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S£OWO WSTÊPNE

nia 21 lutego 1967 roku, powstało
w Żorach stowarzyszenie, które
przez szereg lat pełniło niezwykle ważną rolę
w animacji życia kulturalnego i umysłowego miasta i regionu. Przekazywało rzetelną i głęboką
wiedzę o środowisku, jego przeszłości i teraźniejszości, przedstawiało sylwetki wybitnych mieszkańców, propagowało ochronę miejscowych
pomników i pamiątek, zarazem rozbudzając
twórczą aktywność, skupiając ludzi ambitnych,
ogarniętych pasją działania, o wysokich ambicjach i rozległych zainteresowaniach. Stowarzyszeniem tym było Towarzystwo Miłośników Regionu Żorskiego, przemianowane w 1976 roku
na Towarzystwo Miłośników Miasta Żory.
Powstało z inicjatywy grupy autentycznych
miłośników Żor, którzy bezinteresownie połączyli swoje pasje i działania społecznikowskie, także
swój czas i wiedzę, i zaangażowali się na rzecz
promocji miasta wśród mieszkańców, zwłaszcza
młodzieży szkolnej. Rozpoczęli oni pionierską
pracę na polu upowszechniania historii miasta,
a przez to również integracji jego mieszkańców.
Praca ta, podejmowana przez kolejne pokolenia
żorzan, trwa już 50 lat.
Towarzystwo Miłośników Miasta Żory nie
jest organizacją masową, ale jest zawsze otwarte
na każde działanie wzbogacające jego działalność. Stąd posiada ono liczne grono sympatyków,
którzy współdziałają z Zarządem w realizacji celów statutowych Towarzystwa, a także uznanie
i wsparcie ze strony władz miasta.
Publikacją tą, nawiązującą do pierwszych wydawnictw Towarzystwa, pragniemy upamiętnić
i podziękować wszystkim tym, którzy przez te
50 lat niezłomnie wypełniali i rozwijali zadania,



które postawili sobie za cel członkowie założyciele. Rys historyczny TMMŻ uzupełniają zestawienie składów osobowych 15 kadencji władz
Towarzystwa oraz kalendarium wydarzeń. Kalendarium zawiera w skrócie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w poszczególnych latach
działalności TMMŻ od jego powstania do dnia
dzisiejszego. Jest to nawiązanie do kronik zamieszczonych w numerach: 20 (lata 1967-1992)
i 23 (lata 1992-1997) „Informatorów TMMŻ”.
W pracy nad publikacją korzystano przede
wszystkim z materiałów źródłowych TMMŻ takich jak: protokoły posiedzeń Walnego Zgromadzenia i Zarządu, plany pracy, sprawozdania, statuty, regulaminy, korespondencja itp. dokumenty
wewnętrzne, a także wydawnictwa książkowe
i broszurowe oraz materiały z zasobów własnych
członków Towarzystwa. Uzupełnieniem były
informacje zawarte w pracach dyplomowych
na temat TMMŻ: „Działalność naukowa Towarzystwa Miłośników Miasta Żory” Krystyny
Jurkowskiej i „Rola Towarzystwa Miłośników
Miasta Żory” Agnieszki Kniaź, a także w książce
autorstwa Jana Delowicza i Marcina Wieczorka
pt. „Żory w latach 1172-1990. Kalendarz wydarzeń” oraz w artykułach prasowych na temat
TMMŻ w czasopismach lokalnych: Dziennik
Zachodni, Gazeta Żorska, Kurier Żorski, Nowa
Gazeta Żorska, Nowiny.
Mamy nadzieję, że publikacja ta nie tylko ukaże przebogate dokonania Towarzystwa, ale też
zachęci młodych sympatyków Żor do kontynuowania dzieła w zakresie kształtowania tożsamości
i pamięci zbiorowej mieszkańców miasta.
			
Zarząd
Towarzystwa Miłośników Miasta Żory

awers

rewers

Pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 50-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Żory
autorstwa Stanisława Szwarca



Geneza powstania

oczątków powstania Towarzystwa
Miłośników Miasta Żory należy
szukać w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy to,
w 1956 roku, został oddany do użytku odbudowany po zniszczeniach wojennych budynek przy
ulicy Dolne Przedmieście. Przeznaczono go na
Dom Kultury, a w jego murach zaczęły powstawać różne zespoły, kluby, teatrzyki i inne organizacje kulturalne.
Powstanie tej placówki przyczyniło się do
ożywienia życia kulturalnego w mieście, które po
okupacji i jej tragicznych skutkach, powoli zaczęło się odradzać. Wprawdzie już wcześniej reaktywowały się zespoły, które istniały w okresie międzywojennym, takie jak: chór „Feniks”, zespoły
muzykujące np. orkiestra salonowa „Glosiki”
i inne zespoły amatorskie przygrywające na weselach i festynach miejskich. Ich działalność jednak
ograniczała się do występów okolicznościowych.
Powodem tego był brak miejsca na odbywanie systematycznych ćwiczeń – prób. Otwarcie Domu
Kultury zespoliło te wszystkie luźno działające
zespoły i kluby, zaczęły też powstawać nowe.
Jedną z tych organizacji, które wtedy powstały był klub dyskusyjny, do którego należeli:
Zygmunt Laskowski i Józef Krysztafkiewicz –
nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki, Hubert Oberaj – kierownik Domu
Kultury, Stefan Łytkowski – dyrektor Szpitala,
Brunon Przeliorz – prezes Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” i inni. Spotykali się oni
w celach towarzyskich i dyskutowali m.in. o różnych sprawach dotyczących miasta, jego historii
i teraźniejszości.
Gronu tych osób przewodniczył Zygmunt Laskowski, który z racji swojego zawodu historyka,

był bardzo zaangażowany w poznanie dziejów
swojego miasta. W swojej pasji badawczej dotarł
on do dokumentu uchodzącego dotąd za akt założenia miasta w 1272 roku przez księcia opolskiego Władysława i ten dokument postanowił
wykorzystać do spopularyzowania wśród mieszkańców historii miasta. Na jednym ze spotkań
w klubie – 24 stycznia 1967 roku, zaproponował
utworzenie organizacji o charakterze społecznym, której celem byłoby badanie historii Żor
i upowszechnienie jej wśród mieszkańców miasta. Wśród obecnych na spotkaniu znalazł aprobatę dla tego zamierzenia.



Rozpoczęto prace przygotowawcze do powołania takiej organizacji, które potoczyły się
bardzo szybko. Już 2 lutego 1967 roku zespół
w składzie: Zygmunt Laskowski, Hubert Oberaj
i Brunon Przeliorz opracował i przedstawił projekt statutu.
21 lutego zwołano Walne Zebranie Założycielskie, w którym brali udział:
- Alojzy Dudek – dyrektor MPRB,
- Michał Hilewicz – kierownik Działu Planowania w ZWUS,
- Leopold Kadłubiec – nauczyciel,
- Zenon Kaleta – nauczyciel LO,
- Józef Krysztafkiewicz – nauczyciel LO,
- Maksymilian Kuczera – kierownik ZGKiM,
- Zygmunt Laskowski – nauczyciel LO,
- Paweł Lokaj – nauczyciel i dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żorach,
- Stefan Łytkowski – dyrektor Szpitala,
- Bolesław Nogowczyk – inżynier i w latach 196364 i 1974-85 dyrektor ZWUS w Żorach,
- Halina Oberaj – kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej

Walne Zgromadzenie postanowiło powołać
do życia stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo
Miłośników Regionu Żorskiego, przyjęło Statut
i wybrało Zarząd w składzie 11 osób, który na
pierwszym swoim posiedzeniu w dniu 28 lutego 1967 roku dokonał podziału funkcji między
członków.
Prezesem został wybrany inicjator utworzenia
Towarzystwa Zygmunt Laskowski. Wiceprezesami zostali Bolesław Nogowczyk i Hubert Oberaj,
sekretarzem – Halina Oberaj, zastępcą sekretarza – Józef Krysztafkiewicz, skarbnikiem – Zenon Kaleta, zastępcą skarbnika – Alojzy Dudek.
Członkami Zarządu zostali: Michał Hilewicz,
Brunon Przeliorz, Stefan Łytkowski, Fryderyk
Pietrzyk.
Walne Zgromadzenie wybrało również Komisję Rewizyjną w składzie: Maksymilian Kuczera,
Bolesław Kuś, Jan Szymura, Jerzy Rojek oraz Sąd
Koleżeński w składzie: Jadwiga Bałdyk, Jerzy Karaś, Franciszek Koba, Paweł Lokaj, Sylwin Łypek
i Bogusław Rubiś.
Dnia 12 maja 1967 roku decyzją nr SW III
080/24/67 Wojewódzkiej Rady Narodowej
– Urzędu Spraw Wewnętrznych, Towarzystwo
otrzymało osobowość prawną i zostało wpisane
do rejestru pod numerem 2692. Siedzibą Towarzystwa były pomieszczenia Domu Kultury przy
ulicy Dolne Przedmieście.
W uchwalonym Statucie, w art. 2 zapisano
następujące cele Towarzystwa:
- badanie przeszłości, ochrona pamiątek, pomników i zabytków,
- utrwalenie pamięci i oddawanie należytego
hołdu bohaterom tej ziemi, którzy walczyli
o wyzwolenie narodowe, klasowe, społeczne
i kulturalne.
Jako środki działania określono m.in.:
- inicjowanie i popieranie badań naukowych
związanych z regionem żorskim oraz szerzenie wiedzy o tym regionie,
- opieka nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi i zabytkami regionu,

Spotkanie w Domu Kultury. Stoi Zygmunt Laskowski

Pierwszy Zarząd TMRŻ

Od lewej: Jozef Krysztafkiewicz, Halina Oberaj,
Zygmunt Laskowski

- Hubert Oberaj – kierownik Miejskiego Domu
Kultury,
- Fryderyk Pietrzyk – dziennikarz,
- Brunon Przeliorz – prezes GS,
- Bogusław Rubiś – mistrz w ZWUS,
- Bolesław Wieczorek – pracownik administracji Szpitala,
- Barbara Wyrobek-Kaczmarczyk – prezes PSS.


Zebranie zarządu TMRŻ w 1972 r.
Od lewej: Paweł Lokaj, Józef Krysztafkiewicz, Stefan Łytkowski, Zygmunt Laskowski,
Władysław Gliński, Halina Oberaj, Leopold Kadłubiec

- wydawanie publikacji o charakterze propagandowym, kulturalnym i naukowym,
- organizowanie odczytów, wykładów, zebrań
dyskusyjnych, zjazdów i wystaw.
We wrześniu 1967 roku Towarzystwo liczyło już 116 członków rzeczywistych i wspierających.
Z wielkim zaangażowaniem wybrane władze
Towarzystwa zaczęły realizować zadania wynikające z zapisów statutowych. Przyświecał im
jeden cel, a mianowicie upowszechnienie wiedzy
o historii miasta szerokim kręgom społeczeństwa, zwłaszcza w przededniu jego jubileuszu
700-lecia. Służyły temu organizowane w szkołach i zakładach pracy prelekcje członków Towarzystwa, na których prezentowano dzieje miasta.
Odbywało się ich od kilku do kilkunastu rocznie,
a liczba słuchaczy wynosiła od kilkudziesięciu do
kilkuset osób.
Organizowano konkursy wiedzy o mieście,
konkursy plastyczne, a później również fotograficzne. Rozpoczęto badania historyczne, których
wyniki publikowano w wydawanych „Informatorach TMRŻ”. Pierwszy z nich ukazał się już
w siódmym miesiącu działalności Towarzystwa.
Zarząd TMRŻ ściśle współpracował też z Miejską Radą Narodową w Żorach w trakcie trwania
ogólnopolskiego konkursu miast o tytuł „Mistrz



Gospodarności”, który to tytuł Żory zdobyły
w 1969 roku.
Już pierwszych latach działalności między rokiem 1967 a 1969, Towarzystwu udało się przeprowadzić wiele znaczących inicjatyw. Wśród
nich m.in. zainicjowanie obchodów jubileuszu
700-lecia, zbieranie materiałów i sporządzenie
fotograficznej dokumentacji żorskich zabytków
do jubileuszowej księgi pamiątkowej, ogłoszenie konkursu na hejnał miasta oraz konkursu
na plakat promujący jubileusz 700-lecia miasta, urządzenie w Liceum Ogólnokształcącym
wystawy „Ochrona i konserwacja zabytków”,
przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki i „Kurier Polski”
pod nazwą „Bliżej życia”, wydanie 3 numerów
„Informatorów TMRŻ”, organizowanie prelekcji, pogadanek oraz wystaw, utworzenie z inicjatywy prezesa TMRŻ Zygmunta Laskowskiego
w Liceum Ogólnokształcącym, Szkolnego Koła
Miłośników Regionu Żorskiego, organizowanie
wspólnie z MDK międzyszkolnego konkursu
„Czy znasz Żory?”.
W tych pierwszych latach działalności członkowie Towarzystwa uświadamiali władzom
miasta i jego mieszkańcom, że Żory są jednym
z najstarszych śląskich miast i że posiadają cenne
zabytki, w tym unikalną średniowieczną zabudo-

wę. Udało im się nawiązać współpracę z Wojewódzkim Wydziałem Kultury, Konserwatorem
Wojewódzkim i Okręgową Komisją Ochrony
Zabytków w Katowicach, przeprowadzić rejestrację zabytków Żor i okolicy, wprowadzić do
Wojewódzkiego Rejestru Zabytków tzw. „krzyż
pokutny” oraz zabytek techniki hutniczej „Gichta” – wieżę wybudowaną w 1832 roku, pozostałość po hucie „Waleska”, a także zaangażować
12 społecznych opiekunów zabytków.
Zainteresowanie żorskimi zabytkami wzrosło dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej
członków TMRŻ. Ich troskliwa opieka spowodowała podjęcie prac konserwatorskich, a także
zinwentaryzowanie i wpisanie żorskich zabytków do Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.
Inwentaryzację przeprowadził Józef Lepiarczyk.
Według stanu z dnia 1 stycznia 1969 roku w Żorach odnotowano 34 zabytki. Prace konserwatorskie średniowiecznych murów obronnych przeprowadziła Pracownia Konserwacji Zabytków
w Krakowie – badania wstępne przeprowadzili:
mgr inż. arch. Urszula Sibińska i mgr inż. arch.
Marek Wiśniewski, nadzór i naukowe kierownictwo sprawował dr Andrzej Gruszecki.
Oprócz zapewnienia ochrony konserwatorskiej żorskim zabytkom, członkowie TMRŻ
dbali także o uświadomienie mieszkańcom
konieczności sprawowania nad nimi opieki,
stąd publikacje w „Informatorach”, pogadanki
w szkołach i zakładach pracy, wystawa poświęcona ochronie i konserwacji zabytków w LO czy
powołanie społecznych opiekunów zabytków.
W samym Towarzystwie powołano 7-osobową sekcję ochrony zabytków. Henryk Skupień
wspomina, jak Zygmunt Laskowski, dla którego
nie było ważniejszej rzeczy nad dobro żorskich
zabytków, wstępował do właścicieli domów przy
ulicy Murarskiej i pokazywał co mają podreperować i uzupełnić, przy czym w sobie tylko wiadomy sposób, organizował dla nich pomoc w postaci materiałów budowlanych. Bardzo aktywna
była też Sekcja Historyczna działająca pod patronatem TMRŻ w Liceum Ogólnokształcącym

Jeden z pierwszych numerów biuletynu
„Informator TMRŻ”



im. Karola Miarki. Organizowała ona sesje popularno-naukowe, wystawy i prelekcje poświęcone ochronie zabytków i historii miasta.
Dla członków Towarzystwa równie istotne
było rejestrowanie życia współczesnego dla przyszłych pokoleń. TMRŻ zachęcało zakłady pracy
i instytucje społeczne do prowadzenia kronik
dokumentujących ich aktywność, co miało służyć w przyszłości do opracowania ewentualnych
monografii i innych wydawnictw na temat najnowszej historii Żor. W latach 70. na rynku ustawiono gablotę, w której Towarzystwo umieszczało materiały dotyczące historii i rozwoju miasta.
W 1976 roku nastąpiła zmiana nazwy na Towarzystwo Miłośników Miasta Żory. Poprzednia
nazwa przestała być bowiem adekwatna, gdyż
należące wcześniej do regionu żorskiego: Rowień, Rogoźną, Baranowice, Osiny i Kleszczów
włączono w obszar administracyjny miasta. Rok
później dołączono do Żor sołectwo Rój, stanowiące dzisiaj dzielnicę miasta.

Dokonania i inicjatywy

ięćdziesiąt lat działalności Towarzystwa obfituje w wiele cennych inicjatyw i dokonań mających zawsze na celu dobro
miasta i jego mieszkańców. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.
Odkrycie materiałów archiwalnych traktowanych jako dokument założenia miasta przez
księcia Władysława opolskiego w 1272 roku oraz
upowszechnienie tego dokumentu wśród społeczeństwa żorskiego.
Dokument został odnaleziony w archiwum
państwowym w Pszczynie. Nieocenioną pomoc
w przeszukiwaniu zasobów archiwum okaza-

ła dr Bronisława Pisarek-Spyra, która kierowała
pszczyńskim archiwum w latach 1967-1987. Jako
absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Żorach z 1949 roku, znała Zygmunta Laskowskiego
i Józefa Krysztafkiewicza, którzy prowadzili poszukiwania i wyszukała dla nich odpis średniowiecznego aktu. Zygmunt Laskowski dokonał
jego przekładu na język polski i już we wrześniu
1967 roku został opublikowany w pierwszym
numerze „Informatora Towarzystwa Miłośników
Regionu Żorskiego w Żorach”. Według ustnych
przekazów motywem do poszukiwań dokumentu było natrafienie na książkę Ezechiela Ziviera,

Pierwsza strona łacińskiego odpisu dokumentu traktującego
o założeniu miasta Żory (fotokopia ze zbiorów Archiwum
Książąt Pszczyńskich w Pszczynie)

Fotokokopia dokumentu
założycielskiego miasta zamieszczona
w „Księdze Pamiątkowej Miasta Żory”



który na początku XX wieku opublikował w języku niemieckim spis dokumentów znajdujących się
w zasobach archiwum w Pszczynie, którego był
pracownikiem. Wśród nich znajdował się odpis
aktu wystawionego przez Władysława opolskiego
dotyczący Żor.
Zainicjowanie obchodów 700-lecia istnienia miasta Żory.
Z inicjatywy TMRŻ Miejska Rada Narodowa w Żorach w dniu 24 lutego 1970 roku
podjęła uchwałę przeprowadzenia jubileuszowych uroczystości, które zaplanowano
na czerwiec 1972 roku. Zgodnie z tą uchwałą powołano Miejski Komitet Obchodów
700-lecia Miasta Żor pod przewodnictwem
przewodniczącego Prezydium MRN – Tadeusza
Krzemińskiego. Prezes Towarzystwa Zygmunt
Laskowski oraz Przewodniczący Sekcji Historyczno – Wydawniczej TMRŻ Władysław Gliński na łamach tygodnika „Nowiny” (nr 44, 1970 r.)
zaapelowali do społeczeństwa o wsparcie prac or-

ganizacyjnych m.in. poprzez przekazywanie posiadanej dokumentacji i współpracę redakcyjną.
W odezwie tej czytamy m.in.: „Obchody te powinny być powszechne, to znaczy zaangażować
się w nie winno całe społeczeństwo miasta Żory.
W tym też kierunku zmierza działalność Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego, które
za pośrednictwem wydawanych informatorów
popularyzuje i realizuje zadania jubileuszowe.
Zespół oświatowców TMRŻ mobilizuje społeczeństwo do godnego uczczenia jubileuszu drogą
międzyszkolnych konkursów, historycznych prelekcji, wystaw oraz innych form poszerzania wiedzy o regionie. Społeczni opiekunowie ochrony
zabytków sprawili, że została zachowana średniowieczna architektura zabytkowa rynku, a nadto
pielęgnują cenne zabytki historyczne, szczególnie obronne mury, które na Śląsku są rzadkimi
reliktami minionej kultury polskiej. Dołóżmy
więc starań, ażeby choć w części doprowadzić je
do pierwotnego okazałego wyglądu”.

Zygmunt Laskowski z młodzieżą podczas obchodów jubileuszu 700-lecia Żor
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W 1977 roku TMMŻ zainicjowało zorganizowanie corocznego święta miasta pod nazwą
„Dni Żor” jako cyklicznej imprezy nawiązującej
do tradycji i historii miasta. W Liceum Ogól-

Spopularyzowanie herbu, insygniów miejskich i zabytków poprzez umieszczanie ich
w swoich wydawnictwach.
Informacje o żorskim herbie i zabytkowym
średniowiecznym układzie urbanistycznym Żor
znalazły się już w pierwszym numerze „Informatora TMRŻ”, a w kolejnych oprócz informacji
pojawiały się grafiki, a z czasem zdjęcia żorskich
artefaktów. Herb miasta oraz wizerunek miasta
z 1766 roku były też przez wiele lat umieszczane
na okładkach Informatorów.
W grudniu 1992 roku TMMŻ wydało „Herbarz żorski”, który ukazał się w formie zestawu
widokówek z herbami sołectw i krótką informacją historyczną. W tym samym roku w formie
zestawu kart pocztowych ukazały się „Żorskie
zabytki”, które przygotowano do druku według
projektów Anny Bodzek, Krzysztofa Bendingera, Barbary Hajdeckiej, Joanny Kożuch, Beaty Namysło, Aliny Papały i Stanisława Szwarca.
Z kolei w 1997 roku z okazji obchodów 725-lecia
Żor, wydano zestaw widokówek „Dawne Żory
w barwnych grafikach Stanisława Szwarca”, które
doczekały się kolejnych wydań.
W 2007 roku ukazały się dwie pozycje wydawnicze, w przygotowaniu których znaczny
udział mieli członkowie TMMŻ: „Dokumenty
magistratu żorskiego”, w której opublikowano
i omówiono zachowane w archiwach pergaminy
żorskie z lat 1308-1746 oraz „Insygnia żorskie” –
broszurę prezentującą zestaw insygniów żorskich
wraz z zasadami ich używania i stosowania.
Inicjatywa skomponowania hejnału miasta.
Obecnie wygrywany jest codziennie o godzinie
12.00 z miejskiego ratusza i towarzyszy wielu
miejskim uroczystościom. Hejnał został skomponowany w ramach konkursu ogłoszonego
przez TMRŻ, przez nauczyciela muzyki Alfreda
Paszendę, a po raz pierwszy został odegrany na
Rynku, 3 czerwca 1972 roku, podczas obchodów
700-lecia miasta.
Zainicjowanie w 1977 roku corocznych obchodów Żorskiej Wiosny Młodości.
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nokształcącym zorganizowano wśród młodzieży konkurs na nazwę imprezy. Wybrano nazwę
„Żorska Wiosna Młodości”, którą zaczęto używać od następnego roku. Od początku w programie obchodów były liczne występy zespołów
szkolnych, prezentacje dorobku kulturalnego
miasta, jarmarki, kiermasze i zawody sportowe.
Przybliżenie sylwetki Otto Sterna, urodzonego w Żorach laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, asystenta Alberta Einsteina.
Odkrycie zawdzięczamy Pawłowi Lokajowi, który wraz z Janem Szulikiem, natknął się
w 1987 roku na wzmiankę o Otto Sternie podczas prac badawczych nad historią młyna zbożowego przy ulicy Rybnickiej, którego właścicielem
był dziadek noblisty. Paweł Lokaj przez długie
lata utrzymywał korespondencję z mieszkającym
w Stanach Zjednoczonych kuzynem Otta. Towarzystwo poświęciło osobie Otto Sterna jeden
z numerów swojego „Informatora”, wydanego
z okazji setnej rocznicy jego urodzin w 1988 roku.
18 września 1997 roku miało miejsce odsłonięcie
tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę budynku Urzędu Miasta na rynku. Odsłonięcia tablicy
dokonali wspólnie z Prezydentem Miasta Zyg-

Zapis nutowy hejnału żorskiego

Numer Informatora poświęcony Otto Sternowi
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Tablica pamiątkowa poświęcona Otto Sternowi

muntem Łukaszczykiem, przybyli do Żor uczestnicy Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie, dwaj
laureaci Nagrody Nobla: uczony niemiecki Rudolf L. Mossbauer (laureat nagrody Nobla w 1961
roku) i Amerykanin Herbert Hauptman (laureat
nagrody Nobla w 1985 roku). Inicjatorem ufundowania pamiątkowej tablicy było Towarzystwo
Miłośników Miasta Żory.
Doprowadzenie do skatalogowania i sklasyfikowania zabytków żorskich oraz ustalenie ich
wartości historycznej i oznakowanie.
Towarzystwo od początku zabiegało o te kwestie, szczególnie prowadziło starania o restaurację
murów obronnych oraz zachowanie zabytkowej zabudowy ulicy Murarskiej. Przyczyniło się do wpisania żorskich zabytków do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego i Katalogu Zabytków Sztuki
w Polsce, a także do oznakowania ich tabliczkami
informacyjnymi. Tabliczki takie otrzymały m.in.
kościół farny, krzyże pokutne, mury obronne, kapliczka Nepomucena w Osinach, budynek Zboru
Elim, kościółek i wiele innych.
Wydanie pierwszej w dziejach miasta
opracowanej w języku polskim historii Żor
pt. „Żory. Zarys dziejów. Wypisy” autorstwa
Bogdana Cimały, Jana Delowicza i Pawła Porwoła.
Po raz pierwszy w języku polskim opracowano
ponad 700-letnie dzieje Żor. Wcześniejsza szczegółowa kronika miasta została wydana w języku
niemieckim przez ks. Augustyna Weltzla w roku
1888. Korzystając z dokumentów źródłowych,
artykułów prasowych, wydawnictw nieperiodycznych i innych, autorzy wybrali najważniejsze fakty, które uzupełnili zdjęciami w większości dotąd
nie publikowanymi. Niemały wkład mieli liczni
mieszkańcy miasta, którzy udostępnili swoje bogate, a czasem wręcz unikatowe prywatne zbiory
zdjęć. Na wewnętrznych stronach okładki zamieszczono kopię najstarszej znanej mapy Śląska
Martina Helwiga z 1561 roku, której osobliwością
jest południowa orientacja. Książka ta, w zamyśle
autorów przeznaczona jest zarówno dla młodzieży szkolnej, zdobywającej wiedzę o Żorach, jak

Barbara Kieczka 
Grzegorz Utrata

MOJA„MA£AOJCZYZNA”
DZIEJE ¯OR





¯ory

i dla dorosłej części społeczeństwa miasta. Promocja książki odbyła się 24 czerwca 1994 roku.
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Inicjatywa wprowadzenia do szkół podstawowych lekcji regionalizmu oraz przedmiotu
„Dzieje Żor” do szkół gimnazjalnych.
1 września 1994 roku z inicjatywy TMMŻ
do programu nauczania klas siódmych w 12. na
16 istniejących samorządowych szkół podstawowych w Żorach wprowadzono przedmiot dodatkowy pod nazwą „Dzieje Żor”, finansowany z budżetu miasta. Było to przedsięwzięcie absolutnie
nowatorskie. Pomysł pojawił się już wcześniej,
ale dopiero w końcu grudnia 1992 roku Zarząd
TMMŻ odbył pierwsze spotkanie z nauczycielami historii żorskich szkół podstawowych, na
którym przedstawiono propozycję wprowadzenia nowego przedmiotu. Projekt programu nauczania opracował zespół w składzie: Barbara
Kieczka, Damian Kubica i Stefan Pinocy. Obecnie lekcje regionalizmu prowadzone są w klasach
pierwszych gimnazjum. Podstawę nauczania
stanowi uaktualniany co roku zeszyt ćwiczeń
„Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor” autorstwa
Barbary Kieczki, Grzegorza Utraty i Stanisława
Szwarca. Ocenianie uczniów odbywa się wg obowiązujących zasad oceniania, przy czym ustalone
stopnie nie mają wpływu na promocję. Kuratorium Oświaty w Katowicach wyraziło zgodę
(KO KSO–403/108/94/GT) na wprowadzenie
tego przedmiotu jako innowacji pedagogicznej.
Wprowadzone do szkół zajęcia były pionierskie
w skali kraju, a program nauczania i podręcznik
stały się wzorcami nauczanie regionalizmu dla
innych miejscowości. Uzupełnieniem nauczania
regionalizmu w Żorach jest od 1999 roku ścieżka edukacyjna dla klas I-III szkoły podstawowej
w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.
Inicjatywa upamiętnienia ludzi zasłużonych dla miasta poprzez nazwanie ulic, placów
i osiedli ich imieniem.
Towarzystwo wielokrotnie zgłaszało pod adresem władz miasta propozycje co do nazewnictwa
ulic i placów w Żorach dla upamiętnienia i uhonorowania ludzi którzy swą pracą, zaangażowaniem społecznym i poświęceniem odcisnęli piętno
na historii Żor. Godnym upamiętnienia stały się

również ważne fakty z dziejów miasta. Przykładem może być propozycja nadania nazwy „Osiedle 700-lecia Żor” pierwszemu z nowopowstałych
w Żorach osiedli mieszkaniowych. Z inicjatywy
TMMŻ Szkole Podstawowej nr 3 nadano imię
„Żorskich Twórców Kultury”, parkowi przy ulicy
Wolności w dzielnicy Kleszczówka nadano nazwę
„Kurkowego Bractwa Strzeleckiego”. Dzięki staraniom Towarzystwa patronami żorskich ulic zostało wiele zasłużonych dla Żor osób m.in. Otto
Stern, Augustyn Weltzel, Zygmunt Laskowski,
Paweł Lokaj, Baron Durant de Sénégas.
Udokumentowanie ofiar i nadanie właściwej rangi historycznej tragicznemu „marszowi
śmierci” przez Żory.
TMMŻ przyczyniło się do upamiętnienia
więźniów i więźniarek zamordowanych w Żorach
podczas ewakuacji niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945
roku – w formie corocznych uroczystości pamięci
i tablic w miejscach pochówku ofiar na cmentarzu
parafialnym i w Roju.
Dnia 22 stycznia 1993 roku na cmentarzu przy
ulicy Smutnej odbyła się uroczystość odsłonięcia
nowej tablicy pamiątkowej na mogile ofiar „marszu śmierci” więźniów obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu. Tablica zawiera nazwiska spoczywających tu osób wraz z numerami obozowymi.
W symbolicznym pogrzebie zidentyfikowanych
ofiar uczestniczyli przedstawiciele trzech wyznań: katolickiego, ewangelicko-augsburskiego
i mojżeszowego. W uroczystości udział wzięli byli
więźniowie oświęcimscy: Maria Ślisz-Oyrzyńska,
Kazimierz Kajzer i Henryk Mandelbaum, przedstawiciel Muzeum w Oświęcimiu dr Andrzej
Strzelecki, władze miasta Żory, młodzież szkolna
i inicjatorzy uroczystości – członkowie TMMŻ.
Nową tablicę na mogile odsłoniła p. Maria ŚliszOyrzyńska. Uczestnicy uroczystości zwiedzili
wystawę pt. „Pamiętamy” przygotowaną przez
TMMŻ w Izbie Muzealnej. Uroczystość zakończyło spotkanie okolicznościowe.
Tematyce „Oświęcimskich Marszów Śmierci”
Towarzystwo poświęciło 22. numer „Informatora
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TMMŻ”, który ukazał się w sierpniu 1993 roku.
20 stycznia 1995 roku odsłonięto obelisk
w dzielnicy Rój poświęcony 24 więźniom oświęcimskim pomordowanym w czasie tragicznego
„marszu śmierci” w 1945 roku. Obelisk powstał
z inicjatywy TMMŻ, według projektu Stanisława Szwarca, a odsłonięcia dokonano w 50. rocznicę przemarszu. W godzinach dopołudniowych
w SP 11 na lekcji historii uczniowie klas VIII
spotkali się z byłymi więźniami obozu i mieszkańcami Roju, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Odsłonięcia obelisku dokonała więźniarka obozu oświęcimskiego Maria Ślisz-Oyrzyńska
w towarzystwie przedstawiciela Głównej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich i Stalinowskich
w Polsce – dra Józefa Musioła i przedstawiciela
Muzeum w Oświęcimiu – dra Andrzeja Strzeleckiego. Szkole Podstawowej nr 11 powierzono
opiekę nad obeliskiem i przekazano do kącika
pamięci narodowej urnę z prochami więźniów
zamordowanych w Oświęcimiu.
Kontakt z p. Marią Ślisz-Oyrzyńską, mieszkanką Bielska-Białej, nawiązano pod koniec 1991
roku, kiedy powstał zamysł odsłonięcia nowej
okolicznościowej tablicy na cmentarzu parafialnym. Była ona obecna podczas obchodów kolejnych rocznic marszu śmierci. Pani Maria ŚliszOyrzyńska przekazała do Izby Muzealnej swoje
odznaczenia m.in. medal „Za Wasze cierpienia
– nasza miłość”, który otrzymała od Stowarzyszenia Maksymiliana Kolbe w Werle we Freiburgu
27 stycznia 1995 roku w 50. rocznicę wyzwolenia obozu oświęcimskiego oraz kopię obrazu
namalowanego przez więźniarkę KL Auschwitz
z numerem obozowym 37255. Obraz przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa w obozowym pasiaku. Specjalnym podarunkiem dla TMMŻ był
maszynopis książki „Wierzyłam, że wrócę” wydanej w 1988 roku przez Wydawnictwo Literackie
oraz album z pamiątkowymi zdjęciami miejsc
i osób związanych z jej tragicznymi przeżyciami.
Udokumentowanie ofiar II wojny światowej
i uczczenie ich nowymi miejscami pamięci narodowej, takich jak:

Otwarcie wystawy „Pamiętamy”

Informator TMMŻ nr 22
poświęcony „Marszowi Śmierci”
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Uroczystość odsłonięcia odbudowanego pomnika
św. Jana Nepomucena na żorskim rynku

• tablica upamiętniająca istnienie obozu „Polenlager 95” dla wysiedlonych Polaków, wg
projektu Stanisława Szwarca, odsłonięta
1 września 1984 roku przy ulicy Męczenników Oświęcimskich, gdzie w latach 19421945 znajdował się obóz;
• pomnik poświęcony policjantom i oficerom
Wojska Polskiego, którzy zginęli na Wschodzie. TMMŻ było inicjatorem i współorganizatorem uroczystości odsłonięcia 10 listopada
1995 roku przy ulicy Wodzisławskiej, obelisku upamiętniającego pomordowanych przez
NKWD w Katyniu żorskich policjantów
i oficerów Wojska Polskiego. Upamiętnieni
zostali: starszy przodownik Józef Szarowicz,
starsi posterunkowi Franciszek Misała i Jan
Ćwięczek, posterunkowi Józef Zimończyk,
Jan Herman, Jan Kuczera i Józef Pawlas, kapitan Nikodem Sobik, podporucznicy Ryszard
Goliasz i Karol Juszkiewicz.
Uroczystość tę poprzedziło otwarcie w MOK
wystawy „Katyń, Starobielsk, Ostaszków”, której organizatorem był członek Zarządu TMMŻ
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Jan Delowicz oraz sesja Rady Miejskiej połączona z uroczystością wręczenia nowego sztandaru
miasta. Odsłonięcia obelisku dokonał kapelan
„Stowarzyszenia Ofiar Rodzin Katyńskich”
ks. prałat Zdzisław Peszkowski. Pomnik zaprojektował Stanisław Szwarc. W 2005 roku na
pomniku dopisano nazwiska porucznika Józefa
Majki, starszego przodownika Józefa Pilicha i posterunkowego Józefa Sojki. Dołączono też urny
z ziemią pochodzącą z trzech miejsc pochówku
ofiar zbrodni katyńskiej.
Inicjatywa oznakowania tablicami pamiątkowymi miejsc i wydarzeń szczególnie ważnych w historii miasta: powrót Żor do Polski
w 1922 roku, miejsce urodzenia Otto Sterna,
wizyta Naczelnika Państwa Polskiego Józefa
Piłsudskiego.
Inicjatywa powrotu po 55 latach na rynek
żorski pomnika św. Jana Nepomucena. Pomnik, który stał na żorskim rynku od 1883 roku,
został podczas działań wojennych w 1945 roku
całkowicie zniszczony. W 1996 roku TMMŻ
wystąpiło do władz miasta o odbudowę pomnika w trakcie przebudowy płyty rynku. W 1999
roku Leon Szkróbka z Szoszów ofiarował miastu
zabytkową figurę świętego z przełomu XVIIIXIX wieku, będącą jego własnością. Urząd Miasta zlecił rekonstrukcję figury pracowni konserwatorskiej Jana Gałaszka z Pszczyny. Pokrycie
części kosztów przedsięwzięcia zadeklarowało
Stowarzyszenie Staromiejskich Kupców, Rzemieślników i Przedsiębiorców. Z inicjatywy
prezesa tego Stowarzyszenia Andrzeja Orszulika zwołano zainteresowanych mieszkańców
w celu utworzenia Komitetu Odbudowy Pomnika. Przystąpiły do niego 24 osoby prywatne i reprezentujące różne firmy. Uchwałą z 30 marca 2000
roku Rada Miasta wyraziła zgodę na odbudowę
pomnika na rynku. Wyłoniony został zespół roboczy, którego przewodniczącym został Andrzej
Orszulik, zastępcą Edward Burcek – wiceprezes
TMMŻ, zaś sekretarzem Andrzej Pałuchowski
– naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta. Za zgodą Zarządu Miasta roz-

prowadzono wśród mieszkańców cegiełki o nominałach 5, 10, 20 i 50 złotych. Wszystkie osoby,
które zakupiły cegiełki zostały imiennie zapisane
w akcie erekcyjnym, uroczyście wmurowanym
w fundament pomnika w dniu patronalnego
święta Jana Nepomucena – 21 maja 2000 roku.
Odbudowę pomnika zrealizowano według projektu Stanisława Szwarca. Prace budowlane wykonały Zakłady Techniki Komunalnej, obróbki
kamieniarskie wykonali Jan Gałaszek i kamieniarz Aleksander Bojda z Brennej. Poświęcenie
pomnika miało miejsce 15 października 2000
roku.
Zainicjowanie obchodów 150-lecia sportu
w Żorach.
Uroczystości obchodów odbyły się 28 października 2010 roku w Scenie na Starówce.
Udział wzięli m.in. zaproszeni działacze sportowi i zawodnicy żorskich klubów. Uroczystości
towarzyszyła wystawa okolicznościowa i promocja książki pt. „Historia sportu w Żorach” autorstwa Ireneusza Stajera, wydanej przez Muzeum
Miejskie. Autor przybliża w swojej książce dzieje
klubów sportowych działających na terenie miasta, podaje informacje o żorskich sportowcach
i trenerach oraz o imprezach sportowych organi-

zowanych w przeszłości w Żorach. W pracy nad
książką Ireneusz Stajer korzystał m.in. z materiałów będących w posiadaniu członków Towarzystwa – Antoniego Rajcha i Alojzego Stencla. Na
wniosek TMMŻ rok 2010 ogłoszono rokiem
150-lecia sportu w Żorach.
Zorganizowanie w 1972 roku Izby Muzealnej prowadzonej przez Towarzystwo do 1998
roku oraz inicjatywa utworzenia placówki muzealnej w mieście.
Organizowanie corocznych konkursów dla
młodzieży szkół podstawowych a obecnie gimnazjalnej pn. „Co wiesz o Żorach”.
Wydawanie od 2010 roku corocznych informatorów z cyklu „Tworzyli historię Żor”
o ludziach zmarłych, pochowanych na cmentarzach żorskich, którzy szczególnie zasłużyli się
dla miasta i jego mieszkańców.
Zespół redakcyjny złożony z członków Towarzystwa często korzystał z pomocy mieszkańców
i instytucji m.in. żorskich parafii i administracji
cmentarzy.
Przy przygotowaniach czwartej części folderu
pomoc okazała Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej, która wypożyczyła na ten cel zwyżkę o wysięgu 38 m, pracownia geodezyjna Geo-
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Surveying wykonała nieodpłatnie skaning laserowy
i pomiary geodezyjne wszystkich nagrobków.
Udział w promocji i popularyzacji „Święta
Ogniowego”.
Artykuły o katastrofalnych dla miasta pożarach, a także o genezie i tradycji „Święta Ogniowego” wielokrotnie ukazywały się w publikacjach TMMŻ, a szczególnie w informatorach.
W 2002 roku Towarzystwo współdziałało
w przedwsięwzięciu umieszczenia na ścianie ratusza tablicy pamiątkowej w 300-lecie rocznicy tego święta. W roku 2011 członek zarządu
TMMŻ Grzegorz Utrata uczestniczył w realizacji filmu dokumentalnego o „Święcie Ogniowym” realizowanym przez Amatorski Klub
Filmowy „Klaps” z Chybia na zlecenie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.
Inicjatywa odtworzenia dokumentacji techniczno-budowlanej zabytkowego średniowiecznego budynku kościoła farnego.
W lutym 2012 roku TMMŻ wystąpiło do
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
o wykonanie w ramach prac semestralnych studentów dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku kościoła pw. Świętych Apostołów Filipa
i Jakuba wraz z otoczeniem. Już w kwietniu 2012
roku w auli Centrum Kształcenia Inżynierów
w Rybniku odbyła się prezentacja multimedialna z wykonanych prac w budynku kościoła
i częściowo w budynku probostwa. 23 listopada 2012 roku podczas wernisażu wystawy
„45 lat TMMŻ” w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Żorach, Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, a zarazem członek TMMŻ,
prof. Jan Ślusarek przekazał na ręce księdza prałata Jana Szewczyka oraz prezesa TMMŻ Henryka
Buchalika pełne cyfrowe wersje pracy studentów
na temat kościoła farnego.
Towarzystwo Miłośników Miasta Żory nie
ogranicza się wyłącznie do zagadnień historycznych, ale aktywnie uczestniczy w życiu bieżącym miasta. Przykładem może być inicjatywa
Towarzystwa w zakresie utworzenia ścieżek rowerowych. W 2008 roku na wniosek TMMŻ

Prezydent Miasta powołał zespół koordynujący
z ramienia UM, w skład którego weszli: Józef
Dziendziel, Marek Bitner i Michał Machulec.
Wytyczaniem tras rowerowych w terenie zajęli
się członkowie TMMŻ oraz Klubu Turystyki
Kolarskiej PTTK „Wandrus”: Henryk Buchalik, Adam Michalik i Stefan Piekoszowski, który
w tym celu ukończył kurs znakarzy. Opracowano 2 projekty. Pierwszy z nich dotyczył tranzytowych szlaków rowerowych przez miasto Żory
i zawierał opis 7 szlaków umożliwiających przejazd przez Żory z możliwością kontynuowania
jazdy szlakami sąsiednich miejscowości. Projekt
został zakończony już we wrześniu 2008 roku.
Drugim projektem było wytyczenie rekreacyjnej
trasy wokół miasta w możliwie najbliższej odległości od jego granic tzw. ring. Do współpracy
nad tą koncepcją zaproszono też przedstawicieli
Grupy Kolarskiej „PiK-Nemetis” i Stowarzyszenia „Transport i Rozwój”.
Wytyczając szlaki brano pod uwagę: techniczne zasady tyczenia szlaków, wykorzystanie szlaków istniejących, wybór trasy o nawierzchni nie
wymagającej większych nakładów finansowych,
zapewnienie bezpieczeństwa na trasie, unikanie
w miarę możliwości jazdy drogami publicznymi
o intensywnym ruchu samochodowym, przebieg
trasy przez miejsca ciekawe przyrodniczo, o wysokich walorach krajobrazowych i stanowiące
o historii miasta oraz przebieg szlaków przez
wszystkie dzielnice miasta. Projekt zakłada tworzenie w ciekawych miejscach punktów wypoczynkowych, z których ścieżki promieniście prowadzą do centrum Żor oraz do sąsiednich miast.
Oba projekty zawierają bogatą dokumentację
fotograficzną i praktyczne wskazówki orientujące w terenie. W maju 2011 roku zespół TMMŻ
wraz z partnerami przedłożył Prezydentowi Miasta pełną dokumentację opisowo-fotograficzną
szlaku wraz z mapą przejazdu.
W 2009 roku Towarzystwo rozpoczęło prace
nad nowymi projektami takimi jak: „Z Żor do kariery” – o żorzanach, którzy osiągnęli sukces o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu i „Bank
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Informacji Historycznych”. Ta druga inicjatywa,
której pomysłodawcą jest Henryk Buchalik, polega na zbieraniu „żywej historii miasta” wprost
od jego świadków tj. wspomnień starszego pokolenia mieszkańców na temat przedwojennego życia miasta. Ich opowieści są rejestrowane i tworzą
cyfrową skarbnicę materiałów mających służyć
przyszłym pokoleniom badaczy oraz działalności
wydawniczej w ramach cyklu „Pamiętam Żory”.
W 2011 roku zapoczątkowano projekt „Saga
rodów żorskich” – gromadzenie materiałów
o rdzennych żorzanach, których korzenie sięgają
czasów przedwojennych. W 2014 roku rozpoczęto zbieranie materiałów o historii żorskich zakładów pracy.
W 2013 r. z inicjatywy ówczesnego prezesa
Henryka Buchalika członkowie TMMŻ wraz
z dyrekcją i nauczycielami I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki rozpoczęli prace
nad opracowaniem wstępnych założeń w sprawie
wdrożenia programu nauczania o dziejach Śląska,
zakończonego konkursem dla szkół ponadgimnazjalnych Żor, a docelowo Śląska, pod roboczą
nazwą „Co wiesz o Górnym Śląsku”. Założono,
że konkurs obywał się będzie przy współudziale Kuratorium w Katowicach i pod patronatem
Wojewody Śląskiego. Propozycja została zaakceptowana przez Wojewodę, zapadła decyzja
o realizacji inicjatywy wdrożenia do szkół ponadgimnazjalnych programu nauczania o Górnym
Śląsku, a żorskie LO miało zostać szkołą pilotażową w skali województwa. W maju 2013 roku
w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się robocze
spotkanie członków TMMŻ Henryka Buchalika i Grzegorza Utraty z Wojewodą Śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem, Kuratorem Oświaty
Stanisławem Faberem i Wicekuratorem Dariuszem Wilczakiem. Ustalono, że szkołą, w której
zostanie wprowadzony pilotażowy program będzie żorskie I LO im. Karola Miarki, a następnie zainteresowane taką formą edukacji szkoły
w województwie śląskim. Ustalono również
strategiczne założenia dydaktyczne oraz formę
pracy zespołu roboczego, w skład którego weszli

powołani przez dyrektora LO nauczyciele oraz
przedstawiciel Kuratorium. Kolejne spotkania
robocze odbyły się w czerwcu i lipcu 2013 roku,
a w marcu 2014 roku dyrektor Urszula Machalica przedstawiła pilotażowy program nauczania
regionalizmu w szkołach ponadpodstawowych
pn. „Śląsk – moje miejsce. Program edukacji regionalnej dla szkół ponadgimnazjalnych”, który
został opracowany i wdrożony do realizacji przez
zespół nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego
im. Karola Miarki w Żorach.
Towarzystwo uważało za konieczne powołanie w strukturach Urzędu Miasta – miejskiego
konserwatora zabytków. Wielokrotnie zwracało
się w tej sprawie do władz miasta. W 1994 roku
w uzasadnieniu takiej potrzeby Grzegorz Utrata argumentował, że dokumentacja dostępna
u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest
szczątkowa i pochodzi z początku lat 70. Obecność profesjonalisty w zakresie ochrony zabytków na miejscu w Żorach uchroniłaby m.in.
przez dewastacją zabytkowych elementów architektury np. ozdobnych portali, podczas licznych
prac remontowych, a także ułatwiła mieszkańcom niezbędne konsultacje konserwatorskie.
W 2002 roku TMMŻ ponownie zwróciło się do
władz miasta w tej sprawie. Stanowisko miejskiego konserwatora zabytków utworzono w Żorach
dopiero 1 czerwca 2011 roku. Objęła je Ewa
Pańczyk, z którą Towarzystwo natychmiast rozpoczęło współpracę. Powstał Społeczny Zespół
ds. Ochrony i Nadzoru nad Zabytkami, który
tworzą w większości architekci, osoby związane
z budownictwem i projektowaniem budowlanym
oraz byli pracownicy samorządowi: Maria Pałuchowska, Grzegorz Utrata, Stanisław Szwarc, Jan
Ślusarek i Maciej Pindur. Zespołowi przewodniczy Henryk Buchalik.
Niespełnioną inicjatywą była natomiast wysunięta w 2009 roku propozycja powrotu na rynek
budynku ratusza. Miejsce posadowienia ratusza,
zniszczonego w 1807 roku w wyniku pożaru oraz
istnienie jego fundamentów, zostało potwierdzone przez przeprowadzone w tym miejscu
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badania georadarowe. Członek TMMŻ Michał
Wojtynek odkrył pracę doktorską wybitnego
austriackiego architekta Karla Schwanzera napisaną w 1942 roku na temat renowacji żorskiego
rynku, zawierającą m.in. plan odbudowy i wizerunek ratusza. Wobec braku akceptacji inicjatywy, TMMŻ postanowiło zaproponować inne
rozwiązanie upamiętniające istnienie budynku
zgodnie z planem Żor z 1766 roku autorstwa
F. B. Wernera np. pomniejszona replika, pylon
lub zarys fundamentów na płycie rynku.
Swoje statutowe zadania TMMŻ spełnia
m.in. poprzez organizowanie konkursów, spotkań, sympozjów, sesji popularno-naukowych, imprez jubileuszowych. W dalszym ciągu na zaproszenie placówek oświatowych i innych instytucji
i stowarzyszeń członkowie Towarzystwa prowadzą wycieczki, prelekcje, pogadanki i odczyty dla
młodzieży i dorosłych oraz pomagają w przygotowaniu różnorodnych wydarzeń w mieście.
Na przestrzeni lat Towarzystwo współpracowało ze szkołami i przedszkolami, a także z wieloma
organizacjami i instytucjami na terenie miasta,
w tym m.in. z Urzędem Miasta i Radą Miasta
Żory, z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum
Miejskim, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Towarzystwo
nawiązało też współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, którego słuchacze zwiedzili wystawę
„45 lat TMMŻ” w Bibliotece Centralnej i wysłuchali prelekcji członka Zarządu – Urszuli Krzyk
na temat historii i działalności TMMŻ. W 2015
roku prelekcję dla słuchaczy UTW na temat wyzwolenia Żor spod hitlerowskiej okupacji wygłosił
Jan Delowicz. Z kolei na zaproszenie Komendy
Państwowej Straży Pożarnej w Żorach na wojewódzkiej konferencji o bezpieczeństwie pożarowym członek Zarządu TMMŻ Grzegorz Utrata wygłosił prelekcję na temat żorskich pożarów
i Święta Ogniowego, a Stanisław Szwarc zaprojektował aranżację reprezentacyjnego holu wejściowego w siedzibie PSP przy ulicy Ogniowej.
Towarzystwo współpracuje też z radami dzielnic oraz parafiami z terenu miasta i okolic w za-

kresie pomocy w zbieraniu materiałów do publikacji, dystrybucji folderów, organizacji spotkań,
pośrednictwa w komunikacji z mieszkańcami itp.
Kilkakrotnie było współorganizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego, prezentowało swój dorobek wystawiając stoisko firmowe
w ramach Fiesty NGO czy na zaproszenie Rady
Dzielnicy Kleszczówka – na festynie w Parku
Strzelnica. Było jednym z partnerów Żorskiego
Centrum Regionalnego w projekcie „Zachować
mowę naszych Ojców”.
Towarzystwo współpracowało i nadal współpracuje też z bliźniaczymi towarzystwami z innych miast z terenu całego kraju, a przede wszystkim z Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego m.in. z Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Jastrzębia Zdrój, Leszczyn, Rydułtów, Raciborza, Czechowic-Dziedzic, Rudy Śląskiej, Nakła Śląskiego, Siemianowic Śląskich, Zawiercia
i Zabrza, a także z Towarzystwem Ziemi Żywieckiej, Muzeum w Raciborzu, Instytutem Herdera w Merseburgu (Niemcy).
W celu wymiany doświadczeń i umiejętności
członkowie Towarzystwa uczestniczyli w różnego
typu wydarzeniach związanych z tematyką regionalizmu i nie tylko np. Wojewódzki Zjazd Opiekunów Ochrony Zabytków w Rybniku i w Żorach, Narada Krajoznawcza PTTK w Gdańsku,
Kongres Organizacji Pozarządowych Miłośników
Miast w Dąbrowie Górniczej, Konferencja Regionalnych Towarzystw Kulturalnych w Bytomiu,
Wojewódzki Sejmik Kulturalny w Katowicach,
Spotkanie Towarzystw Regionalnych w Zabrzu,
Spotkanie Stowarzyszeń Regionalnych i Społeczno-Kulturalnych w Katowicach, Regionalne Dni
Budownictwa w Żorach i in.
Dbając o rzetelność realizowanych zadań Towarzystwo nawiązało współpracę z Instytutem
Historii Uniwersytetu Śląskiego, Wydziałem
Budownictwa Politechniki Śląskiej, Śląskim Instytutem Naukowym w Opolu, Główną Komisją
Badania Zbrodni Hitlerowskich i Stalinowskich
w Polsce, Muzeum w Oświęcimiu i Archiwum
Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, ze Stowa20

rzyszeniem Ofiar Rodzin Katyńskich.
Towarzystwo Miłośników Miasta Żory wielokrotnie gościło na łamach czasopism lokalnych
i regionalnych, a także w audycjach radiowych
i telewizyjnych. W czerwcu 1981 roku Polskie
Radio i Telewizja nagrały programy o historii
i aktualnej działalności Towarzystwa. W kwietniu
1992 roku członkowie TMMŻ – Edward Burcek
i Grzegorz Utrata uczestniczyli w nagraniu audycji telewizyjnej o 25-letniej działalności Towa-

rzystwa w Telewizji Polskiej Katowice. W latach
1993-95 członek Zarządu Grzegorz Utrata prowadził cykl audycji na temat żorskich zabytków
w Telewizji Polaris, a w 2011 roku nagrał program na temat aktualnej działalności TMMŻ
w Telewizji Żory. Spotkanie z byłymi żołnierzami I Czechosłowackiej Brygady Pancernej, które
odbyło się w Izbie Muzealnej 24 maja 1988 roku,
zostało sfilmowane przez ekipę Wytwórni Filmowej „Czołówka”.

W Izbie Muzealnej TMMŻ
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OBCHODY ROCZNIC

ażda okrągła rocznica powstania Towarzystwa obchodzona była bardzo
uroczyście.
Obchody 5. rocznicy działalności Towarzystwa zbiegły się z obchodami 700-lecia miasta
Żory i wplatały się w bogaty program tych obchodów, w które członkowie TMRŻ byli bardzo aktywnie zaangażowani. Ważnym wydarzeniem było wydanie „Pamiątkowej Księgi Miasta
Żory”.
Obchody 10. rocznicy przypadły w ramach
zainicjowanych przez Towarzystwo „Dni Żor”,
zorganizowanych przy współpracy z Miejskim
Domem Kultury od 1 do 5 czerwca 1977 roku.
Z tej okazji zostały wydane okolicznościowe
znaczki, breloczki i karty pocztowe. Podczas
„Dni Żor” odbyły się liczne festyny, koncerty,
wystawy, zawody sportowe. W świetlicy Zespołu
Szkół Zawodowych odbył się sejmik kulturalny,
na którym prelekcję o historii miasta dla młodzieży wygłosili Józef Krysztafkiewicz i Brunon
Przeliorz. Dla młodzieży ze szkół podstawowych
Towarzystwo Miłośników Miasta Żory zorganizowało międzyszkolny konkurs „Co wiesz o Żorach?”.
Z okazji 20-lecia po kilkuletniej przerwie,
w grudniu 1987 roku, Towarzystwo wydało
kolejny numer „Informatora TMMŻ”, w którym ukazał się artykuł „Z kart historii XX-lecia
TMMŻ w Żorach” autorstwa Barbary Kieczki,
podsumowujący dotychczasową działalność Towarzystwa.
Jubileusz 25-lecia istnienia rozpoczął się
12 lutego 1992 roku w sali teatralnej Miejskiego
Ośrodka Kultury sesją popularno-naukową pt.
„Żory – historia i tradycja”, na której referaty wy-

głosili: prezes TMMŻ Edward Burcek, Elżbieta
Bimler z Muzeum w Rybniku, Stanisław Zyga
i Leonard Smołka z Uniwersytetu Wrocławskiego, Ryszard Rajnich i Jacek Pierzak z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego, Ryszard
Kincel z Muzeum w Raciborzu, Gerard Kubatz
z Niemiec, Jan Delowicz z TMMŻ, ks. Tadeusz Makula z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Żorach. Miejski Dom Kultury opublikował
pełny tekst wystąpień prelegentów w broszurze
na prawach maszynopisu pt. „Żory – historia
i tradycja”. Na zakończenie obchodów jubileuszowych odbył się koncert w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą prof. Jana
Wincentego Hawela. Członkowie i sympatycy
Towarzystwa spotkali się też na uroczystej wieczornicy w restauracji „Pod Arkadami”, na której odbyła się aukcja medali upamiętniających
jubileusz. Rozpowszechniano też pamiątkowe
metalowe znaczki, pocztówki i notesy. Członkowie TMMŻ otrzymali specjalnie zaprojektowane legitymacje. 8 kwietnia 1992 roku w Telewizji
Katowice nagrano na żywo audycję o 25-letniej
działalności TMMŻ. W lutym 1992 roku ukazał
się jubileuszowy numer „Informatora TMMŻ”,
w którym przedstawiono historię Towarzystwa
oraz sylwetki jego założycieli. TMMŻ zorgani-
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rewers
awers
Medal z okazji 25-lecia istnienia TMMŻ

zowało konkurs na grafikę i fotografię żorskich
zabytków oraz obiektów sakralnych, a nagrodzone prace nie tylko zostały wystawione w Izbie
Muzealnej i w gablocie TMMŻ, ale także zostały
wydane jako zestawy 16. kart pocztowych. Wydano ponadto trzy rodzaje kart „Żory wczoraj
i dziś” oraz rewers i awers medalu jubileuszowego, który z okazji 25-lecia został wybity. Otrzymali go zasłużeni dla Towarzystwa żorzanie.
W Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano
spotkanie andrzejkowo-mikołajkowe dla uczniów szkół podstawowych. Uczestników obdarowano upominkami, a dla gości wystąpił zespół
„Wesołe Nutki” ze Szkoły Podstawowej nr 13.
W trakcie spotkania rozlosowano nagrody w konkursie „Żory w rozrywce umysłowej”. Wręczono trzy nagrody pieniężne oraz 20 rzeczowych.
W ramach działań edytorskich wydano znaczek
okolicznościowy i kalendarz ścienny na rok 1993.
W 1997 roku zbiegły się dwie rocznice: 725lecie miasta i 30-lecie TMMŻ. Z tej okazji został
opracowany bogaty program imprez jubileuszowych. 24 lutego dokonano otwarcia okolicznościowej wystawy w Izbie Muzealnej, obrazującej działalność Towarzystwa w okresie 30-lecia
istnienia. Wystawa była czynna do końca roku.
Odbywały się różne konkursy m.in. w Szkole
Podstawowej nr 14 – Ogólnomiejski Konkurs
Plastyczny „Żory moje miasto”, Konkurs Gwary
Śląskiej w Sołeckim Ośrodku Kultury w Kleszczowie. Imprezom tym patronowało również Towarzystwo.
Warto też wspomnieć o Krajowej Wystawie Filatelistycznej „Żory 725” zorganizowanej
w Szkole Podstawowej nr 2. W Komitecie Honorowym tej wystawy zasiadał również prezes
Towarzystwa. Na zakończenie uroczystości jubileuszowych 12 grudnia w sali teatralnej MOK
została zorganizowana sesja popularno-naukowa
poświęcona 725-leciu miasta i 30-leciu TMMŻ.
W czasie sesji referaty wygłosili: prof. dr Idzi
Panic i dr Marian Dyba z Uniwersytetu Śląskiego, dr Jacek Owczarek – Wojewódzki Konserwator Zabytków, Jacek Pierzak – Wojewódz-

ki Archeolog i inni. W sesji uczestniczyli też
przedstawiciele zaprzyjaźnionych Towarzystw:
Towarzystwa Miłośników Rybnika, Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego, Towa23

rzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej, Towarzystwa
Miłośników Rydułtów, Towarzystwa Miłośników Siemianowic Śląskich, Towarzystwa Miłośników Wodzisławia, Towarzystwa Ziemi Zawierciańskiej, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Raciborskiej oraz dyrektor Szkoły Podstawowej
w Suszcu. Goście zwiedzili wystawę „30 lat
TMMŻ” w Izbie Muzealnej, a następnie uczestniczyli w spotkaniu poświęconym regionalizmowi w programach nauczania, które odbyło się
w klasopracowni nauczania dziejów Żor w Szkole Podstawowej nr 13. Mieli możliwość zapoznania się z programem nauczania tego przedmiotu
w Żorach, podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń dla
uczniów. Gospodarzem tego spotkania był Grzegorz Utrata – nauczyciel „Dziejów Żor” w SP
13. Rocznicę 30-lecia działalności Towarzystwa
upamiętniło też jubileuszowe wydanie „Informatora TMMŻ” w październiku 1997 roku. Był to
23 numer Informatora, który okazał się ostatnim
z wydanych do tej pory.
W 2007 roku miały miejsce trzy istotne dla
Towarzystwa i miasta jubileusze: 735-lecie nadania Żorom praw miejskich, 40-lecie istnienia
i działalności TMMŻ oraz 30-lecie organizowa-

nia konkursu „Co wiesz o Żorach” dla młodzieży szkolnej. Z tej okazji 23 lutego Towarzystwo
przy współudziale władz miejskich zorganizowało uroczysty koncert, na którym wyróżniono
zaangażowane na rzecz promocji miasta osoby
i organizacje. Towarzystwo Miłośników Miasta
Żory za całokształt 40-letniej pracy wyróżnione zostało dyplomem i nagrodą w postaci przenośnego zestawu komputerowego. W czasie tej
uroczystości odbyła się promocja dwóch pozycji
wydawniczych, w przygotowaniu których znaczny udział mieli członkowie TMMŻ. Pierwsza
z nich nosi tytuł: „Dokumenty magistratu żorskiego” – szósta pozycja z cyklu „Pamiętam Żory”,
w której opublikowano i omówiono zachowane
w archiwach pergaminy żorskie z lat 1308-1746.
Druga „Insygnia żorskie” – broszura prezentująca zestaw istniejących w Żorach insygniów oraz
zasady ich używania i stosowania.
Obchody 45-lecia TMMŻ zapoczątkowane
zostały 25 lutego 2012 roku uroczystą galą z okazji 740-lecia miasta. W jej trakcie uhonorowani
zostali listami gratulacyjnymi długoletni członkowie Towarzystwa. Otrzymali je: Stanisław Pidek, Stanisław Szwarc, Henryk Skupień, Grze24

Uroczystość jubileuszu 45-lecia TMMŻ w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury

gorz Utrata, Maria Krzemińska-Briss, Barbara
Kieczka, Lucyna Chodacka, Elżbieta Grymel,
Ewa Rotter-Płóciennikowa, Barbara WyrobekKaczmarczyk, Urszula Rosenstrauch, Stanisław
Probosz, Jan Delowicz, Damian Kubica i Krystian Stępień.
Po raz pierwszy też zostały wręczone ustanowione przez TMMŻ nagrody honorowe „Tryptyk Żorski”. Otrzymali je jako wyraz szczególnego wyróżnienia za wkład w rozwój Towarzystwa
oraz popularyzację wiedzy o historii i tradycji
miasta: Edward Burcek – długoletni członek
Zarządu i prezes Towarzystwa w latach 199199, Paweł Lokaj – współzałożyciel Towarzystwa
i prezes w latach 1976-91, Antoni Rajch – wieloletni członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Bogusław Wyrobek – długoletni przewodniczący
Komisji Rewizyjnej i Skarbnik Zarządu. Nagrody w formie szkatułki oraz certyfikat z nadaniem
tytułu „Miłośnika Żor” wręczyli: Prezydent
Miasta Waldemar Socha i prezes TMMŻ Henryk Buchalik.
Uzupełnieniem była jubileuszowa wystawa
zorganizowana w siedzibie Miejskiej Biblioteki

Wernisaż wystawy „45-lat TMMŻ”
w Bibliotece Miejskiej w Żorach – 2012 r.

