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 Publikacja, którą dajemy Szanownym Czytelnikom do ręki, jest w Żorach wydarzeniem 
wydawniczym bez precedensu. Na czym polega jej wyjątkowość? „Leksykon żorski” zawiera 
w sobie zarówno fakty historyczne dotyczące historii naszego miasta, podaje informacje na temat 
zasłużonych w przeszłości dla miasta osób, zawiera informacje o „żorskiej” geografii i przyrodzie. 
Jednocześnie zawiera także szerokie spektrum wiedzy na temat Żor współczesnych, żyjących tu 
ludziach i organizacjach, zmieniających to miasto w ostatnim dwudziestoleciu. Ta cezura czasowa 
jest istotna z dwóch względów. Po pierwsze, bezpośrednim impulsem do jej powstania stała się 
obchodzona w tym roku dwudziesta rocznica samorządu terytorialnego w Polsce. Po drugie, nie 
da się ukryć, że zmiany jakie zaszły w Żorach w ciągu ostatnich dwudziestu lat zupełnie zmieniły 
jego obraz, przeorały jego oblicze w równym stopniu, a może i większym, co budowa osiedli 
mieszkaniowych od początku lat siedemdziesiątych.

 Idea stworzenia takiej publikacji, omawiana była już od kilku lat, m.in. w Muzeum Miejskim 
i Towarzystwie Miłośników Miasta Żory. W połowie 2009 roku pomysł realizacji takiego 
opracowania zgłosił radny Dariusz Domański. W jego zamierzeniu miała to być encyklopedia 
wirtualna, dostępna w sieci internetowej. Ostatecznie zwyciężył jednak pomysł realizacji 
„Leksykonu” w tradycyjnej formie książkowej. We wrześniu 2009 roku spójną koncepcję takiego 
opracowania przedstawił Prezydentowi Miasta Waldemarowi Sosze Henryk Skupień z TMMŻ. 
Ustalono, że będzie to wspólne przedsięwzięcie wydawnicze Muzeum Miejskiego i Towarzystwa 
Miłośników Miasta Żory. Do napisania „Leksykonu” powołano w gronie TMMŻ pięcioosobowy 
zespół autorski, który wziął na siebie ciężar napisania większości haseł. Swój udział w stworzeniu 
leksykonu ma także 24 innych osób, do których zwrócono się z prośbą o przygotowanie haseł 
ze względu na ich specjalistyczną wiedzę na dany temat. Muzeum Miejskie z kolei podjęło się 
opracowania  informacji przesłanych przez miejskie instytucje oraz zredagowania biogramów 
nadesłanych przez osoby, do których zwrócono się o przekazanie do „Leksykonu” informacji 
na swój temat. Koordynacją prac ze strony TMMŻ zajmował się prezes towarzystwa Henryk 
Buchalik, zaś ostatecznym zredagowaniem całości materiału zajęli się Lucjan Buchalik i Tomasz 
Górecki z Muzeum Miejskiego. Po roku pracy powstało kompendium wiedzy o mieście i ludziach 
z nim związanych zawierające 1494 hasła i 923 zdjęć, grafik i reprodukcji na 516 stronach.

 Czas powstania „Leksykonu” był, jak na tego typu wydawnictwo bardzo krótki. Zdajemy sobie 
sprawę, że do wielu informacji wartych zamieszczenia nie udało nam się dotrzeć, zaś wiele haseł 
można by poszerzyć. Liczymy zatem na uwagi ze strony Czytelników, które pozwoliłyby za jakiś 
czas na kolejną, rozszerzoną edycję tej publikacji.

 Mamy nadzieję, że „Leksykon żorski” spełni pokładane w nim nadzieje i stanie się kompendium 
wiedzy o mieście, po które sięgać będzie każdy, kto będzie chciał poszerzyć swą wiedzę o Żorach. 
Zarówno współczesnych, jak i tych, które odeszły już bezpowrotnie.

Redakcja i zespół autorski

Słowo wstępne
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 Skróty literowe pod hasłami oznaczają inicjały autora hasła. Pełna lista autorów haseł została 
zamieszczona na stronie obok. W leksykonie znalazły się także hasła zredagowane w oparciu 
o informacje dostarczone przez instytucje, stowarzyszenia, osoby i Urząd Miasta. Oznaczono je 
odpowiednio iw – informacja własna, bw – biogram własny i um – informacja dostarczona przez 
Urząd Miasta. 

 Redakcja biogramów własnych oraz informacji przekazanych przez instytucje, stowarzyszenia 
itp., polegała na takim doborze faktów, by w pierwszej kolejności przedstawić te związane 
z szeroko rozumianą działalnością na rzecz miasta. Konieczne było także dokonanie niezbędnych 
zabiegów stylistycznych w celu ujednolicenia formy danego hasła z innymi. Starano się zamieścić 
możliwie najwięcej informacji z nadesłanych ankiet, jednak w niektórych przypadkach konieczne 
było wykonanie niezbędnych skrótów, przede wszystkim z racji zbyt dużej objętości nadesłanych 
informacji. 

 Informacje przekazane przez Urząd Miasta dotyczą szeregu osób pełniących różnego 
rodzaju funkcje publiczne w magistracie i jednostkach podległych (stan na koniec 2009 r.) oraz 
szeregu stowarzyszeń działających w mieście. Do wszystkich tego typu organizacji widniejących 
w ewidencji UM redakcja „Leksykonu” wystosowała pisma z prośbą o nadesłanie informacji 
na temat ich działalności. W wielu przypadkach spotkało się to z pozytywnym odzewem, w wielu 
jednak nie przysłano odpowiedzi. W tego typu przypadkach zamieszczono podstawowe informacje 
o stowarzyszeniach będące w posiadaniu magistratu. Mogą one odbiegać od stanu obecnego, 
jeżeli dana organizacja nie dostarczyła informacji na temat zmian w jej władzach, lub innej niż 
poprzednio siedziby.
 
 Znak zapytania zamiast daty urodzin lub zgonu przy biogramie osoby historycznej oznacza, iż 
nie udało się takowej daty ustalić. Brak daty urodzin w wypadku biogramów osób współcześnie 
żyjących w większości przypadków oznacza, iż osoby te nie zechciały jej zamieścić.

Od redakcji
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A
ADAMCZYK ALEKSANDRA, ur. 13 XII 
1955, Szklarska Poręba; radna Rady Miasta Żory 
I kadencji; członek Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej; w latach 1985-90 kierownik Domu 
Dziennego Pobytu w Zespole Opieki Zdrowot-
nej w Żorach; od 1990 dyrektor → Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymane wy-
różnienia: 2001 – list gratulacyjny Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie pomocy społecznej. bw

ADAMCZYK ANZELM, student prawa; re-
daktor czasopisma → „Oberschlesisches Front-
blatt”. JD

ADAMCZYK JÓZEF, dyrektor gimnazjum i li-
ceum w Żorach w latach 1935-38; nauczyciel fi-
zyki i matematyki; w 1938 przeniesiony, dekretem 
wojewody śląskiego, do Państwowego Gimna-
zjum w Katowicach. MW

ADLEROWIEC, mały staw i łąki w dzielnicy 
Rowień, przy granicy z Rybnikiem. MW

AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚCI S.A, działa od 1997, jest instytucją po-
wstałą w ramach Kontraktu Regionalnego dla 
woj. śląskiego. Agencja współpracuje stale z wła-
dzami gmin, powiatów województwa śląskiego 
oraz służy im pomocą w planowaniu, kreowaniu 
zrównoważonego rozwoju oraz usprawnianiu za-
rządzania jednostkami samorządu terytorialnego, 
jak również wspiera polską administrację w proce-
sie dostosowywania gospodarki kraju do standar-
dów unijnych. W 2000 została włączona w Kra-
jowy System Usług dla małych i średnich przed-
siębiorstw. Podstawową strukturę KSU stanowi 
sieć ponad 180 regionalnych ośrodków wspie-
rania biznesu, które świadczą usługi doradcze, 
szkoleniowe, informacyjne, finansowe i inne dla 

małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Agen-
cji jest m.in.; zapewnienie stabilności dostarcza-
nych usług, wspieranie i rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości oraz obniżanie ryzyka działa-
nia w warunkach gospodarki rynkowej, wspiera-
nie zatrudnienia wśród bezrobotnych, wspieranie 
i popularyzacja idei przedsiębiorczości, podnie-
sienie konkurencyjności lokalnych i regionalnych 
MŚP, wspieranie realizacji Regionalnej Polityki 
Gospodarczej Górnego Śląska oraz Regionalne-
go programu Restrukturyzacyjnego z wykorzysta-
niem instytucji rozwoju lokalnego i regionalnego, 
sprawne zarządzanie ryzykiem z zakresu dziedzi-
ny finansów i controlingu. Cele te Agencja reali-
zuje przez: świadczenie różnego rodzaju usług 
doradczych np. usługi kredytowe, finansowe, ban-
kowe oraz poprzez promowanie firm, wykonywa-
nie biznes planów, ekspertyz ekonomiczno-finan-
sowych oraz udzielanie informacji na temat euro-
pejskich programów pomocniczych, prowadzenie 
Funduszu Pożyczkowego na terenie powiatu żor-
skiego związanego z tworzeniem nowych miejsc 
pracy. Pozyskiwanie środków finansowych prze-
znaczonych na przygotowanie i realizację projek-
tów wspierających rozwój gospodarczy (preferen-
cyjne pożyczki), organizowanie profesjonalnych 
kursów i szkoleń oraz seminariów, prowadzenie 
Punktu Konsultacyjnego dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, działanie w sieci KSU, opraco-
wanie i koordynowanie i wdrażanie programów 
rozwoju gospodarczego, współpracę z Powiato-
wymi Urzędami Pracy oraz innymi organizacjami 
wspierającymi działania związane z walką z bez-
robociem poprzez rozpoczynanie własnej działal-
ności i tworzenie nowych miejsc pracy, wymianę 
doświadczeń miedzy uczestnikami KSU dla po-
prawienia zakresu jakości świadczonych usług. 
19 XII 2003 Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści S.A. podpisała umowę partnerską pomiędzy 
instytucjami zrzeszonymi w KSU z terenu woje-
wództwa śląskiego – Śląskie Konsorcjum Instytu-
cji Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości. 22 VII 
2005 Agencja została wpisana do rejestru insty-
tucji szkoleniowych. Jest również członkiem Żor-

Aleksandra Adamczyk
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skiej Izby Gospodarczej zrzeszającej podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność gospodar-
czą na terenie Żor. Prezesem Agencji od początku 
jej istnienia jest → Jerzy Banach. Akcjonariuszami 
ARP w Żorach są: Gmina Czerwionka-Leszczy-
ny, Gmina Gaszowice, Gmina Godów, Gmina Ja-
strzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Gmina Msza-
na, Gmina Pawłowice, Gmina Suszec, Gmina 
Świerklany, Gmina Zebrzydowice, Gmina Żory, 
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój, Bank Spół-
dzielczy w Żorach, Górnośląska Agencja Rozwo-
ju Regionalnego S.A, Jastrzębska Spółka Węglowa 
S.A w Jastrzębiu-Zdroju, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowe THERMODOM 
w Żorach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe „Euro-Mix” w Żorach, Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„Geo-Bud” w Żorach, Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowe A-P w Żorach, „Top-Star” sp. 
z o.o. w Żorach, Korporacja Budowlana FADOM 
S.A w Żorach, „Jumbo-Expres” sp. z o.o. w Po-
łomi, Adam Szczepański, Jerzy Wiśniowski, Wal-
demar Wiśniowski, Agencja Rozwoju Lokalnego 
„AGROTUR” S.A w Krupskim Młynie, powiat 
rybnicki, powiat pszczyński, powiat cieszyński, 
powiat wodzisławski. TG

„AKCJA LATO”, akcja „Lato w mieście” to im-
preza organizowana od 1992 przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Żorach. Co roku w okre-
sie wakacyjnym na mieszkańców Żor i okolic spę-
dzających letni wypoczynek w mieście czeka bo-
gata oferta sportowo-rekreacyjna. Wszystkie 
obiekty sportowe MOSiR-u pozostają do dyspo-
zycji zainteresowanych sportem i rekreacją miesz-
kańców. Z myślą o nich odbywają się bezpłatne 
zajęcia oraz otwarte turnieje sportowe, obejmują-
ce szeroki wachlarz dyscyplin przeznaczonych dla 

różnych kategorii wiekowych. Uczestnicy turnie-
jów mogą liczyć na obsługę techniczną, sędziow-
ską i medyczną. Największym powodzeniem cie-
szą się turnieje siatkówki, tenisa ziemnego, piłki 
nożnej, tenisa stołowego oraz zawody biegowe 
i rowerowe. MW

AKCJA LIŚCIE, akcja organizowana przez → 
Zakłady Techniki Komunalnej wśród właścicieli 
posesji w mieście, mająca na celu właściwe zago-
spodarowanie liści i skoszonej trawy oraz uniknię-
cie ich spalania przez ludność. TG

AMERYKAŃSKI MŁYN PAROWY, (do 1938), 
według → ks. Augustyna Weltzla, autora Historii 
Miasta Żory na Górnym Śląsku, parowy młyn zbo-
żowy, wybudowany w Żorach w 1840 przez rad-
nego Karola Wojskiego. Był wyposażony w wy-
sokoprężną maszynę parową, do której właściciel 
chciał zainstalować drugi kocioł parowy. Zgod-
nie z obowiązującymi wówczas przepisami mu-
siał uzyskać zgodę Rejencji Królewskiej i władz 
policyjnych na zbudowanie nowych maszyn pa-
rowych. Zezwolenie nadeszło w 1849 , ale wów-
czas właścicielami młyna byli już Józef  Panofski 
i Abraham Stern. W 1853 kupili oni kocioł wy-
posażony w rury wodne-płomieniówki w amery-
kańskim młynie parowym w Czerwionce i w 1854 
postawili go na miejsce zużytego kotła w żorskim 
młynie. W 1857 uzyskali zezwolenie na ustawienie 
nowego kotła o ciśnieniu roboczym 4 atmosfer 
(12 koni mechanicznych) do napędu dmuchawy 
i warsztatu szlifierskiego. Odbiorcami znacznej 
ilości mąki wyprodukowanej przez młyn parowy 
były Austria i Czechy. W 1881 młyn parowy nale-
żał do rodziny Abrahama Sterna. Po wprowadze-
niu opłat celnych na zboże sprzedaż mąki do Au-
strii i Czech zmalała. Przemiał zboża został zredu-
kowany do 1/3 zdolności produkcyjnej. W 1881 
młyn zatrudniał jedynie 8 osób. W pierwszych la-
tach XX w. młyn nadal należał do spółki Abra-
ham Stern i Syn. Na ulotkach reklamowych mły-
na z tego okresu widniała informacja, że został on 
„polepszony” w 1904, zaś w 1922 podwyższono 
jego produkcję na 50 ton dziennie. W 1925 pro-
dukował 10.800 ton i zatrudniał 50 robotników. 
W tym okresie był największym młynem na pol-
skim Górnym Śląsku. Ponieważ właściciele mły-
na, Sternowie, w 1892 przenieśli się do Wrocławia, 
pilnowanie rodzinnego interesu powierzyli swemu 

Zawody w ramach „Akcji lato”
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Amerykański Młyn Parowy - lata 20 XX wieku Amerykański Młyn Parowy - lata 30 XX wieku

plenipotentowi. W okresie międzywojennym był 
nim Karol Sitko, który pełnił tę funkcję do cza-
su swej tragicznej śmierci w 1936. Młyn pracował 
do VIII 1938. W nocy z 6 na 7 VIII, o godz. 0.30 
wybuchł pożar, wywołany eksplozją w ekshausto-
rze. Nagromadzony tam pył natychmiast roznie-
cił ogień na wszystkie piętra. „Gazeta Żorska” Nr 
34 z 26 VIII 1938, opisując to tragiczne wydarze-
nie w artykule Żory bez Młyna Amerykańskiego pod-
kreślała, że „[…] straszliwy żywioł w kilku minu-
tach szalał z taką gwałtownością, że przybyłe stra-
że ogniowe ograniczały się jedynie do ratowania 
przyległych budynków. Dzięki szybkiemu przyby-
ciu rybnickiej „motorówki” uratowano kotłownię 
i maszynownię. Wspaniałe przedsiębiorstwo z wy-
jątkiem urządzeń biurowych i ksiąg padło w prze-
ciągu godziny. Szkody obliczono na 800 tysięcy 
złotych, ale dotkliwą stratę poniosło kilkudziesię-
ciu pracowników, którzy utracili pracę, i miasto, 
które straciło jednego z najpoważniejszych płat-
ników podatku. Ucierpiało również żorskie ku-

piectwo, gdyż dyrekcja młyna wypłacała dziennie 
po kilka tysięcy złotych okolicznym rolnikom do-
wożącym płody rolne na sprzedaż. Szczęściem tej 
nocy nie było wiatru, który mógłby spowodować 
większy pożar i nie było strat w ludziach”. BK

A-P ŻORY SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIOR-
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE, Lau-
reat Nagrody Miejskiej → Phoenix Sariensis za 
2000. Firma powstała w 1990. Specjalizuje się 
w produkcji szeroko rozumianej stolarki tworzy-
wowej i aluminiowej, której sztandarowym przy-
kładem są wytwarzane przez firmę A-P Żory okna. 
Produkty zakładu były wielokrotnie nagradzane 
na targach budownictwa w całej Polsce na prze-
strzeni ostatnich 10 lat. W tym czasie firma zgro-
madziła wiele atestów, certyfikatów i świadectw 
jakości, które są następnym dowodem na bardzo 
wysoką jakość wytwarzanych przez siebie produk-
tów. Firma posiada przedstawicielstwa handlowe 
w kilkunastu miastach Polski. Jej produkty zosta-

Amerykański Młyn Parowy - Stan obecny
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ły wykorzystane w setkach budynków na terenie 
kraju (obiekty administracji państwowej, szkoły, 
szpitale, banki, hotele, instytucje, zakłady, osiedla, 
domy mieszkalne i budowle sakralne). Jako przy-
kład mogą posłużyć: Politechnika Śląska w Gliwi-
cach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
Urząd Miasta Katowice, Wyższa Szkoła Informa-
tyczna w Bielsku-Białej, Śląski Szpital Reumatolo-
giczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu. TG

APANASEWICZ KRZYSZTOF, ur. 22 V 1971, 
Kłodzko, zm. 1 VIII 2008, Pik Korżeniewskiej; 
wieloletni mieszkaniec Żor; himalaista; speleolog; 
z zawodu górnik. W VIII 2006 wraz z innymi 
członkami Jastrzębskiego Klubu Wysokogórskie-
go wszedł na szósty szczyt Ziemi, mierzący 8201 
m n.p.m. o nazwie Cho-Oyu. Zginął 1 VIII 2008 
w górach Pamir w Tadżykistanie w czasie zejścia 
po zdobyciu mierzącej 7105 m n.p.m. góry Pik 
Korżeniewskiej. TG

ARASIM JACEK, ur. 1 XII 1973, Rydułtowy; 
radny Rady Miasta od 18 XI 2002 do 26 X 2006 
i od 27 XI 2006 do 25 I 2007; z-ca Prezydenta 
Miasta w okresie 15 I 2007 do 1 VIII 2008. um

ARCHIPREZBITERAT ŻORSKI, struktu-
ra reprezentująca władzę archidiakona lub komi-
sarza biskupiego, zajmująca się nadzorem nad wy-
konaniem biskupich decyzji na swoim terytorium. 
Struktury archiprezbiterialne odpowiadały podzia-
łowi na dekanaty, a zatem terytoria około dziesię-
ciu i więcej parafii, zarządzane przez dziekana. Ter-
min był używany na terenie diecezji wrocławskiej, 
a w sąsiedniej, krakowskiej, obowiązywał termin 
„dekanat”. Najstarszym archiprezbiteratem w gór-
nośląskiej części diecezji wrocławskiej był archipre-
zbiterat opolski. Funkcjonował już w 1223. Jednak-
że ostateczną strukturę dwunastu archiprezbitera-
tów okręgowych ukształtowano na przełomie XIII 
i XIV w. Mimo starszeństwa kościelnego Rybnika 
na siedzibę archiprezbitera wybrano Żory. W po-
łowie XV w. liczył on około 25 parafii i kilka świą-
tyń pomocniczych. Archiprezbiterami bywali albo 

proboszczowie z Żor, albo z Wodzisławia. Jed-
nak przez cały czas siedzibą były Żory. Wraz z za-
prowadzeniem reformacji w Żorach w 1569 daw-
ny archiprezbiterat upadł. Prawa archiprezbiteratu 
żorskiego przeszły na plebanów w Wodzisławiu. 
Przez jakiś czas funkcjonował termin „archipre-
zbiterat żorski i wodzisławski”. Wraz z przywróce-
niem katolicyzmu w Żorach w 1627 restytuowa-
no urząd archiprezbitera z tym, że jego terytorium 
było już znacznie mniejsze, ponieważ odpadły pa-
rafie w okolicach Wodzisławia, które tworzyły od-
rębny archiprezbiterat wodzisławski. Odeszło tak-
że kilka dużych parafii wiejskich w pobliżu miasta 
(Dębieńsko, Leszczyny i Bełk), gdyż włączono je 
do archiprezbiteratu gliwickiego. Archiprezbiterat 
żorski w swych dawnych strukturach egzystował 
aż po reformę struktur u schyłku czasów habsbur-
skich. Już w 1738 istniał archiprezbiterat z siedzibą 
w Wielkim Dębieńsku. W 1847 archiprezbiterat li-
czył już tylko dziewięć parafii. Okrojony archipre-
zbiterat żorski przetrwał w tym stanie aż do czasów 
międzywojennych, gdy wraz z powstaniem diece-
zji katowickiej dawne struktury zostały kolejny raz 
przekształcone. MW

ARESZT DLA NIELETNICH – JUGEN-
DARRESTANSTALT, istniał od 1 XI 1941; prze-
znaczony dla więźniów z okręgów sądów krajowych 
w Bielsku-Białej, Raciborzu i Cieszynie oraz sądów 
obwodowych w Mysłowicach, Katowicach i Cho-
rzowie. MW

B
BADURA WACŁAW, radny Rady Miasta od 3 XI 
1998 do 10 X 2002 i od 18 XI 2002 do 26 X 2006; 
przewodniczący RM w latach 2002-06; członek Za-
rządu Miasta w latach 1998-2002. um

BAGIENIEC, jeden ze stawów hodowlanych 
karpia na Kradziejówce, w okolicy Wygody. Po-

Krzysztof Apanasewicz Jacek Arasim Bonifacy BałdykWacław Badura
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B

wierzchnia stawu wynosi 1,8 ha. Z roślinności wy-
stępuje pałka i grzybień biały. MW

BAJERÓWKA, obszar miasta w sąsiedztwie osie
dli Pawlikowskiego i Sikorskiego; teren położony 
wyżej niż reszta okolicy. Znajdują się tam ogród-
ki działkowe i domki jednorodzinne z ogród-
kami. MW

BAJTEL, Kwartalnik Młodego Miłośnika Żor. 
Redaktorkami naczelnymi czasopisma są Jadwiga 
Tabor i Urszula Niechoj. Zespół redakcyjny sta-
nowią nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego 
oraz wychowania przedszkolnego. Czasopismo 
skierowane jest do dzieci przedszkoli i klas 1-3. 
Zawarte w nim treści umożliwiają zapoznanie się 
z przeszłością i teraźniejszością Żor oraz regionu. 
Zawiera liczne zabawy, rebusy, krzyżówki, legen-
dy, które można wykorzystać w procesie naucza-
nia na zajęciach w szkole i przedszkolu. LB

BALCAREK ELŻBIETA, dyrektor Przedszko-
la nr 17 w latach 1992-2001. um

BAŁDYK BONIFACY, ur. 25 V 1879, Kobier-
no, zm. 30 IV 1940; działacz narodowy i konspira-
cyjny; prezes Banku Ludowego w Żorach. Ojciec 
Wincenty był organistą, a matka Marianna z Do-
biszewskich nauczycielką. Po śmierci rodziców 
(mając 12 lat) wyjechał do krewnych do Poznania. 
W Ostrowie pobierał naukę w gimnazjum, a po-
tem krótko przebywał w Krotoszynie, gdzie ukoń-
czył gimnazjum. Po odbyciu praktyki w „Aptece 
Zielonej” w Poznaniu uzyskał dyplom pomocnika 
aptekarskiego. Nawiązał wtedy pierwsze kontakty 
z ruchem narodowym. Podjął studia farmaceutycz-
ne w Berlinie i jednocześnie związał się z tajnym 
Związkiem Młodzieży Polskiej „Zet”. Prawdopo-
dobnie był związany z tajną organizacją „Czer-
wona Róża”, której celem była działalność samo-
kształceniowa z języka polskiego, historii, geografii 
i literatury. Pracując dorywczo w Forst i Hambur-
gu, po dwu latach został relegowany ze studiów 
za działalność patriotyczną i nie uzyskał dyplomu 
farmaceuty. W 1913 przeniósł się do Żor, gdzie 
szybko stał się jednym z najwybitniejszych działa-
czy narodowych. W momencie wybuchu I wojny 
światowej w 1914 został powołany do niemieckiej 
armii, lecz ze względu na słaby wzrok został zwol-
niony. Od XI 1918 do II 1920 stał na czele Polskiej 

Rady Ludowej w Żorach, która przejęła władzę 
w mieście. Uczestniczył w pracach Sejmu Dziel-
nicowego w Poznaniu. W 1919 wybrany na pre-
zesa chóru „Feniks”. W tym samym roku został 
skazany na 6 miesięcy więzienia za działalność na-
rodową. W okresie plebiscytowym współpraco-
wał z Polskim Komitetem Plebiscytowym w Ryb-
niku. W II powstaniu śląskim w 1920 pertrakto-
wał z Niemcami, którzy oddali broń powstańcom. 
W III powstaniu śląskim zaopatrywał powstańców 
w broń, żywność i środki opatrunkowe. W czasie 
przejęcia Górnego Śląska przez władze polskie 
witał w imieniu żorzan gen. Stanisława Szeptyc-
kiego, który na czele 23 Pułku Artylerii Lekkiej 
wkroczył do miasta 4 VII 1922. W dniu 28 VIII 
1922 gościł w swoim domu przy ul. Szeptyckie-
go Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, któ-
remu towarzyszyli: wojewoda śląski Józef  Rymer, 
starosta rybnicki, generałowie i wyżsi oficerowie. 
Do 1925 przewodniczący Komisarycznej Rady 
Miasta. Od 1927 prezes Banku Ludowego w Żo-
rach. W 1928 został wybrany do Sejmu RP z listy 
Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy. 
Należał do klubu poselskiego Bezpartyjnego Blo-
ku Współpracy z Rządem. W 1930 został wybrany 
na posła do Sejmu Śląskiego z listy NChZP. Prze-
ciwnik polityczny W. Korfantego. Dzięki jego sta-
raniom wybudowano gimnazjum i linię kolejową 
z Pszczyny do Rybnika. We IX 1939 uciekł wraz 
z żoną, jednak już w październiku wrócił do Żor. 
Został aresztowany przez Niemców i uwięziony 
w Strzelcach Opolskich, gdzie był torturowany. 
Zmarł w więzieniu w 1940. Pochowany na żor-
skim cmentarzu. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej 
Wstędze Waleczności i Zasługi, Krzyżem Oficer-
skim Orderu Polonia Restituta, prawdopodobnie 
również odznaką o nazwie Honorowy Krzyż Ple-
biscytowy. DD

BAŁDYK JADWIGA, żona Bonifacego; areszto-
wana przez Niemców w V 1940 i skazana na po-
byt w obozie koncentracyjnym – przetransporto-
wana do KL Ravensbrück. Była także więziona 
w obozach dla wysiedlonych Polaków Polenlager 
we Frysztacie i Kietrzu. JD

BANACH JERZY, od 21 XII 1992 do 31 VII 
1997 Naczelnik Wydziału Działalności Gospo-
darczej UM; prezes → Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości w Żorach. um
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Pałac w Baranowicach - fot. z czasów okupacji niemieckiej

BANK SPÓŁDZIELCZY, nowa nazwa reak-
tywowanego w 1945 Banku Ludowego w Żo-
rach. W X 1927 powstała w Żorach spółdzielnia 
oszczędnościowo-pożyczkowa pod nazwą Bank 
Ludowy, który został zarejestrowany 24 XI tego 
samego roku pod numerem 19 w Sądzie Powia-
towym w Żorach jako spółdzielnia z nieograni-
czoną odpowiedzialnością. Założycielami Ban-
ku Ludowego byli mieszkańcy Żor i okolicy: Jó-
zef  Wyrobek (pierwszy prezes do 1962, a do 1975 
prezes społeczny), Władysław Wróblewski, Józef  
Kasprowski, Józef  Dreyza, Józef  Jaske, Bonifacy 
Bałdyk, Andrzej Zając – proboszcz z Woszczyc, 
Franciszek Wende – notariusz, kupcy Robert Na-
wrot i Franciszek Mikołajec, Ludwik Kroczek 
– budowniczy, Jan Paszek – rolnik, Jan Wowra – 
stolarz, Józef  Dastyk, Franciszek Czardybon, Jó-
zef  Pawlas z Kłokocina, Edward Białas i Paweł 
Łakota z Kleszczowa oraz Piotr Klimek – ksiądz 
dziekan z Żor.W 1930 stan wkładów oszczędno-
ściowych osiągnął kwotę 150000 zł. W 1934 Bank 

nabył na własność budynek przy ul. Szeptyckiego. 
Do wybuchu drugiej wojny światowej rozwijał się 
zgodnie z rytmem polskiej gospodarki. Pismem 
z dnia 4 X 1939 okupacyjny burmistrz Żor poin-
formował, że Bank musi zostać zamknięty. Komi-
sarzem został Wilhelm Küper z Katowic. Proces 
likwidacyjny trwał stosunkowo długo. Najpierw 
Bank został przejęty przez miejscową niemiecką 
spółdzielnię „Handwerker und Gewerkebank”, 
a w 1941 zlikwidowany.5 VIII 1945 odbyło się 
pierwsze Walne Zgromadzenie Banku Ludowe-
go w Żorach, na którym reaktywowano Bank pod 
nazwą Bank Spółdzielczy w Żorach, spółdzielnia 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Bank funkcjo-
nuje do dzisiaj w nowej siedzibie przy ul. Męczenni-
ków Oświęcimskich. Bank Spółdzielczy uhonoro-
wany został w Żorach za rok 2006 prestiżową Na-
grodą Miejską Phoenix Sariensis, a za działalność  
charytatywną i sponsoring stał się laureatem nagro-
dy „Darczyńca Roku” za rok 2008. BK

Siedziba Banku Spółdzielczego

Herman Barteczko



B

 11

BARANEK, staw hodowlany karpia w dzielnicy 
Baranowice. Powierzchnia stawu wynosi 2,05 ha. 
Jest prawie całkowicie pozbawiony roślinności. MW

BARANIOK, las o powierzchni ok. 620,3 ha, 
położony południowo-wschodniej części dzielni-
cy Baranowice. Rośnie na glebach ciężkich, igla-
stych, na terenie bagnistym. Przebiega tutaj dział 
wodny między dorzeczami Rudy (dopływ Odry) 
i Pszczynki (dopływ Wisły). W drzewostanie 
przeważa sosna, rosną także świerki, brzozy, dęby 
i krzewy kruszyny.  MW, LB

BARANOWICE, kiedyś wieś, gmina, sołec-
two; obecnie dzielnica w południowo-wschodniej 
części Żor o powierzchni 1,269 ha; zamieszkana 
przez 1578 osób (2008). Baranowice wymieniono 
po raz pierwszy w 1484 (z Baranowicz), następ-
nie w 1652 ex villa Baranowice. Wieś miała wielu 
właścicieli, a folwarczni chłopi pracowali na rzecz 
pana. Ostatni z właścicieli Henryk Baron von Du-
rand posiadał 3,800 mórg dóbr ziemskich. Po I 
wojnie światowej majątek został częściowo roz-
parcelowany, a jego część zakupiła spółka „Gie-
sche”. Pozostał zamek wybudowany w latach 
1846-47 oraz duży park. Obecnie park i pałac, 

w poważnym stopniu zdewastowane, oczekują 
na przygotowywany przez miasto remont i rekul-
tywację. W południowej części dzielnicy rozciąga-
ją się tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.  MW, TG

BARAŃSKA JADWIGA, dyrektor Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej w latach 1997-2002. um

BARTECZKO HERMAN, ur. 26 X 1911, Ra-
dlin II, zm. 1 IX 1939, Żory; obrońca Żor w cza-
sie II wojny światowej. Syn Filipa i Franciszki 
z d. Wita. Ukończył edukację w zakresie 7-letniej 
szkoły powszechnej. Przez trzy kolejne lata uczył 
się zawodu ślusarza. Z powodu wysokiego bez-
robocia nie posiadał stałej pracy, był jednak bar-
dzo zręcznym fachowcem, świadczącym usługi 
ślusarzem. Pracował więc dorywczo. Do wybu-
chu wojny pozostał kawalerem. Wojenna histo-
ria Hermana rozpoczęła się w VIII 1939, kiedy to 
jako plutonowy rezerwy został objęty rozkazem 
mobilizacyjnym. Bronił Żor. Poległ w wyniku po-
strzału. Ślady pocisku znajdowały się z tyłu głowy. 
2 IX bracia Hermana przewieźli jego zwłoki fur-
manką do rodzinnej miejscowości, a 4 IX pogrze-
bano je na miejscowym cmentarzu. JD

