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RYSZARD PACUŁT

Towarzystwo 
Ziemi Kozielskiej

W czerwcu 1963 r. Koźle, wraz z całym 
ówczesnym powiatem kozielskim, przeży
wało swoje wielkie dni. Obchodzono tu taj 
800 lat istnienia miasta. W prawdzie, decy
dując się na tę uroczystość nawiązano je
dynie do legendarnej daty uwolnienia 
m iasta w 1163 r. spod władzy uciążliwych 
dla ludności braci Kozłów, a nie do po
w stania grodu kozielskiego, co miało m iej
sce w 1104 r. lub do lokacji m iasta na 
praw ie niemieckim co prawdopodobnie n a 
stąpiło w 1281 r.

Nie sama rocznica była jednak ważna, 
lecz fak t że obchody jubileuszu (prawdzi
wego lub umownego) Koźla przyczyniły 
się do rozwoju aktywności społecznej, 
przejaw iającej się w autentycznej pracy 
na  rzecz miasta. Było to dopiero 18 lat 
po powrocie ziemi kozielskiej do Polski 
i m ieszkająca tu ludność nie zawsze czuła 
się związana emocjonalnie ze swym m ias
tem. Liczne prace podjęte wtedy dla 
upiększenia miasta, budowa lub rem onty 
obiektów sportowych i kulturalnych, a ta k 
że przygotowywanie zaprezentowanych póź
niej programów artystycznych korzystnie 
wpłynęły na integrację społeczności m iej
skiej. Po zakończeniu obchodów 800-lecia 
Koźla członkowie kom itetu organizacyjne
go postanowili stworzyć stowarzyszenie 
mające za zadanie kontynuowanie prac 
społecznych na rzecz m iasta i powiatu. 
Tak powstało Towarzystwo Ziemi Koziel
skiej.

W swej ponad dwudziestopięcioletniej 
historii nosiło ono różne nazwy. N ajpierw  
było to: Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Kozielskiej, następnie Towarzystwo Ziemi 
Kozielskiej, wreszcie Kozielsko-Kędzie- 
rzyńskie Towarzystwo Społeczno-K ultural
ne i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
w Kędzierzynie-Koźlu, aby w czerwcu 
1986 r. powrócić do nazwy Towarzystwo 
Ziemi Kozielskiej. Różny też był obszar 
działania towarzystwa. Początkowo obej
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mowało swoją działalnością teren  byłego 
powiatu kozielskiego, głównie jednak zaj
m ując się spraw am i istotnym i dla Koźla, 
a potem ograniczyło swoje zainteresow a
nia do obszaru m iasta Kędzierzyna-Koźla, 
by w ostatnich latach ponownie zain tere
sować się problem am i ważnymi dla całego 
regionu kozielskiego. Towarzystwo posiada 
swoją siedzibę w odbudowanej zabytko
wej baszcie, usytuow anej w  centrum  daw 
nego Koźla.

Różnie kształtowała się liczba członków 
towarzystwa. Były lata, kiedy w jego 
skład wchodziło ponad 200 osób. Przew aż
nie jednak stan  członków w ahał się od 
80 do 120 dorosłych mieszkańców miasta 
Poza tym  w niektórych szkołach średnich 
tworzono koła przyjaciół towarzystwa, 
grupujące młodzież bliżej zainteresowaną 
swoim regionem. Liczebność tych kół i ich 
członków ulega częstym zmianom.

Zadania towarzystwa, określone w jego 
statucie, sprowadzają się do:
-  inicjowania badań naukowych związa

nych z regionem kozielskim,
-  szerzenia wiedzy o przeszłości, teraź

niejszości i perspektyw ach rozwojowych 
Kędzierzyna-Koźla,

-  rozw ijania opieki nad pam iątkam i his
torycznymi,

-  tworzenie w arsztatu pracy naukowej 
poprzez gromadzenie księgozbioru o te
m atyce śląskoznawczej,

-   organizowania spotkań, zebrań, odczy
tów i imprez o tem atyce regionalnej, 

-    upam iętniania ludzi i zdarzeń histo
rycznych związanych z przeszłością Kę
dzierzyna-Koźla,

-  utrzym yw ania kontaktów  z placówka
mi naukowym i, prowadzącymi badania 
dotyczące regionu kozielskiego.