Publicznej w Żorach na Osiedlu Pawlikowskiego. Podczas uroczystego wernisażu 23 listopada
2012 roku uhonorowano listami dziękczynnymi
i okolicznościowymi upominkami wszystkich
ofiarodawców, którzy wspomagali Towarzystwo
w minionym 45-leciu.
Dla upamiętnienia jubileuszu TMMŻ lutowy
numer Kuriera Żorskiego poświęcony był w całości 45-leciu Towarzystwa.
25

Jubileusz 45-lecia istnienia TMMŻ
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Siedziby TMM¯ i Izba Muzealna

ednym z ważniejszych zadań Towarzystwa była ochrona i promocja
zabytkowych walorów miasta. Wobec braku profesjonalnej placówki muzealnej, Towarzystwo
przejęło na siebie zorganizowanie i prowadzenie zalążka muzeum, jakim była Izba Muzealna.
Gromadzono w niej dokumenty, archiwalia i pamiątki eksponowane na wystawie stałej i licznych
wystawach okolicznościowych.
Myśl zorganizowania muzeum regionalnego
padła w czasie przygotowywania uroczystości
700-lecia miasta. Inicjatorem jego powstania był
Zygmunt Laskowski – prezes TMRŻ, którego
popierali w tym pomyśle inni członkowie Komitetu Organizacyjnego jubileuszu. Zwrócono
się wtedy z apelem do społeczeństwa żorskiego
o składanie w depozyt Towarzystwa wszelkich
przedmiotów mających wartość historyczną
i zabytkową. Do akcji gromadzenia eksponatów zaangażowano również młodzież licealną
i szkoły zawodowej na czele z jej dyrektorem
Władysławem Glińskim, który później położył
wiele wysiłku w urządzenie wystawy, w – jak ją
nazwano – Izbie Muzealnej otwartej w pomieszczeniach na II piętrze starej części ratusza na rynku. Fachowej pomocy w jej urządzaniu udzielili
pracownicy Muzeum w Rybniku. Oficjalne otwarcie Izby miało miejsce w trakcie obchodów
jubileuszowych miasta – 9 czerwca 1972 roku.
W 1974 roku ekspozycję przeniesiono do Miejskiego Domu Kultury. W trakcie przenosin część
zgromadzonych z takim trudem zbiorów uległa
zaginięciu. Również niewłaściwe warunki ich
przechowywania w Domu Kultury doprowadziły do uszkodzenia wielu przedmiotów. W 1975
roku siedziba TMRŻ powróciła do MDK.
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W 1981 roku Towarzystwo otrzymało swoją siedzibę w opuszczonym budynku przy ulicy
Traugutta. Na parterze tego budynku w dwóch
pomieszczeniach zorganizowano wystawę ocalałych zbiorów, szczególnie cennych sztandarów
powstańczych i innych organizacji oraz dokumentów z okresu powstań śląskich. Na piętrze
jedno pomieszczenie przeznaczono na wystawy
czasowe, drugie – na siedzibę Zarządu Towarzystwa.
Zwrócono się wtedy po raz kolejny do mieszkańców Żor i okolic o ofiarowanie lub zgłaszanie
eksponatów, które z uwagi na swój zabytkowy
i pamiątkowy charakter powinny się znaleźć
w zbiorach muzealnych. W apelu zamieszczonym na łamach tygodnika „Nowiny” (nr 25,
1981 r.) czytamy: „Intencją organizatorów Żorskiej Izby Muzealnej jest, aby znalazły się w niej
eksponaty – w miarę możliwości – obrazujące jak
najpełniej sferę materialną, kulturalną i duchową
jej mieszkańców. Chodzi o związane z Żorami
i okolicą stare książki, tygodniki, gazety, kalendarze, broszury, plakaty, ulotki, dokumenty, legitymacje, dyplomy, zdjęcia np. znanych i cenionych
rodów, zasłużonych dla miasta i regionu ludzi, zabytkowych obiektów – chałup, stodół, kapliczek oraz
eksponatów w postaci narzędzi pracy, przedmiotów
gospodarstwa domowego i użytku codziennego, oryginalnych ubiorów lub ich części, nut, tekstów ludowych piosenek i przyśpiewek, opisów lokalnych
– zwyczajów, obrzędów itp. Słowem chodzi o zgromadzenie i zabezpieczenie (np. robiąc z niektórych
eksponatów zdjęcia fotograficzne) tego wszystkiego,
co zachowało się dotąd w licznych domach i zagrodach, a świadczy o przepięknej i przebogatej kulturze ludności zamieszkującej te tereny”.

Jedną z pozyskanych wtedy cennych pamiątek był sztandar działającego w okresie międzywojennym w Żorach Towarzystwa Matek Polek
– organizacji kobiecej krzewiącej idee patriotyczne, mającej wielkie zasługi w pracy narodowej na
Śląsku. W czasie okupacji sztandar przechowała
z narażeniem życia jego fundatorka Akwilina
Wyrobek. O jego istnieniu dobrze wiedziały władze hitlerowskie i próbowały sztandar odnaleźć.
Był on jednak dobrze schowany w zamurowanej
skrytce w domu rodziców pani Akwiliny na Folwarkach. W imieniu 89-cioletniej ofiarodawczyni, 3 maja 1985 roku na ręce Prezydenta Miasta
Grzegorza Utraty i prezesa TMMŻ Pawła Lokaja, sztandar przekazała pani Tekla Mandlowa,
która po II wojnie światowej sprawowała opiekę
nad tą pamiątką.
W 1990 roku zaszła konieczność opuszczenia
budynku przy ulicy Traugutta, o który upomniał
się właściciel. Od kwietnia do sierpnia 1991 roku
zebrania Zarządu TMMŻ, w oczekiwaniu na
przydzielenie nowej siedziby przez Zarząd Miasta, odbywały się w gościnnie wynajmowanych
pomieszczeniach lub w mieszkaniach członków.
W sierpniu 1991 roku Towarzystwo powróciło do dawnej siedziby w budynku starej części
ratusza na drugim piętrze. Od nowa, przy pomocy pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, przystąpiono do urządzania Izby Muzealnej,
a jej opiekunką została Maria Krzemińska-Briss,
jednocześnie skarbnik Towarzystwa, która m.in.
oprowadzała zwiedzających. Wznowienie działalności Izby Muzealnej nastąpiło już 2 września
1991 roku.
Przez cały czas istnienia Izby Muzealnej,
oprócz ekspozycji stałej o historii Żor na przestrzeni dziejów, zorganizowano wiele ciekawych
wystaw czasowych i tematycznych, takich jak:
- wystawa z okazji 45. rocznicy wybuchu
II wojny światowej, połączona ze spotkaniem
z obrońcami miasta z 1 września 1939 roku
i odsłonięciem tablicy pamiątkowej na mogile
poległych wtedy obrońców. Odsłonięcia tablicy dokonała wdowa po podporuczniku Wła28

dysławie Pawlikowskim (1984 r.). Na wniosek
TMMŻ w 1980 r. jednemu z osiedli nadano
nazwę od nazwiska podporucznika, bohatera
walki o obronę Żor;
- wystawa osiągnięć sportowych pochodzącego z Żor Jerzego Makuli – wielokrotnego
Mistrza Świata, Europy i Polski w akrobacji
szybowcowej, połączona ze spotkaniem z nim
w dniu otwarcia wystawy (1985 r.);
- wystawa poświęcona żeglarzom żorskim, prezentująca dorobek Bernarda Kuczery, który
na jachcie „Czarny Diament” opłynął świat
dookoła oraz 90. Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Władysława Morgały (1987 r.);
- wystawa poświęcona ludziom zasłużonym dla
miasta oraz żołnierzom XIII Żorskiego Pułku
Powstańczego i ich udziale w III Powstaniu
Śląskim (1988);
- wystawa jubileuszowa z okazji XXV-lecia
TMMŻ i jego roli w życiu kulturalnym Żor
(1992 r.);
- wystawa poświęcona więźniom obozu Oświęcimskiego, którzy zginęli na ulicach Żor
w „marszu śmierci” w styczniu 1945 r. Otwarcie wystawy poprzedziło odsłonięcie tablicy
na mogile na cmentarzu przy ulicy Smutnej
i spotkanie z byłymi więźniami: Marią ŚliszOyrzyńską, Kazimierzem Kajzerem i Henrykiem Mandelbaumem (1993 r.);
- wystawa przygotowana wspólnie z Muzeum
w Raciborzu „Śląsk na dawnej mapie”. Komisarzem wystawy był Andrzej Pustelnik – pracownik tego muzeum (1994 r.);
- wystawa malarstwa prof. Fritza Bimlera i Hanny Schymalla-Globisch urodzonych w Żorach
(1994 r.);
- wystawa poświęcona historii sportu żorskiego
(1995 r.);
- wystawa z okazji XXX-lecia TMMŻ (1997 r.),
na wystawie zebrano m.in. fotografie miasta
z czasów międzywojennych oraz z okresu intensywnego rozwoju górnictwa.
Niestety, pod koniec 1998 roku Towarzystwo
kolejny raz utraciło lokum i zostało przeniesione

do dwóch niewielkich pomieszczeń na I piętro
budynku przy ulicy Dworcowej 7. Wtedy nastąpiła likwidacja Izby Muzealnej prowadzonej
przez Towarzystwo Miłośników Miasta Żory
w latach 1972-1998. Eksponaty przekazane zostały do Miejskiego Ośrodka Kultury, który zajął
się przygotowaniem ich ekspozycji w ramach organizującego się muzeum.
W czerwcu 1999 roku Towarzystwo otrzymało
od władz miasta lokal położony na parterze budynku przy ulicy Dworcowej 7, składający się z trzech
umeblowanych pomieszczeń oraz części magazynowej i sanitarnej. Poprawiło to komfort pracy
Zarządu po przeniesieniu z ciasnych pomieszczeń.
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Nastąpiła przeprowadzka i porządkowanie dokumentacji i archiwaliów Towarzystwa. Na ścianie
w sali posiedzeń Zarządu powstał fresk przedstawiający panoramę zabudowy przedwojennego
żorskiego rynku. Fresk wykonał Stanisław Szwarc
– wiceprezes Towarzystwa według wskazówek Kazimierza Hermana – członka Zarządu TMMŻ.

nych miast np. samorządowcami z Francji, holenderskiej gminy Binnenmaas, miasta Mezőkövesd
z Węgier, a także z wybitnymi osobami ze świata
nauki, kultury, sportu i polityki, a mianowicie:
- maj 1971 r. – spotkanie z rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr Kazimierzem Popiołkiem
z okazji zorganizowania sesji popularno-nauko-

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory zdawało sobie sprawę, że prowadzenie w sposób
amatorski takiej placówki jak Izba Muzealna nie
ma racji bytu. Już w 1991 roku zwracało się do
władz miasta o utworzenie muzeum. Na Walnym
Zgromadzeniu w 1994 roku kolejny raz zwróciło się z wnioskiem do władz miasta o powołanie
muzeum miejskiego z prawdziwego zdarzenia.
Wniosek ten uzyskał poparcie Komisji Edukacji
i Kultury Rady Miejskiej, która na swoim posiedzeniu w dniu 20 grudnia 1995 roku postanowiła upoważnić dyrektora MOK „do rozpoczęcia działań w celu otwarcia muzeum miejskiego”.
Kolejnym krokiem w tym kierunku było podjęcie
uchwały przez Radę Miejską w 1996 roku zobowiązującą Zarząd Miasta „do otwarcia Muzeum
Miejskiego w roku rocznicowym 725-lecia miasta”. Uchwałą Rady Miejskiej z 28 grudnia 2000
roku organizującemu się muzeum nadano statut
i w ten sposób stało się ono niezależną samorządową instytucją kultury. Na stałą siedzibę Muzeum Miejskie miało otrzymać część pomieszczeń
w budynku zabytkowym przy ulicy Męczenników Oświęcimskich 32, o przeznaczenie którego
na muzeum Towarzystwo występowało do władz
miejskich już w 1976 roku.
Izba Muzealna i kolejne siedziby Towarzystwa
były również miejscem spotkań z delegacjami in-

wej poświęconej 50. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, na której wygłosił prelekcję;
- 22 września 1984 r. - spotkanie z weteranami września 1939 roku z okazji 45. rocznicy wybuchu II wojny światowej, połączone
z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na mogile żołnierzy Wojska Polskiego poległych
w obronie Żor. Honorowego odsłonięcia
tablicy dokonała p. Józefa Pawlikowska-Kowalewska, wdowa po poległym dowódcy
podporuczniku Władysławie Pawlikowskim.
W Izbie Muzealnej została zorganizowana
wystawa „1 września 1939 r. w Żorach”, którą uroczyście otwarły p. Zofia Stranz, wdowa
po majorze Józefie Mikołaju Stranzu i p. Irena
Kwiatkowska, wdowa po dowódcy batalionu ON „Rybnik” podpułkowniku Tadeuszu
Kwiatkowskim. W uroczystościach uczestniczyli też żyjący uczestnicy kampanii wrześniowej: podporucznik Fryderyk Kraszyna, który
w 1939 roku pełnił funkcję dowódcy plutonu
z kompanii „Żory”, kapral Stefan Konieczny,
będący wówczas dowódcą patrolu sanitarnego, podporucznik Florian Grzybek – adiutant
batalionu, podporucznik Aleksander Bukko
– dowódca plutonu z kompanii „Pszczyna”,
kapral Stanisław Puto – działowy i kapral
Franciszek Pniak – zwiadowca. Goście zwie30
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dzili miejsca upamiętnione walkami obronnymi na terenie miasta 1 września 1939 roku;
21 września 1985 r. – spotkanie z mistrzem
świata w akrobatyce szybowcowej, rodowitym
żorzaninem – kpt. pilotem Jerzym Makulą.
W Izbie Muzealnej otwarto wystawę jego trofeów;
6 lutego1987 r. – spotkanie z żorzaninem
Bernardem Kuczerą, który na jachcie „Czarny
Diament” opłynął świat;
13 kwietnia 1987 r. – spotkanie z ośmiokrotnym mistrzem Polski w szermierce, dwukrotnym olimpijczykiem (Berlin 1936 r., Londyn
1948 r.), żorzaninem – Antonim Sobikiem;
24 maja 1988 r. – spotkanie z byłymi żołnierzami 1. Czechosłowackiej Brygady Pancernej, którzy brali udział w wyzwalaniu Żor
24 marca 1945 roku. Spotkanie sfilmował Zespół Filmowy „Czołówka”;
27 sierpnia 1991 r. – spotkanie z delegacją
gminy Binnenmass z Królestwa Holandii na
czele z burmistrzem Oversier Cornelis;
29 kwietnia 1992 r. – spotkanie z Wojewodą
Katowickim Wojciechem Czechem;
22 stycznia 1993 r. – spotkanie wspomnień
„Pamiętamy” z uczestnikami „marszu śmierci” Marią Ślisz-Oyrzyńską, Kazimierzem Kojzarem i Henrykiem Mandelbaumem;
3 kwietnia 1993 r. – wizyta uczniów Szkoły
Muzycznej z Gladbach w Niemczech;
październik 1993 r. – spotkanie z rodziną
Bronisława Karolczaka – lekarza, który od
1929 roku pracował w żorskim szpitalu;
marzec 1994 r. – spotkanie z autorami opisującymi historię Żor: Bogdanem Cimałą,
Pawłem Porwołem i Janem Delowiczem oraz
Prezydentem Zygmuntem Łukaszczykiem
i Sekretarzem Miasta Ryszardem Ostrowskim.
Spotkanie dotyczyło przygotowywanego wydawnictwa „Żory. Zarys dziejów. Wypisy”;
11 lipca 1994 r. – spotkanie z mieszkającą w USA
córką Bonifacego Bałdyka – Haliną Rybińską;
6 maja 1995 r. – w Izbie Muzealnej odbyło się
spotkanie z założycielami orkiestry „Żorskie

smyczki”: dawnym dyrektorem MDK Zygmuntem Kristofem i członkami orkiestry Rajmundem
Glosem i Czesławem Szeligą. Goście opowiadali
o powstaniu i koncertach „Żorskich smyczków”,
które święciły swoje triumfy w latach 70;
- 10 maja 1995 r. – członkowie TMMŻ spotkali się w Izbie Muzealnej z p. Romanem Słupikiem, żorzaninem z urodzenia, a wówczas obywatelem USA. Pan Roman Słupik był w czasie
II wojny światowej więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Po przeczytaniu książki „Żory. Zarys dziejów. Wypisy” postanowił
przekazać Towarzystwu swoje wspomnienia
zarówno z okresu obozowego jak i z czasów
wcześniejszych, które sprawiły, że stał się więźniem obozu koncentracyjnego. W spotkaniu
uczestniczyli również bracia Romana – Bolesław i Antoni Słupikowie;
- 29 czerwca 2000 r. – gościem spotkania była
ponownie uczestniczka „marszu śmierci” Maria Ślisz-Oyrzyńska;
- 21 lutego 2001 r. – prof. dr Idzi Panic przebywał
na spotkaniu z Zarządem z okazji promocji jego
książki „Żory we wczesnym średniowieczu”;
- 5 czerwca 2002 r. – spotkanie z ambasadorem
Izraela w Polsce prof. Szewachem Weissem
z okazji promocji książki Jana Delowicza pt.
„Gmina wyznania Mojżeszowego w Żorach.
1511-1940”. Ambasador zwiedził cmentarz żydowski przy ulicy Cmentarnej;
- 17 października 2002 r. – profesor Idzi Panic
– dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu
Śląskiego promował kolejną swoją książkę
o Żorach pt. „Żory pod panowaniem Przemyślidów i Habsburgów”. Na promocję książki
przybyła księżna Maria Krystyna Habsburg,
która była też gościem Zarządu i wpisała się
do księgi pamiątkowej.
Gośćmi Towarzystwa byli też m.in. córka Nikodema Sobika – Mira Krzywiźniakowa, wnuk
Otto Sterna, kapelan rodzin katyńskich Zdzisław Peszkowski i Franciszka Probosz, która reprezentowała swego męża Stanisława – jednego
z wieloletnich działaczy TMMŻ.
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Prof. Szewach Weiss – ambasador Izraela w Polsce
w czasie zwiedzania cmentarza żydowskiego

Wpis pamiątkowy do kroniki TMMŻ
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Księżna Maria Krystyna Habsburg i prof. Idzi Panic

Księżna Maria Krystyna Habsburg
i Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory
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DZIA£ALNOŒÆ WYDAWNICZA TMM¯

ardzo szybko, bo już w pierwszym
roku działalności, podjęto działalność wydawniczą publikując cykl biuletynów
pod nazwą „Informator TMRŻ”, a po 1976 roku
„Informator TMMŻ”. Zespół redakcyjny tworzyli najczęściej członkowie Zarządu Towarzystwa. Pierwszy zeszyt tego wydawnictwa ukazał
się we wrześniu 1967 roku. Zaprezentowano
w nim łaciński tekst aktu założenia obronnego
miasta Żor w 1272 roku wraz z dowolnym tłumaczeniem Zygmunta Laskowskiego.
Informatory służyły Towarzystwu do dzielenia się z mieszkańcami wynikami swoich badań
nad historią Żor, podejmowanych inicjatywach,
prezentowania sylwetek ludzi zasłużonych dla
miasta, rejestracji współczesnego życia miasta
w zakresie szkolnictwa, służby zdrowia, sądownictwa, kultury, gospodarki itp. a przede wszystkim
popularyzacji zagadnień historycznych.
Biuletyny nigdy nie były wydawane regularnie, najczęściej na przeszkodzie stały względy
finansowe. Przez długi czas nie były też numerowane. Pierwszy numerowany zeszyt ukazał się
w sierpniu 1993 roku i nosił numer 22. Ostatni,
23 numer ukazał się w lutym 1997 roku i był niemal w całości poświęcony jubileuszowi 30-lecia
Towarzystwa.
Początkowo były to maszynopisy formatu A4
odbijane na powielaczu. Nakład był niski, głównie z powodu trudności z pozyskaniem papieru.
Pierwszym profesjonalnie drukowanym numerem
był 16. numer Informatora, wydany w styczniu
1988 roku z okazji setnej rocznicy urodzin Otto
Sterna, laureata Nagrody Nobla – urodzonego
w Żorach. Format i szata graficzna okładki zmieniały się kilkakrotnie, by w końcu osiągnąć jed-
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nolity kształt w maju 1991 roku (numer 18),
nieco zmodyfikowany od numeru 21 wydanego
w maju 1993 roku. Biuletyny rozprowadzano
głównie pośród członków Towarzystwa, sympatyków i osób zainteresowanych. Dziś stanowią
one nieocenioną skarbnicę wiedzy o mieście.
W kolejnych latach kontynuowano działalność wydawniczą. Nawiązano również współpracę z naukowcami, wybitnymi znawcami historii Żor, z czego powstał cykl wydawnictw
książkowych pod nazwą „Pamiętam Żory” i inne
publikacje. W skład cyklu „Pamiętam Żory”
wchodzą zarówno poważne opracowania naukowe, jak i wspomnienia, dokumenty, pamiętniki
składające się na wielowiekową historię miasta.
Wydawcą tych pozycji książkowych jest TMMŻ
samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami wydawniczymi.
W ciągu 50 lat działalności Towarzystwo wydało następujące pozycje książkowe:
- pierwszą z nich była „Pamiątkowa Księga
Miasta Żory” (Z. Laskowski, TMMŻ,1972).
Była to publikacja przygotowana specjalnie
na obchody 700-lecia miasta. Opisano w niej historię miasta w skrócie od założenia do czasów
współczesnych z ciekawymi ilustracjami i zdjęciami natury zabytkowo – społeczno – gospodarczej, a także zaprezentowano treść dokumentu
założenia miasta z 1272 roku w języku łacińskim
i w tłumaczeniu na język polski. Autorem Księgi
był Zygmunt Laskowski, opracowali ją graficznie
Beniamin Baron i Fryderyk A. Pietrzyk, zdjęcia
i reprodukcje wykonał Marian Machoczek;
- „Kroniki Rybnickie” – publikacja wydana
wspólnie przez towarzystwa miast: Rybnika, Jastrzębia, Leszczyn, Wodzisławia i Żor (1984);
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- „Herbarz żorski” i „Żorskie zabytki” – wydano w formie zestawu kart pocztowych
(TMMŻ, 1992);
- „Żory. Zarys dziejów. Wypisy” (B. Cimała,
J. Delowicz, P. Porwoł, TMMŻ i Zarząd Miasta, 1994);
- „Moja mała Ojczyzna. Dzieje Żor”
(B. Kieczka, G. Utrata, S. Szwarc) – podręcznik do nauczania w szkołach podstawowych,
a obecnie w gimnazjach, przedmiotu Dzieje
Żor, wydawany od 1995 roku do chwili obecnej, co roku uaktualniany. Oprócz wiadomości dotyczących Żor, zawiera teksty w gwarze
śląskiej;

- „Dawne Żory w barwnych grafikach Stanisława Szwarca” (S. Szwarc, TMMŻ, 1997);
- „Żory we wczesnym średniowieczu. Z badań nad historią miasta” (I. Panic, TMMŻ,
2000);
- „Śmierć przyszła wiosną: mieszkańcy ziemi rybnicko-wodzisławskiej” ( J. Delowicz,
TMMŻ, PiMBP w Rybniku, 2000);
- „Husyci na Górnym Śląsku. Opowiadanie
z XV wieku podług kronik i ustnego podania ludu wg Karola Miarki” (oprac. H. Woryna, N. Niestolik, TMMŻ, 2000);
- „Kpt Nikodem Sobik – bohater dwóch
miast” ( J. Delowicz, TMMŻ, 2001);
- „Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach
1511-1940. Z badań nad historią miasta”
( J. Delowicz, TMMŻ, 2002);
- „Żory pod rządami Przemyślidów i Habsburgów. Z badań nad historią miasta w latach 1327–1742” (I. Panic, TMMŻ, 2002);
- „Przedwojenny rynek żorski. Ze wspomnień
Kazimierza Hermana” (B. Kieczka, TMMŻ,
2002);
- „Żory w rozrywce umysłowej” – magazyn
TMMŻ wydawany w latach 1992-2003 przez
zespół: Barbara Kieczka, Grzegorz Utrata,
Stanisław Szwarc, Damian Kubica. Choć wydawnictwo cieszyło się dużą popularnością
wśród żorzan, zaprzestano jego publikacji,
a zagadki przeniosły się na łamy „Kalendarza
Żorskiego”;
- „Żory piórem i pędzlem” ( J. Tabor, U. Niechoj, TMMŻ, Centrum Regionalne, 2003)
będące wynikiem konkursu „Żory w oczach
wielu pokoleń”;
- „Żory piórem i pędzlem 2. Legendy, podania i opowieści żorskie” (E. Grymel,
Z. Przeliorz, TMMŻ, Centrum Regionalne,
2003);
- „Żory światłem malowane. Historia miasta
na kartach pocztowych z lat 1896-1945”
(praca zbiorowa, TMMŻ, Muzeum Miejskie,
2005);
36
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Promocja książki „Przedwojenna Drzewna, Garncarska i Górna. Ze wspomnień Ireny Twardzik” – scena MOK

- „Przedwojenna Drzewna, Garncarska
i Górna. Ze wspomnień Ireny Twardzik”
(B. Kieczka, TMMŻ, 2005);
- „Przedwojenne miasto Żory i jego mieszkańcy. Od Rynku w stronę Dolnego Przedmieścia, ulicy Dworcowej i Zostawy”
(B. Kieczka, S. Szwarc, TMMŻ, 2008);
- „Leksykon żorski” (praca zbiorowa, Muzeum
Miejskie, TMMŻ, 2010). Leksykon zawiera
zarówno fakty historyczne dotyczące historii
miasta, wiadomości o geografii i przyrodzie,
osobach zasłużonych dla Żor, władcach i burmistrzach miasta, opisy zabytków i wielu innych obiektów. Zawiera też szerokie spektrum
wiedzy o współczesnych Żorach, ludziach
i organizacjach, słynnych sportowcach i aktorach, radnych miejskich i władzach miasta;
- „Żory piórem i pędzlem 4. Legendy, podania i opowieści śląskie” (Żorskie Centrum
Regionalne, Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, TMMŻ, 2010);
- Cykl wydawniczy „Tworzyli historię Żor”;
Wydawany przez TMMŻ corocznie od 2011
roku, zawiera wspomnienia o pochowanych na
żorskich cmentarzach wybitnych osobistościach
miasta. Ukazało się 6 numerów folderu. Czte-
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ry pierwsze poświęcone zostały osobom pochowanym na cmentarzu katolickim przy ulicy
Smutnej i zawierały: Część I „Mogiły zbiorowe,
włodarze miasta, duchowni”; Część II „Dyrektorzy/kierownicy/ szkół i przedszkoli, pracownicy
nadzoru pedagogicznego, przedwojenni wybrani mistrzowie rzemiosła”; Część III „Pracownicy
służby zdrowia. Lekarze, farmaceuci, personel
medyczny”; Część IV „Działali na rzecz rozwoju
miasta i dobra jego mieszkańców”. Część V poświęcona jest pochowanym na cmentarzu przy
ulicy ks. Klimka, a nosi tytuł „Zabytkowy cmentarz katolicki przy kościele Świętych Apostołów
Filipa i Jakuba w Żorach”, natomiast Część VI
„Zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski
w Żorach” poświęcony jest osobom pochowanym na cmentarzu przy ulicy Osińskiej.
- „Przedwojenna Kleszczówka we wspomnieniach mieszkańców” (B. Kieczka, S. Szwarc,
TMMŻ, 2013 r.);
- „Dzieje ewangelików w Żorach. Od Reformacji do czasów współczesnych” ( J. Delowicz, TMMŻ, 2014).
W ramach cyklu wydawniczego „Pamiętam
Żory” w 2007 roku, tym razem nakładem Muzeum
Miejskiego, ukazała się książka Aleksandry Siekli-