Komin dawnej gorzelni w Baranowicach

Zabytkowe dęby w Baranowicach Las w okolicach kolonii Podlesie w Baranowicach
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BARTNICZEK EDWARD, EBERHARD, 
ur. 14 III 1901, Zaborze, zm. 11 XI 1984, Żory; 
uczestnik trzech powstań śląskich, reprezentant 
kraju na olimpiadzie w Amsterdamie. Syn górni-
ka Walentego i Marii z d. Drajok. Po ukończe-
niu szkoły podstawowej w 1915 pracował w go-
spodarstwie rolnym w Rudzieńcu. W 1916 roz-
począł naukę jako tokarz w hucie „Pokój” w No-
wym Bytomiu. Był członkiem POW GŚl. Już w la-
tach szkolnych zaczął interesować się gimnasty-
ką. Po I wojnie światowej w 1919 wstąpił do To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zabo-
rzu. Po podziale Górnego Śląska w VI 1922 osie-
dlił się wraz z rodzicami w Orzeszu. Tutaj wio-
sną 1923 założył Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”, którego został prezesem. Był też czyn-
nym zawodnikiem. Na zawodach gimnastycz-
nych zorganizowanych przez Wojewódzki Komi-
tet WFiPW w Chorzowie w 1924 w dziesięciobo-
ju gimnastycznym zajął pierwsze miejsce i zdobył 
złoty medal. W 1929 na zawodach w Poznaniu za-
jął 4. miejsce. W 1927 – krótko przed olimpiadą 
– na Śląsku powstały dwa ośrodki olimpijskie: je-
den w Katowicach, drugi w Rybniku. Został kie-
rownikiem tego drugiego. W 1928 w Warszawie 
przeprowadzono eliminacje olimpijskie, podczas 
których zakwalifikował się na olimpiadę do Am-
sterdamu. Był to pierwszy występ polskich gim-
nastyków na olimpiadzie, gdyż przed 1928 Polska 
nie należała do Międzynarodowej Federacji Olim-
pijskiej. Wszystkie wolne chwile poświęcał spra-
wom sportu. Pracował jako trener klasy II w gim-
nastyce w Klubie Sportowym „Kolejarz” w Żo-
rach. Był związkowym sędzią gimnastyki spor-
towej oraz członkiem Rady Trenerów. Po wybu-
dowaniu w Żorach domu jednorodzinnego, za-
mieszkał w nim razem z żoną Hildegardą, trze-
ma córkami i synem, który przejął po nim pałecz-
kę sportową i został nauczycielem wychowania fi-
zycznego. Zmarł po długiej chorobie i pochowa-
ny został na cmentarzu parafialnym w Żorach. JD

BARTOK, kolonia dzielnicy Rój; kilkadziesiąt 
budynków mieszkalnych z przydomowymi ogród-

kami oraz zagajnikami leśnymi. Kiedyś obszar ten 
należał do olbrzymiego majątku ziemskiego. MW

BARTOSZEK RENATA, ur. 1975, Rybnik; ar-
tystka mieszkająca w Żorach. Jej ulubione tech-
niki to rysunek pastelami, patchwork i aplika-
cja. Jest autorką ilustracji (na podstawie rysun-
ków Jana Matejki) do publikacji Ilustrowany po-
czet królów i książąt polskich wydawnictwa Ada-
mus. Kilka reprodukcji jej prac zostało opubli-
kowanych w albumie Ślad naszych pasji, wydanym 
przez Muzeum Miejskie w Żorach w 2008. TG

BARWIŃSKA EWA ANIELA, ur. 26 II 1904, 
Pewla Wielka k. Żywca, zm. 16 XI 1943, KL Au-
schwitz; mieszkanka Baranowic; córka Anny Bar-
wińskiej; aresztowana w 1943 i przekazana do KL 
Auschwitz, gdzie zginęła. JD

BARWIŃSKI EMIL, ur. 15 III 1940, Baranowi-
ce, zm. 7 IV 1943, KL Auschwitz; syn Antoniego 
i Ewy; mieszkaniec Baranowic; zabrany wraz z ro-
dzicami do KL Auschwitz, gdzie zginął. JD

BARWIŃSKI HENRYK, ur. 16 II 1942, Bara-
nowice, zm. 4 IV 1943, KL Auschwitz; syn Ada-
ma i Anieli, mieszkaniec Baranowic; zabrany wraz 
z rodzicami do KL Auschwitz, gdzie zginął. JD

BARYLSKI TADEUSZ, podporucznik, lekarz, 
student medycyny z Warszawy; podczas III po 

Marek Baster Renata BazgierRenata Bartoszek

Renata Bartoszek „... a jeśli dom będę miał” pastel, 2008
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wstania śląskiego lekarz pułkowy 2 pułku piecho-
ty (żorskiego) od 25 V 1921. JD

BASAK EUGENIUSZ, radny Rady Miasta od 
1  VII 1994 do 19 VI 1998. um

BASEN MIEJSKI, miejska pływalnia kryta 
przy ul. Wodzisławskiej; oddana do użytku 
w 1998 po gruntownej przebudowie dawne-
go basenu szkolnego, wybudowanego w latach 
70. razem z kompleksem Zespołu Szkół Gór-
niczych. Zgodnie z tradycją oddawania do użyt-
ku tego typu obiektów, pierwszy przepłynął go 
(w garniturze) ówczesny prezydent miasta → 
Zygmunt Łukaszczyk. Koszt remontu wyniósł 
2,5 mln zł. Wymiary niecki basenu to 25 na 12 
metrów, zaś jego głębokość sięga od 1,2 do 1,8 
metra. Znajduje się na nim 5 torów pływackich. 
Funkcjonuje elektroniczny system obsługi klien-
ta. Basen jest zarządzany przez → Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. W 2010 przewidziana jest 
poważna rozbudowa obiektu. TG

BASTER MAREK, ur. 1961, Żory, zm. 2004, 
Żory; dziennikarz, publicysta i felietonista. Ukoń-
czył wydział romanistyki na Uniwersytecie Ślą-
skim. W latach 1993-96 był zastępcą redaktora na-
czelnego „Dziennika Zachodniego”. Współtwór-
ca filmowego pisma „Premiery”; jeden z założy-
cieli „Gazety Rybnickiej”. Jego artykuły ukazy-
wały się na łamach pism lokalnych, regionalnych 

i ogólnopolskich, m.in „Polityki”, „Tak i Nie” 
„Rzeczpospolitej”, „Śląska”. Zajmował się także 
public relations i pracą pedagogiczną, wykładając 
w Studium Podyplomowym Uniwersytetu Śląskie-
go i Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicz-
nej w Łodzi.  MW, TG

BAZGIER RENATA, ur. 19 I 1936, zm. 18 
I 2003; długoletnia nauczycielka i wicedyrek-
torka Szkoły Podstawowej nr 2 w Żorach; w la-
tach 1975-81 starszy wizytator żorskiego Wydzia-
łu Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Mia-
sta i Gminy Żory; inicjatorka powstania Sekcji 
Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddzia-
łu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żorach; 
była nauczycielka Szkoły Specjalnej nr 12. BK

BAŻANCIARNIA, zakład hodowli bażanta 
w Rogoźnej, położony na terenach leśnych Kla-
joka, gdzie od 1961 do końca lat 70. prowadzo-
no hodowlę bażanta. Po wylęgu i odchowie tych 
ptaków wypuszczano je na pola i do lasów w celu 
utrzymania równowagi biologicznej. Obecnie za-
kład nie istnieje. LB

BELKA KATARZYNA, Kierownik Referatu 
Przygotowania Inwestycji Wydziału Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji UM od 10 VIII 2009. um

BĘBENEK SEBASTIAN, ur. 1954, Krapko-
wice; malarz – amator; mieszkaniec Żor; emery-

Basen kryty - stan przed rozpoczęciem przebudowy
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towany pracownik górnictwa. Członek → Gru-
py Twórczej „Atelier”. Uczestnik plenerów ma-
larskich w Żorach, Zebrzydowicach i Jastrzę-
biu-Zdroju. Otrzymał wyróżnienie w III Ogólno-
polskim Konkursie Malarskim w Bydgoszczy. Kil-
ka reprodukcji jego prac zostało opublikowanych 
w albumie Ślad naszych pasji, wydanym przez Mu-
zeum Miejskie w Żorach w 2008. TG

BIAŁECKI EDWARD, ur. 11 I 1918, zm. 23 
XII 1990; geodeta. Wykonał społecznie wie-
le prac geodezyjnych dla Żor, szczególnie przy 
budowie szkół. Radny Rady Narodowej Mia-
sta i Gminy Żory; ławnik ludowy Sądu Rejo-
nowego; społeczny kurator sądowy; członek 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację; 
przewodniczący komisji ds. współpracy z mło-
dzieżą; odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wol-
ności, Gwiazdą Italii, Złotą Odznaką Zasłużo-
nemu w Rozwoju Województwa Katowickiego. 
W 1982 wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych Mia-
sta Żory. BK

BIAŁOŃ BERNARD, ur. 24 VIII 1947, Ka-
towice; wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory 

oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Wycho-
wania, Kultury i Informacji w latach 1990 - 94; 
członek Zarządu Stowarzyszenia „Żorska Samo-
rządność”; odznaczony Brązową Odznaką Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej „Za zasługi dla 
Oświaty”. bw

BIAŁOŃ RENATA, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 17 w latach 1999-2007. um

BIBLIOTEKA → Miejska Biblioteka Publiczna

BIEDERMAN WILHELM, ur. 1799, König-
smark w Marchii Brandenburskiej, zm. 6 I 1831; 
lekarz; mieszkaniec Żor. Był wyznania pro-
testanckiego. Uzyskał wstępne wykształcenie 
w gimnazjum w Salzwedel. Od 1818 studiował 
po dwa lata medycynę we Wrocławiu i Wiedniu. 
Doktoryzował się w 1822 w Marburgu. Egzamin 
państwowy złożył w Berlinie, a zatwierdzony on 
został w 1823 przez ministra barona von Alten-
steina. Osiedlił się w Żorach jako praktykujący 
lekarz, operujący chirurg i akuszer. Już w 1825 
był lekarzem komunalnym. Gdy zdobył sobie 
poważanie ze strony miasta, magistrat przyznał 
mu w 1825, jako miejskiemu lekarzowi, rocz-
ne uposażenie w wysokości 100 talarów. Ponie-
waż Biedermann oświadczył gotowość złożenia  
egzaminu na urzędowego lekarza miejskiego, 
komisja naukowa w Berlinie, na wniosek rejen-
cji królewskiej, przygotowała w VII 1825 czte-
ry tematy z zakresu medycyny, które miał on po  
6  miesiącach przesłać do oceny komisji. Nie 
zadowoliły jej jednak, ponieważ były potrakto-
wane powierzchownie. Również zadane w 1826 
inne tematy, których opracowanie dostarczono 
w1827, nie przyniosły lepszego rezultatu. Do-
piero wysłana w 1828 praca na temat sądowo-
lekarskiego zagadnienia wypadła lepiej i zosta-
ła ogólnie oceniona jako dobra. Ten przyjazny 
ludziom lekarz miejski, którego imię było nie-
odłącznie związane z zasługami medycznymi, 
zmarł na wstrząs nerwowy po 9-dniowej ostrej 
gorączce. JD, MW

Sebastian Bębenek

Sebastian Bębenek ”Bez tytułu” olej, 1998

Edward Białecki Andrzej BielawskiBernard Białoń Fritz August Bimler - autoportret
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BIELA TEOFIL, ur. 13 III 1897, zm. 1939, Za-
brze; dowódca 1 batalionu 13 żorskiego pułku 
powstańczego; syn Jana i Ludwiny z d. Siwica; 
mieszkaniec Czuchowa w pow. rybnickim; od 
1919 członek Polskiej Organizacji Wojskowej 
Górnego Śląska; powstaniec, uczestnik trzech 
powstań śląskich, ranny w drugim powstaniu. 
Jako dowódca 1 batalionu 13 żorskiego pułku 
piechoty walczył w bitwach pod Bierawą i Kę-
dzierzynem. Po powstaniach otrzymał wysokie 
odznaczenia i stanowisko w policji państwo-
wej, z którego zwolnił się po roku. W 1927 ob-
jął stanowisko Naczelnika Urzędu Okręgowego 
w Czerwionce. Był czynnym działaczem Związ-
ku Powstańców Śląskich i Związku Rezerwistów. 
W VIII 1939 był dowódcą 2 baonu Ochotniczych 
Oddziałów Powstańczych, które toczyły walki 
na terenach Nieborowic, Szczygłowic, Knuro-
wa i Wilczy Dolnej. Aresztowany w pierwszych 
dniach okupacji niemieckiej, został przetrans-
portowany do przejściowego obozu zorganizo-
wanego przez hitlerowców w lasach między Kry-
wałdem, Nieborowicami i Pilchowicami. Zginął 
rozstrzelany w tym obozie wraz z kilkudziesię-
cioma powstańcami. Kawaler Krzyża Virtuti Mi-
litari. BK

BIELAWSKI ANDRZEJ, radny Rady Miasta 
od 27 XI 2006 do nadal. Reprezentuje Sojusz 
Lewicy Demokratycznej. Kandydat SLD na sta-
nowisko Prezydenta Miasta w 2006. um

BIELICH WILHELM, ur. 1 I 1911, zm. 24 
II 1952; mieszkaniec Żor; lekarz; więzień obo-
zu koncentracyjnego; absolwent Liceum Ogól-
nokształcącego im. K. Miarki w Żorach; żona-
ty z Jadwigą z d. Witosz, dwoje dzieci: Henryk 
i Mirosława; aresztowany w 1940; więzień KL 
Mauthausen-Gusen, zwolniony z obozu 13 XI 
1940. Do końca wojny pracował w Żorach jako 
lekarz, w 1945 powołany w skład utworzonego 
w mieście Referatu Czerwonego Krzyża, które-
mu przewodniczył dr Bronisław Karolczak. 23 
IV tego roku wszedł w skład pierwszej Miejskiej 
Rady Narodowej w Żorach po II wojnie świato-
wej. Na pierwszym posiedzeniu wybrany został 
zastępcą przewodniczącego Prezydium MRN. BK

BIEŃ EWA, ur. 7 IV 1962, Ruda Śląska; dyrek-
tor ZS-5 od IX.2005. Osiągnięcia: Nagroda Pre-

zydenta Miasta w 2003 i 2008, Brązowy Krzyż 
Zasługi w 2007. bw

BIES (Biys), kompleks stawów o powierzchni ok. 
50 ha, położony pomiędzy ulicami Kasztanową 
a Szczejkowicką, w dzielnicy Rowień-Folwarki. Na-
zwa związana z wierzeniami i legendami, pochodzi 
od stawu położonego w dolinie Rudy. Największy 
ma szerokość 200 na 115  m i położony jest na wy-
sokości 238 m n.p.m. Dawniej stanowił ośrodek 
młynarstwa wodnego dla okolicznych wiosek i rol-
ników.  LB, MW

BIEŻANOWSKI ADAM, ur. 13 VII 1910, Jaro-
sław, zm. 6 XI 1975, Skoczów; ksiądz; wicedziekan 
dekanatu żorskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1934. Był duszpasterzem w Cieszynie, Jedłow-
niku. Zmuszony w czasie okupacji do opuszczenia 
Śląska, przebywał w Piekoszowie na Kielecczyźnie. 
W 1950 był proboszczem – administratorem para-
fii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, a w la-
tach 1950-55 proboszczem parafii pw. św. Anto-
niego w Rybniku. Następnie został proboszczem 
parafii w Żorach; od 1957 wicedziekan dekanatu 
żorskiego; pochowany na cmentarzu w Żorach. JD

BIMLER FRITZ AUGUST, ur. 22 VIII 1890, 
Żory, zm. 2 IV 1966; artysta. Maturę zdał w Ka-

Fritz August Bimler  „Ulica Garncarska w Żorach” akwarela
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towicach, ucząc się równolegle malarstwa i ry-
sunku. Następnie podjął studia w Królewskiej 
Akademii Bawarskiej w Monachium. Tam studio-
wał historię sztuki, malarstwo, rysunek i anato-
mię. Z początkiem I wojny światowej zgłosił się 
na ochotnika do armii pruskiej. Był artylerzystą 
i został ciężko ranny. Zwolniony z wojska w stop-
niu starszego szeregowca. Wrócił do Akademii 
i ukończył studia. Wcześniej wystawił swe pra-
ce w monachijskim „Szklanym Pałacu”. W 1921 
przyjechał do Chorzowa i zaczął uczyć w gim-
nazjum humanistycznym. Wiele podróżował, co 
znalazło odbicie w jego pracach przedstawiają-
cych pejzaże z Włoch, Palestyny, Egiptu, Szwe-
cji, Norwegii, Brazylii, w której w 1939 mieszkał 
przez niespełna pół roku.
Tematem jego prac był też pejzaż przemysło-
wy na Śląsku, Beskidy oraz drewniane kościół-
ki. Był mistrzem portretu. Namalował papieża 
Piusa XII oraz wiele portretów innych znanych 
osobistości, m.in. wojewody Grażyńskiego i bi-
skupa Hlonda. Niestety wiele jego dzieł zaginę-
ło podczas wojny. W Chorzowie tworzył przez  

32 lata mimo trudnych wojennych przeżyć, za-
kazu wykonywania zawodu, jego aresztowania 
i śmierci żony (Żydówka Betty z d. Olszowski, 
zginęła w KL Auschwitz). Fritz Bimler wyjechał 
z Polski jako przesiedleniec w 1958 i osiadł w Mo-
nachium. JD

BISKUP AUGUSTYN, ur. 13 VIII 1895, Świę-
tochłowice, zm. 6 I 1946; urzędnik żorski, straż-
nik więzienny w Żorach. Jako młody chłopak 
rozpoczął pracę w miejscowej kopalni „Deutsch-
land” i pracował tam do 1914. Po I wojnie świa-
towej czynnie włączył się w walki o powrót Ślą-
ska do Polski. Był działaczem plebiscytowym, zo-
stał ranny w powstaniu, na skutek czego musiał 
podjąć lżejszą pracę. Po podziale Górnego Śląska 
pracował w kopalni „Matylda” w Lipinach (Świę-
tochłowice). W 1925 przeniósł się do Żor i pra-
cował w charakterze urzędnika w sądzie grodz-
kim, a od 1926 w sądzie w Katowicach. Następ-
nie pracował jako strażnik więzienny w Żorach. 
Był członkiem Związku Powstańców Śląskich 
i w 1939 został aresztowany i skazany na trzy lata 
ciężkich robót za działalność powstańczą. Prze-
bywał w więzieniu karnym w Strzelcach Opol-
skich. Pod koniec IX 1939 Niemcy wysłali go 
wraz z innymi więźniami do obozu koncentra-
cyjnego w Rzeszy (nieznana nazwa obozu); zwol-
niony z obozu w 1942. W 1945 wrócił do Żor 
i wstąpił do PPR; organizator władzy ludowej 
w Żorach. W III 1945 wybrano go na I sekretarza 
PPR w Żorach. W 1945 został burmistrzem mia-
sta z woli Rady Miejskiej w Żorach. Był nim tyl-
ko przez 10 dni, gdyż wojewoda śląsko-dąbrowski 
nie zatwierdził go na to stanowisko. W XI 1945 
mianowano go wójtem gmin zbiorowych w Żo-
rach z poleceniem ich zorganizowania. Podczas 
pobytu na zebraniu w Kleszczowie w 1946 został 
postrzelony przez członka podziemia zwalczają-
cego ówczesną władzę. Zmarł po kilku godzinach 
w mikołowskim szpitalu na skutek upływu krwi; 
pochowany na cmentarzu w Żorach. JD

BISKUP WIKTOR, ur. 16 XII 1920, Świętochło-
wice; mieszkaniec Żor; syn Augustyna i Marii z d. 
Kiełkowska. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
w 1934 uczył się w szkole zawodowej, którą ukoń-
czył w 1936 i następnie pracował jako pracownik 
biurowy w „Hucie Pawła” w Żorach. Był przed-
wojennym działaczem młodzieżowym. Został 

Fritz August Bimler  „Córka wizytatora” olej
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aresztowany w drugim dniu okupacji niemieckiej 
pod zarzutem, że pełniąc straż przy budynku ma-
gistratu 1 IX 1939, strzelał do Niemców. Od 2 IX 
do 22 XII 1939 był więziony w Żorach. Następ-
nie przekazano go do KL Dachau, a po krótkim 
czasie do KL Sachsenhausen, gdzie zarejestrowa-
ny był jako więzień nr 12750. Przebywał w tych 
obozach w okresie od 20 IV do 20 XII 1940. 
Na skutek starań rodziny zwolniono go z obo-
zu. W latach 1941-43 pracował jako malarz w fir-
mie prywatnego przedsiębiorcy w Warszowicach, 
a później został przeniesiony do przedsiębiorstwa 
Sohrauer Eisenwerke w Żorach, gdzie pracował 
do zakończenia okupacji niemieckiej. Po wojnie 
pracował przy organizowaniu Gminy Zbiorowej, 
był też działaczem społeczno-politycznym. W la-
tach 1947-59 pracował w Odlewni Żeliwa w Żo-
rach, zaś w latach 1959-70 w Miejskich Zakła-
dach Budownictwa Mieszkaniowego w Rybniku.  
W III 1970 przeszedł na emeryturę. JD

BITNER MAREK, p.o. kierownik Zespołu 
Zarządzania Terenami Miejskimi od 1 X 2008 
do 1  XII 2009. um

BŁAŻEJ BOGUSŁAWA, ur. 27 VII 1951, Opo-
le; od 1986 kierownik Oddziału Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Mieszkaniowej i Lokalowej; od 
1987 kierownik Wydziału Spraw Lokalowych; od 
1988 kierownik Wydziału Lokalowego; od 1990 
Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych i Ini-
cjatyw Gospodarczych; założycielka Stowarzysze-
nia „Niezwykłe Rekordy Żor”, działającego od 
2001. bw

BŁAŻYCA CZESŁAW, ur. 1957, Żory; sędzia, 
adwokat i radca prawny; absolwent Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach; przewodniczący Rady 
Miasta w okresie od VI 1990 do VI 1994; radny 
w okresie od 1 VII 1994 do 19 VI 1998 i od 3 XI 
1998 do 10 X 2002. JD

B

Kompleks stawów Bies

Augustyn Biskup Czesław Błażyca
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BŁĘDOWSKI ALOJZY, ur. 1943, Gorzycz-
ki; artysta; mieszkaniec Żor. W latach 1958-60 
był uczniem Państwowego Ogniska Plastycz-
nego w Rydułtowach. W 1960 rozpoczął na-
ukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Bielsku-Białej. Potem pracował w hucie „Si-
lesia” w Rybniku, gdzie po raz pierwszy zetknął 
się ze szkliwem, kaolinem, emaliami, wszystkim, 
co jest pokrewne ceramice. Praca ta pociągała go 
do tego stopnia, że zajął się innowacjami techno-
logii. Opracował pierwsze kalkomanie na emalie, 
za które otrzymał świadectwo racjonalizator-
skie. Potem przeszedł do prywatnej firmy ce-
ramicznej. W tym czasie kupił grunt w Żorach 
i rozpoczął budowę domu. Po przepracowaniu 
w Rybniku 1,5 roku, w 1975 otworzył własną 
pracownię ceramiczną. Zajmuje się również ma-
larstwem sztalugowym w technikach: olejnej, pa-
stelowej i akwarelowej, wykonuje rysunki piór-
kiem. Swoje prace ceramiczne i malarskie eks-
ponował na wielu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą. Na przykład 
w X 2002 wystawiał swoje prace w galerii Domu 
Kultury w Chwałowicach, a od 5 II do 5 III 2004 

jego obrazy można było podziwiać na wysta-
wie pt. Spojrzenie na Afrykę w Muzeum Miejskim 
w Żorach. Z tej ekspozycji przekazał 5 obrazów 
do zbiorów muzeum. Brał także udział w kon-
kursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Alojzy Błędowski jest mistrzem rzemiosła ar-
tystycznego. Wyszkolił bardzo wielu uczniów 
w zawodzie ceramika. W latach 1989-92 był 
członkiem Zarządu Cechu. Natomiast w latach 
1997-2000 pełnił funkcję członka komisji rewi-
zyjnej. Za wieloletnią rzetelną pracę w wykony-
wanym rzemiośle otrzymał w 2006 najwyższe 
wyróżnienie Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach 
– statuetkę „Złote Ręce”. JD

BOBROWINA, polana w małym zagajniku 
między dworcem kolejowym a zabudowaniami 
przy ul. Gichta i Bocznej.  MW, TG

BOCHNIARZ ANTONI, ur. 1947, Nevers, 
Francja; logopeda, mieszkaniec Żor. Rodzi-
ce przybyli z Lubelszczyzny do Francji jeszcze 
przed 1939. W roku narodzin Antoniego cała 
rodzina powróciła do kraju. Dostał się na studia 
pedagogiczne na Uniwersytecie im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Lublinie. Wybrał specjalizację 
logopedię. Ukończył uczelnię w 1972 jako jeden 
z 17 pierwszych absolwentów studiów logope-
dycznych w Polsce. Praktykę terapeutyczną roz-
począł najpierw w Kłodzku, następnie w Dzier-
żoniowie i w Żorach, gdzie mieszka i pracuje. 
W 1977 ukończył Podyplomowe Studium Lo-
gopedii. Jako stypendysta Europejskiej Fundacji 
Pomocy Intelektualnej odbył staż w Klinice Fo-
niatrycznej w Utrechcie (Holandia). Jest nie tylko 
cenionym specjalistą leczącym zaburzenia mowy, 
ale także twórcą 11 wynalazków logopedycz-
nych, opatentowanych i z powodzeniem używa-
nych w kraju i za granicą, oraz autorem książek. 
Opublikował też w prasie specjalistycznej i po-
pularnej wiele artykułów. JD

BODZEK-SIKORA ANNA, ur. 1969, Rybnik; 
artysta grafik; mieszkanka Żor. Uzyskała dyplom 

Ludwik BorkowskiWojciech BonczekSonia Bohosiewicz

B
Alojzy Błędowski

Alojzy Błędowski - popiersie

Anna Bodzek-Sikora Antoni Bochniarz
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na Wydziale Pedagogiki Artystycznej Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. 
Mieszka i tworzy w Żorach. Pracuje w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Jest także wykładowczynią 
w szkołach pomaturalnych o kierunkach dekora-
tor wnętrz i florystyka. Kilka reprodukcji jej prac 
zostało opublikowanych w albumie Ślad naszych 
pasji, wydanym przez Muzeum Miejskie w Żo-
rach w 2008. TG

BOHOSIEWICZ SONIA, ur. 9 XII 1975, Cie-
szyn; aktorka; laureatka wielu nagród artystycz-
nych; absolwentka żorskich szkół; do czasu pod-
jęcia studiów mieszkanka Żor. Urodziła się w ro-
dzinie polskich Ormian. W ostatniej klasie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach 
uczestniczyła w warsztatach aktorskich Doroty 
Pomykały w studium art-play. Ukończyła Pań-
stwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika 
Sempolińskiego w Krakowie. Po studiach dostała 
angaż w Teatrze Starym w Krakowie. Związana 
była również z krakowską kabaretową Grupą Ra-
fała Kmity, z którą grała liczne spektakle. W la-
tach 2005-07 występowała w Teatrze Słowackiego 
w Krakowie. Do 2009 zagrała w 19 filmach fa-
bularnych. Użyczyła także głosu postaci w filmie 
animowanym Piorun. W swojej karierze artystycz-
nej otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Do naj-
ważniejszych należą: I nagroda aktorska na XVI 
Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi w 1998, Na-

groda za debiut aktorski z główną rolą kobiecą 
na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film” w 2007, Nagroda dla najlepszej 
aktorki drugoplanowej i nagroda prezesa TVP 
podczas XXXII Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni w 2007, Nagroda imienia Zbysz-
ka Cybulskiego w 2007 i Orzeł 2008 w kategorii 
odkrycie roku 2008. BK

BONCZEK WOJCIECH, major Ludowego 
Wojska Polskiego; absolwent Wojskowej Akade-
mii Technicznej; zawodowy żołnierz w służbach 
radiolokacyjnych; zastępca, a następnie dowód-
ca jednostki wojskowej w Radzionkowie. W la-
tach 1981-82 był dowódcą terenowej grupy ope-
racyjnej, a od 1981 pełnomocnikiem Komitetu 
Obrony Kraju dla Miasta Żory, gminy Świerkla-
ny i Mszana. Pomagał władzom miasta w rozwią-
zywaniu trudnych problemów stanu wojennego. 
Na podstawie uchwały MRN nr 1/4/82 z 27 X 
1982 został wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych 
Miasta Żory. BK

BORKOWSKI LUDWIK, ur. 6 VIII 1901, zm. 
13 IX 1940; mieszkaniec Żor; starszy ognio-
mistrz; szef  11 baterii specjalnej 23 Pułku Ar-
tylerii Lekkiej. Za zasługi bojowe podczas kam-
panii wrześniowej został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Od pierwszych dni okupacji nie-
mieckiej był zaangażowany w działalność kon-
spiracyjną w ruchu oporu; aresztowany w 1940, 
przewieziony do KL Auschwitz i zarejestrowany 
18 XII 1940 jako więzień nr 7545. Zginął w obo-
zie.  JD

BORSKA STEFANIA, ur. 17 IX 1917, Ruda 
Śląska, zm. 12 III 2002, Żory; mieszkanka dziel-
nicy Baranowice; radna RN (6 kadencji); czło-
nek Komisji Wychowania Oświaty i Kultury 
w Żorach; założycielka Kół Gospodyń Wiej-
skich w Baranowicach, Osinach i Kleszczowie. 
Była aktywną instruktorką kulturalno-oświatową 
w klubie Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 
„Prasa Książka Ruch” w Baranowicach; organi-
zatorka wielu imprez kulturalno-oświatowych: 
konkursów i wystaw plastycznych. Z myślą o naj-
młodszych w okresie wakacyjnym organizowała 
dziecińce, a dla mieszkańców Baranowic festyny, 
które odbywały się w przypałacowym parku. Za-
łożyła Klub Seniora, a od 1966 była członkinią 
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ZSL. Za wzorowo prowadzony klub i swoją dzia-
łalność otrzymała kilkanaście wyróżnień i odzna-
czeń, m.in.: odznakę Zasłużony Działacz Kultury. 
W 1983 została wpisana do Księgi Ludzi Zasłużo-
nych Miasta Żory. Pochowana na cmentarzu ewan-
gelickim przy ul. Osińskiej w Żorach. LB

BORYS AMBROŻY, ur. 27 X 1927; zasłużo-
ny dla Żor; bezpartyjny działacz społeczny; dzia-
łacz samorządu wiejskiego w dzielnicy Osiny; 
długoletni pracownik administracji państwowej 
w dawnym powiecie rybnickim; radny Rady Na-
rodowej Miasta i Gminy Żory; od 1980 z-ca prze-
wodniczącego Rady; pracownik KWK XXX-lecia 
PRL. Na podstawie Uchwały RN MiG Żory nr 
XXIV/93/81, w 1981 został wpisany do Księgi 
Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. BK

BRACHACZEK JOANNA, dyrektor Przed-
szkola nr 5 od 2003. um

BRACTWO MARYJNE, powstało zapewne 
w XV w. i było prawdopodobnie fundacją książę-
cą. Nie znamy dokładnego czasu jego założenia, 
niemniej istniało już w 1480. Wówczas to żorski 
proboszcz i kanonik raciborski Piotr Rostkonis, 
a także mieszczanie Mikołaj Dorynek, Mateusz 
Głowacz, Tomasz Schneider, Jakub Piekarz i Ma-
teusz Schneider ufundowali ołtarz w kościele far-
nym pw. Boga Wszechmogącego, Niepokalanej 
Panny Marii, św. Walentego, 10 tysięcy męczenni-
ków, św. Aleksego oraz 11 tysięcy dziewic. Altary-
stą odprawiającym msze przy tym ołtarzu został 
mianowany ksiądz Tymoteusz z Żor. Msze mia-
no odprawiać przy tym ołtarzu w sobotę ku czci 
NMP oraz w środy za zmarłych członków brac-
twa. Fundację potwierdził biskup wrocławski Ru-
dolf  z Rudersheim. Uzyskało kolejne uposażenie 
w 1552. Bractwo zostało zatwierdzone przez pa-
pieża Aleksandra VII w drugiej połowie XVII w. 
Po okresie reformacji bractwo nadal posiadało 
swój ołtarz z fundacją 16 talarów, które przezna-
czono na odprawianie mszy św. w soboty przez 
proboszcza żorskiego. MW

BRACTWO RÓŻAŃCOWE, powstało przy 
żorskiej parafii w 1734 lub 1735 dzięki staraniom 
o. Czesława Dankwarta, przeora dominikanów 
raciborskich oraz prokuratora Wiktoryna Fuchsa 
z Cieszyna. Fundatorami byli mieszczanie Fran-
ciszek Löffler i jego żona Joanna, Paweł Kajos 
oraz Marianna i Renata Kajos. Bractwo cieszyło 
się sporym autorytetem w mieście, co mogą po-
twierdzić liczne nadania czynione przez społecz-
ność miasta. Bez większych przeszkód działało 
po zajęciu Śląska przez Prusy i w XIX w. Powsta-
nie bractwa było jednym z typowych przejawów 
XVIII-wiecznej pobożności na Śląsku. MW

BRAMA DOLNA → rondo na Dolnym Przed-
mieściu.
 
