
WODZISŁAW MIASTEM PO 150 LATACH 

ROK 2021 BĘDZIE SZCZEGÓLNYM DLA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI, 

PONIEWAŻ WODZISŁAW ODZYSKA PRAWA MIEJSKIE. 

1 stycznia 2021 roku Wodzisław zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z 31 lipca 2020 r. zyska status miasta. Wodzisław przez wieki był 

miastem. Dokładna data nadania praw miejskich nie jest znana, jednak przyjmuje 

się, że był to rok 1317 lub 1370. Przez wieki Wodzisław był ważnym ośrodkiem 

handlowym, religijnym i kulturalnym, nieustępującym pod żadnym względem 

innym miastom znajdującym się w okolicy, takich jak Jędrzejów, Miechów, 

Pińczów. Przykładem niech będzie kościół Św. Marcina (architektura 

wczesnobarokowa), ruiny jednej z najstarszych synagog w Polsce, pałacu 

Lanckorońskich, zbudowanym w stylu toskańskim. Z Wodzisławiem i okolicą 

związanych jest wiele wybitnych postaci min. - Jan Chryzostom Pasek, Kajetan 

Kielesiński, ród Lanckorońskich. 

Wodzisław był miastem już w XIV wieku, co potwierdza dokument 

wydany w Wiślicy 21 czerwca 1366 roku. W dokumencie jest mowa o sprzedaży 

wójtostwa w mieście Wodzisławiu przez Kazimierza Wielkiego. Na mocy 

testamentu króla Kazimierza Wielkiego z 1370 roku miasto zostało przekazane 

rycerzom – Zbigniewowi, Pakosławowi i Przedborowi, potomkom Zbigniewa 

Zadory. Wodzisław stał się wówczas miastem prywatnym i przyjął herb właścicieli 

„Zadora” („Płomieńczyk”). W 1508 roku, dzięki staraniom właściciela miasta 

Adama Lanckorońskiego, w miejsce praw polskich Wodzisław otrzymał prawa 

magdeburskie. 

Wodzisław miastem był do 1869 roku. Car Aleksander II, w ramach 

represji po powstaniu styczniowym, przeprowadził w Królestwie Polskim reformę 

miejską, która pozbawiła praw miejskich 336 miast. W guberni kieleckiej miastami 

przestało być 34 miejscowości, w tym gronie był również Wodzisław. 

15 lipca 2019 roku Radni Gminy Wodzisław na wniosek Towarzystwa 

Przyjaciół Wodzisławia, który od kilkunastu lat czynił starania o przywrócenie 

praw-przyjęli uchwałę w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem 

miejscowości Wodzisław statusu miasta. Obecnie Wodzisław liczy około 1100 

mieszkańców. 

Decyzją Rady Ministrów od 1 stycznia 2021 roku na mapie 

administracyjnej Polski pojawi się dziesięć kolejnych miast, wśród nich 

Wodzisław. Mamy nadzieję, że nie będzie to tylko symboliczny gest, ale pojawi się 

perspektywa rozwoju naszej miejscowości, więcej miejsc pracy, rozwój 

gospodarczy - czego skutkiem nie będzie wyjazd młodych ludzi w poszukiwaniu 

pracy. Mamy również nadzieję, że kiedy wrócimy do szkoły - do miejskiej szkoły 

- wspólnie będziemy świętować to doniosłe wydarzenie. 

Link: strona ugwodzislaw.pl 

https://ugwodzislaw.pl/asp/wodzislaw-otrzymal-akt-nadania-statusu-miasta,2,artykul,1,2338

