Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w 2013 roku
W roku 2013 Towarzystwo Ziemi Kozielskiej skupiało w swoich szeregach
180 członków. W ciągu roku przyjęliśmy w poczet członków TZK 4 osoby, 2 osoby
ubyły z naszych szeregów, zmarła Anna Ulman, a jedna osoba zrezygnowała z pracy
w TZK.
Zgodnie z wymogami statutu pracowały organy towarzystwa, Zarząd zbierał
się 5 razy, podejmując bieżące problemy, ustalając zadania do realizacji i oceniając
ich wykonanie. Wśród merytorycznych problemów omawianych na posiedzeniach
należy wymienić: podsumowanie i finansowe rozliczenie działalności TZK w 2012
roku, przygotowanie czasowej wystawy malarstwa oraz gromadzenie materiałów
i przygotowanie jubileuszowej prezentacji działalności naszego stowarzyszenia
z okazji 50-lecia TZK. Komisja Rewizyjna obradowała 2-krotnie, w dniu 13 lutego
członkowie komisji przeprowadzili kontrolę działalności TZK w roku 2012, drugie
jej posiedzenie, w grudniu poświęcono podsumowaniu pracy TZK w 2013 r.
W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu codzienną pracę Muzeum TZK
i naszego stowarzyszenia organizowało Prezydium TZK /prezes, 2 wiceprezesi,
sekretarz i skarbnik/, które spotykało się według potrzeb, często kilka razy
w miesiącu.
W roku 2013 wiele wysiłku włożyliśmy w prace służące tworzeniu
optymalnych warunków przechowywania i prezentacji zgromadzonych zbiorów
muzealnych i bibliotecznych, udostępnianiu ich zwiedzającym, oraz w tworzenie
podstaw profesjonalnego muzeum. Wiele naszych przedsięwzięć służyło
gromadzeniu i popularyzacji wiedzy o historii, bieżących problemach oraz
perspektywach rozwoju Kędzierzyna-Koźla i regionu.
Współpracowaliśmy z placówkami oświatowymi /od przedszkola po uczelnie
wyższe/, z ośrodkami kultury w mieście, bibliotekami publicznymi i organizacjami
pożytku publicznego, w tym szczególnie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego
Wieku oraz Stowarzyszeniem Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu.
Księgozbiór biblioteki Baszty wzbogacił się o 32 tytuły tematycznie związane
z dziejami Kędzierzyna-Koźla i regionu, w tym 7 to opracowania w języku
niemieckim. Znalazły się wśród nich 2 egzemplarze 2 tomu albumowego,
dwujęzycznego opracowania Herberta Probe „Historyczny spacer po mieście Koźlu”,
które podarował nam autor oraz albumy prezentujące zabytki kultury i piękno
przyrody Śląska Opolskiego.
Do zbiorów muzealnych pozyskaliśmy 9 eksponatów, w tym między innymi
drewnianą szatkownicę do kapusty, zabytkowe żelazko, dwa komplety śląskich
ludowych strojów męskich /strój gospodarza i drużby/, wykonane we współczesnej
pracowni według tradycyjnych wzorów oraz bogaty zbiór pamiątek i dokumentów
obrazujących działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi im. prof. Ludwika
Hirszfelda, przekazany naszemu muzeum przez pana Leona Piecucha długoletniego
prezesa klubu.
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W 2013 r. na uzupełnienie księgozbioru Baszty i eksponatów muzealnych
wydaliśmy ogółem 2 882,51 złotych.
Na bieżąco, według potrzeb były wykonywane prace remontowe, konserwacja
i renowacja eksponatów drewnianych, w tym przede wszystkim odrestaurowany
został zabytkowy kołowrotek, wyremontowano 11 krzeseł oraz drewniane
dekoracyjne osłony ekspozycji. Prace te wykonywał Zenon Woda. Dokonano
również okresowego przeglądu gaśnic.
Dzięki finansowej nagrodzie prezydenta Kędzierzyna-Koźla w kwocie 3000
złotych, którą TZK otrzymało w dniu 24 września z okazji swego jubileuszu,
mogliśmy wymienić stary sprzęt komputerowy na nowe wielofunkcyjne urządzenia
z kolorową drukarką, kserokopiarką i faksem.