BRAMA GÓRNA, nowoczesna budowla żorska; 
30 X 2002 wmurowano akt erekcyjny pod funda-
ment Bramy Górnej, która stanęła przy ul. Gór-
ne Przedmieście. Do połowy XIX w. kilkadziesiąt 
metrów dalej, w kierunku rynku, stała średnio-
wieczna Brama Górna, która po pożarze w 1807 
została rozebrana jako budulec do odbudowy spa-
lonych drewnianych domów. Stylizowana brama 
nie jest repliką średniowiecznej budowli, ma for-
mę nowoczesną. Ozdobą bramy są: kopia panora-
my miasta z XVIII w., którą wykonał Alojzy Błę-
dowski, fotografie żorskich zabytków i żorskich 
kamienic sprzed wojny i zniszczonych w 1945, 
ekspozycja fotografii ukazujących obecne „Żory 
z nieba” (dawniej fotografie pokazywały żorskie 
Święto Ogniowe) oraz współczesny plan miasta 
z zaznaczonymi ścieżkami rowerowymi. W pobli-
żu bramy postawiony został tzw. infokiosk z inter-
netowymi informacjami o mieście. Autorem pro-
jektu jest Stanisław Szwarc. BK

BRAŃCZYK ARTUR, ur. 14 VII 1972, Wo-
dzisław Śląski; dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Żorach od 2002; wnioskodawca utwo-
rzenia w Szkole Podstawowej nr 1 klas sporto-
wych o profilu koszykówki, lekkiej-atletyki oraz 
biegów na orientację. Osiągnięcia: współpraca 
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z Radą Dzielnicy przy organizacji imprez, festy-
nów rodzinnych, mających na celu zintegrowanie  
społeczności dzielnicy, realizacja projektu „Re-
kreacja – odnowienie sił fizycznych i więzi ro-
dzinnych”, współpraca ze stowarzyszeniami „Po 
Prostu Partner” oraz ze Stowarzyszeniem Po-
mocy Dzieciom, propagowanie kultury fizycz-
nej wśród uczniów i rodziców SP1, udział w kra-
jowych i zagranicznych zawodach w biegach 
na orientację i zdobycie III miejsca w Mistrzo-
stwach Śląska w 2009, nagroda prezydenta za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, rozwój 
szkoły w 2009. um

BRAŃCZYK TEODOR, mieszkaniec → Bara-
nowic (obecnie dzielnica Żor); syn Wiktorii Zie-
lonka z pierwszego małżeństwa; w okresie oku-
pacji hitlerowskiej, od 1942 aktywny członek or-
ganizacji konspiracyjnej ZWZ/AK; aresztowany 
przez gestapo za przynależność do ruchu opo-
ru, więziony i torturowany podczas przesłuchań. 
Zmarł zamęczony w więzieniu. JD

BRILLA ZYGMUNT, ur. 1947, Wejchero-
wo, zm. 2004, Żory; współzałożyciel i pierwszy 
prezes → TKKF Maratończyk Żory; organiza-
tor ok. 70 sztafet biegowych z Żor do m.in. Rzy-

mu, Monte Cassino, szlakami 1 Dywizji Pan-
cernej gen. Maczka, Porozumień Sierpniowych. 
Za swe osiągnięcia otrzymał dyplom honorowy 
z rąk kapituły za najlepszą inicjatywę obywatelską  
„Pro Publico Bono”. TG

BRISS WIESŁAW ANDRZEJ, ur. 1 IX 1933, 
Siemianowice Śląskie, zm. 8 IX 1986; działacz 
Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. Po zda-
niu matury w siemianowickim Liceum Ogólno-
kształcącym w 1951 podjął studia medyczne, 
których nie ukończył. Pracował w różnych za-
kładach pracy, m.in. w Hucie „Siemianowice”, Za-
kładach Rowerowych w Czechowicach-Dziedzi-
cach i Zakładach Energetycznych w Bielsku-Bia-
łej. W 1976 związał się z Żorami, rozpoczynając  
pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszka-
niowego PW „Fadom”, skąd w III 1982 przeszedł 
na rentę. Od tego czasu działał w TMMŻ. Wpro-
wadził wiele ciekawych inicjatyw do pracy Towa-
rzystwa. Był organizatorem i współtwórcą okre-
sowych wystaw i spotkań np. z mistrzem świata 
w akrobatyce szybowcowej, Jerzym Makulą. Wzbo-
gacił ekspozycję w Izbie Muzealnej. Organizował 
na wysokim poziomie konkursy wiedzy o Żorach. 
W 45-lecie wybuchu II wojny światowej był głów-
nym autorem uroczystości odsłonięcia tablicy upa-
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miętniającej poległych żołnierzy WP – obrońców 
miasta w dniu 1 IX 1939. Jego owocną pracę dla 
Towarzystwa przerwała przedwczesna śmierć. JD

BROCKI ANDRZEJ, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Żorach od 1 VI 2000.
um

BROCKI TADEUSZ, radny Rady Miasta od 6 
VI 1990 do 6 V 1994, od 1 VI 1994 do 19 VI 
1998; sołtys sołectwa Rogoźna w latach 1993-
2001. um

BRODA EWA, radna Rady Miasta od 3 XI 1998 
do 10 X 2002. um

BRODECKI MIKOŁAJ, ur. ?, zm. 1518; herbu 
Jastrzębiec. Pochodził ze starego, śląskiego rodu 
rycerskiego z Brodku koło Żor (obecnie w dziel-
nicy Rój). Starannie wykształcony, po 1477 
znalazł się na dworze ks. cieszyńskiego i pana 
na Pszczynie, Kazimierza II, od którego otrzy-
mał wysoką godność marszałka dworu. Przy 
księciu spełniał szereg czynności dyplomatycz-
nych i politycznych, stając się na początku XVI 
w. najważniejszą po nim postacią w księstwie cie-
szyńskim i na ziemi pszczyńskiej. Dzięki wła-
snej zapobiegliwości i nadaniom księcia doszedł 
do znacznego majątku. Ok. 1480 kupił wsie Stru-
mień, Zabłocie i Zbytków, w 1481 wieś Ocha-
by, w 1487 wsie Golasowice, Jarząbkowice i Za-
wadkę. Ponadto z nadania księcia otrzymał wsie 
Drogomyśl (1487) i Niemiecką Wisłę. Posiadał 
także domy i role w Cieszynie i okolicy. Utwo-
rzył własny klucz dóbr strumieńskich, których 
stolicę – Strumień – otoczył Brodecki szczegól-
ną opieką. W 1491 przyznał miastu i mieszcza-
nom szerokie przywileje i prawa, w latach 1495-
98 ufundował kościół św. Barbary, a następnie 
szkołę parafialną i „szpitalik”. W 1503 wyjednał 
potwierdzenie praw miejskich Strumienia (wraz 
z nadaniem herbu) przez króla Kazimierza Ja-
giellończyka. Zaopiekował się również cechami 
strumieńskimi. Na podstawie przywileju Kazi-
mierza II z 1488 zbudował tamę na Wiśle i roz-
począł zakładanie systemu stawów rybnych mię-
dzy Skoczowem a Strumieniem, który ukończył 
przed swą śmiercią. Uznawany był za wybitnego 
człowieka epoki, znanego m.in. z przedsiębior-
czości. JD

BRODECZEK, las w dzielnicy Rój o po-
wierzchni około 80 ha, rosnący na glebach zbie-
licowanych (glina, piaski). Jest to las mieszany 
(sosna, świerk, dąb, brzoza), w poszyciu znajduje 
się dużo malin, jeżyn, w runie przeważa paproć 
i orlica. Ze zwierząt spotkać można sarnę, zająca, 
kunę leśną. MW

BRODEK, południowo-zachodnia część dziel-
nicy Rój. Znajduje się tam około kilkadziesiąt 
domostw oraz duży obszar pól uprawnych. Na-
zwa dzierżawcza wywodzi się od staropolskiego 
imienia Brodek. W czasach historycznych osada 
nazywała się Brodek (1300) i Brodko (1415). MW

BROMBERG WAWRZYN, ur. 6 I 1897; 
mieszkaniec Żor; ogniomistrz w 23 Pułku Arty-
lerii Lekkiej; odznaczony Krzyżem Walecznych 
za zasługi bojowe podczas kampanii wrześnio-
wej.  JD

BROMBOSZCZ ANTONI, mieszczanin żor-
ski (z rodziny rzeźników) oraz członek rady miej-
skiej. Burmistrzem został końcem 1726 i pełnił 
swój urząd aż do jesieni 1733. Nic nie wiado-
mo na temat jego działalności na terenie miasta. 
Członkowie jego rodziny należeli do czołowych 
urzędników miejskich. MW

BROY JAN, radny Rady Miasta od 1 VII 1994 
do 19 VI 1998. um

BRUDNY MARIA, dyrektor Przedszkola nr 8 
w latach 2000-03. um

BRUNO, Pies ratownik Stowarzyszenia Cy-
wilnych Zespołów Ratowniczych z Psa-
mi STORAT z Rzeszowa. 22 V 2002 wraz ze 
swą przewodniczką Karoliną Malecką odna-
lazł  trzyletniego Jakuba Sieradzkiego, który 
20 V zaginął w lesie w pobliżu osiedla Gwar-
ków w Roju. Wcześniej chłopca bezskutecz-
nie szukali mieszkańcy osiedla, funkcjonariu-
sze Policji i Straży Pożarnej. W podziękowaniu 
za skuteczną akcję → Zarząd Miasta podjął de-
cyzję o przekazaniu na rzecz stowarzyszenia 
sumy 5000 zł na zakup potrzebnego sprzętu.TG

BRZĄKALIK JÓZEF, ur. 6 VII 1933, Palo-
wice; prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników 
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Miasta Żory w latach 1974-76; syn Jana i Heleny 
z d. Płonka; absolwent Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Karola Miarki w Żorach. Podjął pracę 
nauczyciela w szkole podstawowej w Bujakowie. 
Po ukończeniu studiów na wydziale fizyki Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, od 
1957 był nauczycielem fizyki w Liceum Ogólno-
kształcącym im. K. Miarki w Żorach. Pracował 
tam przez 33 lata, aż do przejścia na emeryturę 
w 1990. W latach 1974-90 pełnił funkcję wizy-
tatora – nauczyciela, metodyka fizyki. Członek 
TMMŻ od jego założenia w 1967; wiceprezes 
Zarządu w latach 1973-74 i 1976-83; odznaczony 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. BK

BRZĄKALIK KRZYSZTOF, ur. 15 V 1973, 
Osiny; wielokrotny mistrz świata i złoty meda-
lista w akrobacji szybowcowej, pracownik na-
ukowy i wykładowca fizyki na Uniwersytecie Ślą-
skim. Urodził się w rodzinie Teresy i Bolesława 
Brząkalików. Jako absolwent Liceum Ogólno-
kształcącego im. K. Miarki w Żorach rozpoczął 
studia na Wydziale Fizyki UŚ w Katowicach, a po 
ich ukończeniu kontynuował studia doktoranc-
kie. Obecnie jest pracownikiem naukowym i wy-
kładowcą fizyki na UŚ. W 1989 wstąpił do aero-
klubu w Gotartowicach, gdzie rozpoczął szkole-
nie na szybowcach, a w 1993 na samolotach. Od 
1994 jest członkiem Kadry Narodowej w akro-
bacji szybowcowej. Reprezentuje Polskę w mi-
strzostwach Europy i świata. W 1999 zdobył 
pierwsze złote medale na Mistrzostwach Świata 
w Austrii. Został indywidualnym mistrzem świa-
ta w programie obowiązkowym oraz drużyno-
wym mistrzem świata wspólnie z Jerzym Makulą 
i Adamem Michałowskim. W 2000 zdobył dru-
żynowo złoty medal na Mistrzostwach Europy 
we Francji. W VIII 2003 zdobył drużynowo zło-
ty medal w mistrzostwach świata na Węgrzech 
i srebrny w innej indywidualnej konkurencji. 
Srebrny medalista drużynowy na Mistrzostwach 
Europy w Czechach w 2004; w 2005 indywidu-

alny mistrz Polski w Rybniku i srebrny mistrz 
świata drużynowo w Moskwie. Jest zdobywcą 
złotej odznaki szybowcowej. BK

BRZOZA KAROL, ur. 24 V 1907, Katowice, 
zm. 6 I 1986, Gorzyce; kapelan wojskowy, pro-
boszcz żorski. Syn Ernesta i Berty z d. Bies. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w gim-
nazjum w Gliwicach, a następnie w Katowi-
cach. Maturę zdał w 1927, a następnie wstąpił 
do Śląskiego Seminarium Duchownego w Kra-
kowie. Został wyświęcony na kapłana w 1932. 
Do wybuchu II wojny światowej duszpasterzo-
wał w Katowicach, w Michałkowicach, Skoczo-
wie, Tychach i Pogwizdowie. We IX 1939 wyco-
fał się z wojskiem polskim do Rumunii, a stam-
tąd do Francji. W II 1940 został przydzielony 
jako kapelan do Samodzielnej Brygady Strzelców 
Podhalańskich. Jako kapłan służył polskim żoł-
nierzom walczącym w bitwie o Narwik. Po wy-
cofaniu się Brygady z Norwegii wrócił do oku-
powanego kraju. Od VII 1940 był wikarym 
w Katowicach. W latach 1941-45 był administra-
torem parafii w Bełku, a od IV 1940 w parafii pw. 
św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, gdzie 
odbudował kościół i plebanię. W czasie okupa-
cji zaangażowany w działalność konspiracyjną 
w Armii Krajowej. Istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że po wojnie ks. Brzoza był kapelanem 
podziemia antykomunistycznego w rejonie ryb-
nickim. Od 1953 duszpasterzował w Piaśnikach, 
a następnie w Świętochłowicach. W 1976 prze-
szedł na emeryturę. DD

BUCHALIK ALOJZY, ur. 22 V 1921, Rogoź-
na; mistrz fryzjerski; działacz i sędzia sportowy; 
radny miejski i wojewódzki; działacz społecz-
ny. Syn górnika Hermana i Berty z d. Rosner, 
miał braci, Franciszka i Antoniego. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej w Rogoźnej rozpo-
czął naukę zawodu w szkole zawodowej w Ryb-
niku. Po trzech latach praktyki w salonie fry-
zjerskim Norberta Glosa w Żorach złożył egza-
min czeladniczy. W 1940 przymusowo wcielony  
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do Wehrmachtu, zdezerterował w II 1945 we 
Francji i po krótkiej niewoli u aliantów w mar-
cu zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskie-
go. Walczył w oddziałach artylerii w Anglii, Ho-
landii i Belgii w armii gen. Stanisława Maczka. 
W kwietniu brał udział w walkach w Saint-Na-
zaire w zachodniej Francji. Do Polski powrócił 
w IV 1946. W II 1947 otwarł w Żorach własny za-
kład fryzjerski w domu Jana Kreta oraz zdobył ty-
tuł mistrza fryzjerskiego. W tym samym roku roz-
począł budowę własnego domu, do którego prze-
niósł swój zakład. W 1950 zawarł związek mał-
żeński z pochodzącą z Jastrzębia fryzjerką Geno-
wefą z d. Kiełkowski. Podczas wieloletniej pracy 
zawodowej wraz z żoną wykształcił wielu uczniów, 
w tym również córki, Krystynę i Ewę. W 1951 był 
współzałożycielem żorskiej sekcji motocyklowej 
późniejszego klubu sportowego, którego nazwa 
zmieniała się („Górnik”, następnie „Kolejarz” 
i „Stal”). W 1958 zdobył uprawnienia sędziego 
sportów i rajdów motocyklowych. Był członkiem 
Zarządu Okręgowej Komisji Sportowo-Motocy-
klowej przy Polskim Związku Motorowym w Ka-
towicach. Przez kilka kadencji był radnym miej-
skim w Żorach, a w latach 1984-88 radnym wo-
jewódzkim w Katowicach. Współzałożyciel Ce-
chu Rzemiosł Różnych w Żorach oraz członek 
Sądu Cechowego w Rybniku. W 1988 przeszedł 
na emeryturę, a prowadzenie salonu fryzjerskie-
go „Corti” przejął wnuk Leszek Lesiński. Nadal 
działa społecznie w sekcji emerytów żorskiego 
Cechu oraz w Towarzystwie Miłośników Miasta 
Żory. Odznaczony Medalem Kilińskiego, odzna-
ką Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Ka-
towickiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Honoro-
wą Odznaką Rzemiosła, Odznaką Zasłużony dla 
Rzemiosła, Srebrną i Złotą Odznaką za Szkolenie 
Uczniów. W 2003 jako weteran II wojny światowej 
mianowany został przez Prezydenta Polski na sto-
pień podporucznika Wojska Polskiego. BK

BUCHALIK HENRYK, ur. 11 VIII 1952, 
Rybnik; prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników 
Miasta Żory; projektant budowlany; rzeczoznaw-
ca; harcmistrz ZHP; radny wojewódzki; działacz 
społeczny i sportowy; inicjator życia kulturalne-
go i koleżeńskiego. Od lat szkolnych związany 
z ZHP, w którym zdobywał kolejne sprawności 
oraz stopnie harcerskie i instruktorskie, a tak-
że szlifował umiejętności organizatorskie. W II 

1977 został komendantem utworzonego miejsko-
gminnego Hufca ZHP w Żorach, który w tym 
okresie odnosił wiele sukcesów na szczeblu cho-
rągwi katowickiej i w kraju. W 1972 rozpoczął 
pracę zawodową w KWK „Borynia” w Jastrzę-
biu-Zdroju. W latach 1978-91 pracował w KWK 
„ZMP” (później „Żory”) w Roju. Był inicjatorem 
i współtwórcą projektu przebudowy Domu Gór-
nika na mieszkania rotacyjne (obecnie komunal-
ne), adaptacji łącznika komunikacyjnego między 
hotelami na klubokawiarnię oraz projektu budo-
wy boisk i urządzeń rekreacyjno-sportowych przy 
kopalnianych hotelach, które to obiekty do dziś 
służą mieszkańcom os. Gwarków w Roju. W la-
tach 80. był radnym wojewódzkim. W okresie 
1991-98 zatrudniony w NZOZ „Eskulap” sp. 
z o.o. w Żorach. W tym czasie inicjował i orga-
nizował bale karnawałowe dla pracowników pu-
blicznej i niepublicznej służby zdrowia, współ-
tworzył i wydawał periodyk żorskiej służby zdro-
wia „Zdrowym i chorym”. Od 1998 prowadzi 
własną działalność: pracownię projektową oraz 
rzeczoznawstwo w zakresie bhp i ergonomii. Pa-
sjonat sportów motorowych; zawodnik, działacz 
i sędzia; wiceprezes Klubu Motorowego przy by-
łej KWK „ZMP”; uczestnik, a następnie współ-
organizator i sędzia turystycznych rajdów sa-
mochodowych, organizowanych dla górników 
i ich rodzin. W tym okresie był również człon-
kiem Zarządu GKS Żory z ramienia kopalni.  
Od wielu lat jest współorganizatorem corocznych 
imprez dla środowiska górniczego – biesiad bar-
bórkowych dla byłego dozoru KWK „Żory” pn. 
„Karczma Piwna Wypędzonych z Żor”. Organi-
zuje też spektakle satyryczne dla 50-latków w ra-
mach utworzonej przez siebie nieformalnej gru-
py pn. „Klub Abrahama”. Nawiązując do tradycji 
lat 60., organizował cieszące się wielkim zainte-
resowaniem biesiadne bale maskowe, których do-
chód przeznacza na cele charytatywne. W 2008 
został prezesem Zarządu TMMŻ. BK

BUCHALIK LUCJAN, ur. 2 IV 1961, Rybnik; 
etnolog-afrykanista; dyrektor Muzeum Miejskie-
go (od 2003), Miejskiego Ośrodka Kultury (1990-
2002); współpracuje z Instytutem Etnologii i An-
tropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego (od 
1997), pełnomocnik Zarządu Miasta do spraw 
organizacji Muzeum Miejskiego w Żorach (2001-
02). W 1980 ukończył Liceum Ogólnokształcące 

B



B

 25

im. K. Miarki. W latach 1980-86 studiował etno-
grafię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1999 ukończył 
podyplomowe studia muzealnicze na Wydzia-
le Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał 
w 2008 na Wydziale Historycznym UAM w Po-
znaniu. Od 1985 prowadzi badania etnologicz-
ne na terenie Afryki. Autor książek Kolorowy Sahel 
(2000), Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo żartów 
Dogonów i Kurumba (2009) oraz licznych artykułów 
publikowanych w literaturze fachowej. Redak-
tor Kalendarzy Żorskich (od 1996) oraz prac Nasze 
gniazdo. Rowień i Folwarki (2002, wspólnie z Z. Łu-
kaszczykiem), Osiny w latach 1305-2005 (2005). bw

BUCHMAN AUGUSTYN, ur. 28 VIII 1929, 
Żory; długoletni pracownik Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” w Żorach; wielolet-
ni przewodniczący Związku Zawodowego GS 
„Samopomoc Chłopska”; prezes miejskiego koła 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; wielo-
letni radny Miejskiej Rady Narodowej w Żorach; 
wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. 
Urodził się w żorskiej rodzinie mistrza obuwni-
czego Adolfa i Joanny z d. Smusz. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej początkowo polskiej, a po-
tem niemieckiej, od 1943 pracował jako pomocnik 
piekarski. W latach 1946-49 kontynuował naukę 
w Państwowym Liceum Rolniczo-Hodowlanym 
w Ornontowicach, a po jej ukończeniu pracował 
w Górnośląskich Zakładach Roszarniczych w Nę-
dzy. Służbę wojskową w latach 1950-52 ukończył 
w stopniu plutonowego, a w okresie 1953-55 był 
agronomem rejonowym w Państwowym Ośrod-
ku Maszynowym w Porębie w pow. pszczyńskim. 
W 1955 rozpoczął pracę w Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” w Żorach, z któ-
rą był związany przez 36 lat, w większości jako 
kierownik Wiejskiego Domu Towarowego. Przez 
24 lata pełnił funkcję przewodniczącego Związ-
ku Zawodowego Pracowników GS. Od 1965 był 
członkiem ZSL, a przez następne 24 lata preze-
sem miejskiego koła ZSL w Żorach. Był radnym 

przez trzy kadencje, a w latach 1988-92 przewod-
niczącym Komisji Handlu, Drobnej Wytwórczo-
ści i Usług Miejskiej Rady Narodowej w Żorach. 
W latach 1987-98 był ławnikiem kolegium ds. wy-
kroczeń. Od 1990 do 2008 prowadził w Żorach 
samodzielną działalność gospodarczą. W 1960 
zawarł związek małżeński z Leokadią z d. Hej-
noł, synowie Jan i Wiesław. Odznaczony Odzna-
ką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego 
i Srebrną Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Woj. 
Katowickiego (1972), Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1978), Odznaką Wzorowego Sprzedawcy I stop-
nia(1979), Medalem 40-lecia PRL (1984), Odzna-
ką Zasłużony Pracownik Handlu i Usług (1986), 
Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Brązową Od-
znaką Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicz-
nego (1987). W 1987 wpisany do Księgi Ludzi Za-
służonych Miasta Żory. BK

BUCHMAN LEOKADIA, ur. 26 III 1959, Żory; 
pedagog. Studia ukończyła na UŚ w Katowicach, 
Filia w Cieszynie na kierunku pedagogika. Do-
kształcanie kontynuowała na studiach podyplo-
mowych z zakresu dziedzictwo kulturowe, sztuka 
i oligofrenopedagogika. Pracuje jako nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Żorach. Jest współ-
autorką wydanej w 2001 książki Rogoźna przez wie-
ki. Wchodzi w skład zespołu redakcyjnego „Ka-
lendarza Żorskiego dla dzieci” oraz Kwartalnika 
Młodego Miłośnika Miasta Żory „Bajtel”. Współ-
tworzyła poradnik Z Żorkiem w plecaku – szlakiem 
zabytków i osobliwości przyrodniczych Żor. Aktywna 
w promowaniu wiedzy o regionie – prowadzi lek-
cje w Żorskim Centrum Regionalnym. Jest auto-
rem tekstów gwarowych, prezentowanych przez 
uczniów na konkursach gwary śląskiej w Żorach 
i w regionie. Wyróżniona Srebrną Odznaką Za-
służony dla Woj. Śląskiego. W 1999 i 2003 otrzy-
mała za osiągnięcia Nagrody Prezydenta Miasta 
Żory oraz Nagrodę Kuratora w 2007. LB

BUCHTA ALFRED, ur. 24 I 1931, zm. 20 VII 
2006, Palowice; uhonorowany statuetką „Przy-
jaciel Muzeum Miejskiego w Żorach”; rzeźbiarz 
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amator; etnograf; kolekcjoner; radny Miasta 
i Gminy Czerwionka-Leszczyny; w latach 1992-96 
sołtys Palowic. Syn Jakuba i Jadwigi z d. Fusch. 
W 1957 zawarł związek małżeński z Genowefą 
z d. Lanuszny z Palowic. Emerytowany sztygar 
KWK „Kleofas”. Jego największą pasją było sto-
larstwo artystyczne, a szczególnie rzeźba sakralna. 
Był kolekcjonerem wszystkiego, co składało się 
na historię regionu śląskiego. Swoje zbiory poda-
rował Domowi Kultury w Czerwionce i Muzeum 
Miejskiemu w Żorach – są one prezentowane 
na wystawach. Odnowił kościół w Woszczycach, 
wykonał tabernakulum dla kościoła w Łaziskach 
Górnych, ołtarz oraz stół liturgiczny dla parafii 
Bujaków, przeprowadził renowację eksponatów 
skansenu w Chorzowie, wyrzeźbił figury Chry-
stusa i świętych dla wielu parafii, pomagał przy 
odnawianiu kościołów oraz Zamku w Pszczynie 
i zameczku w Palowicach. Był również działa-
czem i prezesem klubu piłkarskiego LZS Palowi-
ce. Otrzymał Złotą Odznakę Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. BK

BUCHTA ALOJZY, ur. 25 XII 1925, Klesz-
czów (?); w 1945 wstąpił do Wojska Polskiego  
we Włoszech; żołnierz 10 Batalionu Saperów  
w 2 Korpusie Polskim. Uczestniczył w kampanii 
włoskiej, walcząc o Bolonię. Odznaczony Italy 
Star i Star 1939-1945. Do kraju powrócił z Wiel-
kiej Brytanii w 1946. JD

BUCHTA ANNA, ur. 4 VI 1978, Wadowice; od 
1 I 2010 Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowi-
ska; → geolog powiatowy. bw

BUCHTA RUDOLF, ur. 1902, Baranowice, zm. 
6 VI 1921, Stare Koźle; powstaniec w 5 kompa-
nii II baonu w pułku żorskim. Poległ i pochowany 
został w zbiorowej mogile w Żorach. JD

BUNKIER „NA ŻWACE”, schron bojowy 
zbudowany w pod koniec VIII 1939 w rejonie 
lesistym przy drodze do Szczejkowic. Został wy-
konany w oparciu o typowy projekt wznoszenia 
schronów, zamieszczony w instrukcji saperskiej 
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z 1939. Jego budowę prowadził, po specjalnym 
przeszkoleniu, działonowy z 5 baterii 23 pal-u, 
kpr. Józef  Wyderko. Schron bojowy na pozy-
cji żorskiej miał być uzbrojony w dwa ckm-y, po 
jednym na każdą stronę, skierowanych skosem 
w stosunku do przedpola. Schron ten wykonano 
w wariancie z podłogą o trapezoidalnym kształ-
cie. Strzelnice umieszczone 60 cm nad poziomem 
gruntu zabezpieczał od góry żelbetonowy nawis 
(okap), natomiast od strony przedpola żelbetowe 
ucho. Wewnątrz schronu, pod strzelnicami plano-
wano umieścić ciężkie drewniane stoły o szeroko-
ści 90 cm, z umocowanym uzbrojeniem. W ścianie 
tylnej znajdowało się wejście o wymiarach 120x65 
cm, zabezpieczone betonową tarczą z przelot-
nią i otwory do prowadzenia ognia karabinowe-
go oraz wyprowadzenie rury piecyka żelaznego, 
który miał zapewnić ogrzewanie. Nie przewidzia-
no żadnej wentylacji mechanicznej, a jedynie gra-
witacyjną. Jako oświetlenie zamierzano stosować 
lampy naftowe i świece. Załogę miało stanowić 
5 żołnierzy. Powierzchnia izby bojowej wynosiła 
5,7 m². Jego celem było wspieranie stanowisk pie-
choty ogniem z dwóch strzelnic, znajdujących się 
po bokach. Z chwilą wybuchu wojny w dniu 1 IX 
1939, schron na „Żwace” był wprawdzie wybe-
tonowany, ale niewyschnięty i jeszcze oszalowany, 
ogrodzenie nieusunięte, a pole ostrzału w mło-
dym zagajniku niewyrąbane. Nie posiadał również 
od frontu zabezpieczenia okładem kamiennym 
i nasypem (płaszczem) ziemnym. Z tych wzglę-
dów w czasie obrony Żor nie spełnił on swojej 
roli. JD

BUNKIER WOSZCZYCKI, wybudowane w le-
sie między Żorami a Woszczycami ukrycia drewnia-
no-ziemne, wykorzystywane przez ukrywających 
się przed służbą w Wehrmachcie mieszkańców Żor 
i okolicznych wsi. Pierwszy bunkier został odkryty 
przez Niemców w wyniku zdrady w 1943. Schwy-
tanych tam Franciszka Piątka i Piotra Śmietanę roz-
strzelano, zaś trzeci z ukrywających się, Franciszek 
Skrobol, zmarł na skutek odniesionych ran. Trzej 
inni mieszkańcy bunkra, Jan i Józef  Cimałowie 
oraz Małek z Kryr ocaleli, gdyż w tym czasie po-
szli po prowiant do rodzinnych domów. Po zdema-
skowaniu bunkra mieszkańcy Żor masowo udawali 
się w to miejsce, by oglądać kryjówkę. Przestrzeń 
leśnego bunkra wynosiła ok. 10 m2. Jego boczne 
ściany były zabezpieczone drewnianymi klocami, 

strop przykryty dwiema warstwami drewnianych 
belek i ziemią. Właz zamaskowany był darnią i wi-
klinami. W pomieszczeniu znajdowały się drewnia-
ne prycze, stół, żelazny piecyk i lampa karbidówka. 
Ocaleli z obławy po pewnym czasie wybudowali 
w innym miejscu tego samego lasu drugi bunkier, 
w którym dotrwali do końca wojny. TG

BURCEK EDWARD, ur. 26 XII 1934, Radlin 
II; prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Mia-
sta Żory w latach 1991-99, autor wielu opracowań 
związanych z historią Żor. Mieszka w Żorach od 
1959. Zawodowo był związany z Przedsiębior-
stwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
w którym pracował na stanowisku kierownika Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej aż do przejścia 
na emeryturę. Członek TMMŻ od jego założe-
nia w 1967, wiceprezes Zarządu w latach 1983-
91 i 1999-2003. Współinicjator wydania w 1994 
pierwszej napisanej w języku polskim historii mia-
sta pt. Żory. Zarys dziejów. Wypisy i wprowadzenia 
w 1994 do szkół podstawowych w mieście naucza-
nia przedmiotu dzieje Żor. Napisał wiele artykułów 
dotyczących historii Żor, publikowanych w „Infor-
matorach TMMŻ”, „Kalendarzu Żorskim”, lokal-
nej „Gazecie Żorskiej” i innych wydawnictwach. 
Autor opracowań Insygnia miejskie (1993), Kronika 
Urzędu Miasta Żory za lata 1945-90 (1999), Żorskie 
Służby Komunalne (2006). Od 2007 jest przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej TMMŻ. BK

BUREK, łąki i zagajnik po lewej strony Rudy, 
w dzielnicy Rowień. Nazwa niewyjaśniona. MW

BURKOT JÓZEF, ur. 13 XI 1893, Turza, zm. 
29 XII 1950, Żory; założyciel pierwszej druży-
ny harcerskiej w gimnazjum żorskim oraz Spół-
dzielni Uczniowskiej. Od 1930 pracował jako na-
uczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum. 
W VI 1939 został odznaczony Srebrnym Medalem  
za Długoletnią Służbę. MW

BURKOT MARIAN, ur. 27 X 1926, Raba Niżna 
k. Limanowej, zm.23 XII 2004; radny. Jego rodzi-
ce: ojciec Józef  i matka Adela byli nauczycielami. 
W 1938 ukończył szkołę podstawową w Żorach. 
Dalszą naukę przerwała wojna. W 1948 zdał ma-
turę w Rybniku. Przyjął pracę kasjera, a następnie 
został kierownikiem sklepu tekstylnego w Żo-
rach. Potem przeniósł się do odlewni żeliwa, gdzie 
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pracował kolejno jako pracownik umysłowy oraz 
kierownik działu kadr. W dniu 18 XII 1954 zo-
stał wybrany radnym. Powierzono mu stanowi-
sko zastępcy przewodniczącego Prezydium MRN 
w Żorach. 16 II 1955 został przewodniczącym 
tego Prezydium. W okresie kierowania przez nie-
go MRN zakończono odgruzowywanie miasta, 
podjęto budowę domów mieszkalnych i niektó-
rych budynków użyteczności publicznej, np. dom 
kultury, kino. Powołano również zakłady i służby 
komunalne, które budowały i remontowały dro-
gi i chodniki, oświetlenie ulic i rozpoczęły upięk-
szanie miasta zielenią – urządzono m.in. zieleń 
na rynku. Zrezygnował ze stanowiska 2 I 1965. 
Pracował następnie w spółdzielczości wiejskiej, 
skąd przeszedł na emeryturę. JD

C
„CANTICUM NOVUM”, chór przy para-
fii pw. św. Brata Alberta w Żorach. Powstał 

w X 2005. Chórem dyryguje Gabriela Jawor-
ska. Pierwszy koncert odbył się w 2007 z okazji  
50 rocznicy urodzin proboszcza, ks. Piotra Kraw-
ca. Wtedy też chór otrzymał nazwę „Canticum 
novum” – nowa pieśń. Brał udział w festiwalu 
Fide et Amore (2007, 2008, 2009) podczas VIII 
Żorskich Spotkań Chóralnych (2007), na festiwa-
lu chóralnym im. ks. Anzelma Skrobola w Jastrzę-
biu. BK

CARRANTUOHILL, żorsko-rybnicka gru-
pa muzyczna założona w 1987, grająca muzykę 
celtycką rodem z Irlandii i Szkocji oraz własne 
opracowania aranżacyjne, oparte na „celtyckich 
korzeniach”. Wykorzystuje przy tym bardzo sty-
lowe instrumentarium (skrzypce, uilleann pi-
pes, bouzuki, cittern, bodhran, flety, tin whistles, 
akordeon, mandolina, gitara akustyczna), po-
szerzając warstwę brzmieniową o instrumenty 
perkusyjne, klawiszowe oraz gitarę basową. Na-
zwa zespołu pochodzi od nazwy najwyższego 
szczytu w Irlandii. Po raz pierwszy zespół wy-
stąpił na Festiwalu Sari w Żorach w 1987. Car-
rantuohill wielokrotnie gościł w Irlandii. (W 
1994 uczestnik warsztatów muzycznych South 
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Sligo Summer School w Sligo, prowadzonych 
przez najlepszych znawców i wykonawców mu-
zyki irlandzkiej. Następnie w 1997, 1999 i 2004 
koncertując m.in. na jednym z największych ir-
landzkich festiwali – Cork Folk Festival oraz 
w słynnym „Fox`s Pubie” czy też w „St Ann’s 
Church” w Dublinie.) Irlandzkie koncerty Car-
rantuohill odbywały się również w Galway oraz, 
w VII 2005, na jednym z największych festiwali 
– Dancing with Lunasa, w malowniczym zamku 
w Kinnitty. W Irlandii powstawały też liczne te-
ledyski zespołu. W 1998 Carrantuohill koncer-
tował w USA na osobiste zaproszenie Czesława 
Miłosza, tworząc muzyczną oprawę Międzyna-
rodowego Festiwalu Poetyckiego w Claremont 
McKenna College w Kalifornii. Od 2004 jest go-
ściem festiwalu Roches de Celtiques w Rocheta-
illee we Francji. Zespół wydał dotąd 10 płyt CD. 
W 2007 otrzymał najbardziej prestiżową nagro-
dę Polskiego Przemysłu Fonograficznego – Fry-
deryka 2006 w kategorii Album Roku Etno-Folk 
za płytę „Session Natural Irish & Jazz”. Również 
tego roku zespół wystąpił na jednym z najbar-
dziej znanych i największych w Europie celtyc-
kich festiwali – Guinness Irish Festiwal w Sion 
w Szwajcarii. Osobny rozdział w karierze gru-
py stanowią koncerty na scenie Przystanku Wo-
odstock, z którym zespół jest związany od jego 
pierwszej edycji, a od 2002 występuje dodatkowo 
w roli współorganizatora Folkowej Sceny tego 
największego w Europie festiwalu. Grupa otrzy-
mała z rąk Jurka Owsiaka prestiżową nagrodę 
Złotego Bączka za najlepsze „kręcenie publicz-
nością” podczas Przystanku Woodstock w 1998. 
Skład zespołu: Dariusz Sojka, Adam Drewniok, 
Maciej Paszek, Marek Sochacki, Zbigniew Seyda, 
Bogdan Wita. BK,MW