Powyższe zadania towarzystwo realizu
je stosując różne formy pracy i pozysku
jąc różnych sojuszników. W latach sześć
dziesiątych blisko współpracowano z Ka-



tedrą Geografii Gospodarczej U niw ersy
tetu Łódzkiego, a po 1970 r. z pracow ni
kami In sty tu tu  Śląskiego w  Opolu. Pomoc 
ze strony Insty tu tu  Śląskiego w Opolu 
ułatw ia członkom tow arzystw a rozw iązy
wanie problem ów badaw czych ważnych 
dla poznania przeszłości regionu koziel
skiego oraz przyczynia się do popularyzo
wania wśród zainteresow anych m ieszkań
ców Kędzierzyna-Koźla w ybranych p ro 
blemów naukowych. Przy w ydatnej po
mocy pracow ników  Zakładu H istorii In 
sty tu tu  Śląskiego w Opolu Towarzystwo 
Ziemi Kozielskiej opublikow ało trzy tomy 
cyklicznego w ydaw nictw a: „Ziemia Koziel
ska. S tudia i m ateria ły”, pod redakcją J a 
nusza Kroszela oraz dwa tom y „Szkiców 
K ędzierzyńsko-Kozielskich” pod redakcją 
S tanisław a Senfta. Ta ostatn ia seria jest 
kontynuow ana. Poza tym  członkowie to
w arzystw a, lub w spółpracujący z nim  
pracownicy naukow i przygotow ali k ilka 
publikacji dotyczących głównie przeszłości 
regionu kozielskiego. Łącznie, dzięki s ta 
raniom  tow arzystw a, pow stała regionalna 
biblioteczka składająca się z 18 pozycji. 
Wraz z a rtyku łam i opublikow anym i głów 
nie n a  łam ach kw arta ln ika  ruchu regio
nalnego Opolszczyzny „W czoraj, Dzisiaj, 
Ju tro ” przedstaw ia ona w m iarę wszech
stronnie przeszłość regionu kozielskiego. 
Swego rodzaju uzupełnieniem  w ydanych 
przez tow arzystw o pozycji jest kronika 
miasta, prowadzona wspólnie z Urzędem 
M iejskim  w  Kędzierzynie-Koźlu, od 15 
października 1975 r. to jest od daty  u tw o
rzenia Kędzierzyna-Koźla. zyskała ona w 
III konkursie na  kroniki terenowe, zorga
nizowanym  w 1985 r. przez redakcję dw u
tygodnika „Rada Narodowa — G ospodar
ka — A dm inistracja”, III m iejsce w k ra ju  
w grupie kronik  miast.

S tarając się przybliżyć mieszkańcom 
m iasta przeszłość swojego regionu tow a
rzystw o przygotow uje sesje popularno- 
naukow e i spotkania z pracow nikam i n au 
ki. Dotychczas zorganizowano 11 sesji i po
nad 30 spotkań z naukow cam i. Często im 
prezy te realizowano w sp ó ln ie , z zakłada
mi pracy oraz organizacjam i społecznymi 
lub politycznym i działającym i w mieście. 
Tak było m.in. podczas obchodów 75-lecia 
istnienia Banku Ludowego w  Koźlu (1978) 
lub 40-lecia M iejskiej Biblioteki Publicz
nej w Kędzierzynie-Koźlu (1988 r.).

W ażnym kierunkiem  pracy tow arzystw a 
jest grom adzenie pam iątek  związanych z 
przeszłością i dniem  dzisiejszym Kędzie
rzyna-Koźla. Zdołano pozyskać szereg za
bytków  etnograficznych i archeologicznych 
oraz dokum entów  i publikacji prasowych, 
co umożliwiło utw orzenie w  1982 r. w 
siedzibie tow arzystw a regionalnego m u
zeum.

Od początków  swojego istn ienia Tow a
rzystw o Ziemi Kozielskiej było w spółor

ganizatorem  licznych im prez kultu ra lnych  
popularyzujących przeszłość regionu i jego 
współczesne dokonania. N atom iast od k il
ku la t stało się głównym, a  w  niektórych 
latach jedynym  organizatorem  im prezy re 
gionalnej „Dzień Kozła”. Po raz pierwszy 
przeprow adzono ją w 1985 r. naw iązując 
w ten  sposób do jednej z legend tłum a
czącej pochodzenie nazw y m iasta Koźle, 
a jednocześnie w yjaśniającej rodowód h e r
bu kozielskiego będącego dzisiaj herbem  
Kędzierzyna-Koźla.

W edług legendarnego przekazu niegdyś, 
nad  Odrą, w dzisiejszym K ędzierzynie- 
-Koźlu, znajdow ał się zamek należący do 
trzech braci Kozłów. Byli oni rycerzam i, 
ale ich głównym  zajęciem  były napady  na 
w ędrujących pobliskim i szlakam i handlo
wymi kupców. N iechętnie znosiła pano
w anie rycerzy-rabusiów  okoliczna ludność. 
T rudno ich było jednak pokonać, bo zaw
sze potrafili ujść przed pościgiem i ukryć 
się w zamku. Po kolejnym  napadzie ry - 
cerze-rabusie zostali jednak ujęci. N astą
piło to dzięki pomocy, jakiej wojskom 
Mieszka P iastow icza udzielił rzeźnik m iej
ski. Znając tajem ne podziemne przejście 
do zam ku doprowadził do niego w ojow ni
ków księcia, którzy schw ytali rabusiów . 
U karano  ich śm iercią, spychając po kolei 
z najwyższego znajdującego się w  zamku 
okna.

