Śląski Diabeł i Kopciuszek
Karol Godula był genialnym przedsiębiorcą, który dorobił się ogromnego majątku, kładąc
jednocześnie wielkie zasługi dla rozwoju Górnego Śląska. Jako pierwszy wprowadził na Śląsk kolonie
pracownicze, finansował bezpłatną pomoc lekarską i działał na rzecz abstynencji (za pracę rozdawał
bony za które w jego sklepach można było kupić wszystko prócz alkoholu). Był jednocześnie
dziwakiem i odludkiem, którego zwano „diabłem z Rudy Śląskiej".
Cały swój majątek zapisał w testamencie 6-letniej dziewczynce, która została porzucona przez
matkę i którą przygarnęła służąca Goduli. W ten właśnie sposób Joanna Gryzik, która miała zostać
wychowana na służącą, została dziedziczką jednej z największych fortun Górnego Śląska. Stała się
właścicielką 5 kopalni cynku, 6 kopalni węgla i majątków ziemskich. W czasie swojego życia Joanna
wraz z mężem powiększyła 7-krotnie odziedziczony majątek. Stworzyła tysiące miejsc pracy.
Wybudowała wiele osiedli dla pracowników, kościoły, szpital oraz dom starców.
Dziś
śląscy
społecznicy
zbierają
środki
na
remont
jej
mauzoleum
(http://nettg.pl/news/145186/historia-slaski- kopciuszek).

Object 1

(Publikacja: 25-09-2017)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10150)
Contents Copyright © 2000-2015 Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright © 2001-2015 Michał Przech
Właścicielem portalu Racjonalista.pl jest Fundacja Wolnej Myśli.
Autorem portalu jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych do tego
portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie elementy tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz
inne programy komputerowe są administrowane przez Autora. Stanowią one wyłączną
własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji
zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw Autorskich bez uprzedniego
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powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie odwiedzać tego portalu
i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki prezentuje.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