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, rozpoczął 
swoją działalność w 1985. Rzemieślnicy Żor 
i gminy Suszec długo domagali się jego utworze-
nia, jednak kilkakrotne próby utworzenia Cechu 
kończyły się niepowodzeniem. W XI 1984 na ze-
braniu rzemieślników zainicjowana została kolej-
na próba utworzenia Cechu w Żorach. Zebranie 
wyłoniło zespół organizacyjny do przygotowania 
i załatwiania wszystkich spraw związanych z orga-
nizacją Cechu. W jego skład weszli: optyk – Alek-
sander Filak, fryzjer – Alojzy Buchalik, krawiec – 
Bolesław Pilar, plastyk – Norbert Gawenda i be-

toniarz – Zygmunt Gomulski. Opracowano statut 
Cechu, na którym opiera on swoją działalność. 
Izba Rzemieślnicza w Katowicach zaakceptowa-
ła statut i zatwierdziła go w 1985. Końcowym 
aktem powołania Cechu było złożenie wniosku 
do Urzędu Wojewódzkiego o wpis do rejestru. 
Decyzja o wpisie do Rejestru Cechów wydana 
została 15 V 1985. Cech znalazł swoją siedzibę 
w Domu Rzemiosł – budynku powstałym dużym 
wysiłkiem finansowym oraz wkładem rzeczowym 
i świadczeniem pracy przez żorskich rzemieślni-
ków. Jest jednostką samofinansującą się. W chwili 
obecnej skupia 122 zakłady różnych branż, w któ-
rych zatrudnienie znalazło 1170 pracowników, 
a 300 uczniów kształci się w różnych zawodach. 
Obecnie prowadzi akcję popularyzacji w formie 
prezentacji multimedialnej trzydziestu zawodów 
rzemieślniczych wśród uczniów ostatnich klas 
gimnazjalnych w Żorach i w gminie Suszec. Włą-
cza się w działalność społeczną miasta i uczestni-
czy w przedsięwzięciach charytatywnych. Laureat 
nagrody Phoenix Sariensis za rok 2009. JD, BK

CECHY RZEMIEŚLNICZE
Sukiennicy – powstanie miasta w II połowie 
XIII w. bardzo szybko przyniosło efekty w po-
staci utworzenia się wyspecjalizowanych grup rze-
mieślników – producentów określonych wyro-
bów. Już w 1361 i 1380 działają żorscy sukienni-
cy. Według wzmianki z 1431 dobrze rozwijała się 
w mieście produkcja tkanin wełnianych. Wówczas 
to żorscy sukiennicy uzyskali zgodę na przepro-
wadzanie trzech wolnych targów. Zapewne we-
zwanie kościoła parafialnego (św. Filipa i Jakuba) 
jest związane z tą profesją. Cech sukienniczy za-
pewne istniał już co najmniej w XV w. W 1750 
w mieście było 18 sukienników. W początkach 
rządów pruskich nastąpił wyraźny rozwój tej gru-
py rzemieślniczej wraz ze wzrostem popytu na ich 
wyroby.
Rzeźnicy – pierwsza wzmianka o profesji rzeź-
nickiej pojawia się wcześniej aniżeli o sukienni-
kach. Już w 1316 funkcjonowała w Żorach nie-
znana bliżej liczba jatek mięsnych. Dziewięć 
z nich książę Leszek ofiarował opactwu cystersów 
w Rudach. Część z tych przypadła następnie raci-
borskim dominikankom, które odkupiły je od cy-
stersów. Rzeźnicy przyjęli statut cechowy z Raci-
borza w 1560, potwierdzony w 1586. W 1630 cech 
uzyskał zgodę samorządu miejskiego na ustawie-

C



C

30 

nie aż 20 jatek przy ścianie ratusza i na ich dzie-
dziczne używanie za opłatą w gotówce oraz za 30 
garnców łoju corocznie na świętego Marcina (11 
XI). Rzeźnicy żorscy uzyskali prawo do wyłącz-
nej sprzedaży mięsa na terenie miasta. W XVIII 
w. cech nieco podupadł, a w mieście działało tyl-
ko 7 mistrzów rzeźniczych na 20 jatek mięsnych. 
W 1733 cech za pośrednictwem magistratu starał 
się w Pradze o zatwierdzenie zmian w swoim sta-
tucie.
Piekarze – działalność piekarzy w Żorach musia-
ła sięgać początków miasta. W XIV w. funkcjono-
wali już wyspecjalizowani rzemieślnicy – piekarze. 
Statut cechowy był wzorowany na wrocławskim 
i został przyjęty w 1570. Wielki przywilej cesarski 
Ferdynanda II piekarze otrzymali w 1635, ponow-
nie zatwierdzony w 1666. Prócz handlu chlebem 
mieli w Żorach wyłączność na handlowanie mąką. 
Według wykazu z 1724 w mieście działało aż dzie-
więciu piekarzy, a 60 lat później sześciu z przywi-
lejem posiadania dziewięciu straganów piekarni-
czych.
Szewcy – profesja szewska w Żorach musiała 
mieć tradycję sięgającą co najmniej XV w. Gdy ce-
sarz Maksymilian II przebywał w Opawie w 1567, 
stawili się przed nim żorscy mistrzowie szewscy 
z opracowanym tekstem statutu celem jego za-
twierdzenia przez cesarski majestat. Cesarz za-
twierdził statut. Przyjęto restrykcyjne prawo prze-
ciwko nieuczciwej konkurencji tzw. fuszerów 
– szewców pracujących w okolicznych wsiach. 
Handel skórami oraz mięsem był w mieście ści-
śle regulowany, zwalczając konkurencję z tere-
nów wiejskich. Zastosowano prawo mili wzglę-
dem sprzedaży skór bydlęcych, smalcu oraz łoju. 
Handel mógł się odbywać jedynie na rynku oraz 
placu targowym. Było wówczas aż 32 mistrzów 
szewskich. W 1665 swój statut przyjęli czeladnicy 
szewscy. W 1724 działały w mieście 32 warsztaty, 
a w ponad pół wieku później już tylko 25.
Płóciennicy (tkacze) – płóciennictwo (tkactwo) 
rozwijało się już w XV w. Nie zachował się żaden 
przekaz aż do połowy XVII w. Jednakże w trak-
cie jednego z pożarów uległ zniszczeniu statut, 
który miał nadać jeden z książąt, a tym samym 
pochodził jeszcze ze średniowiecza. W 1659 mi-
strzowie płóciennictwa w Żorach przyjęli statut 
wzorowany na statucie płócienników opolskich. 
Na prośbę dwóch czeladników, Wacława Bene-
sza oraz Jana Hendricha, w I 1662 mistrzowie 

cechu przekazali statut dla czeladników, aby we-
dług niego prowadzili działalność rzemieślniczą.  
Z wykazu z 1750 wynika, że w mieście działało 20 
rzemieślników płócienniczych. Do końca XVIII 
w. liczba wytwórców sięgnęła 40 oraz pojawiło się 
trzech wytwórców adamaszku.
Kuśnierze – rzemiosło kuśnierskie sięga swy-
mi początkami zapewne schyłku średniowiecza, 
choć przetwarzanie futer zwierzęcych musiało 
być już praktykowane od początków istnienia 
miasta. Wiosną 1570 magistrat żorski zatwierdził 
statut cechu kuśnierzy. Aby czeladnik mógł przy-
stąpić do egzaminu mistrzowskiego, musiał uszyć 
futro z trzech części, zużywając na ten cel 150 
skórek króliczych. Mieszkańcy nienależący do ce-
chu Żor mogli sobie szyć futra za przyzwoleniem 
cechu, ale nie mieli prawa ich sprzedawać. Istniał 
zakaz szycia odzieży z futer dla krawców. Według 
wykazu z 1784 w mieście działało pięciu kuśnie-
rzy.
Krawcy – krawiectwo rozwijało się w mieście 
już w XVI w. Była to profesja rzemieślnicza 
dość liczna w stosunku do wielkości miasta. Już 
w 1570 działało w Żorach dwudziestu krawców, 
o których wzmianka pojawiła się w statucie cechu 
kuśnierzy. Wprowadzano wobec nich obostrze-
nia celem nienadużywania przez nich ich profe-
sji do wykonywania odzieży z innych niż tkaniny 
materiałów (futra). W późniejszych czasach licz-
ba krawców spadła. W 1750 działo w mieście 14 
krawców. W niespełna sto lat później wyrabiało 
tu swe produkty tylko jedenastu mistrzów kra-
wieckich.
Bednarze, stolarze, kołodzieje – działali 
w mieście już od średniowiecza. Jednakże dopie-
ro na przełomie epok (średniowiecze – począt-
ki czasów nowożytnych) ich produkcja napotkała 
na zwiększony popyt. Ich statut cechowy został 
zatwierdzony dopiero w 1659. Przyjęcie do gro-
na mistrzów cechowych nowych członków było 
obwarowane niezwykle skomplikowanym egzami-
nem, w którym należało wykonać czy to specjal-
ne beczki (bednarz), szafkę z 24 szufladami (sto-
larz), czy komplet czterech kół szprychowych (ko-
łodziej). Całość prac oceniali mistrzowie. Młody 
mistrz musiał nieodpłatnie wykonać przedmioty 
dla miasta (koła, ławy lub beczki). W 1733 wła-
dze miejskie ponownie zatwierdziły statut ce-
chu. W 1784 działało w mieście trzech bednarzy, 
trzech stolarzy i trzech kołodziejów. MW
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CECHY RZEMIEŚLNICZE W ŻORACH 
W II RZECZYPOSPOLITEJ, stan z 1932. 
Przed II wojną światową istniał w Żorach Przy-
musowy Cech Kowali, Ślusarzy i Blacharzy, dzia-
łający w mieście od 1600. W 1922 liczył 29 człon-
ków. W 1932 liczył już 46 członków, a aktywnymi 
działaczami cechu w tym roku byli: Karol Mój, 
Jan Godula, Paweł Herman, Franciszek Fojcik 
i Karol Minol.
 Przymusowy Cech Krawców istniał w mieście 
od 1661. W 1922 liczył 28 członków, a w 1932 – 
30. Aktywnymi działaczami cechu w 1932 byli: 
Dominik Kucz, Paweł Lipus, Mateusz Herman 
z Szerokiej i Alojzy Urbanek.
 Wolny Cech Piekarzy istniał w Żorach od 
1540. W 1922 liczył 10 członków, a w 1932 – 14. 
Działaczami cechu w tym roku byli: Mikołaj Hilla, 
Joachim Weisman, Ryszard Szeliga, Maksymilian 
Barton i Józef  Kuberek.
 Wolny Cech Rzeźników istniał w mieście od 
1585. W 1922 liczył 30 członków, a w 1932 – 32. 
Aktywnymi działaczami cechu byli: Ludwik Her-
man i Józef  Szczepanek.
 Wolny Cech Stolarzy, Rzeźbiarzy i Szkla-
rzy istniał w Żorach od 1659. W 1922 liczył 18 
członków, a w 1932 – 21. Działaczem cechu był 
wówczas Józef  Krakowczyk. Izba Rzemieślnicza 
w Katowicach nadała w 1932 tytuły honorowych 
mistrzów następującym rzemieślnikom żorskim: 
Konstanty Bartecki i Adolf  Galus– mistrzowie 
ślusarscy, Józef  Bimler i Franciszek Kłosek– mi-
strzowie obuwniczy, Jan Godula i Dominik Kucz– 
mistrzowie krawieccy, Franciszek Górnik, Antoni 
Grala, Ludwik Herman, Franciszek Moczygęba, 
Walenty Preiss, Aleksander Solorz i Józef  Szcze-
panek– mistrzowie rzeźniccy, Karol Moj– mistrz 
kowalski i Marcin Greczy– mistrz piekarski.
 Informacje o cechach rzemieślniczych dzia-
łających w Żorach w 1932 zebrano na podstawie 
Księgi Pamiątkowej Rzemiosła Śląskiego pod redakcją 
Emila Niebroja, wydanej w Katowicach w roku 
1932. BK

CEGIELNIA (1), kilkumetrowe obniżenie tere-
nu w Żorach, dół będący pozostałością po wyro-
bisku gliny wykorzystywanej do wypalania cegieł 
w → Cegielni (2), porośnięte zagajnikiem (brzo-
za, olcha). Dno obniżenia nierówne. Znajdowa-
ło się tam kilka połączonych ze sobą sadzawek. 
W latach 90. obszar został zasypany skałą pło-

ną, pochodzącą z kopalni „Krupiński” w Suszcu, 
na którą nawieziono warstwę humusu i rozpoczę-
to rekultywację terenu. Obecnie → Park Cegiel-
nia.  MW, TG

CEGIELNIA (2), zakład wyrabiający cegły. Ist-
niał w Żorach już od czasów średniowiecza. Ce-
gły użyte do budowy murów obronnych i bu-
dowy kościoła pw. św. Filipa i Jakuba wyprodu-
kowane zostały na miejscu. Pierwsza cegielnia 
znajdowała się za Bramą Górną, w miejscu, gdzie 
droga skręcała w kierunku Wodzisławia. Naj-
starszy zachowany zapis dotyczący działalności 
cegielni pochodzi z urbarza miejskiego z 1585. 
Dochód miasta z tej działalności wyniósł wte-
dy 39 florenów, 21 groszy i 6 halerzy, ponieważ 
aż do początków XIX w. większość budynków 
w mieście budowana była z drewna. Po pożarze 
w 1807 postanowiono odbudowywać zniszczo-
ne posesje mieszczan wyłącznie z cegły, dlate-
go obroty i produkcja miejskiej cegielni znacznie 
wzrosły. W 1822 znaczne ilości cegieł sprzeda-
no także do Wodzisławia, po tamtejszym poża-
rze, który strawił miasto. W związku z wyczerpa-
niem się złóż gliny w dotychczasowych miejscach 
wydobycia, w drugiej połowie XIX w. budyn-
ki cegielni przeniesiono na teren przy dzisiejszej  
ul. Folwareckiej, zaś glinę zaczęto czerpać z ob-
szaru między ulicami Wodzisławską i Folwarecką. 
Cegielnia stanowiła majątek miasta, jednak w celu 
lepszej administracji była wynajmowana różnym 
właścicielom (m.in. od 1881 wynajmowano ją ba-
ronowi von Durant z Baranowic). W XX w. działa-
ła także cegielnia przy ul. Rybnickiej. We IX 1939 
w jej pobliżu stało jedno z dział broniących mia-
sta w walce z Niemcami. Jej budynki zostały roze-
brane w latach 60. Cegielnia przy ul. Folwareckiej 
w latach dwudziestolecia międzywojennego na-
leżała do mieszkańca Żor, Franza Kutza, przed-
stawiciela mniejszości niemieckiej w Radzie Mia-
sta. 1 IX 1939 cegielnia została opanowana przez 
żorską grupę dywersyjną → Kampforganisation. 
Z jej murów padały strzały w kierunku polskich 
obrońców miasta. W czasie działań wojennych 
w 1945 cegielnia została uszkodzona. Po wyzwo-
leniu jej uruchomienie było jednym z pierwszych 
zadań nowych władz miejskich. Produkcja cegieł 
potrzebnych do odbudowy zniszczonych Żor ru-
szyła w połowie 1945. Jako mienie poniemieckie 
(Franz Kutz opuścił miasto w II 1945) cegielnia 
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CEGIELNIA

Widok na cegielnię z terenu wyrobiska - lata 80 XX wieku

Widok na cegielnię od strony ul. Folwareckiej - lata 60 XX wieku
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CEGIELNIA

Widok z lotu ptaka na teren zasypanego dołu pocegielnianego - lata 90 XX wieku

Wysadzony komin cegielni - poł. roku 1992
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stała się własnością skarbu państwa, reprezento-
wanego przez Wydział Przemysłowy Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach, który w 1946 prze-
kazał użytkowanie cegielni Zarządowi Miasta. 
Oficjalne uruchomienie produkcji nastąpiło 28 X 
1946. W latach 40. kierownictwo cegielni wyko-
rzystywano jako sposób na przekazanie dodatko-
wych dochodów burmistrzowi miasta, Augusty-
nowi Kotasowi, który był jednocześnie dyrekto-
rem cegielni. Od 1951 żorska cegielnia należała 
do Rybnickich Zakładów Przemysłu Terenowego 
Materiałów Budowlanych. Cegielnia przy ul. Fol-
wareckiej zakończyła swą działalność na początku 
lat 90., jej budynki zostały rozebrane w 1993. Dół 
wyrobiskowy, skąd czerpano glinę, został podda-
ny rekultywacji. TG

CELMA → HUTA PAWŁA

CENTRUM TAŃCA TOWARZYSKIEGO, 
powstało w II 2006 na bazie istniejącego wcze-
śniej Klubu Tańca Towarzyskiego „Wisus”. Hi-
storia tańca jest tak samo długa jak historia ludz-
kości. Taniec był obecny we wszystkich epokach 
i kulturach. Taniec towarzyski to uprawiana od 
początku XX w. forma rozrywki, a także dyscy-
plina zajmująca się tańcami wykonywanymi kie-
dyś na salach balowych, a obecnie na zawodach 
Sportowego Tańca Towarzyskiego. Centrum 
Tańca Towarzyskiego to klub, w którym nauka 
opiera się na Światowym Programie Tanecznym. 
Obejmuje on tańce stylu standardowego (walc 
angielski, tango, walc wiedeński, fokstrot, quick-
step), tańce stylu latynoskiego (samba, cha-cha, 
rumba, paso doble, jive) oraz tańce dodatkowe 
(mambo, salsa, rock and roll, blues). Na trenin-
gach pary uczą się również elementów tańca kla-
sycznego, jazzu oraz tańca modern, a program 
grup dziecięcych obejmuje także elementy rytmi-
ki i gimnastyki korekcyjnej. Metody prowadzenia 
zajęć dostosowane są do wieku i stopnia zaawan-
sowania uczestników zajęć.
Na zajęciach w CTT nie tylko można się dobrze 
bawić, wspólnie poświęcając czas temu fascynu-

jącemu zajęciu, jakim jest taniec, ale także za-
dbać o swoją sylwetkę czy kondycję. Zajęcia dla 
młodzieży i dorosłych są przeznaczone dla tych, 
którzy chcą swobodnie tańczyć na dyskotekach, 
przyjęciach i balach. Sekcja Sportowego Tańca 
Towarzyskiego to zajęcia dla marzących o pro-
fesjonalnej rywalizacji sportowej i artystycznej.
Obecnie w klubie tancerze trenują w grupach re-
kreacji, hobby oraz sportu i wszyscy są człon-
kami Polskiego Towarzystwa Tanecznego. W la-
tach 2008-09 pary taneczne żorskiego CTT wzię-
ły udział w 44 ogólnopolskich turniejach tańca 
towarzyskiego (w tym również z udziałem par 
zagranicznych). Były m.in. w Krakowie, Wro-
cławiu, Gliwicach, Częstochowie, Węglowicach, 
Opolu, Rędzinach, Jeleniej Górze, Katowicach, 
Głuchołazach, Olkuszu, Chorzowie, Siechni-
cach, Lędzinach, Zabrzu, Mysłowicach, Tarnow-
skich Górach, Kłomnicach, Głogowie, Rzeszo-
wie, Trzebnicy, Kłobucku, Kłodzku, Siemiano-
wicach Śląskich, Rybniku i Dąbrowie Górniczej. 
Na tych turniejach tancerze stawali na podium 
26 razy, zdobywając złote, srebrne i brązowe me-
dale.
Klub był organizatorem Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego o Puchar i Mistrzostwo Okręgu Ślą-
skiego, jest także corocznie współorganizatorem 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskie-
go o Puchar Prezydenta Miasta Żory. Trenera-
mi klubu są Mariola i Zenon Gardyańczyk – wy-
kwalifikowani nauczyciele tańca, sędziowie tań-
ca, twórcy ruchu tanecznego w Żorach. MG

CĘBRZYNA MIROSŁAW, ur. 25 VI 1962, 
Zawiercie; od 2002 dyrektor Zespołu Szkół Bu-
dowlano-Informatycznych im. Mikołaja Koper-
nika w Żorach. Kierowana przez niego szko-
ła uzyskała certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości za 
wdrożenie zarządzania jakością w obszarach: 
koncepcja pracy szkoły oraz wychowanie i opie-
ka. Współpracuje z Agencją Rozwoju Przedsię-
biorczości, dzięki czemu uczniowie mają szanse 
odbyć staże w zagranicznych firmach, oraz mia-
stem przy corocznej wymianie młodzieży z wę-
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gierską szkołą w Mezokovesd – miasta part-
nerskiego Żor. W 2009 rozpoczął współpracę 
z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, któ-
ra uruchomiła wydział informatyczny. W 2005 
otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Żory za 
wprowadzenie wielu innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży 
oraz medal pamiątkowy przyznany przez Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego. bw

CĘBRZYNA WERONIKA, radna Rady Miasta 
od 6 VI 1990 do 6 V 1994; dyrektor Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej od 2008. um

CHALLENGE DAY, Międzynarodowy Dzień 
Współzawodnictwa; masowa impreza sportowa, 
organizowana na całym świecie przez Międzyna-
rodową Organizację Sportu dla Wszystkich TA-
FISA (Trim And Fitness International Sport For 
All Association) z siedzibą w Kanadzie. W zmaga-
niach biorą udział miasta z różnych krajów o po-
dobnej liczbie mieszkańców. Ich mieszkańcy ry-
walizują ze sobą o to, w którym mieście więcej 
osób zajmowało się szeroko rozumianym spor-
tem. Warunkiem uczestnictwa jest nieprzerwany, 
15-minutowy wysiłek fizyczny poniesiony w trak-
cie indywidualnych ćwiczeń bądź udziału w za-
wodach sportowych i grach zespołowych w go-

dzinach od 7.00 do 21.00. Zwycięzca ma prawo 
do powieszenia swojej flagi na ratuszu przeciw-
nika na okres jednego tygodnia. Żory uczestni-
czyły w tym współzawodnictwie w latach 1994-
97. Za pierwszym razem zmierzyły się z jedną 
z dzielnic australijskiego Sydney. W 1994 ćwiczy-
ło 75% wszystkich mieszkańców miasta i uzyska-
ło ono lepszy wynik niż Australijczycy. W 1995 
Żory zmierzyły się z niemiecką Fuldą. Tym razem 
Niemcy byli lepsi. W Fuldzie ćwiczyło 48.813 
osób w stosunku do 47.973 w Żorach. W 1996 
zmierzyły się aż z dwoma miejscowościami: bra-
zylijską Catanduvą i jugosłowiańskim Valijevem 
(obecnie Serbia). Żory pokonały Valijevo stosun-
kiem 71% uczestniczących mieszkańców do 67% 
w Valijevie. Niestety nie nadeszły informacje 
z Catanduvy. W 1997 rywalem Żor było chorwac-
kie miasto Pula. Po raz kolejny zwyciężyły Żory, 
pokonując Chorwatów stosunkiem 50,4 do 27% 
wszystkich ćwiczących mieszkańców miasta. TG

CHAMIGA ZDZISŁAW, kierownik zmiany Stra-
ży Miejskiej od 1 VI 1993 do 30 IV 1997, kierownik 
SM od 1 V 1997 do 25 XII 1997. um

CHIPY, inaczej transpondery elektroniczne wsz-
czepiane psom. W Żorach akcja znakowania czwo-
ronogów rozpoczęła się w 1999. Bezpłatnie wsz-
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czepiono je wtedy ponad 4 tysiącom żorskich psów. 
Transponder zawiera informacje o właścicielu psa 
i miejscu jego zamieszkania, przydatne w momen-
cie gdy zwierzę ucieknie lub zgubi się właścicielowi. 
Informacje te odczytywane są przy pomocy spe-
cjalnych czytników, w które wyposażeni są żorscy 
weterynarze, Policja oraz Zakłady Techniki Komu-
nalnej. Przez pierwszy rok akcji oznakowano w ten 
sposób ok. 4000 zwierząt. TG

CHŁÓDEK MARIA, ur. 19 VII 1891, zm. 
26 II 1968; aresztowana w Żorach w 1942 razem 
z córkami, Jadwigą i Wandą. Przebywały w obo-
zach dla wysiedlonych Polaków Polenlager w Za-
wiści i Orzeszu. Stamtąd Jadwiga i Wanda zosta-
ły wywiezione do Magdeburga, gdzie pracowały 
w fabryce broni do 6 V 1945 – wyzwolone przez 
wojska radzieckie. Z Niemiec wróciły do Żor 
28 V 1945. Maria została wywieziona z Orze-
sza do Polenlagru w Czechowicach, a gdy zbliża-
ła się armia radziecka, razem z więźniami miej-
scowego podobozu KL Auschwitz, ewakuowa-
na była w „marszu śmierci” przez Żory, w kie-
runku Wodzisławia Śląskiego. Korzystając z nie-
uwagi konwojentów, w rejonie folwarku „Żwa-
ka” uciekła z transportu do budynku, w któ-
rym znalazła schronienie, otrzymała wyżywienie 
i nocleg. Nazajutrz, przebrana w cywilne ubranie, 
pojechała do swojej siostry w Szczerbicach i tam 
doczekała wyzwolenia. Mąż Marii, Józef  (ur. 2 
V 1889, Niewiadom, zm. 4 IX 1969) był działa-
czem plebiscytowym i uczestnikiem powstań ślą-
skich, a także Naczelnikiem Urzędu Okręgowe-
go, członkiem Zarządu Koła Przyjaciół Harcer-
stwa w latach 1935-39. Po wybuchu drugiej woj-
ny światowej uciekł na wschód, a powróciwszy 
stamtąd, przez cały okres hitlerowskiej okupacji 
ukrywał się w Generalnej Guberni. Starszy syn, 
Emil (ur. 18 X 1917), mieszkaniec Żor, uczest-
niczył w kampanii wrześniowej jako porucznik 
Wojska Polskiego i dostał się do niewoli niemiec-
kiej. Udało mu się zbiec z niewoli i ukrywał się 
na terenie Generalnej Guberni. Młodszy syn, Jan 
(ur. 25 XI 1919), przedwojenny harcerz, ukry-

wał się do czasu wyzwolenia. Starszy syn, Emil 
(ur. 18 X 1917), jako porucznik Wojska Polskie-
go uczestniczył w kampanii wrześniowej i dostał 
się do niewoli niemieckiej. Udało mu się zbiec, 
także ukrywał się na terenie GG. Młodszy syn, 
Jan (ur. 25 XI 1919), przedwojenny harcerz (za-
stępowy „Żmij” w VIII Drużynie Skautowej im. 
Hetmana St. Żółkiewskiego w Żorach), ukrywał 
się do czasu wyzwolenia. Maria Chłódek i jej mąż 
zostali pochowani na cmentarzu w Żorach. JD

CHMIEL JÓZEF, ur. 17 IX 1947, Cieszyn; wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta w latach 1994-98; 
dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Usługowych 
w latach 1980-2002; przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Informacji; członek Zarządu 
Miasta w latach 1998-2002; od 2002 przewodni-
czący Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych; od 2001 wiceprzewodniczą-
cy Rady Muzeum; udział w rozwoju szkolnictwa 
ponadpodstawowego: III LO, Technikum Odzie-
żowe, Mażoretki, Zespół Pieśni i Tańca Ludowe-
go „Żory”, Szkoła Muzyczna II-stopnia; współ-
twórca Kalendarza Żorskiego, albumu Żory, Ec-
clesia nostra św. Filip i Jakub w Żorach, Ślad naszych 
pasji (pomysł i współredagowanie), Albumu foto-
graficznego Żory „Moje Twoje Nasze”; współpraca 
z Węgrami z Mezőkövesd; przewodniczący Ko-
misji – Edukacja, Kultura, Sport; udział w rozwo-
ju szkolnictwa wyższego w Żorach: Politechnika 
Śląska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. bw

CHÓR „GLORIA”, powstał w 1997 w Żorach 
przy parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba. Jest 
to chór mieszany, zrzeszony w Związku Chórów 
Kościelnych „Caecilianum” – oddział w Krako-
wie. Opiekunem chóru był ówczesny proboszcz, 
ks. prałat Jan Szewczyk, a obecnie jest nim pro-
boszcz Stanisław Gańczorz. Od początku dyry-
gentem chóru jest Ewa Adamczyk-Ścibik, ab-
solwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. 
W zastępstwie chórem dyryguje Salomea Gryman. 
Pierwszy koncert odbył się 3 XII 1997 z okazji 
kolejnych urodzin ówczesnego proboszcza i opie-

Dyrygent Chóru „Gloria” Ewa Adamczyk-Ścibik Józef Chmiel
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kuna, ks. prałata Jana Szewczyka. W 2000 chór 
występował podczas Eucharystii dla chorych, 
transmitowanej przez I Program PR i Radio Ma-
ryja z kościoła pw. Świętego Krzyża w Warszawie. 
W 2001 odbyło się spotkanie z papieżem Janem 
Pawłem II oraz miało miejsce nagranie płyty Nad 
Betlejem. W 2002 chór zdobył I miejsce na Ogól-
nopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek, a w 2003 
zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Konkur-
su Pieśni Pasyjnych Caecilianum. W 2004 parafia 
pw. św. Filipa i Jakuba była gospodarzem I Prze-
glądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Gór-
nośląskiej, a inicjatorką i pomysłodawczynią prze-
glądu była Ewa Adamczyk-Ścibik. W 2004 chór 
zdobył VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
„Caecilianum” w Warszawie, a w 2005 II miejsce 
w XI Wodzisławskich Spotkaniach Kolędowych. 
W tym samym roku przygotował oprawę muzycz-
ną mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie-Łagiewnikach, (transmitowana przez 
TVP, 1 program). Chór aktywnie uczestniczy 
w życiu parafii, występuje w czasie ważnych rocz-
nic miasta i kraju, koncertuje w parafiach dekana-
tu żorskiego i dla Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia im. Karola Boromeusza w Żorach. BK

CHRAPEK-CHORTYŃSKI JAN ZYG-
MUNT, ur. 28 XII 1891, Jasło, zm. 30 VI 1976, 
Gliwice; kapitan; lekarz chirurg. Dyplom uzyskał 

w 1920 we Lwowie. Urlopowany w 1921 przez 
Dowództwo Okręgu Generalnego Lwów do ak-
cji plebiscytowej na Górnym Śląsku. W trzecim 
powstaniu śląskim był komendantem kolumny 
sanitarnej nr 2 i szpitala polowego w Żorach oraz 
Jastrzębiu. Od 1935 dyrektor szpitala w Pińsku. 
W kampanii wrześniowej w stopniu majora peł-
nił funkcję lekarza oddziału chirurgicznego IX 
Szpitala Okręgowego w Brześciu nad Bugiem. 
Podczas drugiej wojny światowej lekarz 3 Pułku 
Grenadierów Śląskich we Francji; po wydosta-
niu się z niewoli niemieckiej lekarz Polskich Sił 
Zbrojnych we Włoszech. Po powrocie do kra-
ju w 1947 został dyrektorem i ordynatorem od-
działów chirurgicznych w szpitalach w Prudniku 
i Oleśnie. JD

CHROMIK LEON, ur. 3 XI 1924, Żory, zm ?; 
w 1944 wstąpił do Wojska Polskiego we Wło-
szech; kapral 3 Dywizji Strzelców Karpackich. 
W kampanii włoskiej walczył o Bolonię. Odzna-
czony Italy Star i War Medal 1939-1945. Do kraju 
powrócił z Wielkiej Brytanii w 1946. JD

CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA 
„TEEN CHALLANGE”, ODDZIAŁ W CIE-
SZYNIE, prezes – Andrzej Babka. W 2004 od-
dział żorski został włączony do oddziału cieszyń-
skiego. um?