W ydarzenie to, o czym w spom niano w y
żej, m iało m iejsce w 1163 r. Było ono dla 
ówczesnych m ieszkańców m iasta tak  r a 
dosne, że przez k ilka stuleci cech rzeźni- 
ków organizow ał w  im ieniny Jakuba, p a
trona rzeźników, uroczystość upam iętn ia
jącą ten  fakt. Tow arzystwo Ziemi Koziel
skiej zainspirow ane legendą odtworzyło tę 
tradycję. O rganizowana od kilku  la t im 
preza staje się coraz popularniejszą. 
Uczestniczą w n ie j liczne grupy młodzieży, 
a także niekiedy goście z innych krajów . 
Tak było m . in . w  1988 r. kiedy główną 
a trak c ją  „Dnia K ozła”, poza in teresującym  
program em  prezentującym  zgromadzonym 
mieszkańcom  m iasta legendę o braciach 
Kozłach, były w ystępy grupy szerm ierki 
historycznej „Rycerze z N em anic” zapro
szonej przez tow arzystw o na ten  dzień 
z przygranicznej m iejscowości czechosło
w ackiej H radec nad M orawicą.

G rupa ta, poza udziałem  we w spólnym  
z młodzieżą przem arszu po mieście, zapre
zentow ała w idow isko zaty tu łow ane „Z cza
sów w ojny trzydziesto letn iej”. Również w 
1989 r. „Dzień Kozła” uśw ietniony został 
udziałem  w uroczystości siedem dziesięcio- 
osobowej grupy młodzieży z zaprzyjaźnio
nej z Kędzierzynem -Koźlem  holenderskiej 
miejscowości Soest.

Stopniowo „Dzień Kozła” sta je  się stałą 
pozycją w  kalendarzu ku ltu ra lnych  im prez 
organizow anych w  Kędzierzynie-Koźlu, 
u ła tw iając w  znacznej mierze m ieszkań
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com poznanie faktów  z przeszłości swojego 
miasta. Przyczynia się on także do wi
docznego ożywienia artystycznego w śro
dowisku młodzieży szkolnej.

Kędzierzyn-Koźle jest miastem, w k tó
rym  nie przetrw ało zbyt wiele zabytków 
z dalszej lub bliższej przeszłości. Tym b a r
dziej chronić należy to co się uchowało. 
I w tym  zakresie Towarzystwo Ziemi Ko
zielskiej było inicjatorem  lub współorga
nizatorem  poczynań przyczyniających się 
do odnowienia zabytku lub jego zabezpie
czenia.

Z inicjatywy tow arzystw a w mieście 
wmurowano też kilka tablic pam iątkowych 
upam iętniających fakty  lub miejsca zwią
zane z walką polskiej ludności o powrót 
do Ojczyzny.

W szeregach tow arzystw a przewinęło się 
wielu mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. 
Niektórzy pracują w nim od 1963 r. Nale
żą do nich m.in. W anda Kostrzewa, Ju lian  
Planetorz, Tadeusz Kurowski i W aldemar 
Derej. Od wielu lat wyróżniają się ak tyw 

nością w realizacji celów towarzystwa, po
za wymienionymi wyżej, Franciszek Bą- 
kowski, N orbert Bick, W ładysław Czaja, 
Zdzisław Głuszek, Helm ut Karkosz, Ro
m an Kojzar, Jan ina Otrębowicz, Janina 
Pająk, S tefania Sm ajek i Antoni Śladow
ski. W poczynania tow arzystw a zaangażo
wani byli też kolejni jego prezesi: Edward 
Komosiński, Józef Cyprys, Andrzej Ciun- 
kiewicz, Stanisław  Biernat i Ryszard Pa- 
cułt.

Mimo, że bezpośrednie oddziaływanie 
tow arzystw a na postawy mieszkańców 
m iasta nie jest zbyt duże, bowiem ogra
niczone jest niewielką stosunkowo liczbą 
członków, to jednak wpływ pośredni jest 
znaczny. Towarzystwo stało się stałym 
elem entem  życia społecznego w mieście, a 
poprzez organizowane przez siebie im pre
zy, zwłaszcza poprzez przygotowywane 
wydawnictwa, stara  się kształtować wśród 
mieszkańców przywiązanie do miasta 
i zrozumienie jego niełatwych często pro
blemów.


