 
Ludowej. Wszystkie imprezy, jakie odbywały się w terminie 14-16 września 1984 
roku były dedykowane tym, którzy swym wysiłkiem pomnażali dorobek miasta i 
regionu. W czasie obchodów odbywały się tradycyjne już imprezy: Wyścig Kolarski 
Wodzisław Śl. – Karwina – Wodzisław Śl., Targi Sztuki Nieprofesjonalnej oraz Dzień 
Handlowca.  
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Lata 1985 – 1989 są znowu w działalności Towarzystwa Miłośników Wodzisławia Śląskiego latami stagnacji, jedną z jej przyczyn 

był zapewne fakt, iż prezesem TMW zostawał prezydent miasta z racji piastowanego stanowiska. Działalność stowarzyszenia 
ograniczała się do współorganizowania obchodów Dni Wodzisławia i wydawania broszur z tej okazji. Jedyny ślad, jaki pozostał 
z tamtych lat to wykaz wydawnictw Towarzystwa Miłośników Wodzisławia Śl.  

W dalszym ciągu było organizowane we wrześniu święto miasta: (Zbiory Muzeum… Teczka TMZW, Wykaz wydawnictw Towarzystwa, br, bns)  

XVI Dnia Wodzisławia Śl. w dniach 13-15 IX 1985 rok, XVII Dni Wodzisławia Śl. 13-21 IX 1986 roku, XVIII Dni Wodzisławia Śląskiego, 
wydana została katalog – książka do wystawy prac plastyków nieprofesjonalnych „Wodzisław 1987”., XIX Dni Wodzisławia, także 
wydano katalog- składankę do wystawy prac plastyków nieprofesjonalnych – „Wodzisław 1988”., XX Dni Wodzisławia rok 1989 
wydana została broszura „Zarys dziejów oświaty w Wodzisławiu Śl.”, XXI Dni Wodzisławia Śl. w roku 1990 z tej okazji wydana 
została katalog – składanka do wystawy prac plastyków nieprofesjonalnych pt.: „Wodzisław Śl. 1990”…….  
CDN  
(fot.  ze zbiorów Kazimierza Mroczek) 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 

DR  DOMINIKA  LAPAWA 
 

Miło nam poinformować, że Uchwałą z dnia 22 września 

2015 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadała stopień 
doktora nauk prawnych mgr Dominice Lapawa, na 
podstawie art. 14 ust. 2 pkt.5 oraz art. 14 ust. 5 ustawy 
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym. Adwokat, Dominika Lapawa 7 lipca 2015 roku 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach obroniła rozprawę doktorską: "Status 
prawny osoby podejrzanej przesłuchiwanej 
w charakterze świadka w procesie karnym".  

Pani mecenas Dominika Lapawa udziela w każdy 

pierwszy poniedziałek miesiąca bezpłatnych porad 
prawnych w galerii Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Wodzisławskiej "Art Wladislavia", Rynek 20 w godz. 14-
16. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej 
składa Pani doktor serdeczne gratulacje i dziękuje za dwa 
lata gratisowych porad prawnych w Wodzisławiu Śląskim 
 
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 
 
 
 

 

 

Informacje z galerii TMZW “Art Wladislavia” 
W dniach 19-23 listopada 2015 roku w galerii Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej przeprowadzono remont. 
Pomiesczenia zostały wymalowane, wymieniono część instalacji w łazience oraz częsciowo zdemontowano górnicze elementy 
dotychczasowego wystroju pomieszczenia. Ustawiono ławę w pierwszym lokalu, który pełnić będzie funkcję poczekalni dla osob 
korzystajacych z porad prawnych.  
 
Na stronie Herolda Wodzisławskiego na Facebooku można zobaczyć zdjęcia udostępnione nam przez Pana Andrzeja Piontek 
a związane z naszym miastaem i Ziemią Wodzisławską. Są to cztry albymy: Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski nocą, 
Wodzisławskie okna i Cmentarze. Serdeczne podziękowania dla Pana Andrzeja. 
https://www.facebook.com/HeroldWodzislawski/ 
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Niezwykła prezentacja w wodzisławskim Urzędzie Miejskim 
 

 inicjatywy Kazimierza Cichego 
– Prezesa Towarzystwa 
Miłośników Ziemi 

Wodzisławskiej w holu głównego 
gmachu Urzędu Miasta Wodzisławia 
Śląskiego zorganizowana została 
wystawa „Górnicze tradycje 
Wodzisławia Śląskiego”. W gablotce 
wystawiono eksponaty związane 
głownie z wodzisławską, 
zlikwidowaną kopalnią „1 Maja”. 
Można tu zobaczyć ciekawe kufle 
oraz lampy górnicze pochodzące 
w dużej mierze z kolekcji Pana 
Stanisława Dzierżegi a także inne 
eksponaty oraz archiwalne zdjęcia. 
Wielu mieszkańców może już umknął 
fakt, że Wodzisław Śląski to dawniej 
prężny ośrodek górniczy i miasto 
zawdzięcza swój rozkwit właśnie tej 
branży. Będąc w urzędzie warto 
poświecić kilka minut na obejrzenie 
tej ciekawej ekspozycji. 
Tekst i foto: Kazimierz Mroczek 
 