Chór „Gloria”
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CHWALISZ, ? – ?; żyjący w XIII w. rycerz z oto-
czenia księcia → Władysława Opolskiego. Do 
1272 był właścicielem wsi Żory. Ponieważ Włady-
sław Opolski postanowił w miejscu żorskiej wsi 
założyć miasto, dokonał z Chwaliszem wymiany 
ziem. W zamian za Żory ofiarował mu leżącą za 
Pszczyną wieś Ściernie (dziś w granicach Bieru-
nia). Oprócz wsi Chwalisz otrzymał od księcia 
także szereg przywilejów gospodarczych. TG

CIASTKO TYMOTEUSZ, ur. 1979, Rybnik; 
artysta plastyk mieszkający w Żorach; absol-
went Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Pracuje 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej jako terapeuta 
w pracowni ceramicznej. Kilka reprodukcji jego 
prac zostało opublikowanych w albumie Ślad 
naszych pasji, wydanym przez Muzeum Miejskie 
w Żorach w 2008. TG

CIĄGOWY, pola uprawne na obszarze od ul. 
Wyzwolenia do lasu Baraniok w dzielnicy Klesz-
czów. Występują tutaj najlepsze gleby w tej dziel-
nicy: lekkie piaszczysto-gliniaste, na których upra-
wia się przeważnie owies i ziemniaki. MW

CICHY-JANIA RÓŻA, radna Rady Miasta od 6 
VI 1990 do 6 V 1994; prezes spółki medycznej → 

Eskulap, prowadzącej pierwszy w Żorach Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. um

CIELEŃ AGNIESZKA (ob. WOŁOSZYN), 
ur. 17 XII 1974, Jastrzębie Zdrój; w okre-
sie1995-2000 młodszy referent, referent, pod-
inspektor w Wydziale Inwestycji, Referat Przy-
gotowania Inwestycji, Urząd Miasta Żory; w la-
tach 2000-02 kierownik Zespołu ds. Rozwo-
ju i Promocji Urzędu Miasta Żory. Swoją pracę 
zawodową rozpoczęła w 1995 w Urzędzie Mia-
sta Żory w wydziale inwestycji, gdzie zdoby-
ła praktyczną wiedzę związaną m.in. z pozyski-
waniem pozabudżetowych środków finanso-
wych na działalność inwestycyjną. Pracowała przy 
opracowywaniu projektów zgłaszanych do do-
finansowania w ramach funduszy europejskich.  
Są to m.in.: „Uzbrojenie terenów tzw. Huloków – 
budowa drogi łączącej ul. Stodolną z ul. Pszczyń-
ską wraz z oświetleniem terenu”, „Dokończe-
nie uzbrojenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. 
Osińskiej z przyłączami do budynków”, „Budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Dworco-
wej z podłączeniem budynków do kanalizacji sa-
nitarnej”, „Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. 
Kościuszki, od ul. Biskupa do ul. Osińskiej z pod-
łączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej”, 
„Kolektor sanitarny ø 800mm od ul. Dworcowej 
do oczyszczalni ścieków w Żorach”, „Przebudo-
wa boiska baseballowego wraz z zapleczem na os. 
Sikorskiego w Żorach”, „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej (I etap) dla zespołu budow-
nictwa jednorodzinnego na terenie os. Kłapczy-
ka II”, „Realizacja układu komunikacyjnego ob-
sługującego tereny Centrum Usług Ogólnomiej-
skich w Żorach”, „Budowa kanalizacji sanitarnej 
od oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczo-
wej do os. Kłapczyka II – II i III etap”, „Moder-
nizacja ul. Górne Przedmieście w Żorach wraz 
z kanalizacją deszczową, sanitarną i oświetleniem 
ulicznym”. Jej prace przy tych projektach pomo-
gły miastu otrzymać liczne dotacje oraz preferen-
cyjne kredyty i pożyczki na łączną sumę ponad 
12 milionów złotych. Poza tym z projektów tzw. 
miękkich, czyli nieinwestycyjnych, zrealizowała 
m.in. przedsięwzięcie „Żadnych murów” (dzięki 
niemu powstał Skwer Europejski i otoczenie alei 
Zjednoczonej Europy). Od 2005 pracuje w Urzę-
dzie Miasta Puławy. bw

Ciastko Tymoteusz  „Krzyk” obraz olejny, 2005
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CIEPLIK ALOJZY, ur. 26 V 1910, zm. 19 VI 
1975; długoletni nauczyciel i wychowawca mło-
dzieży; kombatant II wojny światowej. Przez 15 
lat kierował Szkołą Podstawową nr 2 im. Powstań-
ców Śląskich w Żorach. Aktywny działacz spo-
łeczny i polityczny. Tuż po wojnie, w latach 1948-
58 pełnił funkcję dyrygenta chóru Towarzystwa 
Śpiewaczego „Feniks”, był również członkiem 
Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. W 1977 został wpisany do Księgi Ludzi 
Zasłużonych dla Miasta Żory. Odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Złotą 
Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Wojewódz-
twa Katowickiego, Złotą Odznaką Związku Na-
uczycielstwa Polskiego i Odznaką 1000-lecia. BK

CIEŚLA MARIAN, ur. 21 XI 1921, zm. 5 V 
2004, Pawłowice; nauczyciel; dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Suszcu, wpisany w 1981 do Księ-
gi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory; długoletni radny 
Rady Gminy w Suszcu; folklorysta; autor artyku-
łów publikowanych w Kalendarzu Żorskim i „In-
formatorach TMMŻ”; działacz społeczno-go-
spodarczy. Ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski 
w Tarnowskich Górach oraz Akademię Muzycz-
ną w Katowicach (wydział pedagogiczny). Kie-
rował placówkami szkolnymi w Mirowie (1947-
49), Brudzowicach koło Siewierza (1949-54), Ru-
dziczce (1954-61) i przez 25 lat szkołą w Suszcu 
(1961-86). Przeszedł na emeryturę po 48 latach 
pracy pedagogicznej. Był korespondentem Pol-
skiego Towarzystwa Ludoznawczego. Prowadził 
kilka zespołów śpiewaczych, ostatnim był chór 
„Pogodna Jesień”, przy suszeckim kole Polskie-
go Związku Emerytów i Rencistów. Autor wie-
lu opracowań książkowych – wydał dwa zeszyty 
śpiewnika Jak ze Suszca powędruję, zawierające 100 
pieśni ziemi pszczyńskiej, oraz opracował Słownik 
gwary śląskiej – okolice Suszca i Pawłowic. Był człon-
kiem zespołu redakcyjnego Słownika biograficznego 
ziemi pszczyńskiej oraz opracował Szkic historyczny 
szkół w Suszcu. Ocalił od zapomnienia wiele daw-
nych pieśni ludowych, zapisując melodie i teksty 
ponad tysiąca utworów ziemi pszczyńskiej. Zebrał 

około 500 zaśpiewek (wyliczanek) dziecięcych, 
3500 słów gwarowych oraz mnóstwo starych opo-
wieści. Część zebranych przez niego pieśni uka-
zała się na płycie Pory roku na wsi pszczyńskiej oraz 
na płycie chóru „Pogodna Jesień”. Przed śmiercią 
zdążył jeszcze ukończyć opracowanie Fachowcy we 
wsi i na dworze, w którym nazwał i opisał 34 dawne 
zawody na wsi i 16 znanych na dworze. BK

CIMAŁA JAN, ur. 18 XII 1914, Żory, zm. 17 
XII 1970; syn Franciszka i Anastazji z d. Skro-
bol. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Ojciec 
był robotnikiem kolejowym. W 1919 rodzina 
przeniosła się do Kleszczowa i tam Jan Cimała 
w 1929 ukończył szkołę podstawową. W latach 
1930-35 pracował jako uczeń biurowy, a póź-
niej kierownik biura u komornika Sądu Grodz-
kiego w Żorach, Józefa Buły. W latach 1935-37 
dla uzupełnienia średniego wykształcenia był 
uczniem III i IV klasy Miejskiego Gimnazjum 
Koedukacyjnego im. Karola Miarki w Żorach. 
Szkoły tej nie ukończył, ale w 1937 został tam 
pracownikiem na stanowisku kancelisty, na któ-
rym pracował do wybuchu II wojny świato-
wej. W czasie okupacji niemieckiej, od I 1940 
ukrywał się jako zdeklarowany Polak w różnych 
miejscowościach powiatu pszczyńskiego, ryb-
nickiego, a przez dwa lata w Generalnej Guber-
ni. Za nielegalne przekroczenie granicy był są-
dzony w Suchej i odbywał półroczny karny po-
byt w obozie w Wadowicach (od 28 I do 3 VIII 
1942). W I 1945 wrócił do rodzinnego domu 
w Kleszczowie. W marcu tego roku przez kilka-
naście dni pełnił służbę w szeregach MO, a od 
1 IV objął funkcję sekretarza w zarządzie Gmi-
ny Kleszczów i od tego czasu przez całą resz-
tę życia pracował na różnych stanowiskach kie-
rowniczych w administracji terenowej. Po włą-
czeniu Kleszczowa do jednostki administracyj-
nej Żory-Wieś pełnił w jej zarządzie funkcję se-
kretarza (od 1 I 1946 do 9 IX 1948).W latach 
1948-57 pracował w Wiśle Wielkiej, kierując 
administracją terenową na stanowiskach, które 
określały kolejne reformy prawne, a więc: wój-
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ta gminy, a następnie Przewodniczącego Gmin-
nej Rady Narodowej. Od 16 IV 1957 do 10 VI 
1965 pracował na różnych stanowiskach w Pre-
zydiach Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej 
w Pszczynie (instruktor, inspektor, sekretarz). 
W tym mieście osiedlił się też z rodziną na sta-
łe. Wrócił jednak do pracy w rodzinnych Żo-
rach, wybrany Przewodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej 11 VI 1965. Kontynuował pracę 
swych poprzedników w odbudowie zniszczeń 
wojennych. Zgłosił miasto do pierwszej edy-
cji ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Gospo-
darności” oraz rozpoczął prace przygotowaw-
cze do obchodów 700-lecia Żor. Po rezygna-
cji z funkcji żorskiego „burmistrza” w dniu 22 
IV 1968 wrócił na dwa lata do pracy w pszczyń-
skim Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 
W I 1970 został wybrany na przewodniczące-
go Gromadzkiej Rady Narodowej w Goczał-
kowicach-Zdroju. Kierował pracą administracji 
w tej miejscowości do śmierci. Został pochowa-
ny na cmentarzu katolickim w Pszczynie. JD

CMENTARZE, Najstarszym miejscem pochów-
ku zmarłych w Żorach był teren wokół pierwszej 
żorskiej świątyni katolickiej → kościoła pw. Naj-
świętszej Marii Panny. Jeszcze w XIX stuleciu, gdy 
na miejscu po spalonym w 1807 kościele stawiano 
w 1884 murowaną kapliczkę, w trakcie budowy wy-
kopano ludzkie szczątki. W połowie XVII wieku 
pojedynczych zmarłych chowano także w pobliżu 
→ Szpitala św. Mikołaja. Głównym terenem po-

chówków był obszar wokół kościoła farnego  pw. 
św. Filipa i Jakuba. Cmentarz ten z jednej strony 
przylegał do murów obronnych, zaś od strony mia-
sta otoczony był ogrodzeniem. Z siedemnasto-
wiecznych relacji wynika, że w 1679 otoczony był 
prowizorycznym ogrodzeniem z desek, gdyż po-
przednie zniszczył wielki pożar w 1661. Nowe mu-
rowane ogrodzenie wykonał do 1684 żorski mu-
rarz Albert Drabkowic. W 1817 Rejencja Królew-
ska zobowiązała magistrat do przeniesienia cmen-
tarza poza miasto. Jego teren wytyczono w pobli-
żu szpitala na Dolnym (Pszczyńskim) Przedmie-
ściu, zaś jego powierzchnia wyniosła 4 i pół mor-
gi. Poświęcenia cmentarza dokonano w 1822. Już 
dwa lata później cmentarz ten został jednak zli-
kwidowany, gdyż teren okazał się zbyt podmokły 
do tego celu. 12 III 1824 zakupiono grunt za pół-
nocnymi murami miasta, tuż obok kościoła farne-
go. Cmentarz ten służył przede wszystkim ludności 
katolickiej. Zarówno protestanci, jaki i Żydzi mie-
li odrębne miejsca pochówków. W drugiej poło-
wie XX wieku, obok cmentarzy wyznaniowych za-
częły funkcjonować w mieście także cmentarze ko-
munalne. Poniżej przedstawiamy istniejące dziś, za-
równo czynne, jak i zamknięte miejsca pochówków 
w Żorach.
Cmentarz Ewangelicki przy ul. Osińskiej. 
W czasie reformacji, gdy kościołem farnym zawia-
dywali protestanci, wyznawcy tej wiary chowani 
byli wokół tego kościoła Od lat 30. XVII stulecia 
w czasie rekatolizacji Śląska, mieszkańcy Żor tego 
wyznania chowani byli poza murami miasta w dość 

Pochówek na cmentarzu przy ul. Nowej - początek lat 60-tych XX wieku
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Cmentarz katolicki przy kościele pw. św. Filipa i Jakuba - fot. z okresu międzywojennego

Cmentarz katolicki przy kościele pw. św. Filipa i Jakuba - stan obecny

CMENTARZE
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Cmentarz parafialny w Rogoźnej

Neoklasycystyczna brama cmentarza katolickiego przy ul. Nowej

Cmentarz ewangelicki przy ul. Osińskiej

Cmentarz komunalny w OsinachCmentarz komunalny przy ul. Komunalnej

CMENTARZE
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Cmentarz żydowski - stan obecny

Cmentarz komunalny w Rowniu

CMENTARZE
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sporym oddaleniu, na obszarze tzw. → Luterskiej 
Kępy. Po przyłączeniu Śląska do protestanckich 
Prus, w Żorach funkcjonował ewangelicki kościół 
pw. św. Barbary, którego lokalizacja nie jest znana, 
wiadomo jedynie, że spłonął w 1807. Prawdopo-
dobnie pochówków dokonywano także wokół nie-
go. Nowy kościół ewangelicki zaczął być budo-
wany w połowie XIX wieku, obok niego powstał 
też w 1851 nowy ewangelicki cmentarz istniejący 
do dziś. Pochowany tam jest m.in. właściciel pała-
cu w Baranowicach baron → Emil von Durant de 
Sénégas, a także właściciel majątku rolnego w Fol-
warkach, kurator parafii ewangelicko – augsburskiej 
w Żorach Adalbert Benecke.
Cmentarz Komunalny przy ul. Komunalnej 
3, pierwsze pochówki osób grzebanych na koszt 
Urzędu Miasta odbyły się w III 1979, w peł-
ni cmentarz zaczął być wykorzystywany od 1985. 
W tej chwili jest to główny cmentarz komunalny 
w mieście. Przewiduje się, że starczy tam miejsca 
na pochówki przez ok. 20 -25 lat.
Cmentarz Komunalny przy ul. Lipowej w Ba-
ranowicach, Pierwsze pochówki odbyły się tam 
w 2005. Obecnie pełni przede wszystkim rolę 
cmentarza dla mieszkańców Baranowic, docelo-
wo ma być głównym cmentarzem komunalnym dla 
Żor, gdy wyczerpie się możliwość 
grzebania zwłok na cmentarzu przy ul. Komunal-
nej. 
Cmentarz Komunalny przy ul. Wiosennej 
w Osinach. Pierwsze pochówki odbyły się w III 
1974.
Cmentarz Komunalny przy ul. Lazurowej 
w Rowniu, powstawał od 1969, pierwszy pochó-
wek odbył się tam w I 1972.
Cmentarz Rzymskokatolicki przy kościele pw. 
św. Filipa i Jakuba, założony w 1824. Pochów-
ków dokonywano tu do 1945. Usytuowany tuż za 
murami obronnymi w miejscu dawnej fosy przy ul. 
Męczenników Oświęcimskich, z wejściem od ul. 
Klimka. Teren cmentarza jest ogrodzony. Zacho-
wało się około 120 nagrobków kamiennych, głów-
nie z piaskowca w formie krzyży, płyt, rzeźbionych 
postaci. Są także nagrobki z kamienia naturalnego 
z żeliwnymi krzyżami i ogrodzeniami. Najcenniej-
szymi zachowanymi do dzisiaj są dwa klasycystycz-
ne nagrobki z około połowy XIX w. oraz nagrobki 
rodzinne Poloczków i Szczepanów. 
Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. Nowej.  
Mimo, że pochówków na cmentarzu przy kościele 

pw. św. Filipa i Jakuba dokonywano jeszcze w 1945, 
już w latach dwudziestych XX wieku zdawano so-
bie sprawę z konieczności zorganizowania nowego 
cmentarza. Założył go w 1925 proboszcz parafii 
pw. św. Filipa i Jakuba → Antoni Wojciech. Cmen-
tarz składa się z trzech poziomów grzebalnych. Na 
cmentarzu pochowanych jest m.in. działacz nie-
podległościowy → Bonifacy Bałdyk, burmistrz → 
Adam Rostek , drukarz → Paul Hunold, kilku żor-
skich proboszczów ( w tym założyciel cmentarza), 
siostry z klasztoru św. Karola Boromeusza. Znajdu-
ją się tam także zbiorowe mogiły żołnierzy polskich 
z IX 1939 oraz więźniów obozu KL Auschwitz za-
mordowanych w mieście w I 1945. Do lat 80. XX 
wieku była tam także zbiorowa mogiła poległych 
w III 1945 żołnierzy niemieckich. Do bramy cmen-
tarza prowadzi aleja lipowa, od kilku lat nazywana 
ul. Smutną. Sama murowana brama jest wykona-
na w stylu neoklasycystycznym, na tympanonie za-
mieszczona jest metalowa płaskorzeźba, pod nią 
zaś łaciński napis „EGO SUM RESURECTIO ET 
VITA” (Ja jestem zmartwychwstanie i życie).
Cmentarz Rzymskokatolicki Parafii Najświęt-
szej Marii Panny w Rogoźnej, Do 1925 miesz-
kańcy Rogoźnej chowani byli na cmentarzu w Bo-
guszowicach. Po tym roku zaś na cmentarzu para-
fialnym w Żorach i cmentarzu komunalnym przy 
ul. Rybnickiej. Gdy powstał odrębny kościół prze-
znaczony dla wiernych zamieszkałych w tej miej-
scowości kwestią czasu już było także usytuowa-
nie tu także cmentarza. Powstał on w latach 1988 
– 1991 przy ul. Łąkowej, zaś pierwszego pochówku 
dokonano tu w 1989.
Cmentarz Rzymskokatolicki Parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Roju, Powstał przy ul. 
Górnej. Poświęcony został w 1957, jeszcze w trak-
cie budowy kościoła w Roju. Poprzednio miesz-
kańcy tej miejscowości chowani byli na cmentarzu 
w Boguszowicach. 
Cmentarz Żydowski, przy ul. Cmentarnej, po 
lewej stronie ul. Mikołowskiej, w dzielnicy Klesz-
czówka. Założony w 1814. Cmentarz zajmuje ok. 
0,5 ha, jest ogrodzony murem z cegły, kamienia 
oraz drewnianym płotem. Na cmentarzu zacho-
wało się około 50 do 60 maceb i obramień gro-
bów. Maceby są typowe, w formie pionowych płyt 
zwieńczonych łukowo, ozdobione płasko rzeźbio-
nymi ornamentami roślinnymi i geometrycznymi. 
Na górnych częściach płyt umieszczono przedsta-
wienia symbolizujące zmarłe postaci, ich stan, po-
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chodzenie, a poniżej inskrypcje w języku hebraj-
skim i hebrajsko-niemieckim z datami. Cmentarz 
zniszczony, obecnie zamknięty w celu ochrony 
przed dalszą dewastacją. LB, TG

CMENTARZE DAWNE W ROWNIU, najstar-
szy, prawdopodobnie istniejący od XIV w. cmen-
tarz zlokalizowany był wokół kapliczki, szkoły oraz 
niezamieszkałych dziś domów naprzeciwko szkoły. 
Ponieważ wówczas ludzie mieszkali wzdłuż dzisiej-
szej ul. Wiejskiej, a zabudowania sięgały do dzisiej-
szej ul. Rudzkiej, cmentarz był położony poza wsią. 
Problemem ludzi mieszkających w wiosce były 
wojny, epidemie i pomory, które wymuszały po-
wstawanie nowych miejsc pochówku. Szczególnie 
tragiczne były epidemie i pomory w XIX w., kie-
dy z głodu i chorób zmarła połowa mieszkańców 
Rownia. Chorych izolowano, a ciała zmarłych wy-
wożono poza tereny zamieszkałe i grzebano. Jeśli 
wymarli wszyscy mieszkańcy domu, najczęściej pa-
lono go wraz z ciałami zmarłych. Epidemia tyfusu, 
jaka wybuchła w latach 1846-48 spowodowała po-
wstanie w Rowniu tzw. „Czarnego lasu” obok dzi-
siejszego lotniska, gdzie grzebano zmarłych na ty-
fus. Nazwa pochodzi od czarnego koloru zwłok. 
W latach późniejszych, gdy Rowień należał do pa-
rafii w Boguszowicach, zmarłych mieszkańców 
grzebano na cmentarzu przy kościele pw. św. Waw-
rzyńca, a potem na cmentarzu przy ul. Gotartowic-
kiej. Następnie zaś zaczęto grzebać na → cmenta-
rzu komunalnym w Rowniu. BK

COGIEL GRAŻYNA, ur. 28 V 1952, Tarnów; 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w latach 1999-
2003; w latach 1992-99 wicedyrektor tej placów-
ki; wicedyrektor Gimnazjum nr 3 w latach 2003-
05. Twórca programów profilaktyczno-wychowaw-
czych „Stop agresji”, „Bomba”, „Mama, Tata i ja”, 
realizowanych w SP nr 14 w latach 1998-2003; or-
ganizatorka akcji charytatywnych „Nerka dla Tom-
ka” w 1994, „Pomóżmy Olkowi” w 1999; w 1987 
odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi; obecnie 
inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 
UM Żory. bw

„COMPLEX” FIRMA, Laureat Nagrody Miej-
skiej → Phoenix Sariensis za 2005. Założone 
przez Lecha Wietrzyka przedsiębiorstwo „Com-
plex” obchodziło w 2005 25-lecie działalności. 
Firma zajmuje się wszelkimi pracami budowla-
nymi, w tym remontowo-konserwacyjnymi, wy-
magającymi wysokich kwalifikacji zawodowych. 
Początkowo przedsiębiorstwo zatrudniało 3 oso-
by, aktualnie jest ich 15 oraz ok. 10 pracowni-
ków sezonowych. Firma „Complex” prowadziła 
renowację miejskich murów obronnych, uczest-
niczyła w budowie al. Zjednoczonej Europy, 
wykonała też kilkadziesiąt tablic zarówno upa-
miętniających ważne wydarzenia, jak i informa-
cyjnych. To tylko kilka przykładów. Firma prze-
prowadziła wiele trudnych pod względem tech-
nicznym robót budowlanych, które przyczyniły 
się do upiększenia Żor. Ma także na swym koncie 
szereg prac adaptacyjnych, m.in. w szpitalu miej-
skim, przychodniach, szkołach i przedszkolach. 
Prowadziła prace konserwacyjne obiektów sa-
kralnych. Od początku istnienia „Complex” an-
gażuje się w życie lokalnej społeczności. Wspiera 
wiele placówek oświatowych i organizacji poza-
rządowych, nieodpłatnie wykonując dla nich re-
monty. TG

CYBUL-SŁOWIKOWA MONIKA, ur. 1976, 
Rybnik; artystka plastyk mieszkająca w Żorach; 
członkini Stowarzyszenia Artystycznego → Żorskie 
Plenery oraz → Grupy Twórczej „Atelier”. Upra-
wia grafikę warsztatową, linoryt, miedzioryt, mono-
typię, rysunek i fotografikę. Uczestniczyła w wielu 
wystawach zbiorowych i indywidualnych. Kilka re-
produkcji jej prac zostało opublikowanych w albu-
mie Ślad naszych pasji, wydanym przez Muzeum Miej-
skie w Żorach w 2008. TG

CYGANEK JOANNA, ur. 20 IV 1968, Nakło n. 
Notecią; z-ca redaktora naczelnego „Gazety Żor-
skiej” i portalu Żory24; właścicielka Wydawnic-
twa Solo-Press. W 1993 wraz z→ Markiem J. Ka-
rasiem założyła „Gazetę Żorską”; absolwentka Li-
ceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Żo-

Joanna CyganekMonika Cybul-SłowikowaLech Wietrzyk - szef firmy„Complex” 
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rach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (filo-
logia polska); w latach 1987-88 nauczycielka j. pol-
skiego w Szkole Podstawowej nr 13 na os. Paw-
likowskiego; w latach 1991-92 pracownik Biu-
ra Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta w Żo-
rach; w 1992 redaktor „Nowej Gazety Żorskiej”. 
W latach 1994-95 współpracowała z „Dziennikiem  
Zachodnim”. W 1994 była redaktorem czasopisma 
Polonii „Polonez” w Austrii. TG

CYRULIK JAN, ur. 17 VI 1891, Baranowice, 
zm. 6 VII 1942; syn Wincentego i Anny z d. Go-
lik; mieszkaniec Rogoźnej (obecnie dzielnica Żor); 
powstaniec śląski; prezes miejscowej grupy Związ-
ku Powstańców Śląskich; pracownik PKP; aresz-
towany w 1939, więziony w Rybniku, a w 1942 
przekazany do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowa-
no go jako więźnia nr 32486. Zginął w tym obo-
zie.  JD

CYRULIK KAROL, ur. 23 X 1921, Paczyna, ?; miesz-
kaniec Żor. Wstąpił do Wojska Polskiego w Syrii 
w 1940; żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich; od 1942 w 3 Dywizji Strzelców Kar-
packich. Brał udział w obronie Tobruku w kampa-
nii libijskiej. Odznaczony Afrika Star i War Medal 
1939-1945. Do kraju powrócił z Wielkiej Brytanii 
w 1947. JD

CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRA-
ZOWE RUD WIELKICH (Park Krajobrazo-
wy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich”), park krajobrazowy obejmujący ob-
szar o powierzchni 494 km2, należący do 18 gmin 
i miast. Wśród nich są Żory. Został utworzony 
rozporządzeniem wojewody katowickiego z dnia 
23 XI 1993. Park powołano w celu ochrony cen-
nych w skali regionu i Europy Środkowej war-
tości przyrodniczych i kulturowych, związanych 
z pojawieniem się i działalnością na tym obsza-
rze cystersów. Przybyli do Rud z Jędrzejowa w la-
tach 1252-58. Krajobraz ukształtowany przez cy-
stersów w XIII i XIV w. w znacznym stopniu za-
chował się do dzisiaj. W obrębie cysterskiej kom-
pozycji przyrodniczo-kulturowej znajdują się za-
łożone parki przypałacowe i podworskie, zespoły 
zieleni wokół kościołów i cmentarzy. Wśród nich 
jest park przypałacowy w Baranowicach. Jednym 
z ważniejszych zabytków Cysterskich Kompozy-
cji Krajobrazowych Rud Wielkich jest zachowany 
średniowieczny układ urbanistyczny Żor z XIII 
w., wczesnogotycki kościół z końca XIII w., frag-
menty murów miejskich z XIV w. oraz XVIII-
wieczny cmentarz żydowski. Zachowały się tak-
że ruiny huty „Waleska” z wieżą z drugiej poło-
wy XIX w., leżące na obszarze Pojezierza Palo-
wickiego. Wszystkie zabytki architektoniczne le-
żące na terenie Parku Krajobrazowego są obję-
te prawną ochroną. Na rozległym obszarze Par-
ku Krajobrazowego występuje wiele gatunków ro-
ślin i zwierząt objętych całkowitą ochroną – ro-
ślin rzadkich i ginących. Na obszarach bagiennych 
i w miejscach położenia stawów i lasów (rejon 
Żwaki i Gichty) swoje siedliska mają m.in.: prze-
piórka, zimorodek, dudek, dzięcioł zielony, dzię-
cioł średni trzciniak, derkacz i perkoz. Występuje 
też wiele gadów i ssaków. Dyrekcja Parku Krajo-
brazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazo-
wych Rud Wielkich znajduje się w Rudach. LB

CYSTERSKIE OPACTWO WNIEBO-
WZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PAN-
NY W RUDACH, powstanie wspólnoty cyster-
skiej w Rudach jest datowane na lata 1220-58. Już 
u początków swego istnienia klasztor przechodził 
rożne koleje losów. Najważniejsza część fundacji 
była dziełem księcia → Władysława I opolsko-ra-
ciborskiego. Klasztor i opat byli podporządkowa-
ni macierzystemu opactwu w Jędrzejowie. Klasz-

Monika Cybul-Słowikowa „Korzenie” ołówek, 2001
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tor otrzymał wiele wsi i łanów, miał także nada-
nia na terenie miejskim. 2 III 1303 książę racibor-
ski Przemysł ofiarował opactwu rudzkiemu dzie-
więć jatek mięsnych w Żorach, z których dochody 
były przekazywane na oświetlenie kościoła klasz-

tornego oraz na inne potrzeby konwentu. W 1317 
opactwo odsprzedało księżnej Ofce, mniszce do-
minikańskiej w Raciborzu, cztery jatki. Z pozo-
stałych klasztorowi pięciu jatek mnichom przy-
sługiwał łój na wykonywanie świec do klasztor-

Cysterskie Opactwo - nawa głównaCysterskie Opactwo Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Rudach

Stawy rybne założone przez Cystersów w pobliżu Żor
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Anita Czerner

nego kościoła. W 1520 Mikołaj z Rud, opat cy-
sterski, uzyskał potwierdzenie dochodów płyną-
cych z Żor, na które składały się opłaty wnoszo-
ne na Zielone Święta w wysokości 1 marki oraz 
6% odsetek od kapitału 20 marek, których ofia-
rodawcą w swoim testamencie był Piotr Frykacz. 
Zgodnie z urbarzem z 1534 miasto przekazywa-
ło opatowi 5 skór rocznie. Według sprawozda-
nia finansowego miasta z 1589 dziesięciu rzeźni-
ków żorskich przekazywało do opactwa w Ru-
dach po pięć kamieni łoju. Również cystersi 
uzyskiwali odsetki od kapitałów fundacyjnych. 
Opactwo swój wielki rozkwit ekonomiczny i ar-
tystyczny miało w XVIII w., po czym zostało 
skasowane przez władze pruskie w 1810. MW

CZARDYBON LEOPOLD, ur. 16 XI 1913, 
Żory, zm. 25 XII 1980; lekarz ogólny. Szko-
łę średnią ukończył w Cieszynie w 1931. Dy-
plom lekarski otrzymał w 1939 w Poznaniu. 
Był członkiem Związku Akademików Śląza-
ków. Służbę wojskową odbył w latach 1937-38 
w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w War-
szawie. W latach 1939-40 był lekarzem stażystą 
w szpitalach Knurowa, Katowic, Rybnika. Od 
1940 do 1943 lekarz asystent w szpitalach OO. 
Joanitów w Pszczynie, w latach 1943-45 w Szpi-
talu Hutniczym w Piaśnikach (obecnie dzielnica 
Świętochłowic). Lekarz domowy Ubezpieczal-
ni Społecznej; od 1950 w państwowej służbie 
zdrowia; lekarz rejonowy; kierownik miejscowej 

przychodni rejonowej, którą zorganizował. Był 
także radiologiem w Poradni Przeciwgruźliczej 
i lekarzem szkolnym. JD

CZERNER ANITA, ur. 16 VI 1976, Rybnik; 
etnolog; podróżnik; absolwentka Instytutu Et-
nologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza; w latach 2001-03 stypen-
dystka programu Darmasiswa, ufundowanego 
przez Rząd Republiki Indonezyjskiej (Antropo-
logia Kultury Indonezyjskiej, Uniwersytet Indo-
nezyjski oraz Centrum Języka i Kultury Indone-
zyjskiej (INCULS), Uniwersytet Gadjah Mada); 
w 2003 wiceprzewodnicząca komisji wyborczej 
nr 60 z siedzibą w Ambasadzie RP w Dżakarcie, 
Indonezja (referendum w sprawie wejścia Polski 
do Unii Europejskiej); w latach 2004-05 prak-
tykant etnologiczny w Kolumbijskim Instytucie 
Antropologii i Archeologii (ICANH), Bogota; 
od 2006 starszy asystent muzealny w Muzeum 
Miejskim w Żorach. W 2008 otrzymała Nagro-
dę Marszałka Województwa Śląskiego za Wyda-
rzenie Muzealne 2007 w kategorii „dokonania 
z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popula-
ryzacji dziedzictwa kulturowego” za współkoor-
dynację (wraz z → Katarzyną Podymą) projek-
tu edukacyjnego „Szlakiem czekolady” oraz na-
grodę European Language Label za nowatorskie 
inicjatywy w nauczaniu języków obcych, a także 
realizację projektu kulturoznawczo-edukacyjne-
go „Gwatemala mnie powala”. bw

Czworaczki żorskie Plakieta nagrody „Darczyńca roku”

Lucjan Ćwięczek Kazimierz DajkaJózef Ćwiek
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CZORNY LAS, las, którego kraniec wraz z rzeką 
Kłokocinką wyznacza zachodnie granice Rownia. 
Od południa graniczy z → Pańskimi Łąkami. GB

CZWORACZKI ŻORSKIE, 7 VII 2007 w war-
szawskim szpitalu klinicznym urodziły się pierw-
sze w historii Żor czworaczki. Rodzice, Renata 
i Adam Klepek, mieszkańcy dzielnicy Kleszczów, 
nadali dzieciom imiona: Kamil, Mateusz, Sylwia 
i Klaudia. BK

Ć
ĆWIEK JÓZEF, ur. 1953, Walim, żorzanin 
od 1976. Prezes → Stowarzyszenia Pro Mun-
di. Absolwent UŚ na kierunku Politologia. Pe-
dagog, fotoreporter (współpracował m.in. 
z Tygodnikiem Nowiny’94). Współzałożyciel 
w 2002 Żorskiego Klubu Fotografii → Kadr. 
W 2005 nagrodzony wyróżnieniem Ministra 
Kultury i Sztuki. bw

ĆWIĘCZEK ERYK, ur. 26 V 1922, Osiny, 
?; mieszkaniec Osin (obecnie dzielnica Żor). 
Wstąpił do Wojska Polskiego we Włoszech 
w 1944, żołnierz 2 Korpusu Polskiego 6 Pułku 
Artylerii Lekkiej. W kampanii włoskiej walczył 
o Bolonię, odznaczony Italy Star, Star 1939-
1945 i War Medal 1939-1945. Do kraju powró-
cił z Wielkiej Brytanii w 1947. JD

ĆWIĘCZEK LUCJAN, ur. 1955, Żory, zm. 
2007, Żory; radny Rady Miasta od 1 VII 1994 
do 19 VI 1998; technik; chemik; ceramik; wła-
ściciel cegielni; prezes zakładów mięsnych 
„Prez-Rol”; współwłaściciel firmy „Export-
Import”; były członek Rady Nadzorczej żor-
skiego ZOZ i od 2001 Żorskiej Izby Gospodar-
czej; w 2004 uhonorowany tytułem „Przyjaciel 
Muzeum”, przyznawanym osobom wspierają-
cym działalność Muzeum Miejskiego w Żorach; 
przez ponad 30 lat członek Koła Łowieckiego 
Odra-Rybnik; wielki pasjonat łowiectwa i ko-
lekcjoner trofeów myśliwskich zdobywanych 
nie tylko w Polsce, ale i w Austrii, na Białorusi, 
w Kenii i Kanadzie. BK

D
DAJKA KAZIMIERZ, radny Rady Miasta od 3 
XI 1998 do 10 X 2002, od 18 XI 2002 do 26 X 
2006, od 27 XI 2006 do nadal. um

DARCZYŃCA ROKU, nagroda miejska „Dar-
czyńca roku” przyznawana jest dorocznie insty-
tucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom 
i osobom wspierającym, niekoniecznie finansowo, 
działania z zakresu edukacji i oświaty, sportu, eko-
logii, kultury i sztuki, pomocy społecznej i ochro-
ny zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, 
organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
Pierwsza nagroda została przyznana 27 I 2006 za 
2005. Otrzymała ją firma Euromot. Kolejni laure-
aci: Darczyńca Roku 2006 – Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A., Darczyńca Roku 2007 
– Auchan Polska, Darczyńca Roku 2008 – Bank 
Spółdzielczy. Nagroda w formie pamiątkowego 
medalu wręczana jest w tym samym czasie co sta-
tuetki nagrody Phoenix Sariensis. TG