Działalność dokumentacyjną i wystawienniczą naszego stowarzyszenia
w 2013 roku zdominowały prace związane z jubileuszem Towarzystwa Ziemi
Kozielskiej, które w tym roku obchodziło 50-lecie swojej działalności:
W 2013 roku prezentowaliśmy następujące wystawy:
„ Rzeźby w drewnie Zygmunta Cedora” – wystawa była eksponowana
do 27. 02. 2013 r.
„Między dniem a snem” – malarstwo i tkanina Małgorzaty Lehmann
6.03. – 20.06.2013 r.
„50 – lat działalności Towarzystwa Ziemi Kozielskiej”, wystawa dokumentów,
publikacji oraz zdjęć w Baszcie według scenariusza Krystyny Rutkowskiej i oprawie
plastycznej Zenona Wody – otwarta 26 czerwca 2013 r.
„50 – lat TZK”- wystawa zdjęć Władysława Lichorobca, według projektu
Jerzego Drzewieckiego eksponowana na planszach na kozielskim Rynku – otwarta
7. sierpnia 2013 r.
W dniach 13 - 15 września odbyły się główne uroczystości jubileuszowe
Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Bogaty scenariusz
uroczystości jubileuszowych opracowała Małgorzata Skrzypczak, wielokrotnie
analizowany na posiedzeniach zarządu i w gronie organizatorów wydarzeń, był
często modyfikowany, dopasowywany do naszych możliwości realizacyjnych.
13 września członkowie TZK uczestniczyli we mszy świętej w kościele
św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w intencji byłych i obecnych członków naszego
stowarzyszenia.
Po mszy w obecności prezydenta Kędzierzyna-Koźla Tomasza Wantuły
i proboszcza parafii kozielskiej Marka Biernata wszyscy uczestnicy przeszli
pod Basztę, gdzie odsłonięto jubileuszową tablicę upamiętniającą służbę TZK miastu
i regionowi od 1963 r.
14 września odbyło się w Domu Kultury „Koźle” uroczyste spotkanie
członków TZK z przedstawicielami władz miasta i powiatu oraz reprezentantami
instytucji i przedsiębiorstw, które sponsorują statutową działalność Towarzystwa
Ziemi Kozielskiej i z nim współpracują. Przybyłych członków TZK i gości przywitał
prezes Jerzy Drzewiecki, następnie minutą ciszy zebrani uczcili pamięć wszystkich
zmarłych członków naszego stowarzyszenia.
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Jubileuszową uroczystość wypełniły przede wszystkim: XVIII KędzierzyńskoKozielskie Seminarium Naukowe na temat „Rola towarzystwa regionalnego
w kształtowaniu lokalnych kapitałów”, w ramach którego dr Edward Nycz
przedstawił główne kierunki działania TZK w postaci multimedialnej prezentacji oraz
wspomnienia członków TZK i podziękowania osobom wnoszącym największy wkład
pracy w dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.
Prezydent Kędzierzyna-Koźla Tomasz Wantuła podziękował imiennie wielu
najbardziej aktywnym członkom TZK, złożył życzenia sukcesów w życiu osobistym
i w dalszej działalności stowarzyszenia.
16 osób i 5 sponsorów TZK nagrodzono Medalem Honorowym Za Zasługi
dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, a 13 osobom i 5 instytucjom wręczono Dyplomy
w Uznaniu Zasług dla rozwoju Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Projekty medalu
i dyplomów opracował Jerzy Drzewiecki.
Z okazji swego 50-lecia Towarzystwo Ziemi Kozielskiej otrzymało piękne
listy gratulacyjne od pani poseł Brygidy Kolendy-Łabuś i od marszałka województwa
opolskiego pana Józefa Sebesty. Oba listy zostały odczytane, a wiele wyrazów
uznania i życzeń dalszej pomyślnej działalności przekazali nam zaproszeni goście
obecni na uroczystości. Listy gratulacyjne z okazji 50-lecia TZK złożyli nam także:
Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, Wojciech Jagiełło przewodniczący Rady
Miasta, Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Stowarzyszenie Zespół
Pieśni i Tańca „Komes”, Miejska Biblioteka Publiczna oraz pan Leon Piecuch.