 
 

Pani Stanisława odznaczona 

 
Stanisławia Wojtyna, została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Twórczość Pani 
Stanisławy Wojtyny jest pasjonatom sztuki dobrze znana. Prace autorki 
mogliśmy wielokrotnie podziwiać na organizowanych wystawach w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej, czy też w galerii Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Wodzisławskiej „Art Wladislavia”. Pani Stanisława wystawiała swe prace 
w licznych miastach naszej Ojczyzny. Za działalność artystyczną i społeczną 
otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń. Pani Stanisława od wielu lat związana 
jest z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim. 
Niejednokrotnie służyła nam cennymi radami i propozycjami.  
Znakomita malarka związana jest od ponad półwiecza z grodem nad Leśnicą. Jej 
malarstwo wyróżnia się własnym stylem i swobodą w posługiwaniu się różnymi 
technikami malarskimi. Posiada bogaty dorobek artystyczny, który 
prezentowała na blisko 100 wystawach indywidualnych oraz setkach 
zbiorowych prezentacji.  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.  

Pani Stanisławo SERDECZNE GRATULACJE !!!!! 
 

Z 
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 NOWA KSIĄŻKA KAZIMIERZA CICHEGO 
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej – Kazimierz Cichy opublikował kolejną 
książkę. Tym razem jest to już jego druga publikacja poświęcona wodzisławskim wodociągom. 
Obecna pozycja wydana jest z okazji niezwykłego jubileuszu. Rok 2016 to bowiem półwiecze 
powstania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. W książce 
znajdzie czytelnik nie tylko ciekawą historię wodzisławskich wodociągów. Zapozna się 
z warunkami pracy, ale i jest mowa o firmie w czasach współczesnych. Są wspomnienia 
pracowników i wykazy emerytów oraz kalendarium 50 – lecia. We wstępie Prezes Zarządu PWiK 
Sp. z o.o. Wiesław Blutko napisał, że „historia wodzisławskich wodociągów, to część dziedzictwa 
kulturowego i myśli technicznej, pozwalającej lepiej poznać proces rozwoju miasta”. Niezwykła 
to publikacja bo o niezwykłej firmie. Mamy z nią do czynienia wszyscy i chyba by można 
zaryzykować stwierdzenie, że bez wodzisławskich wodociągów nie da się żyć.  
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Odwiedzający galerię Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej „ART WLADISLAVIA”, Rynek 20 w Wodzisławiu Śląskim, od 
listopada 2015 roku mogą bezpłatnie otrzymać informacyjną gazetę „OKO” wydawaną przez miasto Bohumin. Wydawany od 15 
lat dwutygodnik w języku czeskim zawiera bieżące informacje z życia naszego sąsiada, ale i też program imprez kulturalnych 
i sportowych. Wielu mieszkańców Ziemi Wodzisławskiej często odwiedza to przygraniczne miasto i takie informacje mogą być 
przydatne. Nasza galeria jest jedynym miejscem w tym regionie, gdzie można otrzymać gazetę „OKO”.  Oczywiście mamy też inne 
bezpłatne czasopisma z naszego regionu. Zapraszamy w poniedziałki i czwartki od 11-16. W okresie zimowym czas otwarcia może 
ulec zmianie ze względu na brak ogrzewania.  

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

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.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 

 
 
Niedzielna Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego - tzw. TRYDENCKA odprawiana jest w każdą 
czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 13.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim (kościół przy 
Rynku). Klasyczną Rzymską Mszę św. odprawia ks. dr Adam Tondera z Katowic.  Bezpłatne polsko – łacińskie mszaliki 
ze stałymi częściami tej liturgii dostępne są przed każdą Mszą św.  
http://trydencka-wodzislaw.blogspot.com/ 
 

 
 

Jesteśmy w internecie:    http://www.marusze.pl         http://www.jedlownik.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. Jastrzebska 157, 44-304 Wodzisław Śląski, tel. 32 455 11 66 

  
 

http://trydencka-wodzislaw.blogspot.com/
http://www.marusze.pl/
mailto:herold.wodzislawski@gmail.com