Promocja książki „Przedwojenna Kleszczówka we wspomnieniach mieszkańców” – scena MOK

ckiej-Wilamowskiej pt. „Dokumenty magistratu
żorskiego 1308-1746”, a w 2013 roku ukazała się
książka „Żory w dobie panowania Hohenzollernów” autorstwa Ryszarda Kaczmarka i Jakuba Grudniewskiego, będąca wspólną inicjatywą
TMMŻ i Muzeum Miejskiego w Żorach. Pierwsze spotkanie z Ryszardem Kaczmarkiem odbyło
się w maju 2010 roku z inicjatywy TMMŻ.
Oprócz tych pozycji, których wydawcą lub
współwydawcą było TMMŻ, członkowie Towarzystwa byli autorami opracowań historycznych
dla potrzeb innych podmiotów, a mianowicie:
- „Insygnia miejskie” (Z. Solarski, E. Burcek dla
Rady Miasta i Zarządu Miasta, 1993);
- „Otto Stern – Noblista z Żor.” (odkrycie
P. Lokaj, oprac. P. Greiner, 1994);
- „Kronika Urzędu Miasta Żory. 1945-1990”
(oprac. E. Burcek dla UM, 1990);
- „Zginęli na Wschodzie. Katyń-Charków-Kalinin” ( J. Delowicz dla MOK, 1995);
- „Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki
w Żorach. 1922-1997” (Leokadia Koper, dla
LO, 1997);
- „700 lat rzemiosła w Żorach. 15-lecie Cechu
Rzemiosł Różnych” (oprac. części historycznej G. Utrata dla CRR, 2000);
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- „Żorskie Służby Komunalne. W 50-lecie istnienia” (E. Burcek dla ZTK, 2006);
- „Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach.
1776-2006” ( J. Delowicz, L. Kowalczyk dla
KBS, 2006);
- „Z dziejów wodociągów i kanalizacji w Żorach” ( J. Delowicz dla PWiK, 2007);
- „Z dziejów kolejnictwa na Śląsku. W 70-lecie otwarcia linii kolejowej Rybnik – Żory
– Pszczyna” ( J. Delowicz dla Muzeum Miejskiego, 2008);
- „Ziemia rybnicko-wodzisławska i jej mieszkańcy w wojnie obronnej 1939 roku”
( J. Delowicz, 2009);
- „Żołnierze III Powstania Śląskiego. Mieszkańcy Czerwionki, Jastrzębia Zdroju, Żor
i okolic w szeregach 13 Pułku Piechoty Wojsk
Powstańczych” ( J. Delowicz dla Muzeum
Miejskiego, 2011);
- „Z dziejów rzemiosła w Żorach. Część 2
(2010-2015)” ( J. Delowicz dla ŻSEK i CRR,
2015).
Członkowie Towarzystwa publikują swoje prace dotyczące różnych dziedzin życia miasta także
w lokalnych czasopismach: w „Dzienniku Zachodnim”, tygodniku „Nowiny”, „Gazecie Żor-

skiej” oraz w „Kalendarzu Żorskim” wydawanym
co roku przez Muzeum Miejskie. Wielokrotnie
służyli też pomocą przy opracowywaniu folderów promocyjnych wydawanych przez władze
miasta.
Większość pozycji wydawniczych Towarzystwa dostępnych jest obecnie w wersji cyfrowej na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
http.sbc.org.pl.
W pamięci uczestników z pewnością pozostaną promocje książek wydawanych przez Towarzystwo. Każda z nich ma uroczystą oprawę
i znakomitych gości. Do najbardziej pamiętnych
wydarzeń należą promocje, które miały miejsce
w 2002 roku:
- promocja książki Jana Delowicza „Gmina wy-
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znania mojżeszowego w Żorach. 1511-1940”,
na której gościem był ambasador Izraela
w Polsce – prof. Szewach Weiss;
- promocja książki Idziego Panica „Żory pod
rządami Przemyślidów i Habsburgów”, na
którą przybyła z Żywca księżna Maria Krystyna Habsburg;
- promocja książki z cyklu „Pamiętam Żory”
pt. „Przedwojenny rynek żorski i jego mieszkańcy – ze wspomnień Kazimierza Hermana”
autorstwa Barbary Kieczka.
Jednym z takich pamiętnych wydarzeń była
także promocja dwóch pozycji: książki „Dawna
Drzewna, Garncarska i Górna – ze wspomnień
Ireny Twardzik” autorstwa Barbary Kieczki oraz
albumu „Żory światłem malowane – historia

miasta na kartach pocztowych z lat 1896-1945”.
Album opracowany przez zespół redakcyjny,
w skład którego weszli członkowie Zarządu: Jan
Delowicz, Kazimierz Herman, Henryk Skupień,
Stanisław Szwarc i Grzegorz Utrata zawiera unikatowe zdjęcia starych Żor i opisy przedstawionych miejsc, uzupełnione o współczesne zdjęcia
autorstwa Andrzeja Żabki. Promocję zorganizowano 24 lutego 2005 roku w formie widowiska
w przedwojennej scenerii przedstawiającej przedwojenny ogródek, w którym na tle melodii „Powróćmy jak za dawnych lat” swoje wspomnienia
o dawnym mieście i jego urokach snuli: Barbara,
Bogusław i Akwilina Wyrobek, Józef Możdżeń,
Jadwiga Kreis i Kazimierz Herman. W scenkach wystąpiła młodzież z zespołów działających
w MOK. Całość dopełnił koncert w wykonaniu
Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej pod dyrekcją
Lothara Dziwokiego. Członkowie Orkiestry wystąpili w strojach z lat dwudziestych XX wieku.
Scenografię uzupełniała, powiększona do rozmiarów sceny, panorama miasta wykonana przez
Stanisława Szwarca. Organizatorem wydarzenia
było TMMŻ przy pomocy Urzędu Miasta, Muzeum i MOK.
Niezapomnianymi wydarzeniami były też:
- promocja książki „Przedwojenna Kleszczówka we wspomnieniach mieszkańców” autorstwa Barbary Kieczka i Stanisława Szwarca,
11 listopada 2013 roku przy licznym udziale
byłych i obecnych mieszkańców dzielnicy
Kleszczówka. Spotkanie rozpoczął koncert
Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, który wprowadził w nastrój
nawiązujący do słynnych miejskich, szkolnych
i zakładowych festynów organizowanych
w „Dębinie” przed i po II wojnie światowej.
W jesiennej scenerii, z charakterystycznymi
miejscami Kleszczówki w tle, o historii dzielnicy i swoich wspomnieniach związanych
z Kleszczówką opowiadali: Alicja Śrubarz,
Bożena Dąbrowska, Marek Heesch, Florian
Marszolik, Henryk Śleziński i Jan Zegrodzki. W programie uroczystości znalazły się też
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Promocja książki „Przedwojenny Rynek Żorski we wspomnieniach Kazimierza Hermana” – scena MOK

Promocja książki „Przedwojenne miasto Żory i jego mieszkańcy.
Od Rynku w stronę Dolnego Przedmieścia, ulicy Dworcowej i Zostawy” – scena MOK
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emitowane po raz pierwszy filmy pt.: „Moja
Kleszczówka” i „Podróż po Kleszczówce”
oraz reportaże filmowe „Czym dla ciebie jest
Kleszczówka?” autorstwa Janusza Janika i jego
zespołu z Telewizji Żory HD. Promocji książki towarzyszyła wystawa zdjęć Kleszczówki
z lotu ptaka autorstwa Andrzeja Żabki.
- promocja kolejnej książki członka TMMŻ
Jana Delowicza z cyklu „Pamiętam Żory”
pt. „Dzieje ewangelików w Żorach”, 29 października 2014 roku, w której licznie uczest-

niczyła społeczność ewangelicka Żor i okolic. W krótkiej rozprawie na temat znaczenia
Kościoła we współczesnym świecie w aspekcie ekumenizmu głos zabrali między innymi ks. bp Marian Niemiec, ks. proboszcz
Tadeusz Makula, ks. prałat Jan Szewczyk,
członek TMMŻ Henryk Skupień oraz Prezydent Miasta Waldemar Socha. Uroczystość uświetnił występ uczennic Państwowej
Szkoły Muzycznej w Żorach oraz chóru parafii ewangelicko-augsburskiej w Żorach.

Promocja książki J. Delowicza „Dzieje ewangelików w Żorach.
Od Reformacji do czasów współczesnych” – scena MOK

Logo cyklu wydawniczego
„Pamiętam Żory”
(aut. A. Klemens, H. Skupień)
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Konkursy

zczególne zainteresowanie Towarzystwa w zakresie edukacji historycznej dotyczącej miasta i regionu skierowane
było w kierunku młodzieży szkolnej. Oprócz
pogadanek i prelekcji w szkołach organizowane
były różnorodne quizy i konkursy z nagrodami,
takie jak m.in.: „Z przeszłości do teraźniejszości
miasta Żory” w 1967 roku wspólnie z MDK,
„Czy znasz Żory?” w 1968 roku, konkursy na
hejnał miasta i plakat jubileuszowy w 1969
roku, konkursy „Czy znasz powiat rybnicki?”
i „Osiągnięcia miasta na przestrzeni 25-lecia
Polski Ludowej” w 1970 roku, „Kopernik i jego
dzieło” w 1971 roku, „Żorskie zabytki” w 1992
roku, konkurs na grafikę i fotografię żorskich
obiektów sakralnych oraz przydrożnych krzyży
i kapliczek w 1993 roku, konkursy recytatorskie w 1969 roku i „Moje miasto” w 2002 roku
czy konkursy plastyczne „Żory – moje miasto
– wczoraj – dziś – jutro” w listopadzie 1988 roku
i „Żory w oczach wielu pokoleń” w 2002 roku
wspólnie z UM.
Towarzystwo współpracowało i nadal współpracuje z placówkami oświatowymi i innymi
instytucjami i organizacjami popularyzującymi
zagadnienia związane z miastem Żory wśród
młodzieży np. gry miejskie czy pierwsze edycje
konkursu dla uczniów klas I – III szkół podstawowych pn. „Wędrujemy po Żorach” we współpracy
z Żorskim Centrum Regionalnym, w którym
cenne nagrody dla zwycięzców fundowane były
przez TMMŻ i sponsorów z żorskich firm.
W 1999 roku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Żorach TMMŻ zorganizowało
konkurs „Co wiesz o Żorach” w wersji dla szkół
średnich.

Jednym ze sposobów popularyzacji wiedzy
o mieście i jego historii, nie tylko wśród młodzieży, były konkursy ogłaszane na łamach wydawnictwa „Żory w rozrywce umysłowej” w latach 1992, 1995, 1998 i 2003. Wśród osób, które
rozwiązały krzyżówki, rebusy i zadania tekstowe
zawarte w broszurze losowano cenne nagrody
pieniężne i rzeczowe.
W ostatnich latach we współpracy z radami dzielnic Towarzystwo organizuje konkursy
„Znam swoją dzielnicę” na temat znajomości
dzielnicy wśród młodzieży szkół podstawowych.
Odbyły się już dwa konkursy w dzielnicach
Kleszczówka (2014 r.) i Rogoźna (2015 r.).
Sztandarowym przedsięwzięciem TMMŻ
w tym zakresie jest konkurs pod nazwą „Co
wiesz o Żorach” o Puchar Prezydenta Miasta dla
zwycięskiej drużyny. W 1996 roku po raz pierwszy wprowadzono indywidualny konkurs o tytuł
„Omnibusa Żorskiego” tj. najlepszego znawcy
historii i teraźniejszości miasta.
Cenną pozycją w przygotowaniach do tego
konkursu jest książka „Żory. Zarys dziejów.
Wypisy” autorstwa Bogdana Cimały, Jana Delowicza i Pawła Porwoła. Książka ta wraz z zeszytem ćwiczeń „Moja mała Ojczyzna. Dzieje Żor”
stanowi podstawę do nauczania w klasach VII
szkół podstawowych, a po reformie szkolnictwa
w 1999 roku – w I klasach gimnazjum – przedmiotu Dzieje Żor, wprowadzonego do programów szkolnych w roku szkolnym 1994-95.
W roku jubileuszu 50-lecia Towarzystwa odbędzie się 40 edycja tego konkursu.
Historia konkursu „Co wiesz o Żorach” przedstawia się następująco:
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- 1 czerwca 1977 r. – podczas I Dni Żor TMMŻ
zorganizowało międzyszkolny konkurs dla
uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Co
wiesz o Żorach”;
- 21 czerwca 1978 r. – w czasie trwania Dni
Żor obchodzonych od tego roku pod nazwą
Żorska Wiosna Młodości (nazwę zaproponowała młodzież LO), TMMŻ zorganizowało
konkurs dla uczniów szkół podstawowych
pod nazwą „Czy znasz Żory”;
- 1 czerwca 1979 r. – w dniach trwania Żorskiej
Wiosny Młodości TMMŻ po raz kolejny zorganizowało konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Czy znasz Żory”;
- czerwiec 1980 r. – w dniach trwania Żorskiej
Wiosny Młodości TMMŻ zorganizowało
konkurs dla uczniów szkół podstawowych
„Czy znasz Żory”;
- maj 1981 r. – w dniach trwania Żorskiej
Wiosny Młodości TMMŻ zorganizowało
kolejny konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Czy znasz Żory”;
- 1982 r. – stan wojenny zawiesza działalność;
- 28 maja 1983 r. – w ramach Żorskiej Wiosny Młodości odbył się kolejny konkurs „Czy
znasz Żory”, w którym startowało 7 szkół
podstawowych. I miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa nr 17, II miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa nr 1, III miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa nr 10;
- 2 czerwca 1984 r. – w konkursie „Czy znasz
Żory” startowało 8 szkół podstawowych.
I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 16,
II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2,
III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3;
- 1 czerwca 1985 r. – Zarząd TMMŻ w ramach
Żorskiej Wiosny Młodości przeprowadził kolejny konkurs dla uczniów szkół podstawowych
„Czy znasz Żory”. Kolejne miejsca zdobyły następujące szkoły: I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 16, II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3,
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4;
- 31 maja 1986 r. – w konkursie „Czy znasz
Żory” udział wzięło 8 szkół podstawowych.

Jeden z pierwszych konkursów „Czy znasz Żory”

Jury kokursu „Co wiesz o Żorach” – 27.05.1989 r.

Prezydent Miasta Grzegorz Utrata i prezes TMMŻ
Paweł Lokaj wręczają nagrody zwycięzcom konkursu

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3,
II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 10,
III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 13;
- 30 maja 1987 r. – w konkursie „Czy znasz
Żory” wzięło udział 8 szkół. I miejsce zdobyła
Szkoła Podstawowa nr 16, II miejsce zdobyła
Szkoła Podstawowa nr 3, III miejsce zdobyła
Szkoła Podstawowa nr 4;
- 28 maja 1988 r. – kolejny konkurs „Czy znasz
Żory” wyłonił zwycięskie drużyny, I miejsce
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-

Zmagania finałowe konkursu „Co wiesz o Żorach”

-

-

Jury konkursu „Co wiesz o Żorach” – 2000 r.

-

-

Konkurs „Co wiesz o Żorach” – etap drużynowy 2008 r.

zdobyła Szkoła Podstawowa nr 16, II miejsce
zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2, III miejsce
zdobyła Szkoła Podstawowa nr 17. Ponieważ
SP 16 wygrała po raz trzeci, w myśl regulaminu konkursu, otrzymała na stałe przechodni
Puchar Prezydenta Miasta;
- 27 maja 1989 r. – do konkursu „Czy znasz
Żory” przystąpiło 12 szkół podstawowych,
zorganizowano półfinały, które wyłoniły
6 drużyn do finału. I miejsce zdobyła Szkoła
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Podstawowa nr 3, II miejsce zdobyły Szkoła
Podstawowa nr 10 i Szkoła Podstawowa nr 4,
III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 16;
1990 r. – konkurs nie odbył się (Towarzystwo
zostało pozbawione lokalu);
maj 1991 r. – w ramach Żorskiej Wiosny
Młodości odbył się kolejny konkurs pod nazwą „Co wiesz o Żorach”. Nazwą tą wrócono do początków – do pierwszego konkursu
w ramach I Dni Żor w 1977 r. I miejsce i Puchar przechodni Prezydenta Miasta zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 10,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 16,
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13;
30 maja 1992 r. – w konkursie „Co wiesz o Żorach” I miejsce i Puchar przechodni Prezydenta Miasta zdobyła Szkoła Podstawowa nr 16;
31 maja 1993 r. – w konkursie startowało
12 szkół podstawowych, zwyciężyła i Puchar
zdobyła Szkoła Podstawowa nr 13, II miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, a III miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa nr 4;
23 maja1994 r. – w kolejnym konkursie „Co
wiesz o Żorach” uczestniczyło 15 szkół, Puchar Prezydenta zdobyła Szkoła Podstawowa
nr 16, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
nr 3, III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2;
2 czerwca 1995 r. – w konkursie „Co wiesz
o Żorach” startowało 17 szkół podstawowych
(w tym 2 społeczne). Puchar zdobyła Szkoła
Podstawowa nr 13, II miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa nr 16, a III miejsce Szkoła Podstawowa nr 17;
29 maja 1996 r. – jak co roku w sali widowiskowej MOK miał miejsce finał konkursu „Co wiesz o Żorach” w ramach Żorskiej
Wiosny Młodości. Konkurs odbył się według
zmienionego programu. 18 żorskich szkół
podstawowych (w tym 2 społeczne) walczyły
o Puchar Prezydenta Miasta. Zwyciężyła
Szkoła Podstawowa nr 13. Uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów walczyli
30 maja w eliminacjach indywidualnych
o tytuł „Omnibusa Żorskiego” tj. najlepszego

-

-

-

-

-

-

-

-

znawcy historii Żor. Tytuł ten zdobyła Agata
Czarniawska ze Szkoły Podstawowej nr 13;
3 czerwca 1997 r. – w Szkole Podstawowej
nr 16 odbył się konkurs „Co wiesz o Żorach”.
I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta zdobyła 3 osobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej
nr 13, II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4,
a III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3. Piątego czerwca w konkursie indywidualnym
Omnibusem Żorskim została Mirella Brzoza
ze Szkoły Podstawowej nr 3;
3 czerwca 1998 r. – w kolejnym konkursie
Puchar Prezydenta zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 13, Omnibusem została
uczennica Szkoły Podstawowej nr 13 Kamila
Stadnik;
25 maja 1999 r. – w kolejnym konkursie Puchar zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej
nr 13, a 27 maja w konkursie indywidualnym
Omnibusem została Lucyna Jóźwiak ze Szkoły Podstawowej nr 13;
29 maja 2000 r. – odbył się kolejny konkurs
„Co wiesz o Żorach”. Puchar zdobyło Gimnazjum nr 6, a 2 czerwca tytuł Omnibusa zdobył
Krzysztof Trojniarz z tego samego Gimnazjum.
Po raz pierwszy, w wyniku reformy szkolnictwa
w konkursie wzięli udział gimnazjaliści;
12 czerwca 2001 r. – w kolejnym konkursie
zdobywcą Pucharu Prezydenta Miasta zostało
Gimnazjum nr 6, a indywidualnie Omnibusem Grzegorz Ponikierski z Gimnazjum nr 6;
8 czerwca 2002 r. – Puchar Prezydenta w konkursie „Co wiesz o Żorach” zdobyło Gimnazjum nr 6, a 12 czerwca Omnibusem został
uczeń Gimnazjum nr 6 Tomasz Serwotka;
28 maja 2003 r. – w kolejnej edycji konkursu
„Co wiesz o Żorach” zdobywcą Pucharu zostało Gimnazjum nr 1, Omnibusem została
Julia Zaporowska z Gimnazjum nr 1;
25 maja 2004 r. – w konkursie drużynowym
Puchar Prezydenta zdobyło Gimnazjum nr 1,
a w konkursie indywidualnym 2 czerwca Omnibusem Żorskim została Dominika Kontny
z Gimnazjum nr 1;

Finał konkursu „Co wiesz o Żorach” – 2008 r.

Stanisław Szwarc prowadzący konkurs dla publiczności

Zwycięska drużyna w konkursie
„Co wiesz o Żorach” – 2009 r.

- 25 maja 2005 r. – w konkursie „Co wiesz
o Żorach” Puchar zdobyło Gimnazjum nr 1,
a 2 czerwca w konkursie indywidualnym Omnibusem został Łukasz Wojewoda z Gimnazjum nr 6;
- 23 maja 2006 r. – Puchar Prezydenta zdobyło
Gimnazjum nr 6 , w konkursie indywidualnym,
który odbył się 1 czerwca I miejsce zajęła Katarzyna Świeczka z Gimnazjum nr 6, jednak ze
względu na brak wymaganego limitu punktów,
nie otrzymała tytułu „Omnibusa Żorskiego”;
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- 5 czerwca 2007 r. – w konkursie „Co wiesz o
Żorach” Puchar zdobyło Gimnazjum nr 1, tytuł „Omnibusa Żorskiego” zdobyła Katarzyna
Czernik z Gimnazjum nr 2;
- 28 maja 2008 r. – w kolejnym konkursie Puchar zdobyło Gimnazjum nr 1, a 5 czerwca
Omnibusem Żorskim została Katarzyna Góras z Gimnazjum nr 2;
- 28 maja 2009 r. – Puchar w kolejnym konkursie zdobyło Gimnazjum nr 1, Omnibusem została Jagoda Krzysztofik z Gimnazjum nr 1;
- 8 czerwca 2010 r. – w konkursie „Co wiesz
o Żorach” Puchar zdobyło Gimnazjum nr 1,
Omnibusem Żorskim została Alicja Bazgier
z Gimnazjum nr 1;
- 23 maja 2011 r. – Puchar Prezydenta w kolejnym konkursie zdobyło Gimnazjum nr 1,
a 2 czerwca tytuł Omnibusa otrzymała Justyna Szewczyk z Gimnazjum nr 1;
- 16 maja 2012 r. – w jubileuszowym konkursie
„Co wiesz o Żorach” Puchar zdobyła drużyna
z Gimnazjum nr 1, a 4 czerwca tytuł Omnibusa zdobyła Aleksandra Domin z Gimnazjum nr 1. Na konkurs zaproszono wszystkich
dotychczasowych zdobywców zaszczytnego
tytułu „Omnibus Żorski”. Zostali oni obdarowani specjalnie wykonanymi medalionami
ceramicznymi z napisem „Omnibus Żorski”
– laureat konkursu „Co wiesz o Żorach”. Od
tego roku medalion jest wręczany każdemu
zdobywcy tytułu Omnibusa;
- 24 maja 2013 r. – w kolejnym konkursie wiedzy dla gimnazjalistów „Co wiesz o Żorach”
zdobywcą Pucharu Prezydenta zostało Gimnazjum nr 4, a 3 czerwca w konkursie indywidualnym o tytuł „Omnibusa Żorskiego” wygrał
uczeń Gimnazjum nr 1 Sebastian Iwanek;
- 23 maja 2014 r. – w konkursie drużynowym
Puchar zdobyło Gimnazjum nr 1, a 3 czerwca w konkursie indywidualnym Omnibusem
Żorskim został Marcin Hajdecki z Gimnazjum nr 1;
- 25 maja 2015 r. – Puchar w drużynowym
konkursie „Co wiesz o Żorach” zdobyło Gim-

nazjum nr 4, a 3 czerwca w konkursie indywidualnym tytuł Omnibusa zdobyła Julia
Brachman z Gimnazjum nr 4;
- 23 maja 2016 r. – w kolejnym konkursie Puchar Prezydenta Miasta Żory w konkursie
drużynowym zdobyła drużyna Gimnazjum
nr 1, a 3 czerwca w konkursie indywidualnym
tytuł Omnibusa Żorskiego zdobyła Alicja
Kowalczyk z Gimnazjum nr 2.
W 2012 roku rozpoczęła się nowa odsłona
finału konkursu indywidualnego o tytuł „Omnibusa Żorskiego”, a mianowicie po raz pierwszy
wykorzystano technikę cyfrową do prezentacji
tabeli punktowej. Natomiast od 2015 roku konkurs indywidualny jest całkowicie obsługiwany
przez program komputerowy, który stworzyli
młodzi członkowie Towarzystwa – Marta Krzyk
i Mateusz Malaca.
Poziom wiedzy uczestników konkursu „Co
wiesz o Żorach” z roku na rok rośnie, choć pytania nie są łatwe i wymagają dogłębnego przestudiowania historii miasta. Pytania przygotowują
Barbara Kieczka i Grzegorz Utrata w oparciu
o treści programowe przedmiotu „Dzieje Żor”
oraz aktualne wydarzenia. Zwycięzca konkursu
indywidualnego, oprócz tytułu „Omnibusa Żorskiego” i medalu, otrzymuje laptop, a zwycięska
drużyna otrzymuje Puchar Prezydenta Miasta
i cenne nagrody rzeczowe. Od kilku lat po zakończeniu konkursu wydawana jest jednodniówka,
w której prezentowane są wyniki konkursu oraz
fotografie laureatów i zdjęcia z przebiegu konkursu.

Medalion dla zdobywcy tytułu „Omnibus Żorski”
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Finał konkursu „Co wiesz o Żorach” – 2011 r.

Finał konkursu „Co wiesz o Żorach” – 2012 r.

Zwycięska drużyna XXXVII konkursu „Co wiesz o Żorach” – 2014 r.

Finał konkursu „Co wiesz o Żorach” – 2015 r.

Finał XXXIX konkursu „Co wiesz o Żorach” – 2016 r.

Konkurs „Czy znasz swoją dzielnicę?” w SP 1
w dzielnicy Kleszczówka
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Nagrody i wyró¯nienia

ziałalność Towarzystwa została doceniona przez władze miasta i wyróżniona za całokształt działalności na odcinku
promocji miasta Nagrodą Miejską Phoenix Sariensis za rok 2001. 25 stycznia 2002 roku statuetkę i dyplom odebrali członkowie Zarządu wraz
z Prezesem Honorowym Pawłem Lokajem.

ki. Konkurs trwał od 1 czerwca 1968 roku do
31 maja 1969 roku. W wyniku konkursu Towarzystwo otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych, którą przeznaczono na zakup
talerzy i szklanych pucharów z emblematami
przygotowywanego jubileuszu 700-lecia Żor,
w celu przeznaczenia ich na akcję promocyjną.

Nagrodą tą zostali również wyróżnieni indywidualnie członkowie Towarzystwa:
- w 2003 r. – Jan Delowicz;
- w 2004 r. – Stanisław Szwarc;
- w 2005 r. – Andrzej Żabka;
- w 2008 r. – Barbara Kieczka;
- w 2013 r. – Grzegorz Utrata;
- w 2015 r. – Henryk Buchalik.
Na przestrzeni 50 lat działalności Towarzystwo otrzymywało także inne nagrody i wyróżnienia. W 1968 roku TMRŻ przystąpiło do
ogólnopolskiego konkursu „Bliżej życia”, którego
organizatorem było Ministerstwo Kultury i Sztu-

Od władz miasta TMRŻ otrzymało dotację
(24.04.1971 r.) na wydanie księgi pamiątkowej
oraz nagrodę pieniężną za wkład w organizację
jubileuszu 700-lecia miasta Żory. W 1978 roku
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przyznał dla Towarzystwa
Miłośników Miasta Żory nagrodę pieniężną
w wysokości 25.000 złotych z przeznaczeniem
na zakup wyposażenia i pokrycie wydatków
związanych z jego działalnością. Natomiast kwotę 5.000 złotych przyznano dla najbardziej twórczych członków TMMŻ.
W 1979 roku Towarzystwo otrzymało wyróż-
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Statuetka „Przyjaciel Muzeum Miejskiego w Żorach”

nienie i nagrodę pieniężną w konkursie na najaktywniejszą działalność towarzystw miłośników
miast, zorganizowanym przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w wyniku
konkursu na najlepiej działające towarzystwo
regionalne w Polsce, TMMŻ otrzymało od Ministerstwa Kultury i Sztuki „Dyplom honorowy za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury”.
W 1988 roku ponownie wzięło udział w ogólnopolskim konkursie „Bliżej regionu – bliżej kraju”,
tym razem otrzymując z Ministerstwa list z wyrazami uznania dla Towarzystwa.
W 2010 roku TMMŻ zostało wyróżnione
certyfikatem „Przyjaciel Muzeum Miejskiego”.
W tym samym roku Towarzystwo otrzymało
„Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego” przyznaną przez Sejmik
Województwa Śląskiego. Działalność edukacyjna Towarzystwa, szczególnie w zakresie edukacji

Prezes H. Buchalik prezentuje dyplom i „Złotą Odznakę
Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego”

regionalnej „Dzieje Żor” została wyróżniona na
Kongresie Towarzystw Regionalnych.
W 2012 roku Towarzystwo ustanowiło własną
nagrodę „Tryptyk Żorski” przyznawaną osobom,
instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom
i firmom najbardziej zasłużonym w działaniach
na rzecz rozpowszechniania historii miasta,
utrwalania pamięci o ludziach dla niego zasłużonych, kultywowania tradycji w zakresie kultury
i edukacji regionalnej, propagowania walorów
miasta, jego zabytków itp.
Nagrodą jest drewniana szkatułka, która po
rozłożeniu ukazuje trzy rysunki zrobione tech-

Nagroda TMMŻ „Tryptyk Żorski”
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niką sitodruku na ceramicznym podłożu, przedstawiające żorską Starówkę oraz dwie bramy
miejskie. Pomysłodawcą nagrody jest Henryk
Buchalik, ówczesny prezes TMMŻ, autorem
projektu jest Stanisław Szwarc, a wykonawcą żorski artysta – Alojzy Błędowski. Laureat nagrody
otrzymuje jednocześnie certyfikat z nadaniem
tytułu „Miłośnika Żor”.
Laureatami nagrody „Tryptyk Żorski” zostali:
- w 2012 r. : Edward Burcek, Paweł Lokaj, Antoni Rajch, Bogusław Wyrobek;
- w 2013 r. : Grzegorz Utrata, Henryk Skupień;
- w 2014 r. : Barbara Kieczka, Stanisław Szwarc,
Kazimierz Herman;
- w 2015 r. : Barbara Wyrobek-Kaczmarczyk,
Andrzej Schmidt;
- w 2016 r. : Maria Krzemińska-Briss.

Towarzystwo przyznaje też tytuły honorowe dla swoich członków i sympatyków. Tytułami Honorowego Prezesa zostali uhonorowani:
Józef Krysztafkiewicz (1986 r.) i Paweł Lokaj
(1991 r.), a tytuły Honorowego Członka otrzymali: Jerzy Kucharczyk (dyrektor Rybnickiego
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, 1967 r.),
dr Józef Szyrocki (dyrektor Narodowego Banku Polskiego w Katowicach, 1968 r.), prof. Józef Pieter (wykładowca Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, 1970 r.), prof. Kazimierz Popiołek (pierwszy rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, 1970 r.), Leokadia Koper (1995
r.), Antoni Rajch (2000 r.), Alojzy Buchalik
(2000 r.), Edward Burcek (2011 r.), Lucjan Kreiss (2012 r.), Wanda Zdrójkowska (2012 r.), Barbara Wyrobek-Kaczmarczyk (2012 r.).

Barbara Wyrobek-Kaczmarczyk i Andrzej Schmidt –
laureaci „Tryptyków Żorskich” – 2015 r.