DĄB MARYJNY, drzewo rosnące na skra-
ju lasu zwanego Dębiną, cieszy się szczególnym 
mianem. Wyjątkową sławę zawdzięcza lokalnej 
tradycji i kultowi Matki Boskiej. Autentyczne 

Dąb Maryjny - fot. współczesna
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wydarzenie z XIX w. dało początek pięknej i ży-
wej lokalnej tradycji. Dąb z obrazem Matki Bo-
żej i napisem „Królowo Korony Polski, módl się 
za nami” jest przede wszystkim obiektem kultu 
religijnego. Przedwojenną tradycję kultywuje pa-
rafia pw. św. Brata Alberta w Żorach. Owo sa-
crum wotywnego obrazu i ponad stuletniej tra-
dycji religijnej przyczyniło się do ochrony oka-
załego drzewa. Orzeczeniem Państwowej Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 
27 VI 1957 drzewu nadano status pomnika 
przyrody. W XX w. Dąb Maryjny urósł do ran-
gi jednego z najlepiej rozpoznawalnych symbo-
li Żor. Przyczyniła się do tego tendencja do po-
szukiwania i eksponowania wartości dziedzic-
twa kulturowego, historycznego i przyrodnicze-
go gmin. Ludowy przekaz nawiązuje do auten-
tycznych wydarzeń z II połowy XIX w. Pewnego 
dnia, gdy Antoni Kentnowski wracał z Mikoło-
wa do domu, usłyszał niepokojące odgłosy. Wte-
dy zorientował się, że jest ścigany przez zbójów.  
Bez zastanowienia szybko zeskoczył z wozu 
i uciekł w głąb lasu. Schował się za dużym dę-

bem i zaczął modlić się żarliwie do Matki Bo-
skiej o ocalenie. Rabusie nie znaleźli kupca, a on 
sam szczęśliwie dotarł do domu. Od tamtego 
dnia chodził codziennie pod dąb i dziękował za 
ocalenie, odmawiając dziesiątek różańca do Mat-
ki Boskiej, a na pniu zawiesił obraz Matki Bo-
skiej. Z pokolenia na pokolenie każdy potomek  
Antoniego Kentnowskiego dba o dąb, sadzi  
wokół niego kwiaty i odmawia dziesiątek różań-
ca. Do dnia dzisiejszego w różnych porach roku, 
a przede wszystkim w maju, pod Dębem Maryj-
nym zbierają się osoby wierzące, w celu modlenia 
się do Matki Boskiej w różnych intencjach.
Ciekawostkę stanowi fakt, że wśród mieszkań-
ców funkcjonują różne nazwy Dębu Maryjne-
go. Przed wojną używano powszechnie nazwy 
Marien Eiche, co po niemiecku znaczy Dąb Ma-
rii, ale dr Elizabeth Nerlich (córka byłego bur-
mistrza Żor) w napisanej w 1972 na 700-lecie 
Żor Historii Miasta Żory na Górnym Śląsku przy-
tacza jeszcze inną nazwę tego miejsca. Wspo-
mina kupca Kentnowskiego, który w godzinach 
wieczornych często chodził do lasu. Znajdował 

Dąb Maryjny - fot. z początku XX wieku

Bożena Dąbrowska
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tam ulubione miejsce odpoczynku, które nazy-
wał „Grabsburg” (Dąb Maryjny). Spędzał tam 
dużo nocnych godzin na modlitwie, co potwier-
dzali mieszkańcy Żor.
Obraz Matki Boskiej na Dębie Maryjnym 
w Dębinie. Według legendy został powieszony 
przez kupca, który szukając schronienia przed 
grasującymi w tym rejonie rozbójnikami, znalazł 
kryjówkę za dębem rosnącym niedaleko drogi. 
Na podstawie kartki, którą znalazła z tyłu obra-
zu Anna Podkowik i jej przekazów ustnych wy-
darzenie, które traktowano jako legendę, miało 
miejsce w połowie XIX w. Kupiec A. Kentnow-
ski w podzięce za ocalenie życia zawiesił na dę-
bie obraz z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem. Przed śmiercią polecił święte miejsce 
opiece Anny Podkowik (1883-1965). Kilkakrot-
nie obraz poddawany był renowacji: 1936 – ma-
larz Walenty Długosz, protektorka Anna Podko-
wik. Środki finansowe ofiarowało 25 mieszkań-
ców miasta i Towarzystwo Polek; 1957 – malarz 
Zając Jan z Rybnika, protektorkami były Anna 
Podkowik i Klara Zając z córkami, Marią i Elż-
bietą. Środki finansowe zebrało 84 ofiarodaw-
ców; 1972 – malarz Sieroń Konstanty, protek-
torzy: Robert i Łucja Podkowik wraz z synami, 
Robertem, Bernardem i Henrykiem oraz zięciem 
Ryszardem Chorobą i córkami Anną i Ireną. Do 
renowacji przyczynili się Antoni i Agnieszka Ma-
jorowie oraz 30 ofiarodawców; 1984 – malarz 
Sieroń Konstanty, protektorka Łucja Podkowik 
i 49 ofiarodawców; 1990 – malarz Krawczyk 
z Nysy, protektorzy Maria i Brunon Motykowie 
wraz z rodziną oraz z 30 ofiarodawcami. Ostat-
nia renowacja miała miejsce w 1997. Mimo po-
danych wzorów malarz Krzysztof  Dublewski 
zamiast Matki Boskiej z Dzieciątkiem namalo-
wał wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Urząd Miasta Żory, który był fundatorem reno-
wacji podjął decyzję, że obydwa obrazy – odre-
staurowany i nowo namalowany – umieszczone 
zostaną w budującej się kaplicy na Kleszczów-
ce. Natomiast na dębie zawisł nowy obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. Protektorami renowacji 
byli państwo Maria i Brunon Motykowie z dzieć-
mi. Do odnowienia obrazu oraz zieleni przy ob-
razie przyczynili się prezydent Żor, Zygmunt Łu-
kaszczyk, wiceprezydent, J. Dziendziel oraz H. 
Wieczorek, S. Zdrojewski, K. Batko, J. Wyrobek, 
H. Sitko, F. Palarczyk i S. Śmietana. BK

DĄB W STAROKU (wielki domb), pomnik przy-
rody rosnący na skraju lasu Starok, na pograniczu 
Rownia i Gotartowic. Według miejscowej legendy 
zasadzony przez Jana III Sobieskiego podczas wy-
prawy na Wiedeń. Ustna tradycja mówi, że drze-
wo było miejscem spotkań utopców (utopkow). GB

DĄBIE, kolonia we wschodniej części dzielnicy 
Kleszczów. MW

DĄBROWSKA BOŻENA, ur. 30 VIII 1961, 
Żory; od 15 II 2007 Naczelnik Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu UM Żory; twórca „Koła 
Młodych Redaktorów”, „Koła Liderów Młodzie-
żowych (KaeLeM); współtwórca Żorskiej Szkoły 
Wczesnej Profilaktyki i programu profilaktyczne-
go „Spróbuję”; pomysłodawca „seansów nauczy-
cielskich”, przekształconych w „czwartki konese-
ra”; długoletnia opiekunka pedagogów żorskich 
szkół i doradców metodycznych; członek Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych; instruktor ZHP. bw

DĄBROWSKI ZBIGNIEW, Kierownik Refera-
tu Gospodarki Gruntami od 1 X 1990; Naczelnik 
Wydziału Skarbu Miasta od 15 II 1999. um

DEFIBRYLATORY, urządzenia, które prze-
puszczają przez serce specyficzny prąd elek-
tryczny, stosowane przy zatrzymaniu akcji serca. 
W „medycznej” wersji urządzenia, decyzję o pod-
jęciu defibrylacji podjąć musi lekarz. Żory zaku-
piły siedem defibrylatorów w wersji AED, które 
same analizują, czy poszkodowana osoba może 
być poddana takiemu zabiegowi. W 2009 usta-
wiono je w następujących miejscach: w Banku 
PKO SA w Rynku, w Banku Śląskim w dzielni-
cy Sikorskiego, hipermarkecie Auchan, Zespo-
le Szkół nr 5 w Roju, Komendzie Miejskiej Poli-
cji przy ul. Wodzisławskiej, Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Folwarec-
kiej i Pogotowiu Ratunkowym.  Przeszkolo-
no także grupę osób w użyciu tego sprzętu. TG

DELOWICZ JAN, ur. 15 I 1950, Rybnik; zwią-
zany z Żorami od trzydziestu pięciu lat; dokumen-
talista w Muzeum Miejskim w Żorach. Zajmuje 
się badaniem przeszłości miasta i regionu. Od 30 
lat publikuje wyniki swoich badań historycznych. 
Jest autorem ponad 200 artykułów prasowych 

D
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oraz wygłosił 10 referatów na różnych konferen-
cjach naukowych. Jego teksty historyczne ukazują 
się w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i zagranicz-
nej. W 1983 zdobył II nagrodę w konkursie li-
terackim „O co walczyli nasi ojcowie”. Współ-
redaktor książek: Kroniki rybnickie, Nasze gniazdo. 
Rowień i Folwarki, Osiny w latach 1305-2005, oraz 
monografii Żory. Zarys dziejów. Wypisy, której był 
jednym z pomysłodawców. Autor książek: Zginę-
li na wschodzie, Żory. Ludzie i wydarzenia, Nikodem 
Sobik – bohater dwóch miast, Śmierć przyszła wiosną, 
Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511-1940, 
Z dziejów wodociągów i kanalizacji w Żorach, Z dziejów 
kolejnictwa na Śląsku, Ziemia rybnicko-wodzisławska 
w Wojnie Obronnej 1939 roku, Śladem krwi – książ-
ka wyróżniona Nagrodą prezydenta miasta Ryb-
nika w dziedzinie kultury za 1995. Za swą działal-
ność otrzymał Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, zo-
stał uhonorowany Złotym i Srebrnym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Srebrną 
Odznaką Honorową Za Zasługi dla Woj. Śląskie-
go, Krzyżem Zasługi Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Żorach. Za aktywny wkład w rozwój 
czesko-polskiej współpracy w dziedzinie kulty-
wowania wspólnej pamięci wojennej przyznano 
mu Honorowy Medal MSZ Republiki Czeskiej. 
W 2003 został wyróżniony nagrodą Phoenix Sa-
riensis Miasta Żory. Jest członkiem Towarzystwa 
Miłośników Miasta Żory oraz Towarzystwa Opie-
ki nad Oświęcimiem. JD

DEUTSCH DAVID, ur. 1810, Biała Prudnic-
ka, zm. 31 VII 1874, Świebodzice; przez 7 lat ra-

bin w Mysłowicach. W 1846 został zatrudniony 
w Żorach. Zasłynął z napisania licznych dzieł re-
ligijnych, takich jak Chissek Emunah Izaaka z Tro-
ków, Organy w synagodze, Protest przeciwko brunsz-
wickiemu zgromadzeniu rabinów, Chabakuk z hebraj-
skim komentarzem i inne. Żonaty z Jettel Henriet-
te Weissler, która zmarła w 1873, w wieku 55 
lat. Po śmierci żony wyjechał na wypoczynek 
do Szczawna Zdroju. Zmarł podczas drogi po-
wrotnej. Pochowany w Żorach. JD

DEUTSCH IMMANUEL, ur. 9 VIII 1847, 
Żory, zm. 1913, Wrocław; syn rabina Davi-
da Deutscha; abiturient gimnazjum w Gliwi-
cach z 1868. Następnie uczęszczał do Żydow-
skiego Seminarium Teologicznego we Wrocła-
wiu. Studiował również filologię orientalną i kla-
syczną, filozofię oraz historię na Uniwersytecie 
Wrocławskim. W III 1873 został promowany 
na doktora filozofii. W roku następnym uzyskał 
autoryzację uprawnień rabina i od 1875, przez 23 
lata, był rabinem i nauczycielem religii w Żorach. 
W 1898, z powodu wyludnienia gminy, przeniósł 
się do Leszna, gdzie był rabinem do 1901. Na-
stępnie aż do śmierci działał jako zastępca rabi-
na, bibliotekarz i nauczyciel religii we Wrocła-
wiu. Jest autorem Kroniki żydowskiej gminy w Żo-
rach oraz kilku innych prac. JD

DĘBINA, las o powierzchni ok. 240,9 ha, po-
łożony w północno-wschodniej części dzielnicy 
Kleszczówka. Na jego terenie znajduje się strzel-
nica Dębina. Do 1945 jego część była parkiem 
miejskim. Niektóre z rosnących tam dębów liczą 
ok. 300 lat. LB

DLS ŻORY, CENTRUM DYSTRYBUCYJ-
NE, laureat Nagrody Miejskiej → Phoenix Sa-
riensis za 2004. Był jednym z czterech magazy-
nów głównych grupy kapitałowej Dystrybucja 
Logistyka Serwis w Płocku. Dostarczał towar 
do 1500 odbiorców detalicznych w Polsce połu-
dniowej, organizował w Żorach targi handlowe, 
na których promował handel regionalny. TG

Dębina, część parkowa w okresie międzywojennym

Dorota Domańska Dariusz Domański

D
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DOKUMENTY MAGISTRATU ŻORSKIE-
GO 1308-1746, publikacja Anny Sieklickiej-Wila-
mowskiej, opisująca najstarsze zachowane doku-
menty miejskie lub ich regesty na wypadek znisz-
czenia oryginałów. Zawiera opis i fotokopie do-
kumentów z lat 1505-1693 oraz regesty (szczegó-
łowe opisy) dokumentów z lat 1308-1746, sporzą-
dzone na podstawie ewidencji z 1943. TG

DOMAŃSKA DOROTA, ur. 27 IX 1965, Bar-
wice; mgr historii; nauczycielka; założycielka 
i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Żorach; 
w 1998 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11, a na-
stępnie Gimnazjum nr 5 w Żorach w latach 1999-
2004; inicjatorka i organizatorka nadania szkole 
imienia Jana Pawła II w 2003; współzałożyciel-
ka i pierwszy prezes Hospicjum im. Jana Pawła II 
w Żorach w latach 2003-07. bw

DOMAŃSKI DARIUSZ, ur. 29 I 1964, Wro-
cław; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego; 
nauczyciel historii w I LO im. Karola Miarki; w la-
tach 2002-06 radny Rady Miasta, członek Komisji 
Edukacji i Komisji Zagospodarowania Przestrze-
nią; od 2006 wiceprzewodniczący Rady Miasta, 
członek Komisji Edukacji; współtwórca Hospi-
cjum im. Jana Pawła II w Żorach, członek jego 
pierwszego zarządu w latach 2003-07, obecnie 
członek drugiego zarządu; w latach 2002-03 prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania; przewodniczący Konwen-
tu Seniorów Młodzieżowej Rady Miasta w latach 
2003-06. bw

DOMINIKANKI → klasztor dominikanek pw. 
św. Ducha w Raciborzu 

DOŻYNKI ŚLĄSKIE SOKOŁA, popularna 
uroczystość rolnicza po zżęciu zboża, której orga-
nizatorem na terenie Żor i okolic było w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego → Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół”. Współpracowało 
ono z → Kółkiem Rolniczym i władzami miasta. 
Obchody dożynkowe rozpoczynała msza święta 
dziękczynna, podczas której poświęcano koro-
nę wykonaną z różnego rodzaju zbóż; prezento-
wała ją Sokolica wraz z dziewczynami ubranymi 
w stroje regionalne, następnie ulicami miasta prze-
chodził barwny korowód wozów, na których pre-

zentowano różne zajęcia rolnicze. Ilustrowały one 
na przykład wyrób chleba od momentu młócki 
zboża, poprzez zmielenie go na mąkę, wyrobienie 
ciasta, po wypieczenie go w wozie piekarni; chleb 
rozdawano uczestnikom uroczystości, korowód 
wraz z orkiestrą docierał na plac, na którym rolni-
cy przemawiali w dowcipny sposób przed burmi-
strzem miasta, władzami okręgu Sokoła i człon-
kami gniazd z okolicznych miejscowości: Rybni-
ka, Czerwionki, Orzesza, Knurowa itd. Występy 
żniwiarzy wieńczyły tańce narodowe i ćwiczenia 
gimnastyczne, wykonywane przez członków żor-
skiego gniazda Sokoła. Po zakończeniu części ofi-
cjalnej dożynek miała miejsce zabawa w → Sokol-
ni Spośród licznych obchodów śląskich dożynek 
Sokoła wymienić można dożynki z IX 1933, połą-
czone z ćwiczeniami druhen i druhów, oraz z 1937, 
którym patronował prezes żorskiego gniazda i za-
razem wiceburmistrz → J. Wyrobek. MW

DRAWIŃSKI MARIAN, radny Rady Miasta 
od 6 VI 1990 do 6 V 1994 oraz od 1 VII 1998 
do 31 V 1996. um

DROBIK ROBERT, mieszkaniec Żor; były po-
wstaniec – uczestnik powstań śląskich; aresztowany 
w 1940 i przekazany do obozu koncentracyjnego, 
lecz brak jest informacji do którego. Nieznane są 
dalsze losy tego więźnia. JD

DROBNY WŁADYSŁAW, ur. 22 V 1900, Grze-
chynia, zm. 2 II 1989; harcmistrz i nauczyciel; 
doktor filozofii. W 1913 zdał egzamin do Cesar-
sko-Królewskiego Gimnazjum w Wadowicach. Tu 
w  Drużynie Skautowej im. Hetmana St. Żółkiew-
skiego rozpoczęła się jego długoletnia służba har-
cerska. Wraz z drużyną brał udział w akcji przej-
mowania władzy przez Polskę w 1918. Złe warunki 
materialne zmusiły go do przerwania nauki, którą 
kontynuował samodzielnie w domu. W 1921 zło-
żył eksternistyczny egzamin dojrzałości, po czym 
podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W 1920 wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, 
jednak choroba zakaźna nie pozwoliła mu wyje-
chać na front. W Makowie Podhalańskim zało-
żył Drużynę Harcerzy im. T. Kościuszki. W 1922  
objął funkcję komendanta Hufca Podgórsko-Wie-
lickiego. Ponownie warunki materialne zmusiły 
go do przerwania studiów stacjonarnych; podjął 
pracę nauczyciela w średnich szkołach włocław-
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skich i kontynuował studia. W latach 1925-28 peł-
nił funkcję komendanta Chorągwi Kujawskiej. Po 
uzyskaniu tytułu doktora UJ w 1931 został na-
uczycielem języka polskiego w Miejskim Gimna-
zjum im. Karola Miarki w Żorach. Tu objął funk-
cję drużynowego I Drużyny Harcerzy im. K. Miar-
ki (gimnazjalna), która wkrótce stała się kuźnią 
kadr zasilających nowe drużyny powstające w tym 
rejonie. Dynamiczny rozwój harcerstwa w Żo-
rach spowodował powołanie w 1933 Hufca Har-
cerzy; komenda Chorągwi powierzyła mu funkcję 
komendanta. Wkrótce hufiec zrzeszał 20 drużyn 
harcerskich i zuchowych. Zorganizował Harcerski 
Zespół Teatralny, który z wielkim sukcesem kulty-
wował śląski folklor. Swoją aktywnością poruszył 
społeczeństwo Żor, przyczyniając się do powsta-
nia Kół Przyjaciół Harcerstwa, dzięki czemu har-
cerze uzyskali wsparcie materialne. Ścisła współ-
praca z organizacjami społecznymi jak Rodzina 
Kolejowa czy Liga Morska i Kolonialna owoco-
wała wyposażeniem drużyn w sprzęt obozowy 
i pływający. W 1938 opuścił Żory, aby objąć sta-
nowisko dyrektora Gimnazjum i Liceum w Tur-
ce nad Stryjem. Na zakończenie swej harcerskiej 
działalności w Żorach zorganizował w dniach 28-
29 V 1938 Jubileuszowy Zlot Hufca, który stał się 
podsumowaniem osiągnięć hufca i jego komen-
danta, co zostało utrwalone w wydanej wówczas 
jednodniówce pt. „Nasza Praca”. Do końca życia 
utrzymywał kontakty ze swoimi wychowankami 
i harcerzami, współpracował z Komisją Histo-
ryczną Hufca. We IX 1939 w Turce stanął na cze-
le Powiatowego Komitetu Pomocy Uchodźcom, 
z którego usług korzystali również uchodźcy 
z rybnickiego, w tym także harcerze. Przez Wę-
gry przedostał się do Francji i wstąpił do 2 Dy-
wizji Strzelców Pieszych. Po kampanii francuskiej 
został internowany w Szwajcarii, gdzie na rozkaz 
swego dowódcy, gen. Prugar-Ketlinga, zorgani-
zował Polski Obóz Licealny w Oberburgu, prze-
niesiony później do Wetzikon i przemianowany 
na Polskie Liceum. W obu tych placówkach pełnił 
funkcję dyrektora. Pełną dokumentację tej szwaj-
carskiej działalności opublikował w książkach Ka-

rabin i książka oraz Walka bez oręża. Po zakończe-
niu wojny wrócił w 1946 do kraju i osiadł w Szcze-
cinie, gdzie dał się poznać jako świetny pedagog 
i ofiarny działacz społeczny, pracując zawodowo 
do 1970. Za ofiarną służbę Ojczyźnie oraz mężną 
walkę z okupantem podczas II wojny światowej 
Rada Naczelna ZHP odznaczyła go Krzyżem Za-
sługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami. W 1987 zo-
stał laureatem Nagrody im. W. Doroszewskiego,  
za całokształt dorobku w dziedzinie upowszech-
niania kultury języka polskiego. JD

DRUKARNIA HUNOLDÓW, założona 
w 1880 przez drukarza Edwarda Hunolda, przy-
byłego do Żor ze Złotoryi. Drukarnia mieści-
ła się w przylegającym do ratusza od strony ul. 
Strzeleckiej (dziś ul. Kościuszki) budynku, nale-
żącym do rodziny Durynek. W 1888 w drukarni 
tej wydana została książka Augustyna Weltzla Ge-
schichte der Stadt Sohrau in O/S (Historia Miasta Żory 
na Górnym Śląsku). Kolejnym właścicielem dru-
karni został syn Edwarda → Paweł (1877-1954), 
który wraz z żoną Martą z d. Adamek prowadził 
drukarnię przez następne dziesięciolecia. Przed 
II wojną światową drukarnia Hunoldów była wy-
dawcą niemieckojęzycznej gazety → „Sohrauer 
Stadtblatt” oraz żorskich pocztówek. BK

DRZĘŹLA BERNARD, ur. 3 VII 1941, Żory, 
zm. 2006; syn Emila i Reginy Drzęźlów. Ukończył 
Wydział Górniczy na Politechnice Śląskiej w Gli-
wicach, a następnie studia na Wydziale Matema-
tyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Był wieloletnim kierownikiem Filii Politech-
niki Śląskiej w Rybniku, następnie prodziekanem 
i dziekanem Wydziału Górnictwa i Geologii oraz 
dyrektorem instytutu na Politechnice Śląskiej. 
W 1991 uzyskał tytuł profesora, a kilka lat później, 
doktora honoris causa rumuńskiego uniwersytetu 
w Petrošani (1999) oraz Akademii Górniczo-Ge-
ologicznej w Jekatierinburgu (2001); również tytuł 
profesora honorowego China University of  Mi-
ning and Technology w Xuzhou. Był uznanym 
ekspertem w zagadnieniach sejsmologii i geo-

Bernard Drzęźla
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mechaniki górniczej. Jego kompetencje zawodo-
we i naukowe były również uznawane za granicą, 
o czym świadczą zaproszenia na wykłady i prelek-
cje do wielu różnych instytucji w kraju i za granicą. 
Był członkiem, z nominacji lub wyboru, wielu pre-
stiżowych grup ekspertów i gremiów naukowych 
krajowych czy międzynarodowych (np. członko-
stwo lub funkcje w organach Czeskiej i Polskiej 
Akademii Nauk oraz Ukraińskiej Akademii Nauk 
Technicznych, kolegia redakcyjne zagranicznych 
czasopism naukowych itp.). W kilku przypadkach 
pełnił w nich funkcje kierownicze. Opublikował 
ponad 100 opracowań naukowych i wygłosił ty-
leż referatów w kraju i za granicą. Współpracował 
ściśle z kopalniami węgla i miedzi w LGOM, po-
magając rozwiązywać trudne problemy z zakresu 
zagrożenia tąpnięciami i oddziaływania eksploata-
cji na obiekty powierzchni. W wyborach do Sena-
tu, które odbyły się w 2001 uzyskał bardzo duże 
poparcie wyborców okręgu rybnickiego. Za jego 
kandydaturą głosowało 85076 wyborców. Został 
pierwszym żorskim senatorem. Od 2004 był rów-
nież posłem do Parlamentu Europejskiego. JD

DUBIEL ANTONI, ur. 21 IV 1920, Żory, zm. ?; 
po ukończeniu szkoły powszechnej pracownik 
biurowy, a w latach 1938-39 samodzielny księgo-
wy. W dniu 1 IX 1939 uchodził na wschód do Mo-
ścisk (ZSRR), jednak wrócił i 27 IX 1939. Został 
wezwany do pracy w Magistracie, gdzie praco-
wał do 1940. Od początku niemieckiej okupacji 
uczestniczył w działalności ruchu oporu. W jego 
mieszkaniu miały miejsce zebrania konspiracyjne, 
wypożyczano polskie książki, odbywał się nasłuch 
radiowy komunikatów z Anglii (audycji BBC). 11 
III został aresztowany i przewieziony do więzie-
nia w Katowicach, gdzie przebywał do 20 VIII. 
Z Katowic przekazany 30 VIII do Wrocławia, 
gdzie przebywał do 28 II 1941. 30 IV przekaza-
ny do Brandenburga. Pod koniec maja kolejny 
raz przeniesiony do obozu karnego k. Nusustrum 
w Westfalii nad rzeką Ems. 18 IX przetranspor-
towany został do więzienia w Berlinie i po osą-
dzeniu przez Volksgericht skazany na osiem lat 
ciężkiego więzienia. W październiku zachorował, 
a po wyzdrowieniu 20 III 1942 przekazano go 
z powrotem do Brandenburgii. Z końcem czerw-
ca został przeniesiony w transporcie zbiorowym 
(90 Polaków) do więzienia w Rawiczu, a stamtąd 
przewieziony do KL Auschwitz i zarejestrowa-

ny 18 VII w obozowej ewidencji jako więzień nr 
48720. Z KL Auschwitz przeniesiony do KL Bu-
chenwald i zarejestrowany jako więzień nr 8318. 
12 XII w transporcie zbiorowym (1200 więźniów) 
przetransportowany był do KL Mauthausen i tam 
zarejestrowany jako więzień nr 17934, a następ-
nie 15 XII przeniesiony do KL Mauthausen-Gu-
sen. Mimo nieludzkich warunków, jakie panowały 
o obozach, w których przebywał, przeżył i docze-
kał się wyzwolenia przez wojska amerykańskie 5 
V 1945. JD

DUBLEWSKA MARIA, ur. 1912, Zborów, zm. 
?; mieszkanka Żor. Naukę rozpoczęła w Stanisła-
wowie. Po maturze w 1931 uczyła się dalej na stu-
diach polonistycznych w Lwowie. Pracę magister-
ską pisała u Romana Ingardena. Pierwszą pracę 
podjęła niedaleko Stanisławowa, w uzdrowisko-
wej miejscowości Dolina. Tam poznała przyszłe-
go męża, też polonistę. Po napaści wojsk hitlerow-
skich na Związek Radziecki w 1941 pozbawiona 
została pracy. Rozpoczęła tajne nauczanie. Po 
dwóch latach, żeby zarobić na życie, pracowała 
w „laboratorium”, gdzie hodowano wszy (!). Tu-
taj wypróbowywano szczepionkę Rudolfa Weigla 
przeciw tyfusowi. Tutaj też poznała słynnego Ar-
tura Hutnikiewicza, sławnego badacza litratury. 
To od nich przejęła dewizę swego życia: „Ratować 
ludzi zawsze możemy”. Po splądrowaniu miesz-
kania, zniszczeniu mebli i wszelkich przedmiotów 
w 1943, w I 1944 uciekła z Lwowa i przedosta-
ła się do Nowego Sącza. Po wyzwoleniu przyby-
ła do Krakowa. Jesienią zdawała państwowy egza-
min profesorski na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Jej egzaminatorem był słynny prof. Zenon Kle-
mensiewicz. Pierwszą pracę po wojnie rozpoczę-
ła wśród dorosłych, w gimnazjum na Podwalu. 
W Krakowie po latach rozłąki odnalazła męża, 
kiedyś wyrzuconego z Lwowa. Niezwłocznie 
przybył on do Polski. Z Rybnika przyszła wiado-
mość o znalezieniu mieszkania i pracy dla obojga. 
Przyjechała, by wraz z nim dzielić życie. W 1947 
podjęła pracę w Technikum Ekonomicznym. Tu 
przepracowała długie lata, zanim przeszła na za-
służoną emeryturę w 1967. Nie mogła się jednak 
pogodzić z bezczynnością i pracowała jeszcze 
na pół etatu do 1975. JD

DUDA BOŻENA, ur. 3 X 1962, Żory; od 2004 
po reorganizacji Szkoły Podstawowej nr 13 i Gim-
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nazjum nr 6 dyrektor Zespołu Szkół nr 6. Wcze-
śniej od 1991 pełniła funkcję wicedyrektora, a od 
1999 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13. Wy-
różniona Brązowym Krzyżem Zasługi, uhonoro-
wana nagrodami Prezydenta Miasta Żory, Śląskie-
go Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Na-
rodowej. bw

DUDEK ALOJZY, ur. 7 VI 1912, Baranowice, 
zm. 11 VIII 1998; po ukończeniu szkoły podsta-
wowej sytuacja finansowa jego rodziny nie po-
zwoliła mu na kontynuowanie nauki. Dlatego 
wiele lat pracował jako robotnik budowlany, zaś 
po pracy uczestniczył w zajęciach TG „Sokół”. 
Dopiero w 1938 udało mu się rozpocząć dalszą 
naukę w katowickich Śląskich Technicznych Za-
kładach Naukowych. Wojna, która wybuchła rok 
później, spowodowała, że kolejny raz musiał zre-
zygnować z kształcenia. Wyrzucony z tej szkoły 
w 1940 za „polskość” i przymusowo skierowany 
przez okupanta do pracy w budownictwie, brał 
czynny udział w ruchu oporu. Po wojnie, w la-
tach 1945-50, kształcił się jako technik budowlany 
i uzyskał uprawnienia budowlane. W IV 1945, bez 
wynagrodzenia, odgruzowywał Żory jako budow-
niczy w Miejskim Zarządzie Budowlanym. Póź-
niej przez dwa lata pracował poza Żorami, gdzie 
powrócił na stanowisko budowniczego miejskie-
go. W 1951 zorganizował prężnie rozwijające się, 
przodujące w regionie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane, którego był dyrektorem. 
Odbudował miasto z powojennych ruin i zgliszcz. 
Przez wiele lat bezinteresownie tworzył plany wie-
lu obiektów użyteczności publicznej. Po nieuza-
sadnionej likwidacji przedsiębiorstwa w 1967, spo-
wodowanej przez ówczesne władze powiatowe, 
nie godząc się z tym faktem, przeniósł się do pra-
cy poza Żory, a następnie przeszedł na emerytu-
rę. Bardzo aktywny działacz społeczny. W młod-
szych latach sportowiec w „Sokole” i uczestnik 
życia kulturalnego. Był wieloletnim radnym MRN 
i przewodniczącym komisji budownictwa. Zaan-
gażowany w działalność Towarzystwa Śpiewacze-
go „Feniks” i samorządu mieszkańców. Repre-

zentował je w komisjach rady miejskiej, nie będąc 
radnym. Współzałożyciel Towarzystwa Miłośni-
ków Miasta Żory i z-ca skarbnika w jego pierw-
szym zarządzie. Członek komisji historycznej. JD

DUDEK EWA, ur. 2 VI 1921, Baranowice, zm. 
7 I 1982, Rybnik; absolwentka żorskiego liceum. 
Kształcenie w zawodzie nauczycielki przerwał 
wybuch II wojny światowej. Przez całą okupację 
niemiecką z nakazu władz musiała pracować jako 
sprzątaczka w księgarni w Gliwicach. Po wojnie, 
w 1945 podjęła w Żorach pracę w zawodzie na-
uczycielskim i jako pedagog pracowała w szkol-
nictwie podstawowym do czasu przejścia na eme-
ryturę w 1975. Wychowana w duchu polskości od 
najmłodszych lat przejawiała pasję społecznikow-
ską. Jeszcze przed wojną była czynną harcerką 
i do końca życia instruktorem. Była zaangażowa-
ną działaczką w Towarzystwie Śpiewaczym „Fe-
niks”, Kole ZBoWiD oraz wieloletnim członkiem 
władz TMMŻ, piastując różne funkcje. Zawsze 
aktywna. Była autorką wielu publikacji w „Infor-
matorach TMMŻ”. JD

DUDEK WŁADYSŁAW, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 10 w latach 1990-92, następnie dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 1 w latach 1993-2003. um

DUNCKER ALEXANDER FRIEDRICH 
WILHELM, ur. 18 II 1813, Berlin, zm. 23 VIII 
1897, Berlin; niemiecki wydawca i księgarz. W la-
tach 1857-83 wydał serię litografii prezentujących 
zamki i pałace z terenu Królestwa Prus, m.in. 227 
z terenu Śląska. Jedna z litografii prezentuje pa-
łac w Baranowicach, należący wtedy do barona → 
Duranta. TG

DURANT VON EMIL HENRYK ERD-
MANN KONRAD DE SÉNÉGAS, ur. 26 XI 
1799, Bobrek k. Chełmka, zm. 6 I 1873; baron; 
syn zmarłego pruskiego kapitana Henryka von 
Durant i Janiny von Czarnecki, dziedziczki Ba-
ranowic i Osin. Studiował w Brzegu, Heidelber-
gu i Berlinie. Swoją służbę wojskową odbył w 6 