Spotkanie zakończył program artystyczny, w którym wystąpiły dzieci z Klubu
4H „Arkada” ze Starej Kuźni i zespół „Długomiłowiczanki”.
Uroczystości 14 września zakończył program w wykonaniu Najemnej
Kompani Grodu Koźle, która u stóp Baszty i murów dawnego zamku zaprezentowała
sceny walk rycerskich i inscenizację legendy kozielskiej. Pokazy cieszyły się wielkim
zainteresowaniem publiczności, która potem zwiedzała Muzeum TZK w ramach
nocy muzealnej, czym Towarzystwo Ziemi Kozielskiej wpisało się w realizację
programu Europejskich Dni Dziedzictwa 2013.
W noc muzealną zwiedziły Muzeum TZK w Baszcie 153 osoby. W niedzielę
15. 09. Muzeum TZK w Baszcie otwarte było dla zwiedzających w godz. 1000 – 1300.
Program artystyczny podczas uroczystości jubileuszowej i pokazy rycerskie
zorganizowała Małgorzata Skrzypczak, organizację poczęstunku dla uczestników
i obsługę gospodarczo-finansową zapewniły Irena Czechowska i Antonina Buśko.
Podobnie, jak w poprzednich latach gościliśmy w Baszcie licznych
zwiedzających z różnych stron Polski i z wielu innych krajów. W spotkaniach
w Baszcie uczestniczyli między innymi:
26. 05. – Malarze, uczestnicy Międzynarodowych Spotkań Malarskich
w Kędzierzynie-Koźlu.
16. 10. – Członkowie TZK zasłużeni dla rozwoju naszego stowarzyszenia,
w czasie którego zebrani podzielili się wspomnieniami i zostali uhonorowani
okolicznościowymi medalami oraz dyplomami „Za zasługi dla TZK”.
23. 10. – Grupa nauczycieli z różnych krajów Europy uczestniczących
w realizacji projektu Comenius.
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W 2013 roku realizowana była ciekawa inicjatywa pana Ryszarda Młynarka
wychowawcy młodzieży w Bursie, który w Baszcie co tydzień przy pomocy Emilii
Bandrowskiej organizował spotkania uczniów na temat
„Kędzierzyn-Koźle
na starych fotografiach”, które były realizowane na przykładach z dokumentacji
fotograficznej znajdującej się w zbiorach Muzeum TZK
We współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku
mgr Urszula Więcek prowadziła w Muzeum TZK zajęcia dla seniorów w ramach
warsztatów
historyczno-kulturalnych
„Powiat
kędzierzyńsko-kozielski
i Opolszczyzna to nasz dom, nasza Ojczyzna”. W bieżącym roku odbyło się ogółem
20 spotkań ze średnią frekwencją 24 uczestników. Podczas tych zajęć studenci
seniorzy korzystali z dokumentów historycznych i eksponatów zgromadzonych
w naszym muzeum. Ponadto mgr U. Więcek urozmaicała je wycieczkami po mieście
i okolicy, prezentując zabytki oraz miejsca pamięci Kędzierzyna-Koźla.
Ze zbiorów archiwalnych i z biblioteki korzystali często uczniowie,
studenci i inni goście muzeum zbierający informacje o historii i bieżących
problemach Kędzierzyna-Koźla i Ziemi Kozielskiej. Udzielaliśmy im wskazówek
bibliograficznych, pomagaliśmy zebrać potrzebne materiały.
Zwiedzały Muzeum TZK liczne zorganizowane grupy: między innymi turyści
z Chorzowa, Gdańska, grupa emerytów strażaków z różnych miejscowości
województwa opolskiego, wycieczki szkolne z gmin naszego powiatu, między
innymi z Łan i Roszowickiego Lasu oraz grupy uczniowskie z Kędzierzyna-Koźla.
Najczęściej odwiedzały Muzeum TZK wycieczki szkolne ze szkół podstawowych
z naszego miasta, w tym najliczniej z PSP nr 12, najrzadziej trafiały do nas grupy
szkolne z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Kędzierzyna-Koźla.
Ogółem w 2013 roku gościliśmy w Muzeum TZK 4121 zwiedzających, w tej
liczbie 895 osób było uczestnikami zorganizowanych grup, z czego 571 to uczniowie
szkół i przedszkoli Kędzierzyna-Koźla.