Barbara Kieczka i Stanisław Szwarc w czasie ceremonii wręczania
„Tryptyku Żorskiego” – 2014 r.
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TMM¯ obecnie

2005 roku TMMŻ uzyskało status
Organizacji Pożytku Publicznego,
co umożliwia mu m.in. pozyskiwanie od darczyńców 1% z kwoty podatku z przeznaczeniem na statutową działalność.
Obecnie siedziba Towarzystwa znajduje się
przy ulicy Dworcowej 7. Członkowie Zarządu
pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz.
17.00-18.00. Informacje na temat bieżącej działalności Towarzystwa dostępne są na stronie internetowej www.tmmz.zory.pl.
Dzięki zgromadzonym przez członków Towarzystwa dokumentom, fotografiom i relacjom

naocznych świadków dysponujemy dziś obszerną wiedzą na temat wielu wydarzeń w historii
miasta. Są to zarówno zbiory biblioteczne, fotograficzne i nagrania dźwiękowe, jak też różnego
rodzaju obiekty i pamiątki.
Członkowie Zarządu podczas pełnionych
dyżurów w siedzibie Towarzystwa, nierzadko
udzielają konsultacji nauczycielom i uczniom,
a także studentom piszącym prace o historii Żor.
Powstały też dwie prace poświęcone Towarzystwu:
w 2003 roku „Działalność naukowa Towarzystwa
Miłośników Miasta Żory” autorstwa Krystyny
Jurkowskiej oraz w 2013 roku „Rola Towarzystwa

Członkowie TMMŻ z wizytą u Zygmunta Łukaszczyka – Wojewody Śląskiego
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TMMŻ angażuje naukowców z ośrodków
akademickich do badań dziejów miasta i wspiera wszelkie prace naukowe w tym temacie. Praca
wykonywana przez TMMŻ służy miastu i jego
mieszkańcom, buduje więzi z Żorami, zwłaszcza
w przedstawicielach młodego pokolenia, formuje tożsamość zbiorową mieszkańców miasta
i jego pamięć zbiorową. Towarzystwo Miłośników Miasta Żory jest ważnym partnerem dla instytucji kulturalnych i oświatowych oraz władz
miasta, które doceniają działania Towarzystwa,
dając temu niejednokrotnie wyraz wspierając finansowo i organizacyjnie jego inicjatywy.
Cele Towarzystwa nie uległy zbyt dużej zmianie na przestrzeni 50 lat. Dzięki upowszechnieniu żorskiej historii w ramach przedsięwzięć
kulturalnych i edukacji regionalnej, mieszkańcy
miasta, bez względu na wiek, zdobywają podstawowe informacje na temat swojej miejscowości,
a utrwalanie obecnego stanu wiedzy o Żorach
pozwoli na przekazywanie jej następnym pokoleniom. Ochrona zabytków, pomników, pamiątek
zapobiega zniszczeniu źródeł wiedzy i świadectw
historii Żor, a upamiętnienie zasłużonych dla
miasta ludzi zwraca uwagę obecnych mieszkańców na ich osiągnięcia w różnych dziedzinach
życia, a także ich miejscew dziejach miasta.

Miłośników Miasta Żory w promocji kultury miasta Żory” autorstwa Agnieszki Kniaź.
Członkowie Towarzystwa to prawdziwi miłośnicy Żor, czynnie angażujący się w życie kulturalne, a ich działalność nie ogranicza się jedynie do
inicjatyw podejmowanych w ramach stowarzyszenia. Wielokrotnie urzędujący prezes TMMŻ
powoływany jest w skład Kapituły Nagrody Phoenix Sariensis. Członek Zarządu TMMŻ Grzegorz Utrata jest Przewodniczącym Rady Muzeum Miejskiego. Były prezes Henryk Buchalik
jest uczestnikiem Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic
i Placów Publicznych. Jan Delowicz i Stanisław
Szwarc (a w latach 1995-2010 także Barbara
Kieczka) są w zespole redakcyjnym „Kalendarza
Żorskiego”. Członkowie TMMŻ współpracują
też z redakcją „Kalendarza Żorskiego dla Dzieci”.
Z kolei członek Towarzystwa i jego długoletni wiceprezes Stanisław Szwarc jest autorem
projektów wielu obiektów na terenie miasta takich jak: Brama Górna (Cieszyńska) na Skwerze
Rzemieślników i Brama Dolna (Krakowska) na
rondzie w okolicach ulicy Dolne Przedmieście,
pomnik więźniów oświęcimskich na cmentarzu
przy ulicy Smutnej, tablica upamiętniająca Otto
Sterna na ścianie budynku Urzędu Miejskiego na
rynku i wiele innych.

Wspólne zdjęcie części uczestników Walnego Zgromadzenia TMMŻ – 10.03.2014 r.
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W£adze Towarzystwa
na przestrzeni 50-lecia dzia£alnoŒci

tatut Towarzystwa Miłośników Miasta Żory określa organy stanowiące władze Towarzystwa. Są nimi:
1/ Walne Zgromadzenie
- sprawozdawcze Zarząd zwołuje raz w roku, na którym składa sprawozdanie z rocznej pracy Zarządu
i na wniosek Komisji Rewizyjnej otrzymuje absolutorium;
- sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata dla wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2/ Zarząd
Wybierany jest na 4-roletnią kadencję w ilości 11 osób. Składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów,
sekretarza i jego zastępcy, skarbnika i jego zastępcy oraz 4 członków. Podział tych funkcji następuje na
pierwszym posiedzeniu Zarządu.
3/ Komisja Rewizyjna
Składa się z trzech członków wybieranych spoza członków Zarządu, którzy dzielą między siebie funkcje przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członka Komisji. Komisja Rewizyjna kontroluje
wydatki Towarzystwa i stan majątkowy.
W okresie istnienia Towarzystwa zostało zwołane jeden raz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po
śmierci pierwszego Prezesa Zygmunta Laskowskiego w celu wyboru nowego prezesa.
Składy Zarządów i Komisji Rewizyjnych wybieranych na kolejne 4-letnie kadencje przedstawiają się
następująco:
I Kadencja: 21 lutego 1967 r. – 23 lutego 1969 r.

Zygmunt Laskowski

Dnia 28 lutego 1967 r. ukonstytuował się Zarząd:
- Prezes – Zygmunt Laskowski
- Wiceprezes – Bolesław Nogowczyk
- Wiceprezes – Hubert Oberaj
- Sekretarz – Halina Oberaj
- Zastępca sekretarza – Józef Krysztafkiewicz
- Skarbnik – Zenon Kaleta
- Zastępca skarbnika – Alojzy Dudek
- Członkowie – Michał Hilewicz, Brunon Przeliorz, Stefan Łytkowski,
Fryderyk PietrzykKomisja Rewizyjna: Maksymilian Kuczera, Bolesław Kuś, Jan Szymura, Jerzy Rojek
Sąd Koleżeński: Jadwiga Bałdyk, Jerzy Karaś, Franciszek Koba, Paweł Lokaj,
Sylwin Łypek, Bogusław Rubiś.
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II Kadencja: 24 lutego 1969 r. – 26 lutego 1973 r.
- Prezes – Zygmunt Laskowski
- Wiceprezes – Hubert Oberaj
- Wiceprezes – Bolesław Nogowczyk
- Sekretarz – Halina Oberaj
- Zastępca sekretarza – Leopold Kadłubiec
- Skarbnik – Zenon Kaleta
- Członkowie: Stefan Łytkowski, Władysław Gliński, Józef Krysztafkiewicz,
Michał Hilewicz, Kazimierz Małczak, Paweł Lokaj
Komisja Rewizyjna: Jerzy Rojek, Maksymilian Kuczera, Czesław Kuś
Sąd Koleżeński: Adam Synoradzki, Stefania Daszkiewicz, Franciszek Koba,
Bolesław Wieczorek, Ernest Laluszny.

Józef Brząkalik

III Kadencja: 27 lutego 1973 r. – 12 maja 1976 r.
- Prezes – Zygmunt Laskowski / Józef Brząkalik
- Wiceprezes – Józef Brząkalik
- Wiceprezes – Paweł Lokaj
- Sekretarz – Ewa Dudek
- Skarbnik – Urszula Rosenstrauch
- Członkowie: Alojzy Buchalik, Władysław Gliński, Zenon Kaleta, Józef
Krysztafkiewicz, Ryszard Leśnikowski, Stefan Łytkowski, Bolesław Nogowczyk, Brunon Przeliorz, Bogusław Rubiś, Walenty Sobik, Emil Tomecki,
Waldemar Weisman
25 października 1974 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Po śmierci (16.06.1974 r.) Zygmunta Laskowskiego na funkcję prezesa
powierzono Józefowi Brząkalikowi – dotychczasowemu Wiceprezesowi.

Paweł Lokaj

-

IV Kadencja: 13 maja 1976 r. – 23 listopada 1978 r.
Prezes – Paweł Lokaj
Wiceprezes – Józef Brząkalik
Wiceprezes – Brunon Przeliorz
Sekretarz – Ewa Rotter
Skarbnik – Urszula Rosenstrauch
Członkowie: Zygmunt Smyczek, Halina Oberaj, Józef Krysztafkiewicz, Ewa
Dudek, Stanisław Probosz, Antoni Nowicki, Bogusław Sawicki, Marian Cieśla, Wilhelm Łękawski, Lucjan Kreiss, Zygmunt Orlik, Zbigniew Węgrzyn.
V Kadencja: 24 listopada 1978 r. – 15 marca 1981 r.
Prezes – Paweł Lokaj
Wiceprezes – Józef Brząkalik
Wiceprezes – Brunon Przeliorz
Sekretarz – Ewa Rotter
Skarbnik – Urszula Rosenstrauch
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- Członkowie: Zygmunt Smyczek, Józef Krysztafkiewicz, Halina Oberaj, Ewa
Dudek, Stanisław Probosz, Antoni Nowicki, Bogusław Sawicki, Marian Cieśla, Wilhelm Łękawski, Lucjan Kreiss, Zygmunt Orlik, Zbigniew Węgrzyn.

Edward Burcek

-

VI Kadencja: 16 marca 1981 r. – 28 listopada 1983 r.
Prezes – Paweł Lokaj
Wiceprezes – Józef Brząkalik
Wiceprezes – Brunon Przeliorz
Sekretarz – Jan Delowicz
Skarbnik – Urszula Rosenstrauch
Członkowie: Edward Białecki, Stefania Gorol, Lucjan Kreiss, Stanisław Probosz, Józef Krysztafkiewicz, Ewa Rotter, Zbigniew Węgrzyn.

-

VII Kadencja: 29 listopada 1983 r. – 23 listopada 1986 r.
Prezes – Paweł Lokaj
Wiceprezes – Edward Burcek
Wiceprezes – Stefan Pinocy
Sekretarz – Jan Delowicz
Skarbnik – Danuta Nowek
Członkowie: Józef Krysztafkiewicz, Alojzy Buchalik, Aleksandra Krzyściak,
Damian Kubica, Elżbieta Grymel.

-

VIII Kadencja: 24 listopada 1986 r. – 17 stycznia 1991 r.
Prezes – Paweł Lokaj
Wiceprezes – Leokadia Koper
Wiceprezes – Edward Burcek
Sekretarz – Maria Krzemińska-Briss
Zastępca sekretarza – Barbara Kieczka
Skarbnik – Wanda Zdrójkowska
Zastępca skarbnika – Alojzy Buchalik
Członkowie: Jan Delowicz, Elżbieta Grymel, Damian Kubica,
Antoni Rajch.

IX Kadencja: 18 stycznia 1991 r. – 20 lutego 1995 r.
- Prezes – Edward Burcek
- Wiceprezes – Leokadia Koper
- Wiceprezes – Damian Kubica
- Sekretarz – Wanda Zdrójkowska
- Zastępca sekretarza – Barbara Kieczka
- Skarbnik – Maria Krzemińska-Briss
- Zastępca skarbnika – Lucyna Chodacka
- Członkowie: Krystian Stępień, Jan Delowicz, Zbigniew Kożuch, Grzegorz
Utrata
Komisja Rewizyjna: Bogusław Wyrobek, Alojzy Buchalik, Antoni Rajch.
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X Kadencja: 21 lutego 1995 r. – 14 marca 1999 r.
- Prezes – Edward Burcek
- Wiceprezes – Damian Kubica
- Wiceprezes – Grzegorz Utrata
- Sekretarz – Barbara Kieczka
- Zastępca sekretarza – Wanda Zdrójkowska
- Skarbnik – Maria Krzemińska-Briss
- Zastępca skarbnika – Jan Delowicz
- Członkowie: Lucyna Chodacka, Zbigniew Kożuch, Krystian Stępień,
Andrzej Pałuchowski
Komisja Rewizyjna: Bogusław Wyrobek, Antoni Rajch, Alojzy Buchalik.

Henryk Skupień

XI Kadencja: 15 marca 1999 r. – 5 czerwca 2003 r.
- Prezes – Henryk Skupień
- Wiceprezes – Edward Burcek
- Wiceprezes – Grzegorz Utrata
- Sekretarz – Lucyna Chodacka
- Zastępca sekretarza – Jan Delowicz
- Skarbnik – Maria Krzemińska-Briss
- Zastępca skarbnika – Krystian Stępień
- Członkowie: Zbigniew Kożuch, Damian Kubica, Stanisław Szwarc,
Andrzej Pałuchowski
Komisja Rewizyjna: Bogusław Wyrobek, Alojzy Buchalik, Antoni Rajch.
XII Kadencja: 6 czerwca 2003 r. – 22 kwietnia 2007 r.
- Prezes – Henryk Skupień
- Wiceprezes – Grzegorz Utrata
- Wiceprezes – Stanisław Szwarc
- Sekretarz – Lucyna Chodacka
- Skarbnik – Maria Krzemińska-Briss
- Członkowie: Edward Burcek, Jan Delowicz, Kazimierz Herman,
Andrzej Pałuchowski, Stanisław Pidek, Andrzej Schmidt
Komisja Rewizyjna: Bogusław Wyrobek, Alojzy Buchalik, Antoni Rajch.

Grzegorz Utrata

-

XIII Kadencja: 23 kwietnia 2007 r. – 23 marca 2011 r.
Prezes – Grzegorz Utrata / Henryk Skupień / Henryk Buchalik
Wiceprezes – Stanisław Szwarc
Wiceprezes – Henryk Buchalik
Sekretarz – Joanna Dyrna
Zastępca sekretarza – Mirosława Bieg
Skarbnik – Bogusław Wyrobek
Zastępca skarbnika – Maria Krzemińska-Briss
Członkowie: Jan Delowicz, Henryk Skupień, Barbara Kieczka,
Kazimierz Herman
58

Komisja Rewizyjna: Edward Burcek, Alojzy Buchalik, Antoni Rajch.
Zmiany w składzie Zarządu
1/ Na posiedzeniu Zarządu 30 kwietnia 2007 roku przyjęto rezygnację
Grzegorza Utraty z funkcji prezesa ze względu na stan zdrowia. Postanowiono
funkcję prezesa powierzyć członkowi Zarządu Henrykowi Skupniowi. Grzegorz Utrata pozostał członkiem Zarządu.
2/ Na posiedzeniu Zarządu 7 stycznia 2008 roku przyjęto rezygnację z funkcji prezesa Henryka Skupnia. Prezesem wybrano dotychczasowego Wiceprezesa Henryka Buchalika. Henryk Skupień pozostał członkiem Zarządu. Funkcję
wiceprezesa powierzono Marii Krzemińskiej-Briss, a sekretarza – po rezygnacji
Joanny Dyrna – Mirosławie Bieg. Zmiany te uzyskały aprobatę Walnego Zgromadzenia w dniu 24 marca 2009 roku.

Henryk Buchalik

Maria Pałuchowska

XIV Kadencja: 24 marca 2011 r. – 10 marca 2015 r.
- Prezes – Henryk Buchalik
- Wiceprezes – Janusz Koper
- Wiceprezes – Stanisław Szwarc
- Sekretarz – Halina Pawliczek
- Zastępca sekretarza – Mirosława Bieg
- Skarbnik – Bogusław Wyrobek
- Zastępca skarbnika – Grzegorz Utrata
- Członkowie: Marek Kołodziejczyk, Jadwiga Tabor, Michał Wojtynek,
Barbara Kieczka
Komisja Rewizyjna: Edward Burcek, Maria Krzemińska-Briss,
Maria Pałuchowska
Zmiany w składzie Zarządu:
Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym 14 marca 2013 roku z członkostwa w Zarządzie zrezygnowali: wiceprezes Janusz Koper i Jadwiga Tabor.
Walne Zgromadzenie wybrało na wiceprezesa Jana Zegrodzkiego i na członka
Zarządu Urszulę Krzyk.
XV Kadencja: 11 marca 2015 r. – 2018 r.
- Prezes – Maria Pałuchowska
- Wiceprezes – Stanisław Szwarc
- Wiceprezes – Urszula Krzyk
- Sekretarz – Halina Pawliczek
- Zastępca sekretarza – Mirosława Bieg
- Skarbnik – Bogusław Wyrobek
- Zastępca skarbnika – Grzegorz Utrata
- Członkowie: Leokadia Buchman, Józef Dziendziel, Jan Zegrodzki,
Mateusz Malaca.
Komisja Rewizyjna: Maria Krzemińska-Briss, Lucyna Chodacka,
Barbara Kieczka.
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Członkowie Zarządu TMMŻ z życzeniami u Antoniego Rajcha – wieloletniego członka Zarządu
– z okazji jego 95. urodzin w dniu 26 września 2011 r.
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KAL ENDARIUM