Władysław Dudek Grób Emila Duranta na cmentarzu ewangelickim Herb rodu Durant SénégasAlojzy Dudek
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pułku huzarów w Prudniku. Poświęcił się rolnic-
twu. W 1827 przejął majątek od swojej matki. W V 
1834 Emil von Durant został komisarzem policji, 
a 1 X król mianował go landratem (starostą) po-
wiatu rybnickiego. Już wcześniej przez dwa lata, od 
1832 do 1834, zarządzał powiatem. Dwa lata póź-
niej w Niemodlinie (Falkenberg) poślubił Char-
lottę Zofię Matyldę Wilhelminę von Kalinowsky, 
z którą miał troje dzieci. Za czasów Emila von Du-
rant dobra baranowickie obejmowały 3800 mórg 
pruskich (970,14 ha), co stawiało go na 6. miej-
scu wśród właścicieli ziemskich w ówczesnym po-
wiecie rybnickim. W latach 1846-47 przekształcił 
dotychczasową rezydencję we wspaniały klasycy-
styczny pałac i otoczył go pięknym parkiem. Obok 
sprawowania władzy landrata, pełnił również wie-
le funkcji społecznych. Przez dłuższy czas prze-
wodniczył rybnickiemu sejmikowi powiatowemu. 
Był seniorem Górnośląskiego Kolegium Prowin-
cjonalnego, członkiem Ewangelickiej Rady Ko-
ścielnej w Żorach i posłem do sejmu prowincjo-
nalnego. Zasiadał też w parlamencie w Erfurcie, 
zaś w latach 1850-61 w drugiej izbie. Dużo uwagi 
poświęcał rozwojowi szkolnictwa, m.in. jako czło-
nek kuratorium szkoły rolniczej w Popielowie. Za-
łożył Rybnickie Stowarzyszenie Rolnicze i był jego 
wieloletnim przewodniczącym, a także aktywnym 
działaczem różnych towarzystw ziemiaństwa ślą-
skiego. W 1859 obchodził swój jubileusz 25-lecia 
pracy na stanowisku starosty powiatowego. Żory 
zaszczyciły go tytułem Honorowego Obywatela 
Miasta. W II 1860 odszedł z urzędu. W X 1860 
podarował miastu swój portret. Jako rycerzowi za-
konu joannitów, którym został wiosną 1846, król, 
podczas swego pobytu w 1870 na Śląsku, przeka-
zał mu szpital w Raciborzu. Za swą służbę i zasłu-
gi otrzymał wiele odznaczeń. Był kawalerem Or-
deru Domu Hohenzollernów, Orderu Czerwone-
go Orła i Królewskiego Orderu Korony oraz Kró-
lewskiego Hohenzollernowskiego Orderu Rodo-
wego, a także Orderu Joannitów. Baron von Du-
rant zmarł w wieku 74 lat na udar mózgu i spoczy-
wa razem z żoną w rodzinnym grobowcu na ewan-
gelickim cmentarzu w Żorach. JD

DURCIUS BERNARD, ur., ?, Oborniki, zm. ?; 
szlachcic; proboszcz parafii rybnickiej w latach 
1590-1603, następnie proboszcz parafii w Wodzi-
sławiu i dziekan dekanatów wodzisławskiego i żor-
skiego. JD

DWOREK W FOLWARKACH, dworek wraz 
z zabudowaniami gospodarczymi (czworaki) mie-
ści się przy ul. Mikołaja Reja 70. Zbudowany 
w końcu XIX w. lub na przełomie wieków XIX/
XX. Budynek murowany, otynkowany, kryty da-
chem dwuspadowym, dwukondygnacyjny, z czę-
ściowo mieszkalnym poddaszem. LB

DWORZEC AUTOBUSOWY, od czasu uru-
chomienia w Żorach komunikacji autobusowej 
w okresie międzywojennym przystanek autobuso-
wy znajdował się na rynku. Wzrastająca liczba po-
łączeń autobusowych spowodowała konieczność 
wybudowania dworca. Został on oddany do użyt-
ku w 1970 przy ul. Męczenników Oświęcimskich. 
Przebudowany w latach 80. i 90. Oprócz autobu-
sów PKS, MZK i Drabas zatrzymują się tu także 
minibusy linii prywatnych oraz dalekobieżne au-
tokary linii międzynarodowych. TG

Dworzec autobusowy przy ul. Męczenników Oświęcimskich.
Budowa - I poł. lat 90 XX wieku

Dworzec autobusowy przy ul. Męczenników Oświęcimskich - 
stan obecny

D
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DWORZEC KOLEJOWY i ekspedycję towaro-
wą wybudowano razem z linią kolejową z Orzesza 
do Żor, na której pierwszy próbny przejazd pocią-
gu odbył się 2.07.1884 r. Sam budynek dworca był 
parokrotnie przebudowywany m.in. w związku 
z budową odcinka linii kolejowej Żory-Pszczyna 
w latach 1935 do 1938.
Jest to obiekt dwukondygnacyjny, jedenastoosio-
wy, asymetryczny, podzielony ramowo pasami ce-
glanymi. Nad oknami i wejściami widnieją łuko-
we gzymsy ceglane. Po obydwu stronach budynku 
głównego znajdują się przybudówki zwieńczone 
trójkątnie, a w ich szczytowych punktach znajdu-
ją się przybudówki zwieńczone trójkątnie, a w ich 
szczytowych punktach wmurowane są trójkątne.
W czasie działań wojennych zabudowania dwor-
cowe zostały częściowo uszkodzone i po wojnie 
odremontowane. Budynek był jednak prymityw-
nie i niedostatecznie wyposażony i rozważano na-
wet przyszłą ewentualność budowy nowego bu-
dynku dworcowego.
Po przemianach gospodarczych w 1989 r., pogar-
szająca się sytuacja PKP przyczyniła się do po-
wolnego upadku węzła żorskiego i budynku 
dworca kolejowego. Od tamtej pory było coraz 
mniej połączeń kolejowych. W latach 90 ubie-

głego wieku, wraz z likwidacją kolejnych kur-
sów, dworzec kolejowy obumierał, a budynek za-
czął popadać w ruinę. Coraz mniejsza ilość po-
łączeń kolejowych i likwidacja linii do Orzesza, 
skutecznie zniechęciła część podróżnych do ko-
rzystania z kolei. Zaraz po tym z dworca znik-
nął bar i kiosk z gazetami. Budynek został po-
zbawiony wody i ogrzewania. Zamknięto toalety 
oraz świetlicę, którą później wynajęto pod sklep 
z artykułami dla wędkarzy. Została zaledwie jed-
na kasa biletowa, czynna tylko w dni robocze od 
godz. 6.00 do 14.00. i poczekalnia dla podróż-
nych przy holu kasowym. W maleńkich pomiesz-
czeniach na terenie dworca pracowała przez ja-
kiś czas ostatnia garstka kolejarzy–pracowników 
administracji, którzy w końcu zostali przeniesie-
ni do Rybnika.
Urząd Miasta zaproponował kolejarzom przejęcie 
dworca przez władze samorządowe. Zamierza-
no budynek wyremontować i uporządkować jego 
otoczenie. Na dworcu miała być zachowana kasa 
biletowa i zrobiona poczekalnia dla podróżnych. 
Część pomieszczeń planowano wynająć firmom, 
a piętro chciano zaadoptować na mieszkania ko-
munalne. Jednak do dziś PKP nie oddało dwor-
ca miastu. Budynek popada więc w coraz więk-

D
Przystanek autobusowy na rynku w latach okupacji niemieckiej

Dworzec kolejowy w okresie międzywojennym

Piotr Dymarski Alojzy Dziadek
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szą ruinę. Odpada tynk, a ściany „pomalowane” 
są przez graficiarzy. Patrz też →Kolejnictwo. JD

DYMARSKI PIOTR, ur. 11 VII 1907, zm. ?; 
ogniomistrz. Służył w zwiadzie 23 Pułku Artylerii 
Lekkiej. Odznaczony Krzyżem Walecznych za za-
sługi podczas kampanii wrześniowej. JD

DYRCZ KAROL, ur. 1904, zm. 2 XI 1939; sto-
larz z Żor; członek Związku Powstańców Ślą-
skich; rozstrzelany w Żorach przez Niemców. JD

DYRDA EWA, Naczelnik Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Katastru UM od 1 VI 2004. um

DYRDA EWA, od 1992 dyrektor Prywatnej Szko-
ły Muzycznej „Pro Musica” i Stowarzyszenia Arty-
stycznego „Żory”; od 2005 dyrygent Męskiej Scho-
li Liturgicznej → Schola Cantorum Sariensis; opie-
kunka dziecięcego zespołu „Fortissimo”; absol-
wentka Akademii Muzycznej w Katowicach i Stu-
dium Organistowskiego przy Kurii Metropolitalnej 
w Katowicach; organista parafii pw. św. Apostołów 
Filipa i Jakuba w Żorach; w latach 1985-92 nauczy-
ciel wychowania muzycznego w Szkole Podstawo-
wej im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach 
i Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki 
w Żorach; w 2002 po zawiązaniu Stowarzyszenia 
Artystycznego „Żory” inicjatorka i współzałoży-
cielka Szkoły Muzycznej Stowarzyszenia Artystycz-
nego „Żory”; pomysłodawczyni i organizatorka 
przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-artystycz-
nym: festynów rodzinnych, letnich warsztatów ar-
tystycznych, konkursów wokalnych itp. BK

DZIADEK ALOJZY, ur. 22 I 1919, Borynia; 
mieszkaniec Żor. Od najmłodszych lat pomagał 

rodzicom gospodarstwie, a jako uczeń żorskiego 
gimnazjum pracował w Urzędzie Gminy w Bo-
ryni. Po zdanej maturze został skierowany w ra-
mach Hufca Pracy na Polesie, gdzie budował most 
na Horyniu. Tam zastał go wybuch wojny. Powró-
cił do domu, podejmując pracę jako robotnik ko-
lejowy w Łabędach, a później zatrudnił się jako 
urzędnik w Starostwie w Pszczynie. W 1942 wcie-
lono go do armii niemieckiej i skierowano na front 
wschodni, gdzie został ranny. Po opuszczeniu szpi-
tala przerzucono go na front zachodni do Włoch. 
Tam zdezerterował w 1944 i przeszedł do II Kor-
pusu gen. Andersa. Walczył w 13 Pułku Artylerii 
Ciężkiej pod Bolonią. Odznaczony Italy Star i Star 
1939-1945. Po zakończeniu działań wojennych od-
delegowano go na studia medyczne w Bolonii. Za-
liczył pierwszy rok studiów stomatologicznych, po 
czym powrócił do kraju w 1947, a w 1950 ukończył 
studia w Akademii Medycznej w Warszawie. Za-
raz po studiach powołano go do wojska i w stop-
niu porucznika pracował jako lekarz stomatolog 
w Szklarskiej Porębie, następnie przez rok w Miko-
łowie. Później rozpoczął pracę w żorskim Ośrod-
ku Zdrowia. W lecie 1953 poznał swą przyszłą 
żonę, Ewę Migdałek, studentkę Akademii Medycz-
nej w Krakowie na Wydziale Stomatologii. Pobra-
li się w 1954, tuż po jej absolutorium. Dzięki inter-
wencjom w Ministerstwie Zdrowia ominął ją nakaz 
pracy poza Śląskiem i mogła zatrudnić się na wol-
nym etacie w Żorach. Dziadkowie przez wiele lat 
pracowali razem. Ponadto Alojzy przyjmował pa-
cjentów jako lekarz kolejowy, a jego żona przez 19 
lat pełniła funkcję inspektora stomatologii w Żo-
rach. Obydwoje przyjmowali nie tylko w przychod-
ni, ale też w prywatnym gabinecie. Od 1984 dok-
torostwo Dziadkowie, już jako emeryci, pracowa-
li w przychodni na pół etatu. Byli pionierami pań-
stwowej służby stomatologicznej w Żorach. Z ich 
nazwiskiem kojarzone jest leczenie zębów i przyj-
mowanie pacjentów „na ubezpieczalnię” – w jedy-
nym przez wiele lat – żorskim Ośrodku Zdrowia. 
W wolnym czasie Alojzy Dziadek oddawał się pa-
sji myśliwskiej, a jego żona realizowała marzenia 
podróżnicze. Ich córka Alicja przejęła zamiłowa-
nie do zawodu. Ukończyła studia stomatologiczne 
w Akademii Medycznej w Krakowie i zrobiła spe-
cjalizację z zakresu paradontologii. JD

DZIAŁANIA WOJENNE 1939, miasta bronił 
batalion Obrony Narodowej „Rybnik” pod do-

Dworzec kolejowy stan obecny

D
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wództwem majora Tadeusza Kwiatkowskiego (bez 
1 kompanii ON, pozostawionej do obrony Rybni-
ka). 2 kompania ON „Żory” zajmowała pozycje 
od folwarku „Żwaka” do ul. Rybnickiej (wzdłuż ul. 
Szczejkowickiej) i dalej od cegielni do ul. Wodzi-
sławskiej. Natomiast 3 kompania „Pszczyna” ob-
sadziła dworzec żorski i linie kolejową w kierun-
ku Kleszczowa, zamykając drogę na Pszczynę, mię-
dzy stawem a torem kolejowym. Razem z kompa-
niami strzelców stanowiska bojowe zajęła również 
kompania cekaemów por. Bolesława Piotrowskie-
go. Piechotę wspierała 5 bateria 23 Pułku Arty-
lerii Lekkiej (4 działa), którą dowodził kpt. Józef  
Stranz. Jako pierwszy, około godz. 9.00, zaatako-
wał Żory niemiecki zwiad na koniach, rozproszo-
ny przez obrońców seriami z rkm-u. Później, około 
godziny 10.30, od strony Rybnika nadciągnęła ko-
lumna czołgów z 5 dywizji pancernej. Po zniszcze-
niu czterech z nich i stracie jednego działa, obroń-
cy wycofali się do Kleszczowa. Tam na szosie Żo-
ry-Pszczyna zniszczono kolejne trzy czołgi. Klesz-
czów bronił się do godziny 14.00. Następnie ba-
talion ON, bateria artylerii (bez jednego działa) 
i część kompanii karabinów maszynowych wycofa-
ły się w lasy pszczyńskie (rejon Kobióra). JD

DZIAŁANIA WOJENNE 1945 → wyzwolenie 
Żor 

DZIECIĘCY KONCERT NA RZECZ CZER-
WONEGO KRZYŻA, koncert, który odbył się 
19 IX 1915 na rynku w Żorach, zorganizowa-
ny przez dzieci na rzecz Czerwonego Krzyża. 
W koncercie uczestniczyły szkoły z Żor, Bara-
nowic, Kleszczowa, Osin, Rogoźnej, Rownia, Pa-
lowic i Szczejkowic. Powiatowy inspektor szkol-
ny, dr Schmeck, wygłosił przemówienie na temat 
wojny i skierował prośbę do dzieci w sprawie ich 
aktywnej działalności w trakcie działań wojen-
nych. Koncert został zakończony zbiórką z osta-
teczną kwotą 280 marek. MW

DZIEDZIC MARZENA, dyrektor Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej od 1 I 2008. um

DZIELNICE MIASTA, do 2000 Żory podzie-
lone były na osiedla, dzielnice i sołectwa. Uchwa-
ła Rady Miasta Nr XXVII/316/00 z dnia 29 VI 
2000 wprowadziła nowy podział administracyjny 
Żor na dzielnice. Podział ten spowodował zmia-
ny w statucie miasta. Obecnie istnieją następujące 
dzielnice: → Śródmieście (Centrum), → Klesz-
czówka, → Zachód, 700-lecia, → Rowień-Fol-
warki, → Rój, → Rogoźna, → Osiny, → Barano-
wice i → Kleszczów. Osiedla będące także dzielni-
cami: Księcia Władysława, Powstańców Śląskich, 
Wojciecha Korfantego, gen. Władysława Sikor-

Czołgi typu pzkw II były podstawowym typem uzbrojenia w 5 Dywizji Pancernej.
 Na fot. współczesna rekonstrukcja czołgu

D
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skiego i Władysława Pawlikowskiego. Od 2000 
mieszkańcy dzielnic dokonują wyboru rad dziel-
nic, będących najniższym szczeblem samorządu 
lokalnego. 
Poniżej prezentujemy dzielnice powstałe w latach 
70 i 80.
Księcia Władysława, osiedle mieszkaniowe po-
łożone pomiędzy ul. Wodzisławską i Boryńską, 
zbudowane w latach 1973-78. Miejska Rada Na-
rodowa w Żorach Uchwałą nr II/11/74 nadała 
nowo budującemu się osiedlu nazwę XXX-lecia 
PRL (zmienioną w 1991 na os. księcia Włady-
sława. Na osiedlu oddano 2344 mieszkania. 31 
XII 1995 mieszkało tu 9156 osób, w XII 2006 
– 7716 osób, a dwa lata później. osiedle liczyło 
7499 mieszkańców. W 2000 osiedle przekształco-
no w dzielnicę ks. Władysława. Nazwy większości 
ulic nawiązują do osoby patrona, założyciela mia-
sta, księcia Władysława i jego potomków z rodu 
Piastów. 2 VI 2005 Rada Miasta w Żorach nada-
ła kilku ulicom w tej dzielnicy historyczne nazwy, 
nawiązujące do początków naszego miasta. Są to: 
Trakt Piastowski (na większej części swej długo-
ści jest to deptak pieszy), ul. Piastów Górnoślą-
skich, ul. Księcia Przemysława (syna ks. Włady-
sława) i ul. Księcia Leszka (wnuka ks. Władysła-
wa). W 2003 Rada i Zarząd Dzielnicy wraz z Radą 
Osiedla i Spółdzielnią Mieszkaniową zorgani-
zowały po raz pierwszy Jarmark Władysławow-
ski. W czerwcu następnego roku, na rozpoczęcie 
II Jarmarku odsłonięto → pomnik księcia Wła-
dysława opolskiego, założyciela miasta i patrona 
dzielnicy, który stanął na placu Księcia Władysła-
wa.
 Obecnie na terenie dzielnicy swoją działalność 
prowadzą: Klub „Rebus”, Filia nr 1 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, Gimnazjum nr 4, Przedszkole 
nr 13, Zespół Szkół nr 1 skupiający Liceum Za-
wodowe Nr 2, Technikum Odzieżowe i Zasad-
niczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych, Zespół 
Szkół nr 2 z II LO, II Liceum Profilowanym, 
Technikum nr 2 i innymi. Swoją siedzibę zna-
lazł tu również Wydział Zamiejscowy oraz Ośro-
dek Dydaktyczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły 
Handlowej, umożliwiający studia niestacjonar-
ne na kierunkach: zarządzanie, administracja, in-
formatyka i ekonometria. Na obszarze dzielnicy 
działają również: Stowarzyszenie na Rzecz Kul-
tury „Kantata”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żo-

rach, Zrzeszenie Handlowców Targowych, Oby-
watelski Ruch Obrony Bezrobotnych Oddział Te-
renowy w Żorach i inne.
Wojciecha Korfantego, w latach 1976-79 
po obydwu stronach ul. Osińskiej wzniesiono 19 
bloków mieszkalnych, w których powstało 1428 
mieszkań. Od momentu budowy osiedle nazwa-
no imieniem Wincentego Pstrowskiego – gór-
nika, ówczesnego bohatera wyścigu pracy. Pod 
koniec lat 90. podjęto uchwałę o zmianie nazwy 
osiedla. Patronem został zasłużony dla Śląska 
Wojciech Korfanty. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 
XXVII/316/00 z dnia 29 VI 2000 po włączeniu 
części ul. Osińskiej, dotychczasowe osiedle stało 
się dzielnicą Wojciecha Korfantego. Według da-
nych Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Miasta 
w Żorach w 2000 mieszkało tu 5601 mieszkań-
ców, zaś w 2005 liczba mieszkających zmniejszyła 
się do 5129. 31 XII 2008 mieszkało tu 4933 osób. 
W dzielnicy działa Przedszkole nr 22 z Oddzia-
łami Integracyjnymi oraz Zespół Szkół nr 8 ze 
Szkołą Podstawową nr 16 im. Marii Konopnic-
kiej oraz Gimnazjum nr 8. Placówki niepubliczne 
w Zespole Szkół nr 8 to: Prywatne Liceum Ogól-
nokształcące dla Dorosłych, Prywatne Uzupeł-
niające LO dla Dorosłych, Prywatna Szkoła Poli-
cealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła”. W X 2009, 
po trzech miesiącach budowy oddano tu do użyt-
ku kompleks boisk sportowych, nazywany popu-
larnie „Orlik 2012”, wybudowany dzięki pomocy 
państwowych środków finansowych.
Gen. Władysława Sikorskiego, w latach 1981-89 
trwała budowa największego w Żorach osiedla, któ-
re oferowało 2881 mieszkań. 5 VI 1981 ówczesna 
Rada Narodowa Miasta i Gminy w Żorach Uchwa-
łą nr XXIII/89/81 nadała budowanemu osie-
dlu nazwę os. im. generała Władysława Sikorskie-
go. W połowie lat 90. na osiedlu mieszkało prawie 
12000 osób. W 2000 Rada Miasta dokonała nowe-
go podziału miasta na dzielnice i osiedla będące tak-
że dzielnicami. Na mocy Uchwały nr XVII/315/00 
z dnia 29 VI 2000 osiedle przekształcono w dzielni-
cę Sikorskiego. Dzielnicę usytuowano na obszarze 
ograniczonym ulicami: od wschodu ul. Kościuszki 
(DK81), od północy aleją Zjednoczonej Europy, od 
zachodu aleją Jana Pawła II, a od południa ul. Spół-
dzielczą i Owocową. W 2000 w dzielnicy mieszka-
ło 11199 osób, w 2005 – 10463, a według danych 
Urzędu Miasta w dniu 31 XII 2008 dzielnicę Sikor-
skiego zamieszkiwało 9931 osób. 
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Widok na os. Wincentego Pstrowskiego (ob. Wojciecha Korfantego) z budowy os. Władysława Pawlikowskiego 
( lata 70 XX wieku) 

Widok na powstające os. Władysława Pawlikowskiego 
( koniec lat 70 XX wieku) 

DZIELNICE - OSIEDLA MIESZKANIOWE LATA 70 I 80
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Widok na os. Wincentego Pstrowskiego (ob. Wojciecha Korfantego) 
( poł.lat 80 XX wieku) 

Os. XXX -lecia PRL (ob. Księcia Władysława) 
( poł. lat 80 XX wieku) 

DZIELNICE - OSIEDLA MIESZKANIOWE LATA 70 I 80
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DZIELNICE MIASTA
stan współczesny

Osiedle gen. Władysława Sikorskiego Osiedle Powstańców Śląskich

Osiedle 700-lecia Osiedle Aleje Wojska Polskiego

Osiedle Księcia Władysława Osiedle Wojciecha Korfantego

Fotografie dzielnic miasta będących dawnymi sołectwami oraz dzielnicy Kleszczówka przedstawione zostały  
przy poszczególnych hasłach w tekście.
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Widok na osiedle Wojciecha Korfantego

Widok na osiedla Powstańców Śląskich i Księcia Władysława

DZIELNICE MIASTA (WIDOK Z LOTU PTAKA)
początek lat 90
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Widok na os. Wojska Polskiego

Widokna stare miasto

DZIELNICE MIASTA (WIDOK Z LOTU PTAKA)
początek lat 90
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Widok na rondo węgierskie

Fragment Starego Miasta

DZIELNICE MIASTA (WIDOK Z LOTU PTAKA)
stan współczesny
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Widok na rynek Starego Miasta

Widok na Stare Miasto

DZIELNICE MIASTA (WIDOK Z LOTU PTAKA)
stan współczesny
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Dzielnica Wojciecha Korfantego

Dzielnica Sikorskiego

DZIELNICE MIASTA (WIDOK Z LOTU PTAKA)
stan współczesny
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DZIELNICE MIASTA (WIDOK Z LOTU PTAKA)
stan współczesny

Dzielnica Księcia Władysława

Dzielnica 700-lecia
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DZIELNICE MIASTA (WIDOK Z LOTU PTAKA)
stan współczesny

Dzielnica Pawlikowskiego

Dzielnica Powstańców Śląskich
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Administratorami budynków mieszkalnych są Żor-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Nowa 
oraz Zarząd Budynków Miejskich. W 2005 powsta-
ła również wspólnota mieszkaniowa. Działające 
placówki oświatowe na terenie dzielnicy to: Przed-
szkole nr 16 im. Czesława Janczarskiego, Szkoła 
Podstawowa nr 15 i Zespół Szkół nr 3, w którego 
skład wchodzą Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia 
oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa 
Herberta.
Powstańców Śląskich, osiedle budowane w la-
tach 1976-78 oddziela od os. Księcia Władysława 
ul. Dąbrowskiego, która łączy ul. Wodzisławską 
z aleją Armii Ludowej. Osiedle posiadające 1928 
mieszkań ciągnie się aż do Hańcówki. Otrzyma-
ło nazwę już w 1976, dla uczczenia obchodów 
55 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, 
w trakcie którego mieszkańcy Żor walczyli jako 
powstańcy w szeregach XIII Pułku Powstańczego 
(żorskiego). W połowie lat 90. na osiedlu miesz-
kało prawie 8000 mieszkańców. Na mocy Uchwa-
ły Rady Miasta Nr XXVII/316/00 z dnia 29 
VI 2000 osiedle przekształcono w dzielnicę Po-
wstańców Śląskich. W 2000 mieszkało tam 6883 
osób, ale z roku na rok liczba ta zmniejszała się: 
w 2005 do 6274, a według danych Urzędu Miasta 
31 XII 2008 wynosiła 6061 osób. W 1977 rozpo-
częto budowę szkoły podstawowej, którą oddano 
do użytku 8 X 1979 jako Szkołę Podstawową nr 
17. W 1982 nadano jej imię Stanisława Ligonia. BK

DZIENDZIEL JÓZEF, ur. 4 XII 1948, Paw-
łowice Śląskie; wiceprezydent miasta w latach 
1992-98 i 2000-02; dyrektor Międzygminne-
go Związku Komunikacyjnego w okresie 1999-
2000, od 2002 pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Infrastruktury; od 1990 radny Rady Miasta 
przez trzy kadencje. Reprezentował Gminę Żory 
w Związku Gmin i Powiatów Śląskich i Północ-
nych Moraw oraz Międzygminnym Związku Ko-
munikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie przez 
rok był dyrektorem Biura Związku. Pełni nadzór 
nad inwestycjami, ochroną środowiska i gospo-
darką komunalną. Jest przewodniczącym Komi-

sji Przetargowej. Społecznie pełni funkcję Het-
mana – Prezesa Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego. Został uhonorowany Brązowym i Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Za Ra-
towanie Życia i Ochronę Mienia oraz Odznaką 
Honorową Za Zasługi dla Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. bw

DZIENNIKARZE POLONIJNI, 11 IX 2009 
przybyło do Żor 135 dziennikarzy redakcji polo-
nijnych z 40 krajów świata. Byli m.in. przedstawi-
ciele największych stacji telewizyjnych, radiowych 
i prasowych z USA, Kanady, Australii, Egiptu, 
Luksemburga, Libanu, Mołdawii, Niemiec i wie-
lu innych. Była to wizyta w ramach XVII Świato-
wego Forum Mediów Polonijnych Tarnów–Śląsk 
2009. W trakcie wizyty przedstawiono gościom 
historię i współczesność miasta. Miejskie plany in-
westycyjne zostały zaprezentowane w formie ma-
kiet i tablic informacyjnych. Specjalnie na tę oka-
zję powstał również 12-minutowy film o mieście. 
Pomysłodawczynią i organizatorką wizyty była → 
Dorota Marzęda, rzecznik prasowy UM. TG

DZIWOKI IGNACY, ur. 15 XI 1960, Żory, 
zm. 20 I 2006, Żory; absolwent Śląskiej Akade-
mii Medycznej. W 1986 podjął pracę w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Żorach. W XI 1991 zdobył 
pierwszy stopień specjalizacji z pediatrii. W okre-
sie transformacji wszedł do zarządu Żorskiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, gdzie 
następnie był współzałożycielem NSZZ „Solidar-
ność” w żorskim ZOZ-ie, sprawując w nim funk-
cję przewodniczącego w latach 1993-99. W ka-
dencjach 1990-94 oraz 1994-98 był radnym miasta 
Żory. Następnie włączył się w prywatyzację żor-
skiej służby zdrowia. W 2006 zdobył tytuł lekarza 
medycyny rodzinnej. MW

DZIWOKI LOTHAR, ur. 12 VII 1942, Radlin; 
magister sztuki; muzyk jazzowy, puzonista, woka-
lista i aranżer; wieloletni wykładowca na Wydziale 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach; założyciel i dyrygent Żorskiej Or-

D
Lothar DziwokiIgnacy DziwokiJózef Dziendziel
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kiestry Rozrywkowej, Lothar’s Żory Orchestra; po-
mysłodawca i organizator Easy Jazz Festiwal.
Od ponad 40 lat jest mieszkańcem Żor. W 1966 za-
warł związek małżeński z Marią z d. Glos. W swo-
jej karierze artystycznej występował na pięciu kon-
tynentach świata. Był uczestnikiem i laureatem 
wielu festiwali nie tylko w Polsce, ale i za granicą 
– siedmiokrotnie na Jazz Jamboree w Warszawie, 
z takimi formacjami jak zespół Czesława Gawlika, 
High Society, Big Band Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Katowicach. Trzykrotnie był laure-
atem festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu z ze-
społem Lotarsi oraz na festiwalach zagranicznych, 
takich jak Prerov Praha, Międzynarodowy Festiwal 
Młodzieży i Studentów w Sofii (68. złoty medal), 
Norymberga, San Francisco. Pod koniec 2002 za-
łożył Żorską Orkiestrę Rozrywkową, którą dyrygu-
je do dziś. Wraz z orkiestrą daje cykliczne koncerty 
w Żorach oraz innych miastach Polski i za granicą. 
Uczestniczy w festiwalach jazzowych, występował 
w telewizji Polonia i telewizji Katowice, a w 2005 
otrzymał Wojewódzką Nagrodę „Złotej Superaty” 
za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury 
i sztuki. W 2006 był pomysłodawcą i organizato-
rem (wspólnie z MOK) Easy Jazz Festiwal, który 
na stałe wszedł do kalendarza najważniejszych im-
prez kulturalnych w Żorach. BK

DZIWOKI MARIA, ur. 11 VII 1946, Żory; na-
uczycielka muzyki w żorskim ognisku muzycz-
nym. Jej mąż Lothar jest absolwentem Akademii 
Muzycznej i znanym w okolicy jazzmanem. Ich 
dwaj synowie otrzymali wykształcenie muzycz-
ne. Dawid gra na trąbce, a Daniel jest perkusistą. 
Tworzą rodzinny zespół, który nieraz koncerto-
wał w mieście. JD

DŹWIGOŁ DOROTA, dyrektor Przedszkola nr 
12 w 2007. um

E
 

EASY JAZZ FESTIWAL, od 2006 z inicjatywy 
żorskiego muzyka jazzowego Lothara Dziwoki 
organizowany jest Easy Jazz Festiwal. Założeniem 
Festiwalu jest popularyzowanie i przybliżanie róż-
nych form muzyki jazzowej, od tradycyjnej po no-

woczesną, a także innych stylów wywodzących się 
bezpośrednio z jazzu. Od pierwszej edycji festi-
wal gości takie osobowości jak Jan Ptaszyn Wró-
blewski, Urszula Dudziak, Hiram Bullock Gang, 
Henryk i Dorota Miśkiewicz, Krzysztof  Zawadz-
ki, Bob Mitzner, Lora Szafran, Stanisław Sojka 
czy Mieczysław Szcześniak, muzycy z Rosji, USA 
i Australii. Obecność znakomitych osobowości 
świata jazzu sprawiła, że wydarzenie na stałe wpi-
sało się do kalendarza kulturalnego miasta i re-
gionu oraz zyskało grono swoich stałych bywal-
ców. Co roku w ramach festiwalu organizowane 
są otwarte, bezpłatne warsztaty jazzowe, prowa-
dzone przez profesjonalistów, największych fa-
chowców w swojej dziedzinie, oraz wieczorne jam 
session. Każdej edycji festiwalu towarzyszą także 
retrospektywne wystawy fotografii. IP

EFFATA, Klub Literacki działający przy → 
Miejskim Ośrodku Kultury w latach 90. Należe-
li do niego zarówno poeci, jak i prozaicy z Żor 
i pobliskich miejscowości. Prezesem klubu był → 
Ireneusz Stajer. Inni członkowie klubu to: Wal-
demar Bitner, Andrzej Duboniewicz, Hildegar-
da Filas, Maria Gradzikiewicz, Ola Kaczkowska, 
Malwina Słoka, Teresa Trybuś, Norbert Zorychta. 
Efektem pracy klubu była publikacja tomiku Effa-
ta w 1995. TG

E – KULTURA, System elektronicznej informa-
cji kulturalnej wprowadzony w V 2010. W jego 
skład wchodzi  5 ekranów ledowych rozmiesz-
czonych w różnych punktach miasta, na których 
wyświetlane są informacje o wydarzeniach kultu-
ralnych w Żorach. Informacje te można zobaczyć 
także na specjalnej stronie internetowej, można je 
także otrzymywać pocztą elektroniczną lub za po-
średnictwem sms. TG

Logo systemu

D

E
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EASY JAZZ FESTIWAL
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ELANTKOWSKI ARTUR, kierownik Zespołu 
Radców Prawnych UM od 12 III 2007. um

ELSNER HARRY, ur. 31 VII 1926, Żory; ma-
larz; fotografik; pedagog. Wyjechał z Żor do Nie-
miec i w 1953 zamieszkał w Bad Mergentheim. Stu-
diował sztukę w Wiedniu, Francji, przede wszyst-
kim zaś w Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgar-
cie. Z kolei na uniwersytecie w Tybindze studiował 
politologię, a w Würzburgu egiptologię. Pracował 
w szkołach publicznych i zawodowych. W 1974 
odbył swą pierwszą podróż na Bliski Wschód. Od 
tego czasu aż do 1999 uczestniczył w 25 podró-
żach studyjnych po krajach arabskich (m.in. Egipt, 
Algieria, Sudan, Tunezja i Maroko). Efektem tych 
wypraw są liczne fotografie i namalowane z na-
tury ekspresyjno-abstrakcyjne pejzaże. Jego prace 
prezentowane były na kilkudziesięciu wystawach, 
m.in. w Monachium, Bonn i Bad Mergentheim 
oraz w Żorach. Członek Towarzystwa Niemiec-
ko-Arabskiego, Towarzystwa Niemiecko-Egipskie-

go i Towarzystwa Niemiecko-Jemeńskiego. W 2006 
otrzymał nagrodę „Przyjaciel Muzeum Miejskiego 
w Żorach”. Kilka reprodukcji jego prac zostało 
opublikowanych w albumie Ślad naszych pasji, wyda-
nym przez Muzeum Miejskie w Żorach w 2008. TG