24 I 1967 – odbyło się organizacyjne zebranie, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Towarzystwa
Przyjaciół Regionu Żorskiego. Powołano komisję do opracowania statutu.
2 I 1967 – komisja przygotowała projekt statutu.
22 II 1967 – pierwsze Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego.
Uchwalono statut, dokonano wyboru pierwszego Zarządu .
28 II 1967 – ukonstytuował się pierwszy Zarząd TMRŻ. Powołano komisje: historycznowydawniczą, kulturalno-oświatową, organizacyjno-programową.
12 V 1967 – decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Urzędu Spraw Wewnętrznych
nr SW III 080/24/67 Towarzystwo Miłośników Regionu Żorskiego otrzymało
osobowość prawną i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem 2692.
IX 1967 – wydany został pierwszy numer biuletynu informacyjnego „Informator TMRŻ”.
XII 1967 – liczba członków TMRŻ do końca roku wynosiła 116 osób.
14 III 1968 – TMRŻ przeprowadziło międzyszkolny konkurs z nagrodami na temat „Czy znasz
Żory?”.
5 VI 1968 – z okazji Dnia Działacza Kultury TMRŻ przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu
pod hasłem „Bliżej życia”, zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Główny Zarząd Związku Zachodniego oraz redakcję „Kuriera Polskiego”. Jego celem
była aktywizacja mniejszych miast w działalności kulturalno-oświatowej.
15 VII 1968 – ukazał się drugi numer „Informatora TMRŻ”.
XII 1968 – liczba członków do końca roku wynosiła 160 osób.
17 II 1969 – drugie Walne Zgromadzenie TMRŻ. Dokonano wyboru składu nowego Zarządu.
24 II 1969 – ukonstytuował się Zarząd TMRŻ – II kadencji.
17 V 1969 – TMRŻ przeprowadziło międzyszkolny konkurs recytatorski z okazji Dni Oświaty,
Książki i Prasy.
VI 1969 – ukazał się kolejny, trzeci numer „Informatora TMRŻ”.
22 VII 1969 – „Kurier Polski” ogłosił wyniki konkursu „Bliżej życia”, w którym Towarzystwo
Miłośników Regionu Żorskiego otrzymało nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych.
XII 1969 – liczba członków wynosiła 259 osób.
14 I 1970 – TMRŻ na zebraniu poszerzonego Zarządu oraz w obecności miejscowych władz
zainicjowało i przedłożyło projekt realizacji obchodów jubileuszowych 700-lecia
miasta. Zainicjowano także powołanie do życia Miejskiego Komitetu Obchodów
Jubileuszowych, wydania Księgi Pamiątkowej, plakatu propagandowego i hejnału.
25 V 1970 – TMRŻ zorganizowało międzyszkolny konkurs „Czy znasz powiat rybnicki?”
25 V 1970 – ukazał się kolejny, czwarty numer „Informatora TMRŻ”.
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23 VII 1970 – zobowiązano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żorach i poszczególne
Referaty do uzgadniania z Komisją Ochrony Zabytków, działającą przy TMRŻ
wszelkich spraw związanych z zabytkową budową i rozbudową miasta.
15 IX 1970 – dzięki staraniom TMRŻ podjęto wstępne prace konserwatorskie związane
z konserwacją miejskich murów obronnych.
13 X 1970 – w MDK w Żorach odbyło się spotkanie Zarządu TMRŻ z aktywem kulturalnooświatowym z Jugosławii.
17 X 1970 – TMRŻ było współorganizatorem Okręgowego Zjazdu Społecznych Opiekunów
Ochrony Zabytków, które odbyło się w MDK w Żorach. Uczestnicy Zjazdu zwiedzili
też miasto.
17 X 1970 – ukazał się kolejny, piąty numer „Informatora TMRŻ”.
XII 1970 – liczba członków do końca roku wynosiła 179 osób.
I 1971 – ukazał się kolejny, szósty numer „Informatora TMRŻ”.
III 1971 – Towarzystwo Miłośników Regionu Żorskiego wydało siódmy numer „Informatora
TMRŻ” pt. „Kronika miasta Żor od 24 marca 1945 do 31 grudnia 1970” z dedykacją:
„Jubilatowi Żorom 1272-1972 poświęcają autorzy”.
24 IV 1971 – przyznano dotację celową w wysokości 30 tysięcy złotych dla TMRŻ na wydanie
„Kroniki Miasta za okres 1945-1970”.
V 1971 – z inicjatywy TMRŻ zorganizowano w Miejskim Domu Kultury sesję
popularnonaukową poświęconą 50. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego.
Prelekcję wygłosił rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr Kazimierz Popiołek.
23 VI 1971 – rozstrzygnięto konkurs na hejnał żorski. Wpłynęło 9 prac. Komisja konkursowa
najwyżej oceniła kompozycję Alfreda Paszendy „na dwie trąbki i puzon”. Hejnał ten
towarzyszył wszystkim uroczystościom jubileuszowym.
X 1971 – ukazał się kolejny, ósmy numer „Informatora TMRŻ”.
3-11 VI 1972 – Towarzystwo Miłośników Regionu Żorskiego aktywnie uczestniczyło
w obchodach 700-lecia miasta. Za wkład pracy w organizację obchodów Miejski
Komitet Obchodów 700-lecia Żor przyznał Zarządowi TMRŻ nagrodę pieniężną
w wysokości 4 tysięcy złotych.
3-11 VI 1972 – ukazała się „Pamiątkowa Księga Miasta Żory” wydana przez TMRŻ i Społeczny
Komitet Obchodów 700-lecia Żor.
9 VI 1972 – w dwóch pomieszczeniach na II piętrze starej części ratusza otwarto okolicznościową
wystawę z okazji 50-lecia przyłączenia Śląska do Macierzy. Organizatorem wystawy
było TMRŻ, a szczególnie Zygmunt Laskowski – prezes Towarzystwa i Władysław
Gliński – sekretarz, którzy osobiście zaangażowali się w zbieranie eksponatów wśród
mieszkańców.
IX 1972 – Towarzystwo Miłośników Regionu Żorskiego otrzymało od Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej bezpłatnie lokal na siedzibę Zarządu w budynku starego ratusza na
rynku.
27 II 1973 – odbyło się Walne Zgromadzenie TMRŻ. Dokonano wyboru nowego Zarządu –
III kadencji.
V 1973 – przygotowano kolejny, dziewiąty numer „Informatora TMRŻ”.
XII 1973 – liczba członków na koniec roku wynosiła 256 członków.
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16 VI 1974 – zmarł Zygmunt Laskowski, inicjator, założyciel i wieloletni prezes Towarzystwa
Miłośników Regionu Żorskiego.
25 X 1974 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TMRŻ. Członkowie uczcili pamięć prezesa
Zygmunta Laskowskiego i dokonali wyboru nowego prezesa, którym został Józef
Brząkalik.
1975 – na polecenie władz polityczno-administracyjnych miasta siedzibę TMRŻ
przeniesiono z powrotem do Miejskiego Domu Kultury.
XII 1975 – liczba członków wynosiła na koniec roku 187 osób.
13 V 1976 – Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego podjęło
uchwałę o zmianie dotychczasowej nazwy na Towarzystwo Miłośników Miasta
Żory. Dokonano też wyboru nowego Zarządu IV kadencji.
21 VII 1976 – na uroczystej sesji MRN dokonano pierwszego wpisu do „Księgi ludzi zasłużonych
dla miasta”. Wśród wpisanych znalazły się nazwiska członków Towarzystwa:
Zygmunta Laskowskiego, Pawła Lokaja i Sylwina Łypka.
6 IX 1976 – powołano komitet organizacyjny do obchodów 10-lecia Towarzystwa.
29 XI 1976 – na posiedzeniu Prezydium MRN – radny Paweł Lokaj, jako prezes TMMŻ,
przedstawił propozycję obchodzenia w przyszłym roku „Dni Żor”. Inicjatywa została
zaaprobowana przez Prezydium.
XII 1976 – liczba członków wynosiła na koniec roku 237 osób.
12 I 1977 – na wniosek Zarządu TMMŻ władze miasta postanowiły zorganizować po raz
pierwszy imprezę pod nazwą „Dni Żor”. Imprezę zaplanowano na dni 1-5 czerwca
1977 roku.
31 I 1977 – na sesji MRN radny Paweł Lokaj – prezes TMMŻ przedstawił projekt organizacji
„Dni Żor” jako imprezy corocznej nawiązującej do tradycji i historii miasta Żory.
17 V 1977 – na wniosek prezesa TMMŻ Pawła Lokaja zmieniono nazwę „Dni Żor” na „Żorską
Wiosnę Młodości”. Nazwę tę zaproponowała młodzież Liceum Ogólnokształcącego
im. Karola Miarki.
1 VI 1977 – w ramach pierwszych „Dni Żor” Zarząd TMMŻ zorganizował międzyszkolny
konkurs dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Co wiesz o Żorach?”. Konkurs
odbył się w Miejskim Domu Kultury.
18 VI 1977 – z inicjatywy członków TMMŻ opracowano projekty znaczków, breloczków,
proporczyków i pocztówek upamiętniających obchody pierwszych „Dni Żor”.
VI 1977 – ukazał się kolejny, dziesiąty numer „Informatora TMMŻ” pod nazwą „Żory moje
miasto”.
XII 1977 – liczba członków wynosiła na koniec roku 260 osób.
V 1978 – ukazał się kolejny, jedenasty numer „Informatora TMMŻ” pod nazwą „Żory miasto
przyszłości”.
21 VI 1978 – w czasie trwania Dni Żor, obchodzonych po raz pierwszy pod nazwą „Żorska
Wiosna Młodości”, Zarząd TMMŻ zorganizował w MDK międzyszkolny konkurs
dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Czy znasz Żory”.
24 XI 1978 – Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory dokonało wyboru
nowego Zarządu V kadencji.
7 XII 1978 – ukonstytuował się nowy Zarząd.
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20 XII 1978 – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przyznał dla
TMMŻ nagrodę pieniężną w wysokości 25.000 złotych z przeznaczeniem na zakup
wyposażenia i pokrycie wydatków związanych z jego działalnością oraz nagrodę
5.000 złotych dla najbardziej twórczych członków.
V-VI 1979 – z inicjatywy TMMŻ we wszystkich żorskich szkołach odbyły się spotkania
z uczestnikami powstań śląskich z okazji 60. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego
i z przedstawicielami Ludowego Wojska Polskiego z okazji wybuchu II wojny światowej.
1 VI 1979 – w dniach trwania Żorskiej Wiosny Młodości odbył się kolejny konkurs „Czy znasz
Żory”.
V 1979 – ukazał się kolejny, dwunasty numer „Informatora TMMŻ”.
29 IX 1979 – w wyniku konkursu na najlepiej działające towarzystwo regionalne w Polsce, TMMŻ
otrzymało od Ministerstwa Kultury i Sztuki dyplom honorowy „Za osiągnięcia
w upowszechnianiu kultury”.
XII 1979 – liczba członków na koniec roku wynosiła 508 osób.
1979 – TMMŻ otrzymało wyróżnienie i nagrodę pieniężną w konkursie zorganizowanym
przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego na najaktywniejszą działalność
towarzystw miłośników miast.
V 1980 – ukazał się kolejny, trzynasty numer „Informatora TMMŻ”.
VI 1980 – z okazji Żorskiej Wiosny Młodości zorganizowano kolejny konkurs „Czy znasz Żory”.
1980 – z inicjatywy TMMŻ Miejska Rada Narodowa w Żorach podjęła uchwałę o nadaniu
nowo powstającemu osiedlu imienia „Osiedla Władysława Pawlikowskiego”,
nauczyciela, obrońcy miasta, poległego 1.09.1939 roku.
1980/81 – TMMŻ było współtwórcą założenia Młodzieżowego Centrum Kultury na Osiedlu
700-lecia Żor.
16 III 1981 – Walne Zgromadzenie TMMŻ dokonało wyboru nowego Zarządu – VI kadencji.
6 IV 1981 – ukonstytuował się nowy Zarząd.
V 1981 – ukazał się kolejny, czternasty numer „Informatora TMMŻ” pod nazwą „Żory – moje
miasto”.
V 1981 – w dniach trwania Żorskiej Wiosny Młodości TMMŻ zorganizowało konkurs dla
uczniów szkół podstawowych „Czy znasz Żory”.
VI 1981 – Polskie Radio i Telewizja nagrały programy o działalności TMMŻ.
X 1981 – liczba członków wynosiła 505 osób.
1 XII 1981 – władze miasta przekazały na siedzibę Zarządu oraz Izbę Muzealną budynek przy
ulicy Traugutta.
13 XII 1981 – stan wojenny zawiesił działalność wszystkich organizacji społecznych w Polsce.
18 X 1982 – TMMŻ wznowiło swoją statutową działalność.
28 V 1983 – w ramach Żorskiej Wiosny Młodości Zarząd TMMŻ zorganizował w MDK kolejny
konkurs „Czy znasz Żory”.
29 XI 1983 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonało wyboru nowego Zarządu
TMMŻ – VII kadencji.
1 I 1984 – liczba członków wynosiła 276 osób.
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13 IV
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1984 – TMMŻ wraz z Towarzystwami z Jastrzębia, Leszczyn, Rybnika i Wodzisławia wydało
pierwszy numer wydawnictwa pt. „Kroniki Rybnickie”.
1984 – podczas Żorskiej Wiosny Młodości odbył się kolejny konkurs „Czy znasz Żory” dla
uczniów szkół podstawowych.
1984 – stałą ekspozycję i wystawy w Izbie Regionalnej zwiedziło 848 osób.
1984 – TMMŻ było współtwórcą inicjatywy upamiętnienia istnienia w Żorach obozu dla
ludności wysiedlonej „Polenlager 95”. Tablicę zlokalizowano w sąsiedztwie byłego
obozu przy ulicy Męczenników Oświęcimskich.
1984 – Zarząd Towarzystwa przygotował uroczyste obchody 45. rocznicy wybuchu
II wojny światowej z udziałem weteranów wojennych oraz rodzin obrońców miasta
z 1939 roku. Odsłonięto tablicę z nazwiskami żołnierzy WP poległych w obronie
Żor 1 września 1939 roku.
1985 – liczba członków wynosiła 282 osoby.
1985 – uroczyste przejęcie odnalezionego po 40 latach sztandaru dawnego Towarzystwa
Matek Polek w Żorach. Byłe członkinie Towarzystwa p. Tekla Mandla i Akwilina
Wyrobek przekazały sztandar Prezydentowi Żor Grzegorzowi Utracie, który z kolei
przekazał go do Izby Muzealnej TMMŻ.
1985 – w ramach Żorskiej Wiosny Młodości odbył się kolejny konkurs „Czy znasz Żory”.
1985 – w Izbie Muzealnej odbyło się spotkanie z mistrzem świata w akrobatyce szybowcowej
kapitanem pilotem Jerzym Makulą, rodowitym żorzaninem, który w 1985 roku
zdobył ten zaszczytny tytuł. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prezentująca zdobyte
w Jego karierze sportowej trofea.
1986 – odbył się kolejny konkurs „Czy znasz Żory” podczas trwania Żorskiej Wiosny
Młodości.
1986 – Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory wybrało nowy Zarząd
VIII kadencji. Podjęto też uchwałę o nadaniu tytułu „Honorowego Prezesa” Józefowi
Krysztafkiewiczowi, jednemu z założycieli TMMŻ.
1987 – odbyło się spotkanie z żorzaninem Bernardem Kuczerą, który był współtwórcą
zbudowanego przy KWK „Moszczenica” jachtu „Czarny Diament”, na którym
opłynął świat.
1987 – spotkanie z byłym mistrzem Polski w szermierce, zdobywcą IV miejsca na Igrzyskach
Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku Antonim Sobikiem.
1987 – w ramach Żorskiej Wiosny Młodości zorganizowano kolejny konkurs „Czy znasz Żory”.
1987 – w Izbie Muzealnej otwarto wystawę „Żorscy żeglarze słodkich i słonych wód”
prezentującą sylwetkę żorskiego żeglarza Bernarda Kuczery, egzotyczne i ciekawe
trofea jego morskich wypraw „Czarnym Diamentem” dookoła świata oraz dorobek
90. Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Władysława Morgały z Żor.
1987 – po długiej przerwie Towarzystwo wznowiło działalność wydawniczą, wydając
kolejny, piętnasty numer „Informatora TMMŻ”.
1988 – liczba członków wynosiła 255 osób.
1988 – ukazał się kolejny szesnasty numer „Informatora TMMŻ”, niemal w całości
poświęcony osobie Otto Sterna.
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1988 – TMMŻ ponownie wzięło udział w ogólnopolskim konkursie „Bliżej regionu – bliżej
kraju”, którego organizatorem było Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz redakcja
„Kuriera Polskiego”.
1988 – w ramach konkursu w „Kurierze Polskim” ukazał się artykuł Leona Janowicza „Co to
jest Gichta”, omawiający działalność TMMŻ w okresie 20-lecia istnienia.
1988 – w tygodniku „Nowiny” ukazał się artykuł Piotra Dudy pt. „Aktywne Towarzystwo
Miłośników Miasta” prezentujący czytelnikom działalność i działaczy TMMŻ.
1988 – w „Dzienniku Zachodnim” Łukasz Wyrzykowski przedstawił sylwetkę członka
Zarządu Jana Delowicza w artykule „Detektyw prawdy o okupacji – szlachetna pasja
Jana Delowicza”.
1988 – w Izbie Muzealnej odbyło się spotkanie z byłymi żołnierzami 1.Czechosłowackiej
Brygady Pancernej, którzy 24 marca 1945 roku brali udział w wyzwalaniu Żor spod
okupacji hitlerowskiej. Spotkanie filmowane było przez Zespół Filmowy „Czołówka”.
1988 – w ramach Żorskiej Wiosny Młodości zorganizowano kolejny konkurs „Czy znasz Żory”.
1988 – w Izbie Muzealnej otwarto wystawę „Ludzie zasłużeni dla miasta”. Zaprezentowano na
niej sylwetki następujących mieszkańców Żor : Bonifacy Bałdyk, Julian Samulowski,
Florian Leśnik, Władysław Pawlikowski, Franciszek Hamerlak, Augustyn Biskup,
Józef Kłapczyk, Józef Wyrobek, Zygmunt Laskowski, Brunon Przeliorz, Stefan
Łytkowski, Sylwin Łypek, Jan Gajda, ks. Piotr Klimek, Józef M. Strantz, Nikodem
Sobik, Paweł Hanzlik, Franciszek Sojka. Część wystawy poświęcono powstańcom
XIII Żorskiego Pułku Powstańczego i ich losom w III powstaniu śląskim.
1988 – w tygodniku „Nowiny” ukazał się artykuł Piotra Dudy o działalności wydawniczej
TMMŻ pt. „Żorskie miejsca pamięci”.
1988 – Ministerstwo Kultury i Sztuki wraz z redakcją „Kuriera Polskiego” przysłały
w związku z VIII konkursem „Bliżej regionu – bliżej kraju” list z wyrazami uznania
dla TMMŻ za jego dotychczasową działalność.
1988 – Zarząd TMMŻ ogłosił konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pod nazwą
„Żory – moje miasto – wczoraj – dziś – jutro”.
1988 – ukazał się kolejny, siedemnasty numer „Informatora TMMŻ”.
1989 – liczba członków wynosiła 366 osób.
1989 – w ramach Żorskiej Wiosny Młodości przeprowadzono kolejny konkurs „Czy znasz
Żory”.
1989 – w Izbie Muzealnej otwarto wystawę prac plastycznych uczniów szkół podstawowych
nadesłanych na konkurs „Żory – moje miasto – wczoraj – dziś – jutro”. Nagrody
otrzymali:
I miejsce – Anna Krajewska – SP 13
II miejsce – Wioletta Rzepka – Sp 3 i Małgorzata Synowiec – SP 3
III miejsce – Joanna Kożuch – SP 13
Ponadto wyróżniono dodatkowymi nagrodami 10 prac.
1989 – Zarząd TMMŻ zorganizował spotkanie z byłym Prezydentem Żor p. Grzegorzem
Utratą, który pełnił tę funkcję od 1.X.1977 roku, a w październiku 1989 roku przeszedł
na rentę. Członkowie Towarzystwa złożyli mu wyrazy uznania i podziękowania za
wieloletnią współpracę i opiekę nad TMMŻ i Izbą Muzealną.
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27 IV 1990 – Urząd Miasta Żory przekazał Zarządowi TMMŻ decyzję o konieczności opuszczenia
dotychczas zajmowanego budynku przy ulicy Traugutta.
12 IX 1990 – rozpoczęto przeprowadzkę Izby Muzealnej TMMŻ i magazynowanie eksponatów
w jednym z pomieszczeń w starym ratuszu na rynku. Do sierpnia 1991 roku zebrania
Zarządu TMMŻ, w oczekiwaniu na przydzielenie nowej siedziby, odbywały się
w wynajętych pomieszczeniach i w mieszkaniach członków.
18 I 1991 – Walne Zgromadzenie Towarzystwa dokonało wyboru nowego Zarządu - IX kadencji.
Jednomyślnie podjęto także uchwałę o nadaniu godności „Honorowego Prezesa”
p. Pawłowi Lokajowi, jednemu z założycieli TMMŻ i wieloletniemu Prezesowi Zarządu
w uznaniu za ogromny wkład pracy społecznej w rozwój i działalność TMMŻ.
II 1991 – członkowie Zarządu uczestniczyli w Komisji Historycznej powołanej przez Zarząd
Miasta, której celem było dokonanie zmian w nazwach ulic i osiedli w Żorach.
Z inicjatywy TMMŻ dotychczasowe „Osiedle XXX-lecia PRL” otrzymało nazwę
„Osiedle Księcia Władysława”, założyciela miasta.
V 1991 – ukazał się kolejny, osiemnasty numer „Informatora TMMŻ”
V 1991 – w ramach Żorskiej Wiosny Młodości zorganizowano kolejny konkurs dla szkół
podstawowych. Powrócono do dawnej nazwy konkursu „Co wiesz o Żorach”.
VIII 1991 – Zarząd Miasta przydzielił na Izbę Muzealną 3 pomieszczenia na II piętrze w starej
części ratusza na rynku.
27 VIII 1991 – w siedzibie TMMŻ gościła delegacja gminy Binnenmaas z Królestwa Holandii
na czele z burmistrzem Oversier Cornelis. Goście zapoznali się z działalnością
TMMŻ, zwiedzili wystawę w Izbie Muzealnej i wraz z członkami Zarządu zwiedzili
najcenniejsze żorskie zabytki.
2 IX 1991 – odbyło się uroczyste otwarcie Izby Muzealnej połączone ze spotkaniem
okolicznościowym z weteranami wojny obronnej we wrześniu 1939 roku.
2 IX 1991 – powołano Komitet Organizacyjny obchodów 25-lecia TMMŻ.
XII 1991 – wydano kolejny, dziewiętnasty numer „Informatora TMMŻ”.
3 II 1992 – odbyło się zebranie sprawozdawcze TMMŻ za rok 1991, na którym podjęto uchwałę
o obchodach jubileuszu 25-lecia Towarzystwa.
12 II 1992 – uroczystości jubileuszowe 25-lecia TMMŻ, w ramach których odbyła się sesja
popularnonaukowa. Z tej okazji wydano kolejny, dwudziesty numer „Informatora
TMMŻ” oraz pamiątkowe znaczki, medale, pocztówki, notesy i legitymacje
członkowskie.
15 II 1992 – z okazji jubileuszu odbyła się wieczornica dla członków i sympatyków TMMŻ,
w trakcie której przeprowadzono aukcję pamiątkowych medali jubileuszowych.
23 II 1992 – w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Filipa i Jakuba odprawiona została
msza święta w intencji byłych i obecnych członków TMMŻ. Po mszy w Izbie
Muzealnej otwarto wystawę okolicznościową poświęconą 25-leciu Towarzystwa
i jego roli w życiu kulturalnym miasta.
23 II 1992 – w ramach uroczystości jubileuszowych 25-lecia TMMŻ wieczorem w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert Śląskiej Orkiestry
Kameralnej pod dyrekcją prof. Jana Wincentego Hawela.
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8 IV 1992 – w TVP Katowice nagrano na żywo audycję telewizyjną o 25-letniej działalności
TMMŻ. W audycji uczestniczyli: Edward Burcek – prezes TMMŻ i Grzegorz
Utrata – członek Zarządu. Audycję prowadził redaktor Jerzy Łuczak.
29 IV 1992 – w Izbie Muzealnej odbyło się spotkanie Zarządu z Wojewodą Katowickim
Wojciechem Czechem. Wojewoda, który tego dnia wizytował Żory, wyraził chęć
zwiedzenia Izby Muzealnej i spotkania się z członkami TMMŻ.
1 V 1992 – w Izbie Muzealnej odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące opracowania monografii
Żor. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy: dr Bogdan Cimała (Śląski Instytut
Naukowy w Opolu) i mgr Paweł Porwoł (dyrektor Muzeum w Raciborzu) oraz
przedstawiciele Zarządu TMMŻ: Edward Burcek i Jan Delowicz.
18 V 1992 – dokonano oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs „Żorskie zabytki”.
Najlepsze prace wydano w Drukarni „Oldprint” w formie zestawu widokówek
o takim samym tytule.
30 V 1992 – w ramach Żorskiej Wiosny Młodości zorganizowano konkurs dla uczniów szkół
podstawowych „Co wiesz o Żorach”.
V 1992 – staraniem Zarządu TMMŻ ukazał się magazyn „Żory w rozrywce umysłowej”.
Wszystkie zadania: krzyżówki, testy, układanki, anagramy, homonimy i rebusy
poświęcone były tematyce żorskiej. Osoby, którym udało się rozwiązać zadania
mogły powalczyć o nagrody pieniężne i rzeczowe, których fundatorem był Zarząd
TMMŻ. Wpłynęło 217 rozwiązań.
4 VI 1992 – członkowie Zarządu TMMŻ pobrali ziemię z mogiły Żołnierzy Września 1939
roku na cmentarzu przy ulicy Smutnej. Woreczek z ziemią przekazano Prezydentowi
Żor Zygmuntowi Łukaszczykowi, który udawał się do Krakowa na uroczystości
odsłonięcia pomnika żołnierzy Armii Kraków, którzy walczyli z najeźdźcą.
IX 1992 – Zarząd TMMŻ wystąpił do Prezydenta Żor z propozycją umieszczenia na mogile
więźniów oświęcimskich na cmentarzu przy ulicy Smutnej, nowej tablicy. Członkowie
TMMŻ dotarli do protokołu ekshumacyjnego oraz do zachowanej dokumentacji
obozu koncentracyjnego w Oświęcimu. Dzięki temu można było zidentyfikować
spoczywających w mogile więźniów – ofiary tragicznego „marszu śmierci”, który
przechodził przez Żory19 i 20 stycznia 1945 roku.
30 XI 1992 – w sali widowiskowej MOK odbyło się spotkanie andrzejkowo-mikołajkowe TMMŻ
z młodzieżą szkolną, podczas którego losowano nagrody przewidziane regulaminem
w magazynie „Żory w rozrywce umysłowej”. Spotkanie umilał zespół „Wesołe
Nutki” ze Szkoły Podstawowej nr 13. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali paczki
z pamiątkowymi wydawnictwami TMMŻ i słodyczami.
7 XII 1992 – w Izbie Muzealnej odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu TMMŻ z nauczycielami
historii, uczącymi w szkołach podstawowych. Głównym tematem była propozycja
wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu – historia Żor. Nauczyciele poparli
propozycję i upoważnili Zarząd do dalszych działań. Wystosowano do Prezydenta
Żor stosowne pismo, poparte projektem programu nauczania. Projekt opracowali
nauczyciele: Barbara Kieczka – SP 3, Damian Kubica – SP 16 i Stefan Pinocy – SP 10.
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XII 1992 – dzięki współpracy z Drukarnią „Oldprint” wydano w formie zestawu widokówek
„Herbarz Żorski” prezentujący herb Żor i herby sołectw z krótką notką
historyczną.
XII 1992 – na koniec roku TMMŻ liczyło 74 członków.
22 I 1993 – na cmentarzu przy ulicy Smutnej odbyła się uroczystość odsłonięcia nowej tablicy
pamiątkowej na mogile ofiar „marszu śmierci” więźniów obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu.
23 I 1993 – Pani Maria Ślisz-Oyrzyńska, więźniarka obozu w Oświęcimiu i uczestniczka „marszu
śmierci”, przekazała Towarzystwu wiele cennych pamiątek m.in. obraz autorstwa
jednej z więźniarek, który przedstawia Chrystusa Oświęcimskiego, wiele swoich
odznaczeń oraz książkę „Wierzyłam, że wrócę”, którą wydała w 1988 roku.
3 IV 1993 – wizyta w Izbie Muzealnej delegacji uczniów ze szkoły muzycznej z Gladbach
w Niemczech.
V 1993 – ukazał się kolejny, dwudziesty pierwszy numer „Informatora TMMŻ”, poświęcony
głównie jubileuszom dwóch szkół: 20-leciu Szkoły Podstawowej nr 13 i 10-leciu
Szkoły Podstawowej nr 3.
31 V 1993 – odbył się kolejny konkurs „Co wiesz o Żorach”.
7 VI 1993 – w Izbie Muzealnej odbyło się kolejne spotkanie Zarządu TMMŻ z nauczycielami
uczącymi historii w żorskich samorządowych szkołach podstawowych. Zebranie
poświęcono projektowi nowego przedmiotu, na którym uczniowie poznają historię
Żor. Nauczyciele upoważnili prezesa Edwarda Burcka do przedstawienia tego
projektu na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania przy Radzie Miejskiej
w Żorach. W czerwcu tego roku Komisja zaakceptowała projekt i program nowego
przedmiotu i upoważniła Prezydenta Żor do dalszych działań.
VIII 1993 – ukazał się kolejny, dwudziesty drugi numer „Informatora TMMŻ”.
16 VIII 1993 – w Izbie Muzealnej odbyło się kolejne spotkanie Zarządu TMMŻ z autorami
opracowywanej monografii Żor. Według zamierzeń Zarządu książka powinna służyć
nauczycielom oraz uczniom, którzy w szkołach samorządowych uczyć się będą
historii miasta.
6 IX 1993 – Zarząd TMMŻ ogłosił konkurs na grafikę i fotografię żorskich obiektów sakralnych
oraz przydrożnych krzyży i kapliczek. Nagrodzono pracę nauczycielki SP 11 w Roju
p. Urszuli Śmietany.
X 1993 – TMMŻ wydało publikację pt. „Insygnia miejskie”, do którego tekst opracował
Edward Burcek – prezes TMMŻ.
X 1993 – spotkanie z rodziną Bronisława Karolczaka, byłego lekarza żorskiego szpitala.
14 XII 1993 – Edward Burcek i Grzegorz Utrata złożyli wizytę p. Marii Ślisz-Oyrzyńskiej w Bielsku.
Przekazali jej najnowszy numer „Informatora TMMŻ” w całości poświęcony
„marszowi śmierci”.
XII 1993 – na koniec roku TMMŻ liczyło 74 członków.
23 III 1994 – w Izbie Muzealnej otwarto wystawę „Śląsk na dawnej mapie” zorganizowaną we
współpracy z Muzeum w Raciborzu.
23 V 1994 – w MOK odbył się finał konkursu „Co wiesz o Żorach”.
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16 VI 1994 – odbyło się zebranie sprawozdawcze TMMŻ za 1993 rok. Członkowie Towarzystwa
podjęli uchwały zobowiązujące Zarząd do czynienia starań o utworzenie w Żorach
muzeum i powołanie miejskiego konserwatora zabytków.
24 VI 1994 – odbyła się promocja wydanej staraniem TMMŻ, Rady Miejskiej i Zarządu Miasta
książki pt. „Żory. Zarys dziejów. Wypisy” autorstwa Bogdana Cimały, Jana Delowicza
i Pawła Porwoła.
24 VI 1994 – odbyło się spotkanie Zarządu TMMŻ z nauczycielami uczącymi historii
w samorządowych szkołach podstawowych, w trakcie którego odbyła się promocja
książki „Żory. Zarys dziejów. Wypisy”.
11 VII 1994 – w Izbie Muzealnej odbyło się spotkanie z Haliną Rybińską – córką Bonifacego Bałdyka.
1 IX 1994 – do 12 samorządowych szkół podstawowych (na 16 istniejących) wprowadzono
w klasach VII nowy przedmiot „Dzieje Żor” jako innowację pedagogiczną.
17 XI 1994 – w Izbie Muzealnej otwarto wystawę malarstwa prof. Fritza Bimlera i Hanny
Schymalla-Globisch, artystów urodzonych w Żorach.
XII 1994 – na koniec roku TMMŻ liczyło 41 członków.
20 I 1995 – w dzielnicy Rój odsłonięto obelisk poświęcony 24 więźniom oświęcimskim,
pomordowanym w czasie tragicznego „marszu śmierci” w 1945 roku.
21 II 1995 – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym dokonano
wyboru nowego Zarządu – X kadencji i podjęto uchwałę o nadaniu p. Leokadii
Koper tytułu „Honorowego Członka” jako wyraz uznania za jej wieloletnią pracę
w szeregach TMMŻ.
3 IV 1995 – realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia, wysłano do Zarządu Miasta pismo
z propozycją zorganizowania w 1997 roku jubileuszu 725-lecia Żor.
IV 1995 – ukazało się kolejne konkursowe wydawnictwo TMMŻ „Żory w rozrywce umysłowej”.
Autorami byli: Barbara Kieczka, Damian Kubica, Stanisław Szwarc i Grzegorz
Utrata.
6 V 1995 – w Izbie Muzealnej odbyło się spotkanie z członkami orkiestry „Żorskie smyczki”:
Zygmuntem Kristofem, Rajmundem Glosem i Czesławem Szeligą.
8 V 1995 – w zebraniu Zarządu TMMŻ uczestniczył Naczelnik Wydziału Inwestycji UM
Władysław Sienkiewicz, który poinformował zebranych o stanie robót związanych
z wymianą kanalizacji w mieście i zabezpieczaniu ewentualnych zabytków,
odnalezionych w trakcie prac. Dotychczas znaleziono na ulicy Garncarskiej
fragmenty drewnianego rurociągu, ceramikę i ludzkie kości. Wszystkie znaleziska
przekazano do Wojewódzkiej Pracowni Konserwacji Zabytków w Katowicach.
Specjalistyczną opiekę nad wykopaliskami w Żorach przejął Jacek Pierzak –
Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych w Katowicach. Część
wykopalisk (fragment drewnianego rurociągu, ceramika), po konserwacji wróciła
jako eksponaty do Izby Muzealnej.
10 V 1995 – spotkanie z rodziną Słupików: Antonim, Romanem – więźniem Dachau, obecnie
zamieszkałym w USA i Bolesławem – żołnierzem AK.
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18 V 1995 – w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji – Andrzejem Schmidtem
zorganizowano spotkanie Zarządu TMMŻ z nauczycielami uczącymi „Dziejów
Żor”. Tematem spotkania były uwagi i spostrzeżenia dotyczące realizacji programu
nauczania tego przedmiotu. Wysunięto propozycję opracowania materiałów dla
uczniów, które w przystępny sposób umożliwią im zdobycie wiedzy o Żorach.
2 VI 1995 – w sali widowiskowej MOK rozegrano finał konkursu „Co wiesz o Żorach”.
16 VI 1995 – odbyło się losowanie nagród w konkursie na rozwiązanie zadań z magazynu „Żory
w rozrywce umysłowej”. Wpłynęło 278 rozwiązań. Nagrody główne wylosowali:
Andrzej Orliński – SP 13, Marek Rudzki – SP 8 i Katarzyna Gułaj – Sp 13. Fundatorami
nagród były: Drukarnia „Oldprint” i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.
26 VI 1995 – z inicjatywy TMMŻ odbyło się spotkanie prezesa Towarzystwa Edwarda Burcka
z Prezydentem Miasta Zygmuntem Łukaszczykiem i komendantem żorskiej Policji
Edwardem Krzysztofikiem. Tematem spotkania była propozycja uhonorowania
tablicą pamiątkową pomordowanych przez NKWD w 1940 roku żorskich
policjantów i oficerów Wojska Polskiego.
VI 1995 – członek Zarządu TMMŻ p. Jan Delowicz został laureatem nagrody Prezydenta
Rybnika przyznawanej w dziedzinie kultury. Nagroda została mu przyznana za
książkę „Śladem krwi”, poświęconą „marszom śmierci” więźniów oświęcimskich
przez ziemię rybnicko-wodzisławską.
VIII 1995 – staraniem TMMŻ i Urzędu Miasta ukazał się zeszyt ćwiczeń dla klas VII pod nazwą
„Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”. Autorami są: członkowie Zarządu TMMŻ:
Barbara Kieczka i Grzegorz Utrata. Grafikę opracował Stanisław Szwarc. Zeszyt
przeznaczono dla uczniów, którzy uczą się „Dziejów Żor”. Zawiera podstawowy
zasób wiadomości o mieście i wymaga od ucznia pracy uzupełniającej w oparciu
o książkę „Żory. Zarys dziejów. Wypisy”.
1 IX 1995 – uczniowie klas VII w 14 (na 16) podstawowych szkołach samorządowych po raz
pierwszy rozpoczęli naukę przedmiotu „Dzieje Żor” w oparciu o zeszyt ćwiczeń
„Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”.
7 IX 1995 – w Izbie Muzealnej odbyło się kolejne spotkanie Zarządu z nauczycielami historii.
16 IX 1995 – zorganizowano spotkanie Zarządu TMMŻ z 10 przewodnikami PTTK Oddział
Rybnik w sprawie spopularyzowania historycznych, przemysłowych i przyrodniczych
zabytków Żor. Przewodnikiem po zabytkach był wiceprezes TMMŻ Grzegorz Utrata.
12 X 1995 – autorzy zeszytu „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor” z okazji Dnia Edukacji Narodowej
zostali uhonorowani nagrodami książkowymi.
16 X 1995 – Zarząd TMMŻ zgłosił swój udział w konkursie „Małe ojczyzny – tradycja dla
przyszłości”, którego organizatorem była Fundacja Kultury „Akademia Małych
Ojczyzn” w Toruniu. Do konkursu zgłoszono program przedmiotu „Dzieje Żor”
wraz z pomocniczymi wydawnictwami.
26 X 1995 – w Szkole Podstawowej nr 13 odbyło się kolejne spotkanie Zarządu TMMŻ
z nauczycielami uczącymi „Dziejów Żor” poświęcone wymianie doświadczeń i uwag
dotyczących realizacji tego przedmiotu oraz ocenie przydatności zeszytu ćwiczeń.
W zebraniu uczestniczyła p. Aniela Brzoza-Kędzierska doradca metodyczny
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.
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10 XI 1995 – TMMŻ było inicjatorem i współorganizatorem uroczystości odsłonięcia przy
ulicy Wodzisławskiej obelisku upamiętniającego pomordowanych przez NKWD
w Katyniu żorskich policjantów i oficerów Wojska Polskiego.
15 XI 1995 – dzięki współpracy TMMŻ z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, otwarto
w Izbie Muzealnej wystawę „Sport w Żorach” poświęconą historii żorskiego sportu.
19 XII 1995 – z inicjatywy TMMŻ Wydział Edukacji UM zorganizował w Szkole Podstawowej
nr 4, kolejne spotkanie nauczycieli uczących „Dziejów Żor”. W trakcie spotkania
wręczono nauczycielom nagrody, a miłym prezentem dla każdej klasopracowni były
zestawy pomocy: insygnia miejskie (herb, flaga i hejnał) oraz książki, foldery, zestawy
widokówek i kalendarze żorskie.
XII 1995 – na koniec roku TMMŻ liczyło 42 członków.
I 1996 – współpracująca z TMMŻ od lat Drukarnia „Oldprint” nieodpłatnie wydała firmowe
kalendarze Towarzystwa.
6 III 1996 – odbyło się zebranie sprawozdawcze TMMŻ za rok 1995.
17 III 1996 – w Szkole Podstawowej nr 13 odbyło się kolejne spotkanie Zarządu TMMŻ
z nauczycielami uczącymi „Dziejów Żor”. Tradycyjnie wymieniono uwagi
i doświadczenia dotyczące realizacji programu.
V 1996 – wiceprezes TMMŻ Grzegorz Utrata przeprowadził w SP 13 lekcję koleżeńską
„Dziejów Żor” dla dyrektorów szkół z Czerwionki-Leszczyn, zainteresowanych
regionalizacją. Lekcja była częścią konferencji przygotowanej na mocy porozumień
Wydziałów Edukacji obu miast.
30 V 1996 – tradycyjnie w ramach Żorskiej Wiosny Młodości w sali widowiskowej MOK
rozegrano finał konkursu „Co wiesz o Żorach”, tym razem według zmienionego
regulaminu. Jury konkursu spośród wszystkich uczestników wybrało 10,
którzy zdobyli największą ilość punktów i ta dziesiątka walczyła w eliminacjach
indywidualnych o tytuł „Omnibusa Żorskiego”.
VI 1996 – Zarząd TMMŻ wystosował do Zarządu Miasta pismo w sprawie nadania otwartemu
30 maja 1996 roku muzeum miejskiemu imienia Zygmunta Laskowskiego –
założyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa. Ponadto zaproponowano umieszczenie
odpowiednich tabliczek na obiektach zabytkowych i drukowanie krótkiej historii
miasta na planach miasta.
8 IX 1996 – w Izbie Muzealnej odbyło się losowanie nagród w konkursie ogłoszonym w zeszycie
ćwiczeń dla klas VII „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”. Na konkurs wpłynęły
102 prace. Wymogi regulaminowe spełniło 89 prac. Komisja wylosowała 30 nagród
rzeczowych ufundowanych przez Wydział Edukacji UM i Miejski Zespół Placówek
Oświatowych.
15 IX 1996 – Zarząd TMMŻ zgłosił swój udział w konkursie na program edukacji regionalnej,
ogłoszonym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach.
23 X 1996 – w Szkole Podstawowej nr 13 odbyło się kolejne spotkanie Zarządu TMMŻ
z nauczycielami uczącymi „Dziejów Żor”. Podjęto uchwałę o konieczności
opracowania i wydania nowego zeszytu ćwiczeń.
1996 – w Izbie Muzealnej czynna była stała wystawa poświęcona historii Żor.
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1996 – członkowie Zarządu TMMŻ Grzegorz Utrata i Jan Delowicz brali udział
w przygotowaniu drugiego wydania książki „Żory. Zarys dziejów. Wypisy”.
XII 1996 – na koniec roku TMMŻ liczyło 46 członków.
I 1997 – dzięki inicjatywie TMMŻ rok 1997 ogłoszono rokiem jubileuszowym 725-lecia
Żor. W tym samym roku 30-lecie działalności obchodziło także Towarzystwo
Miłośników Miasta Żory.
14 I 1997 – wiceprezes TMMŻ Grzegorz Utrata poprowadził lekcję o Żorach dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 12.
28 I 1997 – w Izbie Muzealnej odbyło się spotkanie ze znawcą średniowiecza prof. dr hab.
Uniwersytetu Śląskiego Idzi Panicem. Tematem spotkania było opracowanie
wydawnictwa o początkach miasta Żory.
24 II 1997 – w Izbie Muzealnej otwarto wystawę „30 lat TMMŻ”, która rozpoczęła obchody
725-lecia Żor. Obecni byli m.in. Prezydent Miasta Zygmunt Łukaszczyk
i Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Ostrowski.
25 II 1997 – w Szkole Podstawowej nr 17 odbyło się kolejne spotkanie członków Zarządu
TMMŻ z nauczycielami przedmiotu „Dzieje Żor” w sprawie wprowadzenia korekt
i uzupełnień do przygotowywanego II wydania zeszytu ćwiczeń.
10 III 1997 – wystąpiono do Prezydenta Miasta z propozycją oznakowania miejsc związanych
z historią miasta: ratusza, studni – fontanny, figury św. Jana Nepomucena na rynku
oraz lokalizacji bram miejskich.
21 IV 1997 – Izbę Muzealną odwiedziła delegacja francuskich samorządowców, która zapoznała
się z historią miasta i z działalnością TMMŻ.
23 V 1997 – odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze TMMŻ za rok 1996.
3 VI 1997 – w Szkole Podstawowej nr 16 zorganizowano konkurs „Co wiesz o Żorach” dla drużyn
szkolnych o Puchar Prezydenta Miasta.
5 VI 1997 – odbył się finał konkursu „Co wiesz o Żorach” o tytuł „Omnibusa Żorskiego”.
18 IX 1997 – miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku ratusza na rynku,
poświęconej urodzonemu w Żorach laureatowi Nagrody Nobla z 1943 roku
w dziedzinie fizyki – Otto Sternowi.
29 IX 1997 – wizyta w TMMŻ córki Bonifacego Bałdyka – Haliny Rybińskiej, mieszkającej
obecnie w USA. Podzieliła się z członkami Zarządu wspomnieniami z czasów
młodości w Żorach.
X 1997 – wydano kolejny, dwudziesty trzeci numer „Informatora TMMŻ”.
17 XI 1997 – z okazji 30-lecia TMMŻ Zarząd zorganizował wieczornicę dla członków
i sympatyków Towarzystwa w restauracji „Pod Arkadami”.
12 XII 1997 – na zakończenie obchodów jubileuszowych 30-lecia TMMŻ wspólnie z MOK
i Muzeum zorganizowana została sesja popularno-naukowa o tematyce żorskiej.
W sesji uczestniczyli: Prezydent Zygmunt Łukaszczyk oraz wiceprezydenci Bernard
Gwoździk i Janusz Koper, ks. prałat Jan Szewczyk, przewodniczący Komisji Kultury
i Edukacji Rady Miasta – Józef Chmiel, przedstawiciele Towarzystw Miłośników
miast województwa śląskiego oraz dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych,
nauczyciele historii i delegacje uczniów.
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12 I
25 III
IV
3 VI
3-5 VII

1997 – ukazało się II wydanie zeszytu ćwiczeń „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor” do nauki
przedmiotu „Dzieje Żor”, opracowane przez członków Zarządu TMMŻ: Barbarę
Kieczka i Grzegorza Utratę.
1997 – ukazało się II wydanie poprawione i uzupełnione książki „Żory. Zarys dziejów”
w opracowaniu redakcyjnym członków Zarządu Jana Delowicza i Grzegorza Utraty.
Wydawcą jest Drukarnia „Oldprint”.
1998 – członkowie Zarządu spotkali się na tradycyjnym opłatku.
1998 – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 1997.
1998 – ukazał się trzeci zeszyt magazynu „Żory w rozrywce umysłowej”.
1998 – odbył się kolejny konkurs „Co wiesz o Żorach”.
1998 – prezes Edward Burcek brał udział w „Dniach Polskich na Węgrzech” w Mezőkövesd, gdzie
spotkał się z prezesem tamtejszego Towarzystwa Upiększania Miasta – odpowiednikiem
TMMŻ.

24-26 IX 1998 – prezes Edward Burcek uczestniczył jako delegat Województwa Śląskiego
w VI Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Radomiu.
12 X 1998 – w siedzibie TMMŻ gościła delegacja samorządowców z miasta Mezőkövesd na
Węgrzech, którzy zwiedzili Izbę Muzealną i ciekawe miejsca w Żorach.
XII 1998 – Towarzystwo kolejny raz utraciło lokum i zostało przeniesione do dwóch niewielkich
pomieszczeń na I piętrze budynku przy ulicy Dworcowej. Zlikwidowana została
wtedy Izba Muzealna, a eksponaty przekazane do Miejskiego Ośrodka Kultury.
15 III 1999 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze wybrało nowy Zarząd XI kadencji
i podjęło uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka Antoniemu Rajchowi
– długoletniemu członkowi Komisji Rewizyjnej.
21 IV 1999 – w Bibliotece Centralnej odbył się konkurs „Co wiesz o Żorach” dla szkół średnich.
I miejsce zajęła Wioletta Kąpek z ZSBU, II miejsce – Magdalena Małecka z ZSBU,
III miejsce – Anna Kamińska z I LO.
25 V 1999 – odbył się etap drużynowy konkursu „Co wiesz o Żorach” o Puchar Prezydenta Miasta.
27 V 1999 – odbył się etap indywidualny konkursu „Co wiesz o Żorach” o tytuł „Omnibusa
Żorskiego”.
VI 1999 – Towarzystwo otrzymało od władz miasta lokal położony na parterze budynku przy
ulicy Dworcowej 7.
IX 1999 – Zarząd ustanowił rzecznika prasowego do kontaktu z mediami w osobie Stanisława
Pidka – członka Zarządu TMMŻ.
10 I 2000 – Edward Burcek - wiceprezes TMMŻ i Lucjan Kreiss – członek TMMŻ weszli
w skład „Komitetu odbudowy na żorskim rynku pomnika św. Jana Nepomucena”.
7 II 2000 – na posiedzeniu Zarządu prezes Henryk Skupień poinformował, że został przez
Prezydenta Waldemara Sochę powołany na stałego członka Kapituły Nagrody
Miejskiej Phoenix Sariensis.
24 III 2000 – w 55. rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej delegacja TMMŻ
złożyła kwiaty pod pomnikiem „Poległym o Wolność i Demokrację” (nazwa obecna:
„Pamięci Walczących o Wolną Polskę”), przy ulicy ks. Klimka.
12 V 2000 – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TMMŻ za rok 1999, na którym
podjęto uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka Alojzemu Buchalikowi.
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29 V 2000 – odbył się etap drużynowy konkursu „Co wiesz o Żorach” o Puchar Prezydenta.
2 VI 2000 – odbył się finał konkursu „Co wiesz o Żorach” o tytuł „Omnibusa Żorskiego”.
21 VI 2000 – nakładem TMMŻ ukazała się książka „Husyci na Górnym Śląsku. Opowiadanie
z XV wieku podług kronik i ustnego podania ludu wg Karola Miarki” w opracowaniu
Hiacynty Woryna i Norberta Niestolika.
29 VI 2000 – miało miejsce kolejne spotkanie z Marią Ślisz-Oyrzyńską.
15 X 2000 – członkowie TMMŻ uczestniczyli w uroczystości poświęcenia pomnika św. Jana
Nepomucena na żorskim rynku. Poświęcenia dokonał ks. prałat Jan Szewczyk.
24 II 2001 – odbyła się promocja książki autorstwa prof. dr Idziego Panica „Żory we wczesnym
średniowieczu”, której wydawcą jest TMMŻ. Książka ukazała się z cyklu „Pamiętam Żory”.
III 2001 – TMMŻ wydało IV zeszyt „Żory w rozrywce umysłowej”.
3 V 2001 – odbyła się promocja książki Jana Delowicza – członka Zarządu TMMŻ pt. „Nikodem
Sobik – bohater dwóch miast”, połączona z wernisażem wystawy poświęconej
temu bohaterowi. Prezes TMMŻ Henryk Skupień podarował uczestniczącej
w uroczystości córce Nikodema Sobika – Mirze Krzywiźniakowej portret jej ojca.
5 VI 2001 – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TMMŻ za rok 2000.
12 VI 2001 – miał miejsce finał konkursu „Co wiesz o Żorach”
13 VI 2001 – odbył się I miejski konkurs wiedzy o Żorach dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych „Wędrujemy po Żorach”, którego TMMŻ było współorganizatorem.
I miejsce zajęła drużyna SP 8.
6 XI 2001 – odbyła się promocja książki „Rogoźna przez wieki” autorstwa Leokadii Buchman
i Eweliny Gwóźdź przy współpracy TMMŻ.
25 I 2002 – na uroczystej gali Towarzystwo Miłośników Miasta Żory zostało odznaczone nagrodą
miejską Phoenix Sariensis za całokształt działalności na odcinku popularyzacji
historii Żor. Z rąk Prezydenta Miasta Waldemara Sochy statuetkę i dyplom odebrali
członkowie Zarządu Towarzystwa wraz z Prezesem Honorowym Pawłem Lokajem.
22 II 2002 – w „Gazecie Żorskiej” ukazał się artykuł „35-lecie istnienia TMMŻ” autorstwa
Edwarda Burcka.
13 IV 2002 – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze podsumowujące 35-lecie
istnienia Towarzystwa. Udzielono Zarządowi absolutorium za rok 2001. Walne
Zgromadzenie postanowiło o wystąpieniu do Prezydenta Miasta o powołanie
miejskiego konserwatora zabytków.
7 V 2002 – Towarzystwo zostało uhonorowane tytułem „Przyjaciel Muzeum Miejskiego”.
8 V 2002 – na rondzie u zbiegu ulic Pszczyńskiej i Dworcowej wybudowano replikę Bramy
Krakowskiej, która w tym miejscu istniała w średniowieczu. Projekt wykonał członek
TMMŻ Stanisław Szwarc.
5 VI 2002 – z okazji promocji książki Jana Delowicza „Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach.
1511-1940” na zaproszenie Prezydenta Miasta i Zarządu TMMŻ gościł w Żorach
ambasador Izraela w Polsce – prof. Szewach Weiss. Ambasador wpisał się do księgi
pamiątkowej TMMŻ.
8 VI 2002 – odbył się etap drużynowy konkursu „Co wiesz o Żorach” o Puchar Prezydenta Miasta.
12 VI 2002 – odbył się etap indywidualny konkursu „Co wiesz o Żorach” o tytuł „Omnibusa
Żorskiego”.
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4 VII 2002 – z inicjatywy TMMŻ miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy wmurowanej
w płytę ulicy ks. Piotra Klimka – upamiętniającej 80. rocznicę przyłączenia Żor do
Macierzy. W trakcie uroczystości głos zabrał prezes TMMŻ Henryk Skupień, który
przypomniał historię narodu śląskiego i jego walkę o wolność.
20 IX 2002 – zmarła Leokadia Koper – Honorowy Członek TMMŻ, która przez wiele lat
sprawowała funkcję członka Zarządu i wiceprezesa Towarzystwa. Autorka wielu
artykułów do „Informatorów TMMŻ” oraz książki „Liceum Ogólnokształcące im.
Karola Miarki w Żorach.1922 – 1997”.
20-21 IX 2002 – prezes TMMŻ Henryk Skupień uczestniczył w VII Kongresie Regionalnych
Towarzystw Kultury w Gorzowie Wielkopolskim.
17 X 2002 – odbyła się promocja książki Idziego Panica „Żory pod rządami Przemyślidów
i Habsburgów’ – kolejna pozycja z cyklu „Pamiętam Żory”. Na zaproszenie Prezydenta
Miasta i Prezesa TMMŻ na promocję przybyła z Żywca księżna Maria Krystyna
Habsburg, która opowiadała o swojej młodości spędzonej w Żywcu i wpisała się do
księgi pamiątkowej TMMŻ.
18 X 2002 – miała miejsce kolejna promocja książki z cyklu „Pamiętam Żory” pt. „Przedwojenny
rynek żorski i jego mieszkańcy – ze wspomnień Kazimierza Hermana” autorstwa
Barbary Kieczka, członka Zarządu TMMŻ.
30 X 2002 – wmurowano akt erekcyjny w fundamenty przyszłej Bramy Górnej przy ulicy Górne
Przedmieście. Autorem projektu bramy jest Stanisław Szwarc – członek Zarządu TMMŻ.
XII 2002 – na koniec roku Towarzystwo liczyło 56 członków rzeczywistych i 1 wspierającego.
6 I 2003 – członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej spotkali się na tradycyjnym noworocznym
opłatku. W trakcie spotkania podsumowali ubiegłoroczną działalność Towarzystwa.
28 V 2003 – odbył się konkurs „Co wiesz o Żorach”.
6 VI 2003 – w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze, które przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności za
lata 1999-2003 i wybrało nowe władze TMMŻ – XII kadencji.
IX 2003 – członkowie Towarzystwa Barbara Kieczka i Grzegorz Utrata – autorzy zeszytu
ćwiczeń do „Dziejów Żor” dokonali aktualizacji tego podręcznika do bieżących
potrzeb edukacji regionalnej, zgłoszonych na spotkaniu z nauczycielami tego
przedmiotu w szkołach gimnazjalnych.
11 X 2003 – odbył się III konkurs „Wędrujemy po Żorach” dla uczniów klas I-III żorskich szkół
podstawowych, którego współorganizatorem było TMMŻ.
XII 2003 – wydano drugi tomik z cyklu „Żory piórem i pędzlem”. Książka zawiera żorskie
legendy spisane przez Zofię Przeliorz i Elżbietę Grymel, a barwne ilustracje wykonały
dzieci z żorskich szkół podstawowych w ramach specjalnie ogłoszonego konkursu
plastycznego. Wydawcami były: TMMŻ i Centrum Regionalne w Osinach.
30 I 2004 – miała miejsce gala rozdania nagród miejskich Phoenix Sariensis za rok 2003. Jednym
z laureatów nagrody został członek Zarządu TMMŻ – Jan Delowicz.
6 V 2004 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu
i Komisji Rewizyjnej za rok 2003 i udzieliło absolutorium Zarządowi.
25 V 2004 – odbył się etap drużynowy konkursu wiedzy o historii miasta „Co wiesz o Żorach”
o Puchar Prezydenta.
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2 VI 2004 – odbył się etap indywidualny konkursu „Co wiesz o Żorach” o tytuł „Omnibusa
Żorskiego”.
10 IX 2004 – odbył się IV konkurs dla młodzieży klas I-III szkół podstawowych pt. „Wędrujemy
po Żorach”.
24 I 2005 – Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
4 II 2005 – odbyła się uroczysta gala wręczenia nagrody miejskiej Phoenix Sariensis za rok 2004.
Laureatem został wiceprezes TMMŻ Stanisław Szwarc – autor wielu projektów
elementów małej architektury w mieście, pomników, tablic, medali oraz ilustracji do
szeregu książek i albumów.
24 II 2005 – odbyła się uroczysta promocja dwóch publikacji: książki „Dawna Drzewna,
Garncarska i Górna – ze wspomnień Ireny Twardzik” autorstwa Barbary Kieczka
oraz albumu „Żory światłem malowane – historia miasta na kartach pocztowych z lat
1896 - 1945”, opracowanego przez zespół redakcyjny złożony z członków TMMŻ.
20 V 2005 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności
w roku 2004, udzieliło absolutorium i wytyczyło kierunki działania Towarzystwa na
najbliższy rok.
25 V 2005 – odbył się konkurs „Co wiesz o Żorach” – etap drużynowy o Puchar Prezydenta.
2 VI 2005 – odbył się finał konkursu „Co wiesz o Żorach” o tytuł „Omnibusa Żorskiego”.
12 IX 2005 – zorganizowano spotkanie z nauczycielami przedmiotu „Dzieje Żor”, na którym
autorzy Barbara Kieczka i Grzegorz Utrata przedstawili podręcznik zaktualizowany
w oparciu o wnioski nauczycieli tego przedmiotu. Nauczyciele zaproponowali zmiany
w regulaminie konkursu „Co wiesz o Żorach”, dotyczące oceniania odpowiedzi
i ustalenia wymogu zdobycia określonej ilości punktów wymaganych do otrzymania
tytułu „Omnibusa Żorskiego”.
27 I 2006 – miała miejsce VII gala rozdania nagród miejskich Phoenix Sariensis za 2005 rok.
Jednym z laureatów został członek TMMŻ – Andrzej Żabka, fotografik, autor zdjęć do
albumu „Żory światłem malowane” i zdjęć miasta w wielu wydawnictwach TMMŻ.
23 V 2006 – odbył się etap drużynowy konkursu „Co wiesz o Żorach” o Puchar Prezydenta.
1 VI 2006 – odbył się etap indywidualny konkursu „Co wiesz o Żorach”. Nie przyznano tytułu
„Omnibusa Żorskiego”.
8 VI 2006 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze przyjęło sprawozdanie Zarządu za rok 2005,
udzieliło absolutorium Zarządowi i wytyczyło kierunki działania w 2007 roku.
XII 2006 – na koniec roku TMMŻ liczyło 50 członków rzeczywistych.
23 II 2007 – odbyły się uroczystości jubileuszowe 40-lecia TMMŻ połączone z obchodami 735lecia nadania Żorom praw miejskich.
23 IV 2007 – w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo – Wyborcze, które wybrało nowy Zarząd XIII kadencji. Prezesem
został Grzegorz Utrata, który na posiedzeniu Zarządu 30 kwietnia zrezygnował z tej
funkcji ze względu na stan zdrowia. Prezesem został ponownie Henryk Skupień.
5 VI 2007 – odbył się jubileuszowy konkurs „Co wiesz o Żorach”.
16 V 2007 – wspólnie z Centrum Regionalnym w Osinach TMMŻ zorganizowało kolejny
konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych pod nazwą „Wędrujemy po Żorach”.
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7 I 2008 – Zarząd przyjął rezygnację Henryka Skupnia z funkcji prezesa. Prezesem wybrano
dotychczasowego wiceprezesa Henryka Buchalika.
28 II 2008 – w siedzibie ŻCOP odbyło się spotkanie dotyczące ustalenia w każdej organizacji
pożytku publicznego osoby do kontaktów z mediami. Na posiedzeniu Zarządu
funkcję tą powierzono członkowi Zarządu Janowi Delowiczowi. Omówiono też
dotychczasowe działania w sprawie utworzenia ścieżek rowerowych prezentując
różne jej warianty. Grzegorz Utrata przedstawił listę miejsc historycznych, przez
które powinny przebiegać ścieżki.
3 III 2008 – na posiedzeniu Zarządu ustalono terminy posiedzeń Zarządu: każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca. Natomiast w każdy poniedziałek członkowie Zarządu będą
pełnić dyżury w godzinach od 17.00 do 19.00 według grafiku sporządzonego przez
wiceprezesa Stanisława Szwarca.
III 2008 – odbyło się spotkanie z Henryką Krypczyk – dyrektorem MOK – na temat
współorganizowania festiwalu „Fide et amore”. Przedyskutowano główne założenia
festiwalu oraz ramy formalno – prawne i finansowe uczestnictwa, a także wynikające
z tego korzyści w zakresie promocji Towarzystwa na arenie lokalnej i wojewódzkiej.
7 IV 2008 – odbyło się kolejne spotkanie z nauczycielami uczącymi „Dziejów Żor”, na którym
omówiono szczegóły konkursu „Co wiesz o Żorach”.
8 IV 2008 – w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie powołanego przez Prezydenta, na wniosek
TMMŻ, zespołu koordynującego w sprawie wytyczenia szlaków rowerowych.
W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele sąsiednich Urzędów zaproszeni przez
UM Żory. Przyjęto propozycję założeń ogólnych przebiegu tras rowerowych jako
ścieżek tranzytowych zaproponowaną przez Henryka Buchalika.
V 2008 – przyjęto nową formę graficzną logo TMMŻ.
10 V 2008 – prezes Henryk Buchalik wziął udział w I-szym Kongresie Organizacji Pozarządowych
Miłośników Miast w Dąbrowie Górniczej.
28 V 2008 – odbył się etap drużynowy konkursu „Co wiesz o Żorach” o Puchar Prezydenta Miasta.
5 VI 2008 – odbył się etap indywidualny konkursu „Co wiesz o Żorach” o tytuł „Omnibusa
Żorskiego”.
20 VI 2008 – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TMMŻ.
31 VII 2008 – odbyła się promocja książki członka TMMŻ Jana Delowicza pt.
„Z dziejów kolejnictwa na Śląsku. W 70-lecie otwarcia linii kolejowej Rybnik-ŻoryPszczyna”.
IX 2008 – ukończono „Projekt wytyczenia tranzytowych szlaków rowerowych przez miasto Żory”.
3 X 2008 – w sali widowiskowej MOK odbyła się promocja książki „Przedwojenne miasto Żory
i jego mieszkańcy. Od Rynku w stronę Dolnego Przedmieścia, ulicy Dworcowej
i Zostawy”, której autorami są Barbara Kieczka i Stanisław Szwarc.
9 X 2008 – odbyło się spotkanie członków Zarządu z nauczycielami uczącymi w żorskich
gimnazjach przedmiotu „Dzieje Żor”. Obecni byli nauczyciele z Gimnazjum nr 1, 2,
3, 4, 5, 6 i 8.
6 XI 2008 – odbyło się spotkanie z autorami wspomnień spisanych w książce Stanisława Szwarca
i Barbary Kieczka „Przedwojenne miasto Żory i jego mieszkańcy”. Obecni byli:
Bibiana Czardybon, Ruta Figula, Józef Frelich, Kazimierz Herman, Pelagia Jureczko
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8 XII 2008 –

10 XII 2008 –

13 II 2009 –

27 III 2009 –
28 V 2009 –
15 VI 2009 –

IX 2009 –

X 2009 –

X 2009 –

X 2009 –

X 2009 –

12 X 2009 –

9 XI 2009 –
XI 2009 –

zd Muras, Małgorzata Kałuża zd Sładczyk, Jadwiga Kreiss zd Leśnik, Krystyna
Kuś zd Budzińska, Józef Marcisz, Antoni Piekoszowski, Albin Strykowski, Irena
Bartniczek.
na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o utworzeniu Banku Informacji
Historycznej, którego celem będzie rejestrowanie wspomnień starszych
mieszkańców miasta do późniejszego wykorzystania w wydawnictwach.
z inicjatywy Prezesa Henryka Buchalika odbyły się rozmowy z Prezydentem Miasta
na temat nowej nagrody miejskiej przyznawanej przez TMMŻ. Ustalono wstępną
nazwę „Tryptyk Żorski”.
odbyła się X edycja gali rozdania nagrody miejskiej Phoenix Sarienis. Jedną
z laureatów została Barbara Kieczka – członek Zarządu TMMŻ, autorka książek
o Żorach, współautorka zeszytu ćwiczeń do nauki „Dziejów Żor”.
odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2008. Powołano Zespół ds.
opracowania zmian w statucie Towarzystwa.
miał miejsce finał konkursu wiedzy dla gimnazjalistów „Co wiesz o Żorach” o tytuł
„Omnibusa Żorskiego”.
w Pielgrzymowicach odbyło się wyjazdowe, poszerzone posiedzenie Zarządu,
podsumowujące I półrocze pracy Zarządu, z udziałem przedstawicieli władz miasta,
Wydziału Edukacji, MOK i Muzeum.
powołanie przez Prezydenta Miasta komitetu redakcyjnego leksykonu, stanowiącego
kompendium wiedzy o Żorach z okazji 20. rocznicy restytucji samorządności
lokalnej w Polsce, z udziałem przedstawicieli TMMŻ.
Komitet redakcyjny leksykonu, w skład którego z ramienia TMMŻ weszli: Henryk
Buchalik, Barbara Kieczka, Jan Delowicz, Henryk Skupień, rozpoczął zbieranie
materiałów do leksykonu.
odbyło się spotkanie z Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jastrzębskiej
w ramach współpracy z Towarzystwami Miłośników Miast z Subregionu Zachodniego
województwa śląskiego.
spotkanie członków TMMŻ z ks. Stanisławem Durczokiem w sprawie określenia
i zdefiniowania zakresu tematycznego kolejnej pozycji książkowej o historii kościoła
farnego.
na spotkaniu z Prezydentem Miasta TMMŻ zobowiązało się przejąć na siebie
obowiązek zbierania materiałów do leksykonu. Określono główne założenia
dotyczące zakresu, formy, zasad i treści haseł zamieszczanych w leksykonie.
udział przedstawicieli TMMŻ w spotkaniu w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu z okazji
promocji książki z serii „Jastrzębska Biblioteka Historyczna” pt. „Ruptawa. Parafia
św. Bartłomieja i Niepokalanego Serca NMP. Parafia Ewangelicko-Augsburska”.
spotkanie z nauczycielami nauczającymi „Dziejów Żor” w sprawie zmian w regulaminie
konkursu „Co wiesz o Żorach”. Prowadzili je Barbara Kieczka i Grzegorz Utrata.
podjęto wstępną decyzję o rozpoczęciu rozmów z UM i żorskimi parafiami na temat
opracowania planów (mapek) rozmieszczenia grobów na poszczególnych żorskich
cmentarzach z uwzględnieniem mogił osób zasłużonych dla miasta.
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XII 2009 – z pomocą Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęto prace nad utworzeniem
strony internetowej TMMŻ.
11 I 2010 – odbyło się spotkanie noworoczne członków Zarządu.
I 2010 – utworzona została strona internetowa TMMŻ.
II 2010 – w związku z koniecznością aktualizacji kodów prowadzonej działalności dokonano
zmian w statucie TMMŻ.
17 II 2010 – Prezes Honorowy TMMŻ Paweł Lokaj obchodził 90. rocznicę urodzin. Z tej
okazji odwiedziła go delegacja członków Zarządu z życzeniami, wiązanką kwiatów
i okolicznościowym dyplomem.
8 III 2010 – Towarzystwo we współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego zgłosiło swój udział w XVIII edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
25 III 2010 – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2009.
12 IV 2010 – odbyło się spotkanie z prorektorem Politechniki Śląskiej prof. dr Janem Ślusarkiem
na temat współpracy TMMŻ z Politechniką. Profesor Ślusarek jest mieszkańcem
Żor i członkiem TMMŻ.
26 IV 2010 – Towarzystwo wystąpiło do Prezydenta Miasta z propozycją organizacji obchodów
150-lecia sportu w Żorach.
10 V 2010 – z inicjatywy TMMŻ odbyło się spotkanie z prof. Ryszardem Kaczmarkiem
z Uniwersytetu Śląskiego na temat opracowania w formie wydawniczej kolejnej
pozycji z cyklu „Pamiętam Żory” o czasach pruskich.
V 2010 – w Gimnazjum nr 2 przeprowadzono finał drużynowy konkursu „Co wiesz o Żorach”.
8 VI 2010 – w sali Sceny na Starówce odbył się finał indywidualny konkursu „Co wiesz o Żorach”.
VI 2010 – TMMŻ i kolarze z Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „Wandrus” pracowali nad
projektem nowych tras rowerowych. Trasa ma mieć długość 50 km z miejscami do
odpoczynku.
17 IX 2010 – w Scenie na Starówce odbyła się uroczystość podsumowująca XVIII edycję
Europejskich Dni Dziedzictwa pod tytułem „Ginące zawody”, których
współorganizatorem było TMMŻ.
4 X 2010 – przedstawiciele TMMŻ uczestniczyli w otwarciu wystawy prac studentów Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej pt. „Koncepcja projektowa rekonstrukcji
historycznych elementów murów miejskich w Żorach wraz z projektem
zagospodarowania otoczenia pomiędzy ulicami Bramkową i Ogrodową”, która miała
miejsce w Muzeum Miejskim. Podczas wernisażu promocję miała też publikacja pod
redakcją Magdaleny Żmudzińskiej – Nowak i Rafała Radziewicza – Winnickiego
pt. „Przestrzenie historyczne miasta w projektowaniu konserwatorskim, historyczne
mury miejskie w Żorach jako przedmiot opracowania”.
28 X 2010 – w Scenie na Starówce odbyły się obchody 150-lecia sportu w Żorach, zainicjowane
przez TMMŻ.
10 XI 2010 – odbyła się promocja „Leksykonu Żorskiego” opracowanego przy współpracy
redakcyjnej i merytorycznej TMMŻ.
20 XI 2010 – podczas VI Śląskiej Konferencji Naukowej pt. „Wielokulturowy obraz sztuki ludowej
Śląska”, która odbywała się w Żorach w Scenie na Starówce, prezes TMMŻ Henryk
Buchalik odebrał z rąk radnego wojewódzkiego Jacka Świerkockiego „Złotą Odznakę
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XI 2010 –

15 I 2011 –
I 2011 –

II 2011 –

III 2011 –

24 III 2011 –

IV 2011 –

IV 2011 –

V 2011 –

19 V 2011 –

23 V 2011 –
2 VI 2011 –
6 VI 2011 –
VI 2011 –

Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, przyznaną Towarzystwu przez
Sejmik Województwa Śląskiego.
Towarzystwo otrzymało dyplom i statuetkę „Przyjaciel Muzeum Miejskiego
w Żorach”. Z rąk dyrektora Muzeum Lucjana Buchalika nagrodę odebrał prezes
TMMŻ Henryk Buchalik.
w Telewizji Żory nagrano audycję o aktualnej działalności TMMŻ.
Zarząd zatwierdził treść pisma do Prezydenta Miasta w sprawie zlecenia wykonania
rzetelnego opracowania naukowego mającego na celu weryfikację lub jeśli zajdzie taka
potrzeba, pogłębienie badań historycznych dotyczących pochodzenia w żorskim herbie
miecza, w związku z referatem wygłoszonym w dniu 24.02.2010 r. z okazji rocznicy
założenia miasta Żory, przez prof. Jerzego Sperkę z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
na posiedzeniu Zarządu dokonano wyboru przewodniczących komisji tematycznych:
historyczno-badawczej – Jan Zegrodzki, edukacji regionalnej – Jan Delowicz,
kultury, sportu i turystyki – Adam Michalik.
Zarząd zatwierdził w trybie pilnym zmiany w statucie TMMŻ w związku
z wprowadzeniem w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze. Wybrano nowy Zarząd
– XIV kadencji, na czele którego stanął Henryk Buchalik. Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka TMMŻ – Edwardowi
Burckowi, długoletniemu członkowi Towarzystwa i byłemu prezesowi.
Prezydent Miasta wyraził zgodę na inicjatywę TMMŻ dotyczącą upamiętnienia
nieistniejących już obiektów o znaczeniu historycznym stosownymi tablicami
informacyjnymi.
odbyło się spotkanie zespołu Komisji kultury, sportu i turystyki TMMŻ z udziałem
przedstawicieli Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „Wandrus” w sprawie dokonania
ustaleń roboczych dotyczących zmiany przez Prezydenta Miasta koncepcji przebiegu
ścieżek rowerowych.
zespół TMMŻ wraz z partnerami z KTK „Wandrus” zakończył trasowanie szlaku
rowerowego „Wokół Żor” i przedłożył Prezydentowi Miasta pełną dokumentację
opisowo – fotograficzną szlaku wraz z mapą przejazdu.
zmarł zasłużony członek Zarządu Kazimierz Herman. Członkowie TMMŻ
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, wygłoszono mowę pożegnalną.
Zdecydowano, że wspomnienie o zmarłym opublikowane będzie w Kalendarzu
Żorskim, a powstająca książka o dzielnicy Kleszczówka będzie Jemu dedykowana.
w Gimnazjum nr 3 odbył się drużynowy etap konkursu wiedzy „Co wiesz o Żorach”.
O Puchar Prezydenta Miasta rywalizowały drużyny z 7 żorskich gimnazjów.
odbył się finał indywidualny konkursu „Co wiesz o Żorach” o tytuł „Omnibusa
Żorskiego”.
Zarząd powołał zespół ds. organizacji jubileuszu 45-lecia TMMŻ.
Komisja historyczno-badawcza rozpoczęła prace nad opracowaniem i wydaniem
informatora o znanych osobach spoczywających na cmentarzu parafialnym
pt. „Tworzyli historię Żor”.
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IX 2011 – uzyskano zgodę Prezydenta Miasta na publikację na łamach Kuriera Żorskiego
materiałów promocyjnych w związku z jubileuszem 45-lecia TMMŻ w 2012 roku
i wspólnie z redaktorem naczelnym rozpoczęto prace.
IX 2011 – podjęto decyzję o rozpoczęciu prac związanych z gromadzeniem materiałów
o „rdzennych” żorzanach, których „korzenie” sięgają sprzed 1945 roku, celem opracowania
oraz docelowo wydania publikacji o roboczym tytule „Saga rodów żorskich”.
26 IX 2011 – Członek Honorowy TMMŻ Antoni Rajch obchodził 95. rocznicę urodzin. W tym
dniu z życzeniami odwiedziła go delegacja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
1 XI 2011 – w nakładzie 1300 egzemplarzy wydano i rozprowadzono przy pomocy parafii
pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, pierwszy informator pt. „Tworzyli historię
Żor”, poświęcony mogiłom zbiorowym na cmentarzu przy ulicy Smutnej oraz
pochowanym tam włodarzom miasta i duchownym.
10 XI 2011 – wieloletni członek Zarządu TMMŻ Jan Delowicz obchodził 30-lecie pracy pisarskiej.
Z tej okazji w Bibliotece Centralnej odbyło się spotkanie połączone z promocją jego
najnowszej książki pt. „Żołnierze III Powstania Śląskiego”.
XI 2011 – odbyły się spotkania robocze zespołu redakcyjnego i zaproszonych osób
odtwarzających wydarzenia i życie przedwojenne ludzi w dzielnicy Kleszczówka,
w związku z opracowywaną publikacją na ten temat.
XI 2011 – ustalono, że osoba, której przyznany będzie tytuł „Honorowego Członka TMMŻ”
będzie otrzymywała dyplom oraz pamiątkę w postaci ceramicznej płytki z nadrukiem
wybranego żorskiego zabytku.
5 XII 2011 – Zarząd przygotował projekt regulaminu nagrody TMMŻ pod nazwą „Tryptyk
Żorski” do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. Zatwierdzono program
przyszłorocznego jubileuszu 45-lecia istnienia TMMŻ.
XII 2011 – zakończono prace nad tworzeniem nowej strony internetowej, której znaczącym
sponsorem jest Bank Spółdzielczy w Żorach.
I 2012 – przekazano do redakcji Kuriera Żorskiego i Gazety Żorskiej materiały i zdjęcia
promujące TMMŻ w związku z jubileuszem 45-lecia działalności.
13 II 2012 – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TMMŻ. Podjęte zostały uchwały
o ustanowieniu nagrody TMMŻ pod nazwą „Tryptyk Żorski”, a także o nadaniu tytułu
Honorowego Członka TMMŻ Barbarze Wyrobek-Kaczmarczyk, Lucjanowi Kreissowi
i Wandzie Zdrójkowskiej. Przyjęto też program obchodów roku jubileuszowego.
– ukazało się okolicznościowe wydanie Kuriera Żorskiego poświęcone w całości
45-leciu TMMŻ.
II 2012
– zlecono pracowni Alojzego Błędowskiego zaprojektowanie i wykonanie plakietek
ceramicznych dla obecnych i przyszłych Honorowych Członków TMMŻ.
II 2012
– TMMŻ wystąpiło do Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej o wykonanie
w ramach prac semestralnych studentów dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku
II 2012
kościoła farnego wraz z otoczeniem.
– uroczysta gala w Scenie na Starówce rozpoczynająca obchody jubileuszu 45-lecia
TMMŻ. W jej trakcie dyplomami uhonorowani zostali długoletni członkowie
25 II 2012
Towarzystwa, po raz pierwszy czterem osobom wręczone zostały nagrody honorowe
„Tryptyk Żorski” wraz z certyfikatem nadania tytułu „Miłośnika Żor”.
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III 2012 – nawiązano współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Żorach w sprawie
zorganizowania w budynku Biblioteki Centralnej wystawy z okazji 45-lecia TMMŻ.
IV 2012 – zlecono wykonanie okolicznościowego medalionu ceramicznego według projektu
Henryka Buchalika i Stanisława Szwarca, dla obecnych i przyszłych zdobywców
tytułu „Omnibusa Żorskiego”.
IV 2012 – delegacja TMMŻ uczestniczyła w multimedialnej prezentacji pracy semestralnej
studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej dotyczącej dokumentacji
inwentaryzacji budynku kościoła farnego w Żorach i otoczenia. Prezentacja miała
miejsce w filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.
19 V 2012 – na strzelnicy „Dębina” Bractwa Kurkowego odbył się rodzinny piknik jubileuszowy,
połączony ze strzelaniem do tarczy o Puchar Prezesa. Zdobył go Joachim Gembalczyk.
W pikniku uczestniczyli też przedstawiciele Towarzystw Miłośników Jastrzębia
Zdrój i Wodzisławia Śląskiego.
V 2012 – rozpoczęto prace nad projektem tablic upamiętniających istniejące i nieistniejące
obiekty budowlane, budowle i miejsca świadczące o historii miasta.
16 V 2012 – w Gimnazjum nr 4 odbył się etap drużynowy konkursu „Co wiesz o Żorach”.
4 VI 2012 – w Scenie na Starówce odbył się finał konkursu „Co wiesz o Żorach”. W tym roku po
raz pierwszy zdobywcy tytułu „Omnibusa Żorskiego” został wręczony medalion, który
odtąd będzie otrzymywał każdy zdobywca Omnibusa. Z okazji 45-lecia TMMŻ wszyscy
dotychczasowi zdobywcy tego tytułu również otrzymali ten pamiątkowy medalion.
VI 2012 – przygotowano i rozprowadzono wśród zainteresowanych specjalne wydanie
jednodniówki poświęcone konkursowi „Co wiesz o Żorach” i zawierające dane
o historii konkursu.
VIII 2012 – Barbara Kieczka i Stanisław Szwarc przeprowadzali kolejne spotkania z mieszkańcami
Kleszczówki na temat pisanej przez nich książki o przedwojennych losach tej dzielnicy.
VIII 2012 – rozpoczęto prace nad kolejną częścią folderu „Tworzyli historię Żor”. Zdecydowano,
że tytuł ten będzie tytułem cyklu wydawniczego, a poszczególne wydania
zatytułowane zostaną „Żyli wśród nas”.
3 IX 2012 – Zarząd uzupełnił swój skład osobowy o Jana Zegrodzkiego, po rezygnacji z funkcji
wiceprezesa Janusza Kopera.
IX 2012 – przekazano Prezydentowi Miasta propozycje nazewnictwa ulic, placów publicznych
itp. Przygotowano wykaz osób, które swym życiorysem odcisnęły piętno na życiu
naszego miasta, a niektóre również województwa czy całego kraju i zasługują na to
by ich popularyzować w nazewnictwie ulic i tym sposobem upowszechniać wśród
mieszkańców historię regionalną. Lista ta posiada także sporo propozycji nazw
o podłożu historycznym czy społecznym, także w konwencji miasta czy regionu.
10 X 2012 – odbyło się spotkanie z nauczycielami przedmiotu „Dzieje Żor” z udziałem
przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, poświęcone podsumowaniu
dotychczasowych konkursów i omówienie tematyki następnych.
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1 XI 2012 – ukazała się II część wydawnictwa z cyklu „Tworzyli historię Żor” pt. „Żyli wśród
nas. Pochowani na cmentarzu przy ulicy Smutnej – dyrektorzy / kierownicy szkół
i przedszkoli, pracownicy nadzoru pedagogicznego”. Folder był rozprowadzany
1 listopada na cmentarzu i w kościołach.
23 XI 2012 – w Bibliotece Centralnej odbył się wernisaż wystawy „45 lat TMMŻ”, w którym
uczestniczyli m.in. Wiceminister Rozwoju Regionalnego, żorzanin - Adam Ździebło,
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Kosztyła, Zastępca Prezydenta Miasta –
Wojciech Kałuża, ks. prałat Jan Szewczyk i inni zaproszeni goście. Wystawa trwała
do 13 stycznia 2013 roku. Podczas wernisażu prof. Jan Ślusarek przekazał na ręce
ks. prałata i prezesa TMMŻ cyfrową wersję pracy studentów Wydziału Budownictwa
na temat kościoła farnego.
XII 2012 – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Żorach, na którym ustalono ramy współpracy w zakresie upowszechniania wśród
uczestników UTW historii, kultury i tradycji naszego miasta.
XII 2012 – ustalono, że zasoby wystawy zostaną zarchiwizowane i w postaci fotograficznego
zapisu cyfrowego w formie „wirtualnego spaceru” umieszczone na stronie
internetowej TMMŻ.
10 XII 2012 – odbyło się zebranie Zarządu TMMŻ, na którym podsumowano rok jubileuszowy.
17 XII 2012 – w salce parafialnej Kościoła pw św. Brata Alberta na Kleszczówce odbyło się spotkanie
z mieszkańcami tej dzielnicy na temat przygotowywanej do wydania kolejnej książki
z cyklu „Pamiętam Żory” poświęconej Kleszczówce. Chęć współpracy z TMMŻ
wyraziła Rada Dzielnicy Kleszczówka.
28 XII 2012 – odbyło się spotkanie Kapituły nagrody TMMŻ „Tryptyk Żorski”. Wyłoniono dwóch
laureatów, którzy otrzymają tą nagrodę w przyszłym roku na gali miejskiej z okazji
urodzin miasta i rocznicy powstania TMMŻ.
24 I 2013 – w wieku 96 lat zmarł jeden z najstarszych członków Towarzystwa, długoletni członek
Zarządu i Komisji Rewizyjnej Antoni Rajch. W uroczystościach pogrzebowych
uczestniczyła delegacja TMMŻ.
I 2013 – odbywały się kolejne spotkania autorów książki o przedwojennej Kleszczówce
z mieszkańcami, głównie starszego pokolenia tej dzielnicy. Digitalizowane są
materiały dostarczane przez mieszkańców.
6 II 2013 – w MOK odbyło się spotkanie w sprawie organizacji gali miejskiej z okazji urodzin
miasta i kolejnej rocznicy TMMŻ, na którym omówiono szczegóły organizacyjne
i ustalono zakres udziału TMMŻ.
12 II 2013 – z inicjatywy dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 3 w siedzibie TMMŻ odbyło się
spotkanie na temat wyboru imienia dla tej szkoły. Ze strony TMMŻ padła propozycja
nazwy „Szkoła Podstawowa im. Twórców Kultury Żorskiej”, która spotkała się
z aprobatą obecnych.
14 II 2013 – w Zespole Szkół nr 1 odbyło się spotkanie członków TMMŻ Henryka Buchalika
i Stanisława Szwarca z Radą Dzielnicy i przedstawicielami Urzędu Miasta na temat
formy i treści nowej tablicy informacyjnej o założycielu miasta.
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23 II 2013 – w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość urodzinowa miasta i 46. rocznicy
powstania TMMŻ, w toku której miała miejsce ceremonia wręczenia „Tryptyków
Żorskich” wraz z nadaniem tytułu „Miłośnika Żor”. Otrzymali je Grzegorz Utrata
i Henryk Skupień.
25 II 2013 – członkowie Zarządu TMMŻ wzięli udział w prelekcji historycznej pt. „Ukryte ślady
przeszłości” zorganizowanej przez Muzeum Miejskie w Sali Ślubów UM, na której
m.in. przedstawione zostały perspektywy rozwoju Muzeum Miejskiego oraz wyniki
badań georadarowych.
14 III 2013 – odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które udzieliło Zarządowi
absolutorium za rok 2012 i zaakceptowało zmiany w składzie Zarządu dokonane
przez Zarząd: Jana Zegrodzkiego powołano na funkcję wiceprezesa po rezygnacji
Janusza Kopera oraz powołano Urszulę Krzyk na członka Zarządu po rezygnacji
Jadwigi Tabor.
15 III 2013 – z inicjatywy prezesa TMMŻ odbyło się spotkanie z Marcinem Wieczorkiem –
historykiem w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Żorach na temat
wstępnych założeń dotyczących wdrożenia programu nauczania o dziejach Śląska
w szkołach ponadgimnazjalnych, zakończonego konkursem „Co wiesz o Śląsku”.
20 III 2013 – w siedzibie TMMŻ odbyło się spotkanie z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 3, na którym Barbara Kieczka i Henryk Buchalik opowiadali dzieciom
o działalności TMMŻ.
IV 2013 – przeprowadzono szereg spotkań z Radą Dzielnicy Kleszczówka i Kurkowym
Bractwem Strzeleckim, w wyniku których ustalono podjęcie działań w Zespole
ds. Nadawania Nazw Ulicom i Placom Publicznym, w sprawie nadania Parkowi
Strzelnica imienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Działania w tym kierunku
rozpoczęto już w tym samym miesiącu.
11 IV 2013 – prezes Henryk Buchalik odbył kolejną rozmowę z Wojewodą Śląskim Zygmuntem
Łukaszczykiem, na której zapadła decyzja o wprowadzeniu w życie inicjatywy TMMŻ
dotyczącej wprowadzenia do szkół ponadgimnazjalnych programu nauczania
o Górnym Śląsku, a żorskie LO będzie szkołą pilotażową w skali województwa.
29 IV 2013 – odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym powołano Zespół ds. Opieki i Nadzoru
nad Zabytkami Miasta, w skład którego weszli: Henryk Buchalik, Grzegorz Utrata,
Stanisław Szwarc, Jan Ślusarek, Maria Pałuchowska i Maciej Pindur. Podjęto działania
dotyczące inicjatywy nadania Parkowi Strzelnica imienia Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego.
29 IV 2013 – powołano 2-osobowy zespół nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Karola
Miarki w składzie: Joanna Lojza i Marcin Wieczorek, do wstępnego przygotowania
programu nauczania dziejów Górnego Śląska dla szkół ponadgimnazjalnych.
8 V 2013 – z inicjatywy TMMŻ w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się robocze
spotkanie Henryka Buchalika i Grzegorza Utraty z Wojewodą Śląskim Zygmuntem
Łukaszczykiem, Kuratorem Oświaty Stanisławem Faberem i Wicekuratorem
Dariuszem Wilczakiem w sprawie wprowadzenia do szkół ponadgimnazjalnych
nauki regionalizmu. Ustalono, że szkołą, w której przedmiot zostanie pilotażowo
wprowadzony, będzie żorskie Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki.
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21 V 2013 – w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej TMMŻ z Wojewodą Śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem,
które było okazją do wymiany informacji na temat działalności Urzędu i TMMŻ.
Uczestnicy spotkania zostali gościnnie przyjęci przez Wojewodę i zwiedzili gmach
Urzędu Wojewódzkiego.
24 V 2013 – w Gimnazjum nr 5 odbył się etap drużynowy konkursu „Co wiesz o Żorach” o Puchar
Prezydenta Miasta.
3 VI 2013 – w sali widowiskowej MOK odbył się finał konkursu o tytuł „Omnibusa Żorskiego”.
13 VI 2013 – odbyło się pierwsze spotkanie Społecznego Zespołu Opieki i Nadzoru nad Zabytkami
z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków Ewy Pańczyk. Na spotkaniu
omówiono zakres działania i współpracy MKZ z TMMŻ w tym zakresie.
18 VI 2013 – na nadzwyczajnym posiedzeniu Kapituły nagrody miejskiej Phoenix Sariensis prezes
TMMŻ Henryk Buchalik zaproponował ustalenie tytułu „Honorowego Mieszkańca
Żor” dla wybitnych postaci Polski, Europy i Świata pochodzących z Żor.
VI 2013 – z inicjatywy TMMŻ w I Liceum Ogólnokształcącym odbyło się robocze spotkanie
z dyrektor szkoły Urszulą Machalica i nauczycielami historii Joanną Lojza i Marcinem
Wieczorkiem na temat ujednolicenia działań dydaktyczno-organizacyjnych
dotyczących wprowadzenia do nauczania dziejów Górnego Śląska. Ze strony
TMMŻ w spotkaniu uczestniczyli Henryk Buchalik i Grzegorz Utrata.
2 VII 2013 – w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki odbyło się pierwsze spotkanie
prezesa Henryka Buchalika, dyrektor LO Urszuli Machalica oraz zespołu nauczycieli
do opracowania programu nauczania dziejów Górnego Śląska z przedstawicielem
Kuratorium Anną Kij.
VII 2013 – rozpoczęto prace nad kolejną częścią folderu z cyklu „Tworzyli historię Żor”.
Ustalono, że będzie ona poświęcona pracownikom służby zdrowia, w tym lekarzom,
farmaceutom oraz personelowi medycznemu wszystkich przychodni zdrowia
i szpitala. Kolejne spotkania z udziałem zaproszonych długoletnich pracowników
żorskiej służby zdrowia odbywały się do października.
VIII 2013 – odbywały się kolejne spotkania autorów książki z mieszkańcami Kleszczówki, którzy
przekazywali archiwalne materiały o swych rodzinach celem wykorzystania w książce.
IX 2013 – ustalono, że od 2014 roku TMMŻ rozpocznie rozłożoną na najbliższe lata akcję
zbierania materiałów dotyczących historii żorskich zakładów pracy od końca XIX
wieku do lat 80. XX wieku.
17 IX 2013 – w ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Towarzystwo zostało zaproszone na
Wojewódzką Konferencję o Bezpieczeństwie Pożarowym, która odbyła się w sali Sceny
na Starówce. Jednym z prelegentów był członek Zarządu TMMŻ Grzegorz Utrata,
który zabrał głos na temat historii żorskich pożarów i tradycji Święta Ogniowego.
14 X 2013 – odbyło się spotkanie z nauczycielami „Dziejów Żor” z udziałem przedstawiciela
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w sprawie zmian w kolejnym wydaniu zeszytu
ćwiczeń.
1 XI 2013 – na cmentarzach i w kościołach rozprowadzany był trzeci folder z cyklu „Tworzyli
historię Żor” o zmarłych pracownikach służby zdrowia.
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4 XI 2013 – na wniosek Muzeum Miejskiego, Zarząd TMMŻ wyłonił kandydata do Rady
Muzeum, którym został Grzegorz Utrata.
11 XI 2013 – w sali widowiskowej MOK odbyła się promocja książki „Przedwojenna Kleszczówka
we wspomnieniach mieszkańców” autorstwa Barbary Kieczka i Stanisława Szwarca.
W uroczystości uczestniczyli: Senator RP i Wiceminister Rozwoju Regionalnego
Adam Ździebło, władze miasta, przedstawiciele żorskich kościołów, organizacji
i instytucji miejskich oraz mieszkańcy Kleszczówki.
13 XII 2013 – w wieku 93 lat zmarł Honorowy Prezes TMMŻ, jeden z jego założycieli i wieloletni
prezes – Paweł Lokaj. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych, a na stronach internetowych zamieszczono
wspomnienie o zmarłym.
10 I 2014 – w Szkole Podstawowej nr 1 miało miejsce spotkanie promocyjne książki
„Przedwojenna Kleszczówka we wspomnieniach mieszkańców” połączone
z konkursem wiedzy o dzielnicy Kleszczówka dla uczniów szkoły. Był to pierwszy
z konkursów pod nazwą „Znam swoją dzielnicę”, które TMMŻ będzie organizować
w kolejnych dzielnicach we współpracy z radami tych dzielnic.
20 I 2014 – odbyło się spotkanie Miejskiego Konserwatora Zabytków ze Społecznym Zespołem
Opieki i Nadzoru nad Zabytkami w celu zapoznania się ze „Studium historyczno
– konserwatorskim starego miasta Żory”.
I 2014 – prezes TMMŻ brał udział w pracach zespołu ds. opracowania strategii rozwoju
miasta Żory na lata 2015-2020 oraz opracowania scenariuszy wizji rozwoju miasta
Żory i przewidywanej przyszłości miasta w horyzoncie czasu 2020+.
II 2014 – rozpoczęto prace przy inwentaryzacji geodezyjnej i fotograficznej zabytkowego
cmentarza przy ulicy ks. Klimka na potrzeby wydania kolejnego folderu z cyklu
„Tworzyli historię Żor”.
4 II 2014 – w skład Zarządu, po rezygnacji Michała Wojtynka, weszła Leokadia Buchman.
7 II 2014 – miała miejsce uroczystość wręczenia nagrody miejskiej Phoenix Sariensis za rok 2013.
Jednym z laureatów tej nagrody został członek Zarządu TMMŻ Grzegorz Utrata.
23 II 2014 – odbyła się gala urodzinowa miasta połączona z wręczeniem nagrody TMMŻ
„Tryptyk Żorski”. Otrzymali ją Barbara Kieczka, Stanisław Szwarc i pośmiertnie
Kazimierz Herman, którą odebrał jego syn Adam.
III 2014 – odbyło się spotkanie z dyrektor I LO Urszulą Machalica, która przedstawiła
pilotażowy program nauczania regionalizmu pod nazwą „Śląsk – moje miejsce.
Program edukacji regionalnej dla szkół ponadgimnazjalnych”, który został
zainicjowany przez TMMŻ, a opracowany i wdrożony przez zespół nauczycieli
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Żorach.
10 III 2014 – w sali narad Urzędu Miasta odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
TMMŻ, które udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2013.
7 IV 2014 – z inicjatywy prezesa Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu „Medalu 50-lecia
TMMŻ”, który będzie wręczany zasłużonym członkom i sympatykom Towarzystwa
w roku jubileuszowym 50-lecia istnienia Towarzystwa, w 2017 roku.
23 V 2014 – w Gimnazjum nr 6 odbył się finał drużynowy konkursu „Co wiesz o Żorach”.
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25 V 2014 – na strzelnicy „Dębina” Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zorganizowana została
„Rodzinna Majówka” dla członków i sympatyków TMMŻ.
30 V 2014 – delegacja członków TMMŻ uczestniczyła w uroczystości nadania Szkole Podstawowej
nr 3 imienia „Żorskich Twórców Kultury”, którego TMMŻ było pomysłodawcą.
3 VI 2014 – w sali widowiskowej MOK odbył się finał indywidualny konkursu „Co wiesz o Żorach”.
9 VI 2014 – odbyło się pokonkursowe spotkanie organizatorów konkursu „Co wiesz o Żorach” ,
na którym zapadła decyzja o modyfikacji finału indywidualnego konkursu dotycząca
wprowadzenia nowych elementów zwiększających jego atrakcyjność poprzez
opracowanie programu komputerowego obsługującego przebieg konkursu. Zadania
podjęło się dwoje młodych członków TMMŻ: Marta Krzyk i Mateusz Malaca.
VII 2014 – zespół redakcyjny pracował nad wydaniem IV części folderu z cyklu „Tworzyli
historię Żor”, poświęconej znanym społecznikom, którzy działali na rzecz rozwoju
miasta i dobra mieszkańców.
13 X 2014 – przedstawiciel TMMŻ Jan Zegrodzki kolejny raz wziął udział w tzw. kawiarence
obywatelskiej w sprawie ożywienia Parku Strzelnica przy ulicy Wolności w ramach
akcji „ZaPARKuj na Kleszczówce”.
14 IX 2014 – odbyła się kolejna edycja „Europejskich Dni Dziedzictwa” pod hasłem „Dziedzictwo
– źródło tożsamości”. Jednym z prelegentów był prezes TMMŻ Henryk Buchalik.
17 VIII 2014 – zmarł Honorowy Członek TMMŻ Lucjan Kreiss. W pogrzebie uczestniczyła
delegacja członków TMMŻ.
29 X 2014 – w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się promocja kolejnej książki członka TMMŻ
Jana Delowicza z cyklu „Pamiętam Żory” pt. „Dzieje ewangelików w Żorach”.
1 XI 2014 – na cmentarzach i w kościołach była rozprowadzana IV część folderu z cyklu „Tworzyli
historię Żor” wydanego przez TMMŻ pt. „Żyli wśród nas. Działali na rzecz rozwoju
miasta i dobra jego mieszkańców”.
3 XI 2014 – na posiedzeniu Zarządu odbyła się prezentacja nowej komputerowej formy finału
konkursu „Co wiesz o Żorach” przygotowana przez Martę Krzyk i Mateusza Malacę.
5 XI 2014 – prezes TMMŻ Henryk Buchalik wziął udział w uroczystej promocji książki
„Zakamarki przeszłości. Kronika szkoły w Baranowicach”. Prezes poinformował
zebranych na uroczystości o wydawnictwach TMMŻ dotyczących historii miasta.
XI 2014 – TMMŻ objęło patronatem nową książkę ks. dr Wiesława Hudka pt. „Felietony
radiowe. O świętych”, będącą zbiorem wygłoszonych na antenie Radia Katowice
felietonów „U progu dnia”.
XI 2014 – dzięki pomocy Urzędu Miasta ukazała się papierowa wersja 2-tomowej inwentaryzacji
budowlanej kościoła farnego wykonana w 2012 roku w wersji cyfrowej przez
studentów filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.
12 XI 2014 – Zarząd wystąpił do Wiceprezydenta Daniela Wawrzyczka z wnioskiem o nadanie
drodze przebiegającej od ulicy Rybnickiej do ulicy Janasa nazwy „ulica Pawła Lokaja”,
jednego z założycieli i Honorowego Prezesa TMMŻ.
24 XI 2014 – odbyło się posiedzenie Kapituły nagrody „Tryptyk Żorski”. Wybrano 2 laureatów
i ustalono, że nagroda zostanie wręczona w przyszłym roku z okazji urodzin miasta
i rocznicy powstania TMMŻ.
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XII 2014 – pracownia geodezyjna Geo-Surveying nieodpłatnie przekazała trójwymiarowy
skaning laserowy oraz pomiary geodezyjne sytuacyjne wszystkich nagrobków na
cmentarzu przy ulicy ks. Klimka.
XII 2014 – po wcześniejszym złożeniu wniosku rejestracyjnego TMMŻ otrzymało nową nazwę
domeny: www.tmmz.zory.pl, a zarazem zmieniła się forma i szata graficzna strony
internetowej TMMŻ, której autorem jest Mateusz Malaca.
28 II 2015 – podczas gali urodzinowej miasta wręczono nagrody TMMŻ „Tryptyk Żorski”
Barbarze Wyrobek-Kaczmarczyk i Andrzejowi Schmidtowi.
11 III 2015 – w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo
– Wyborcze TMMŻ, na którym przyjęto sprawozdanie i udzielono Zarządowi
absolutorium za rok 2014. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną –
XV kadencji. Prezesem TMMŻ została Maria Pałuchowska.
27 IV 2015 – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 złożyli wizytę w siedzibie TMMŻ w ramach
innowacji pedagogicznej pt. „Wędrówki z Żorkiem”. Dzieci zapoznały się z historią
i działalnością TMMŻ.
25 V 2015 – w Gimnazjum nr 8 odbył się konkurs wiedzy o mieście „Co wiesz o Żorach” – etap
drużynowy o Puchar Prezydenta Miasta.
30 V 2015 – na zaproszenie organizatorów TMMŻ wzięło czynny udział w „Wielkiej Fieście
Parkowej” zorganizowanej w Parku Strzelnica w dzielnicy Kleszczówka. TMMŻ
wystawiło stoisko z wydawnictwami Towarzystwa i przeprowadziło mini konkurs na
temat znajomości dzielnicy Kleszczówka z nagrodami w formie wydawnictw TMMŻ.
3 VI 2015 – w sali widowiskowej MOK odbył się finał konkursu „Co wiesz o Żorach” o tytuł
„Omnibusa Żorskiego”, po raz pierwszy obsługiwany przez program komputerowy.
12 VI 2015 – w ramach konkursu „Wędrujemy po Żorach” Maria Pałuchowska – prezes TMMŻ,
sprawowała opiekę merytoryczną nad drużyną z klasy III Szkoły Podstawowej nr 1,
która okazała się zwycięzcą tego konkursu.
20 VI 2015 – Towarzystwo wystawiło stoisko z gadżetami i wydawnictwami TMMŻ w ramach
Fiesty NGO – Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii
Społecznej, odbywającego się w Miasteczku Westernowym Twinpigs.
30 VI 2015 – na zaproszenie organizatorów prezes TMMŻ – Maria Pałuchowska przedstawiła
działalność TMMŻ na uroczystości zakończenia roku akademickiego na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
VII-VIII 2015 – zespół członków Zarządu przygotowywał kolejny piąty folder z cyklu „Tworzyli
historię Żor”. Ta część poświęcona jest zmarłym pochowanym na cmentarzu przy
kościele farnym przy ulicy ks. Piotra Klimka.
VII-VIII 2015 – trwały prace zespołu redakcyjnego nad kolejnym wydaniem zeszytu ćwiczeń do
przedmiotu „Dzieje Żor”.
26 IX 2015 – prezes TMMŻ Maria Pałuchowska uczestniczyła w obchodach Regionalnego
Dnia Budowlanych zorganizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa w Muzeum Ognia i Miasteczku Westernowym w Żorach.
28 IX 2015 – prezes TMMŻ wzięła czynny udział w podsumowaniu akcji Staże IKAR
zorganizowanym przez Żorską Izbę Gospodarczą w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof.
Józefa Tischnera.
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1 XI 2015 – na cmentarzach i w kościołach rozprowadzano V część folderu z cyklu wydawniczego
„Tworzyli historię Żor” pt. „Żyli wśród nas. Zabytkowy cmentarz katolicki przy
kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba”.
16 XI 2015 – odbyło się kolejne spotkanie z nauczycielami przedmiotu „Dzieje Żor”. Tematem
spotkania była organizacja i wymiar godzin tych lekcji w poszczególnych szkołach
oraz przygotowanie do konkursu „Co wiesz o Żorach”.
27 XI 2015 – w ramach Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 8 w Rogoźnej członkowie Zarządu
TMMŻ przeprowadzili kolejny konkurs z cyklu „Znam swoją dzielnicę”. W konkursie
uczestniczyli uczniowie szkoły wraz z członkami rodzin.
5 II 2016 – w sali widowiskowej Sceny na Starówce odbyła się gala wręczenia nagrody miejskiej
Phoenix Sariensis. Jednym z laureatów został członek TMMŻ i były prezes Henryk
Buchalik.
14 III 2016 – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TMMŻ, które przyjęło
sprawozdanie Zarządu za rok 2015 i udzieliło mu absolutorium. W trakcie zebrania
odznaczono nagrodą „Tryptyk Żorski” wieloletnią członkinię Zarządu i Komisji
Rewizyjnej – Marię Krzemińską-Briss.
IV 2016 – Zarząd TMMŻ podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad wydaniem albumu „Żory
światłem malowane. Historia miasta na kartach pocztowych z lat 1896-1945” –
wydanie II – jako wspólne przedsięwzięcie z Drukarnią Oldprint.
23 V 2016 – w Muzeum Miejskim odbył się drużynowy etap konkursu „Co wiesz o Żorach”
o Puchar Prezydenta Miasta.
3 VI 2016 – w sali widowiskowej MOK odbył się finał indywidualny konkursu „Co wiesz
o Żorach” o tytuł „Omnibusa Żorskiego”, obsługiwany przez program komputerowy
autorstwa Marty Krzyk i Mateusza Malacy, członków TMMŻ.
1 IX 2016 – z nowym rokiem szkolnym uczniowie I klas gimnazjum otrzymali nowe, 20. już
wydanie zeszytu ćwiczeń „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”, którego autorami są
członkowie Towarzystwa: Barbara Kieczka, Grzegorz Utrata i Stanisław Szwarc.
1 XI 2016 – ukazał się kolejny szósty folder z cyklu „Tworzyli historię Żor” pt. „Żyli wśród nas.
Zabytkowy cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Żorach”.
2016 – rok 2016 był okresem intensywnych przygotowań do obchodów 50-lecia TMMŻ.
Powołano różne zespoły do opracowania programu tych uroczystości, w które
zaangażowanych zostało wiele osób zarówno członków Towarzystwa jak i spoza niego.

90

Spis treœci
S³owo wstêpne /3
Geneza powstania /5
Dokonania i inicjatywy /9
Obchody rocznic /22
Siedziby TMM¯ i Izba Muzealna /27
Dzia³alnoœæ wydawnicza TMM¯ /34
Konkursy /44
Nagrody i wyró¿nienia /50
TMM¯ obecnie /53
W³adze Towarzystwa na przestrzeni 50-lecia dzia³alnoœci /55
Kalendarium /61

91