EPIDEMIA TYFUSU GŁODOWEGO, w 1844 
ziemniaki, będące od XVIII w. podstawą wyży-
wienia wiejskiej ludności Śląska, zostały dotknię-
te zarazą, która spowodowała zupełne zniszczenie 
zbiorów. Spowodowało to kilkuletni głód, będą-
cy przyczyną wybuchu epidemii tyfusu głodowe-
go oraz dyzenterii. W 1847 w Żorach zmarły 504 
osoby. Spowodowało to znaczne zmniejszenie 
liczby mieszkańców miasta: z 4044 (1843) do 3438 
(1847). Nawrót epidemii w 1848 spowodował dal-
szych 374 zgonów. Liczbę ludności z 1843 Żory 
osiągnęły dopiero w 1871. W II 1847 w Żorach 
zawiązał się komitet pomocy, który wspierał gło-
dujące rodziny. Składki wpłacane przez bogat-
szych mieszkańców miasta pozwoliły na zakup, za 
sumę 200 talarów, nowych sadzonek ziemniaków, 
które rozdzielono pomiędzy 230 okolicznych rol-
ników. 200 talarów pożyczono 40 mieszczanom, 
którzy nie mieli czym obsadzić swych podmiej-
skich pól, zaś 600 talarów przeznaczono na zor-
ganizowanie robót publicznych dla ludności po-
zostającej bez pracy. Z kolei starostwo rybnickie 
w VIII 1847 przekazało na rzecz chorych 2 cet-
nary i 29 funtów soli. W czasie panowania epi-
demii miasto sprzedało z miejskiego lasu Dębi-
na drzewo za sumę 2200 talarów w celu pomo-
cy biednym. Dzięki temu przez dłuższy czas co-
dziennie wydawano potrzebującym mieszkańcom 
4 cetnary mąki na wypiek chleba. Skala pomocy 
była jednak niewystarczająca i głód mógł spowo-
dować rozruchy wśród ludności. W celu zapew-
nienia porządku w mieście powołano → Sicher-
heitsverein, społeczną straż bezpieczeństwa. TG

EPIDEMIE DŻUMY, ataki tej choroby za-
kaźnej, dziesiątkującej mieszkańców, zdarzały się 
w mieście dość często. Pierwsza epidemia dżu-
my dotknęła teren księstwa raciborskiego w la-

Harry Elsner

Harry Elsner „Pozorne drzwi” olej, 1990
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tach 1349-51. Dżuma nawiedzała miasto wielo-
krotnie także w XV, XVI i XVII w., w latach 1452, 
1525, 1555, 1558, 1587, 1598, 1628 i 1630. Epide-
mie nigdy nie spowodowały całkowitego wylud-
nienia miasta. Szacuje się, że przeciętnie umierało 
w mieście kilkadziesiąt osób. Obowiązkiem miesz-
kańców, którzy zauważyli u siebie objawy choroby, 
było ostrzeżenie domowników i sąsiadów. Chorzy 
mieli zakaz opuszczania domostw, drzwi i okna 
były zabijane, zostawiano jedynie niewielki otwór 
na podawanie wody i pokarmu. O tym, że żyją, 
chorzy informowali pukaniem. Ozdrowieńcom 
pozwalano wyjść na zewnątrz po kilku tygodniach 
kwarantanny. TG

ESKULAP – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ, laureat Nagrody 
Miejskiej → Phoenix Sariensis za 2002. Powstał 
w 1991 i był jedną z pierwszych tego typu pla-
cówek w okolicy. Firma została założona przez 
→ Różę Cichy-Jania oraz → Janusza Misia. Za-
czynała od jednego gabinetu lekarskiego, dwóch 
lekarzy i jednej pielęgniarki. W tej chwili NZOZ 
zatrudnia ok. 100 pracowników. Eskulap otacza 
opieką zdrowotną ponad 19 tys. mieszkańców 
Żor, Jaśkowic, Czerwionki-Leszczyn oraz Orze-
sza. W Żorach do dyspozycji pacjentów są Porad-
nia Ogólna i Dziecięca oraz dwie Poradnie Spe-
cjalistyczne. Oprócz usług z zakresu podstawowej 
opieki medycznej oraz usług specjalistycznych 
Eskulap organizuje szereg bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz szkoleń BHP. TG

EURO-MIX PPHU, laureat Nagrody Miejskiej 
→ Phoenix Sariensis za 2001; laureat nagrody 
„Czarny Diament 2001”. Firma zajmuje się pro-
dukcją specjalistycznych suchych mieszanek bu-
dowlanych. Sprzedaż jego produktów ciągle wzra-
sta. Współpracuje z firmami z Litwy, Ukrainy, 
Czech i Niemiec. TG

EUROMOT SP. Z O.O. ZAKŁAD USŁUGO-
WO-HANDLOWY, laureat Nagrody Miejskiej 
→ Phoenix Sariensis za 2000. Firma powsta-
ła w 1992 w ramach przekształceń byłego Po-
lmozbytu. Jest jedną z prężniej działających firm 
w Żorach. 0prócz głównego zakładu na terenie 
miasta posiada dwie filie: w Rybniku i Cieszynie. 
Największe inwestycje firmy to powstanie stacji 
przeglądu rejestracyjnego pojazdów oraz nowy 

salon sprzedaży samochodów Alfa Romeo, a tak-
że rozbudowa nowoczesnej lakierni. W 2000 m.in. 
sprzedano 1860 samochodów nowych, 378 uży-
wanych, wykonano 3860 napraw gwarancyjnych 
i 960 napraw blacharsko-lakierniczvch. Zakład 
otrzymał tytuł „Złotego serwisu”, przyznawany 
przez Fiat Auto Poland. Euromot jest w czołów-
ce dealerów Fiata i Alfa Romeo na terenie Polski, 
obecnie rozpoczął działania w celu otrzymania 
certyfikatu jakości ISO 9002. Prowadzi pełną ob-
sługę serwisową dla 18 tysięcy klientów. W swych 
działaniach nie zapomina o działalności charyta-
tywnej na rzecz stowarzyszeń społecznych i spor-
towych. TG

EUROPEJSKA DEBATA, EUROPEJSKI 
BIEG, 14 IX 2007 w Miejskim Ośrodku Kultury 
odbyła się debata europejska, w której udział wzię-
li przedstawiciele miast partnerskich Żor: Montce-
au-les-Mines z Francji, Kamp-Lintfort z Niemiec, 
Pasvalys z Litwy i Mezőkövesd z Węgier. Spotka-
nie odbyło się w ramach projektu „Wspólna Eu-
ropa ma już 50 lat”, przygotowanego przez Urząd 
Miasta w ramach zainicjowanego przez Komisję 
Europejską, Parlament Europejski oraz Radę Unii 
Europejskiej programu „Europa dla Obywateli”. 
Jego celem było stworzenie obywatelom wszyst-
kich miast partnerskich możliwości współpra-
cy i uczestniczenia w tworzeniu demokratycznej 
i otwartej na świat Europy, zjednoczonej, a jedno-
cześnie różnorodnej kulturowo. Kolejnym elemen-
tem programu było przeprowadzone 15 IX „Eu-
ropejskie Współzawodnictwo w Biegu na Orien-
tację”. Międzynarodowy bieg odbył się w żorskich 
lasach, wokół strzelnicy Dębina. TG

Europejska Debata Europejski Bieg - do mety dobiega druży-
na z Francji

E
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FABET SP. Z O.O, laureat Nagrody Miejskiej 
→ Phoenix Sariensis za 2008. Firma z branży bu-
dowlanej, zatrudniająca obecnie ponad 130 pra-
cowników, specjalizująca się w budowie obiektów 
o konstrukcji żelbetowej. Jest wykonawcą wielu hal 
przemysłowych, hipermarketów, budynków miesz-
kalnych i obiektów sportowych (m.in. stadionu Wi-
sły Kraków). Jest laureatem nagród „Liga 5” 2002 
i 2005 Żorskiej Izby Gospodarczej oraz „Gazela 
Biznesu” 2006 i 2007. Otrzymała także Srebrną 
Odznakę Zasłużonych dla Budownictwa. TG

FABRYKA POWOZÓW, założona przez Józefa 
Opawskiego i jego syna, ciesząca się wielkim uzna-
niem na prowincji i w całej Rzeszy. W 1882 jeden 
z powozów przeznaczonych dla księcia pszczyń-
skiego został uhonorowany premią na wystawie 
we Wrocławiu. MW

FADOM PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOW-
NICTWA MIESZKANIOWEGO PRZEMY-
SŁU WĘGLOWEGO „FADOM”, powoła-
no 1.07.1969 r. zarządzeniem Ministra Górnic-
twa i Energetyki. Składało się z fabryki domów 
w Bziu Zameckim, uruchomionej w lipcu 1969 r. 
i takiegoż zakładu w Żorach, oddanego do eks-
ploatacji w 1970 r. W obu fabrykach domów pro-
dukowano elementy wielkopłytowe dla budow-

F

Budowa fabryki domów „Fadom” (koniec lat 60 XX wieku) 
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FESTIWAL FOLKLORU I MAŻORETEK
2009
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Zakopower - 2005

Carrantuohill - 2003

Żorska Orkiestra Rozrywkowa- 2004

Atmosfera (Ukraina) - 2010

Kasia Kowalska - 2004

Dżem - 2005

FESTIWAL SARI
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nictwa mieszkaniowego, rocznie dla 1600-1700 
mieszkań oraz dla obiektów infrastruktury ok. 10 
tys. m² powierzchni użytkowej. Taką samą ilość 
mieszkań i obiektów infrastruktury „Fadom” był 
w stanie zmontować, a wykończyć „pod klucz” 
wraz z pełnym uzbrojeniem zewnętrznym, droga-
mi, placami itp. ponad połowę mieszkań i wszyst-
kie obiekty infrastruktury. Do 1984 r. w wyprodu-
kowano elementów wielkopłytowych dla 56 tys. 
mieszkań. „Fadom” miał znaczący udział w roz-
budowie wielu miast, m.in. Żor, Jastrzębia, Wo-
dzisławia, Rybnika, Leszczyn, Gliwic, Chorzowa, 
Rudy Śląskiej, Mikołowa, Tych, Łazisk i Brzeszcz.
Na początku lat 80 ubiegłego wieku załoga „Fa-
domu” liczyła ponad 2700 osób. Dorobiła się 
również bazy hotelowej dla 248 pracowników, 
50 zakładowych mieszkań, 56 mieszkań rotacyj-
nych, obiektu kolonijnego w Barcicach i ośrodka 
cempingowego nad morzem w Dźwirzynie. Przy-
dzielono też pracownikom około 1000 mieszkań 
i wiele ogródków działkowych. 
Po przemianach ustrojowych przedsiębiorstwo 
„Fadom” przestało istnieć. Zagrożone likwidacją 
przekształciło się w Korporację Budowlaną „Fa-
dom SA”. Rozwija ona produkcję nowoczesnych 
elementów budowlanych, współpracując ze spół-
kami z udziałem kapitału zagranicznego. JD 

FENIKS ŻORSKI → Phoenix Sariensis

FESTIWAL FOLKLORU I MAŻORETEK, 
impreza organizowana od 1997 przez Miejski 
Ośrodek Kultury. Jej pomysłodawcą jest ówczesny 
dyrektor MOK, Lucjan Buchalik. Podczas festiwa-
lu na żorskim rynku prezentują się zespoły folk-
lorystyczne, mażoretki i orkiestry dęte z całej Pol-
ski oraz z innych krajów: Algierii, Bułgarii, Czech, 
Danii, Francji, Hiszpanii, Indii, Korei Południo-
wej, Litwy, Macedonii, Martyniki, Słowacji, Sło-
wenii, Sycylii, Turcji, Ukrainy i Węgier. Pierwszy 
FFiM nie odbył się na rynku miasta, lecz w Miej-
skim Ośrodku Kultury, gdyż pogoda nie pozwoliła 
na imprezę na wolnym powietrzu. Wystąpiły wte-
dy zespoły ze Słowenii, Sycylii (Alicata), Węgier, 
a także polskie: Istebna i Strzecha. W 2009 można 
było podziwiać popisy następujących wykonaw-
ców: Wesołych Nutek, mażoretek Rytmus z Ostra-
wy, formacji tanecznej Zygzak z Czerwionki, ma-
żoretek Talent z Andrychowa, Zespołu Mini Virus, 
żorskich mażoretek, orkiestry dętej KWK Borynia 

oraz par tanecznych z Centrum Tańca Towarzy-
skiego. Corocznie na Festiwalu występował Ze-
spół Żory. FFiM jest zarówno coroczną okazją 
do spotkań z kulturą różnych regionów Polski, Eu-
ropy i całego świata, jak i sceną prezentacji zespo-
łów folklorystycznych z miast partnerskich Żor. IP

FESTIWAL SARI, Żorskie Spotkania z Piosen-
ką Żeglarską i Muzyką Folk SARI, pierwszy fe-
stiwal odbył się w 1987 i został zorganizowany 
przez Adama Cebulę i Bogdana Witę – „wodnia-
ków” z Żorskiej Drużyny Wodnej. Do organizato-
rów dołączył wkrótce Zbigniew Krówka. Pomysł 
zorganizowania w Żorach festiwalu ma początek 
w działalności szantowego Zespołu Miondze, któ-
ry uczestniczył w wielu festiwalach szantowych 
w całym kraju i obserwował ten rozwijający się 
w środowisku trend na żeglarskie śpiewanie. Po-
czątkowo na Sari występowały wyłącznie zespoły 
prezentujące pieśni morza. Z biegiem czasu for-
mułę festiwalu poszerzono o występy zespołów 
folkowych, grających muzykę latynoamerykańską, 
irlandzką, celtycką, rytmy flamenco, bluesa, co-
untry, a nawet muzykę żydowską oraz estońską. 
W późniejszych latach festiwal był dodatkowo 
uświetniany występami czołowych wykonawców 
polskiej sceny muzycznej: Stanisława Sojkę, Grze-
gorza Turnaua, Andrzeja Sikorowskiego, Skaldów, 
Ryszarda Rynkowskiego, Raz Dwa Trzy, Dżem, My-
slovitz, Kasię Kowalską, Kayah, Anię Dąbrowską, 
Krzysztofa Krawczyka, Edytę Geppert, Golec uOr-
kiestrę. Występowały również kabarety Ani Mru 
Mru i Łowcy.B. Corocznie festiwal uświetnia występ 
zespołu Carrantuohill, będącego tu w roli gospoda-
rza festiwalu.  BW, IP

FESTYN MIARKOWY, impreza organizowa-
na od 2000 przez I LO im. Karola Miarki. Jest 
to festyn o charakterze integracyjnym o zasię-
gu lokalnym. W Festynie biorą udział uczniowie,  
nauczyciele, rodzice, absolwenci, zaproszeni go-
ście i przyjaciele rodzin Miarkowych. Festyn po-
zwala wszystkim spotkać się na zupełnie innych 
zasadach w sytuacjach rodzinnych – wspólnej za-
bawy i pracy (przygotowanie i wydawanie posił-
ków, sprzedaż losów, wydawanie fantów, występy 
dla rodziców i gości). MW

FICEK IRENA, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy od 1 III 2005. um

F
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„FIDE ET AMORE” → ŻORSKI FESTI-
WAL TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ „FIDE 
ET AMORE”

FIEDOR BARBARA, ur. 22 XII 1962 Ryduł-
towy, lekarz, radna Rady Miasta od 1 VII 1994 
do 19 VI 1998, od 3 XI 1998 do 10 X 2002, od 
18 XI 2002 do 26 X 2006, od 27 XI 2006 do 
nadal. Członek NSZZ Solidarność przy Zespo-
le Opieki Zdrowotnej w Żorach w latach 1989 
– 1999. Aktywnie uczestniczyła w przekształce-
niu publicznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
w zakłady niepubliczne na prawach spółek han-
dlowych. bw

FIFANDY, łąki i pola uprawne w pobliżu stawu 
Śmieszek w Kleszczowie. Plagą rolników są żyją-
ce w pobliskim lesie dziki. MW

FIGAS ANTONI, ur. 1 VI 1918, Osiny; miesz-
kaniec Żor. W 1940 przedostał się do Francji, 
gdzie wstąpił do Wojska Polskiego. Ewakuowany 
do Wielkiej Brytanii służył w 1 Dywizji Pancer-
nej gen. Maczka, plutonie mostowym. Uczest-
niczył w działaniach bojowych na terenie Fran-
cji, Belgii, Holandii i Niemiec. Odznaczony Star 
1939-1945 i Star France and Germany. Do kraju 
powrócił z Wielkiej Brytanii w 1948. JD

FIGAS LUDWIK, ur. 4 III 1920, Osiny; miesz-
kaniec Żor. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych 
we Włoszech w 1944; starszy ułan w 2 Korpu-
sie Polskim 1 pułku ułanów krechowieckich. 
W kampanii włoskiej walczył o Bolonię. Odzna-
czony Italy Star i Star 1939-1945. Do kraju po-
wrócił z Wielkiej Brytanii w1946. JD

FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA przy 
ul. Szoszowskiej (naprzeciwko budynku nr 14a), 
figura ustawiona jest w miejscu, gdzie w 1908 
stał św. Nepomucen sprowadzony z Warszowic 
na Szoszowy. W czasie wojny figura ta została 
uszkodzona i ze względu na wysoki koszt napra-
wy brat Leona Szkróbki zakupił nową, podobną 

i ustawił ją na wysokim postumencie. Oryginal-
ną figurę św. Jana Nepomucena mieszkańcy Szo-
szowów podarowali Żorom. Pomnik ten znajdu-
je się na żorskim rynku. LB

FIJAŁKOWSKA IRENA, dyrektor Przedszkola 
nr 22 w latach 1987-2007. um

FIRLA TERESA, dyrektor Przedszkola nr 5 
w latach 1991-98. um

FIZIA LUCJAN, ur. 1972, Rybnik; pilot związa-
ny ze sportem lotniczym, mieszkaniec Żor-Row-
nia. Już w wieku16 lat należał do Aeroklubu ROW 
w Gotartowicach. W 1992 zajął 8. miejsce w Mi-
strzostwach Śląska i 20. w Mistrzostwach Polski 
Juniorów. W 1996 został członkiem kadry Polski 
w akrobacji szybowcowej. Brał udział w wielu za-
wodach lotniczych poza granicami kraju. Do jego 
sukcesów należą m. in.: 6. miejsce na Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Austrii (1997), 4. miej-
sce w programie obowiązkowym nieznanym i 20. 
w znanym na Mistrzostwach Świata w Austrii 
(1999), 4. miejsce w Mistrzostwach Polski (2000) 
i 2. w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski 
(2001), 11. miejsce w Mistrzostwach Europy we 
Francji (2000), 7. miejsce w Światowych Igrzyskach 
Lotniczych połączonych z Mistrzostwami Świata 
w Hiszpanii (2001). GB

FLAGA ANNA, ur. 1974, Rybnik, artysta gra-
fik. Żyje i tworzy w Żorach. Absolwentka Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydzia-
le Malarstwa. Własne projekty graficzne realizuje, 
prowadząc pracownię reklamy I-SEE design. Na-
grodzona w konkursach i wystawach graficznych 
w Katowicach – Triennale Grafiki Katowice 1998 
(wyróżnienie) i Krakowie – „Pejzaż w malarstwie 
współczesnym” 1999 (2. miejsce). W konkursie fo-
tograficznym w Bolesławcu zajęła w 1998 2. miej-
sce w kategorii fotografii czarno-białej. Kilka re-
produkcji jej prac zostało opublikowanych w al-
bumie Ślad naszych pasji, wydanym przez Muzeum 
Miejskie w Żorach w 2008. TG
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FLAGA PIOTR, ur. 31 V 1968, W,odzisław Śl., 
mieszkaniec Żor, fotoreporter „Nowej Gazety 
Żorskiej” w latach 1992-94. Był uczniem uznane-
go fotografika → Ludwika Wacławczyka. Wyróż-
niony na XI Ogólnowojskowej Wystawie Foto-
grafii Amatorskiej FOTO 94 i Laureat II nagrody 
na V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym 
Starachowice 94 bw

FLAGA ŻOR → INSYGNIA MIEJSKIE

FOJCIK CZESŁAW, ur. 4 I 1950, Rybnik, zm. 22 
II 2010, Katowice; dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego im. K. Miarki w latach 1989-97; nauczyciel 
wychowania fizycznego; absolwent Technikum 
Budowlanego w Tychach oraz Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Katowicach. Swoją pracę dy-
daktyczno-sportową rozpoczął na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach. W 1979 zorganizował Klub 
Sportowy Siatkówki dziewcząt w SP nr 10 i SP nr 
4. Jest założycielem pierwszej sekcji sportowej ko-
biet w Żorach. Za jego zasługi w krzewieniu spor-

tu wśród młodzieży Urząd Wojewódzki odznaczył 
go w 1982 dyplomem Najlepszego Nauczyciela-
Wychowawcy w dziedzinie sportu. Jako siatkarz 
reprezentował barwy GKS-u Tychy oraz AZS-u 
Katowice. Był trenerem męskiego GKS Jastrzębie. 
W Żorach stworzył kobiecy klub GKS Sari Żory, 
z którym jako trener zdobywał medale Mistrzostw 
Polski. W ostatnich latach prowadził zawodniczki 
klubu Sari oraz dziewczęta uczęszczające do od-
działów sportowych w Gimnazjum nr 2. MW

FOKS HENRYK, ur. 9 VIII 1943, Żory; twór-
ca ludowy, rzeźbiarz; mieszkaniec dzielnicy Rój. 
Jest twórcą zrzeszonym w grupie twórców cieszyń-
skich. Rzeźbi w węglu, drewnie, a zimą w śniegu 
i lodzie. Jest autorem wykonanego w drewnie po-
piersia Gustawa Morcinka, patrona Szkoły Podsta-
wowej nr 11 w Roju. Po raz pierwszy zaprezento-
wał swoją pracę w węglu i drewnie Wieś rzeźbiona 
wieś malowana na wystawie w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej. Swoje rzeźby prezentuje na licznych wysta-
wach krajowych i zagranicznych. Na wystawie pol-
sko-radzieckiej w Zabrzu zajął 1. miejsce. Na Kra-
jowej Wystawie Amatorskiej Twórczości Górników 
w Katowicach pod hasłem „Ta ziemia wszystkim 
bliższa” za swoją pracę zdobył główną nagrodę. 
Nagrodzona rzeźba prezentowana była w Pekinie. 
Szczególną satysfakcję przyniosła twórcy płasko-
rzeźba w węglu, przedstawiająca postać Maksymi-
liana Kolbego w obozie oświęcimskim, wykonana 
dla jednego z belgijskich kościołów. Jego prace wy-
stawiane są na aukcjach, z których dochód prze-
kazuje na rozwój kultury beskidzkiej oraz na cele 
charytatywne, m.in. na Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy, a także na rzecz dzieci ze Szpi-
tala Dziecięcego w Jastrzębiu-Zdroju oraz dzieci 
niepełnosprawnych z Żor. Rzeźby dłuta Henry-
ka Foksa, Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Boskiej 
Częstochowskiej oraz św. Barbary, podarowane 
przez pielgrzymów Ojcu Świętemu Janowi Pawło-
wi II znajdują się w kolekcji Watykanu. Uczestniczy 
w corocznych ogólnopolskich Konkursach Sztuki 
Nieprofesjonalnej im. Vincenta van Gogha, gdzie 
jego rzeźby są wysoko oceniane. W domowej ko-
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lekcji artysty znajdują się liczne rzeźby, m.in. Ostat-
nia wieczerza, figura Jezusa Frasobliwego, popiersie 
Jana Pawła II. Jest czynnym uczestnikiem wystawcą 
podczas Dni Kultury Beskidzkiej. LB

FOLWARKI, wieś, dawniej sołectwo, wchodząca 
w skład dzielnicy Rowień-Folwarki; obszar 226 ha. 
Pierwszy zapis mówi, że właścicielem Folwarków 
w latach 1407-15 był Kozieł Paust. W XVII w. ob-
szar dworu Folwareckiego, którego właścicielem 
był Larisch, wynosił 750 mórg roli i 520 mórg lasu. 
W 1918 liczba mieszkańców wynosiła 175 osób. MW

FORMACJA TANECZNA „VIRUS”, istnie-
je od 7 lat przy Miejskim Ośrodku Kultury w Żo-
rach, w Klubie „Wisus”. Instruktorami i chore-
ografami formacji do 2008 były Bogusława i Ad-
riana Piechoczek. Obecnie zajęcia z zespołem pro-
wadzą Kaja Skórska i Monika Brdak. Formacja ma 
na swym koncie wiele wyróżnień i nagród, a nie-
które z nich to: wyróżnienie w kategorii „S” – Festi-
wal Kultury Młodzieży Szkolnej w Rybniku, w ka-
tegorii zespołów tanecznych, 6. miejsce – Wodzi-
sławska Gala Taneczna – mix 2002. Rok 2003: 3. 
miejsce – Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, 2. 
miejsce – Festiwal Tańca Dyskotekowego w Sko-

czowie, 3. miejsce – Wodzisławska Gala Tanecz-
na – mix 2003. Rok 2004: 3. miejsce – Europej-
skie Konfrontacje Taneczne – mix 2004 w Wodzi-
sławiu Śląskim, gdzie ogółem brało udział ponad 
80 zespołów tanecznych, zaś w kategorii dyskote-
kowo-rewiowej 26 zespołów, 1. miejsce – Czecho-
wickie Parady Taneczne. Zwieńczeniem roku był 
wyjazd na występy do zaprzyjaźnionego z Żorami 
miasta Biterfeld Wolfen w Niemczech. Rok 2005: 
1. miejsce – III Turniej Tańca Disco w Skoczowie, 
2. miejsce – Wodzisławska Gala Taneczna – mix 
2005 w kategorii dyskotekowo-rewiowej, 3. miej-
sce – I Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Współcze-
snego i Nowoczesnego „Wena 2005” w Olkuszu. 
Ten rok „Virus” zakończył swoje zmagania tanecz-
ne udziałem w XII Otwartych Mistrzostwach Pol-
ski w Tańcu Dyskotekowym we Wrocławiu, zajmu-
jąc zaszczytne 5. miejsce. Zespół musiał zmierzyć 
się w rywalizacji o podium z tancerzami zawodo-
wymi. Zadanie było bardzo trudne, gdyż układ wy-
ćwiczony na próbach musiał zatańczyć do muzyki 
organizatora. Jak widać dziewczyny poradziły sobie 
z tym świetnie. iw

FORTYFIKACJE MIEJSKIE, teren założone-
go w 1272 miasta już w XIII w. rozpoczęto obu-
dowywać murami miejskimi. Zewnętrzne fortyfi-
kacje liczyły 1200 m i przybrały kształt nieregular-
nej elipsy. Najstarsza część powstała na północnym 
odcinku. U początków miasta południowy odcinek 
mógł być pozbawiony fortyfikacji lub mogły to być 
umocnienia drewniano-ziemne, podobne do tych 
w sąsiedniej Pszczynie. W pierwszej połowie XIV 
w. wzniesiono południowy odcinek murów. Forty-
fikacje posiadały dwie bramy: Bramę Górną i Bra-
mę Dolną. Już w 1345 żorskie fortyfikacje pierwszy 
raz były bronione przed oblegającymi je wojskimi 
polskiego króla Kazimierza III Wielkiego w trak-

Folwarki

Formacja taneczna „Virus” Fragmenty zachowanych fortyfikacji miejskich od strony 
południowej - odcinek wyremontowany
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cie jego wojny z czeskim władcą Janem Luksem-
burskim oraz jego lennikiem księciem opawsko-ra-
ciborskim, Mikołajem II. MW, TG

FOTO SZCZEPAŃSKI FIRMA, laureat Na-
grody Miejskiej → Phoenix Sariensis za 2000. 
Początki firmy sięgają 1949, kiedy to Władysław 
Szczepański – dyplomowany mistrz fotografii – 
przybył wraz z żoną Katarzyną do Żor. Oprócz 
wykonywania na zamówienie żorzan zdjęć por-
tretowych Władysław Szczepański gromadził 
w swych archiwach materiał fotograficzny z okre-
su odbudowy Żor po II wojnie światowej, a na-
stępnie przez wiele lat dokumentował wszyst-
kie miejskie wydarzenia i uroczystości. Z okazji 
700-lecia miasta w 1972 sporządził dokumentację 
fotograficzną żorskich zabytków. Od czasu jego 
śmierci w 1981 tradycje rodzinne podtrzymu-
je córka Bożena Szczepańska-Biczek wraz z mę-
żem Maksymilianem. Firma Foto Szczepański jest 
prawdziwą skarbnicą dokumentacji fotograficz-
nej, obrazującej historię Żor w minionym półwie-
czu. W przyszłości tradycje te zamierza kontynu-
ować ich syn, Tomasz Biczek. W ciągu wielu lat 
swej działalności zakład wykształcił 16 czeladni-
ków. Obecnie firma wzbogaciła swoją ofertę o fo-
tografię reklamową i cyfrową. TG

FRELICHOWSKI MAKSYM, ur. 16 III 1929, 
Żory, zm. 8 XI 2003, Orzesze; mieszkaniec Żor; 
dziennikarz; od 1956 redaktor naczelny tygodni-
ka regionalnego „Nowiny”, w latach 1974-91 re-
daktor „Trybuny Leśnika”. W latach 90. XX w. 
współorganizował oddziały terenowe „Dziennika 
Zachodniego” i „Trybuny Śląskiej”. Założyciel, 
wraz z firmą Salex w 1996 miesięcznika „Rynek 
i Biznes”, wychodzącego we współpracy z „Try-
buną Śląską”. TG

FRYDECKI ANDRZEJ, ur. 22 X 1948, Czer-
wionka; piłkarz klubu ROW Rybnik w latach 1967-
82, w I i II lidze; reprezentant Polski do lat 23. Wraz 
z zespołem ROW Rybnik zdobył dwukrotnie Pu-
char Intertoto w latach 1972-73. Brał udział w fina-

le Pucharu Polski w 1975 (ROW Rybnik zremiso-
wał 0:0 ze Stalą Rzeszów, przegrał w karnych 2:3). 
W latach 1982-90 pracował z młodzieżą jako tre-
ner w klubie ROW Rybnik oraz seniorów w klu-
bach Górnik Chwałowice, Iskra Rowień oraz ROW 
Rybnik. Wraz z Iskrą Rowień awansował do ligi 
okręgowej. Obecnie na emeryturze. TG

FRYSCHTATZKI JOHANNES, ur. 1734, 
Żory, zm. 1794, Maciowakierz; ksiądz; cysters; syn 
cukiernika. Uczył się w Rudach, po czym wstąpił 
do tamtejszego zakonu cystersów. Studiował filo-
zofię we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 
w Krakowie. Od 1755 uczył w Rudach. W 1769 
został wikarym w Bojkowie, w 1781 proboszczem 
w Maciowakrzu, a w latach 1784-92 był archiwistą 
w klasztorze. W 1792 ponownie objął probostwo 
w Maciowakrzy. Sprawował swą posługę w ko-
ściele i klasztorze cystersów w Rudach. Został po-
chowany w Rudach. JD

FRYSCHTATZKI NIVARDUS, ur. 1754, 
Żory, zm. 1798; ksiądz. Sprawował swą posługę 
w kościele i klasztorze cystersów w Rudach. JD

FRYSZTACKI FRANCISZEK FERDY-
NAND, mieszczanin żorski oraz członek rady 
miejskiej. Zapewne powodu problemów Jana 
Wacława Lazińskiego z funkcjonowaniem miasta 
powierzono członkowi rodu żorskiego pełnienie 
obowiązków burmistrza od IX 1755. Pełnił te 
obowiązki do następnego roku. MW

FRYSZTACKI JAN, fikcyjna postać literacka, 
stworzona przez Karola Miarkę (ojca). Występuje 
w jego powieści Husyci na Górnym Śląsku (wy-
danej po raz pierwszy w 1865) jako burmistrz Żor 
dowodzący obroną miasta w czasie najazdu husy-
tów w XV w. W latach swej młodości miał wojować 
na Rusi w wojskach księcia Władysława Opolczy-
ka. Według Hiacynty Woryny i Norberta Niesto-
lika, autorów wydania krytycznego Husytów…, na-
zwisko Frysztackiego jak i innych żorzan występu-
jących w tym utworze (Stablicki, Kolibaj, Bojdoł, 

Foto Studio Szczepański -siedziba zakładu na rynku
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Andrzej Frydecki
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Wagner) autor zaczerpnął prawdopodobnie z urba-
rza miejskiego z 1750, gdzie wymienieni są żyją-
cy w XVIII w. żorscy mieszczanie. W latach dwu-
dziestolecia międzywojennego fikcyjny opis walk 
śląsko-husyckich zamieszczony w powieści Miar-
ki zaczął być wykorzystywany przez autorów po-
pularnych opracowań historycznych jako materiał 
źródłowy (patrz E. Drobny, Husyci na Śląskiej ziemi 
[w:] Ziemia Rybnicka 1934 oraz 500-lecie obrony Żor od 
napadu husytów – artykuł w gazecie „Polonia” z 14 
V 1933). Dlatego osoba Frysztackiego zaczęła być 
z czasem, drogą kolejnego cytowania, traktowana 
jako historyczna. Rzekomy burmistrz pojawia się 
zatem także w licznych współczesnych opracowa-
niach dotyczących historii miasta. TG

FRYSZTACKI JAN (MŁODSZY), mieszcza-
nin żorski i członek rady miejskiej. Zapewne zo-
stał burmistrzem po Marcinie Scholz. Był synem 
Jan Frysztackiego, zwanego Starszym. Podobnie 
jak Wacław Zygmunt Link już w młodości posze-
rzał swój majątek. Około 1690 nabył część grun-
tów, które były w posiadaniu Kaspra Kobilaja. Bę-
dąc spowinowacony z rodziną Lada, został spad-
kobiercą po zmarłym Tomaszu Ladzie. Wraz z Łu-
kaszem Ladą sprzedał odziedziczony dom w 1699. 
Jako burmistrz jest wzmiankowany w 1713. Prze-
stał pełnić swój urząd jakiś czas później. Ponow-
nie jako burmistrz figuruje w 1722. Zatem urząd 
pełnił z przerwami. Zmarł, sporządzając testament 
w VIII 1722. Zostawił żonę oraz syna i córkę, któ-
rych uposażył ze swojego majątku. MW

FUNDUSZ STYPENDIALNY PROBOSZ-
CZA SKRZYSZOWSKIEGO, fundusz będą-
cy spuścizną spisanego 21 II 1790 testamentu pro-
boszcza Ignacego Skrzyszowskiego z Krzyżanowic. 
Głównym spadkobiercą wyznaczył syna swej sio-
stry Julianny, arendarza Antoniego Hoschka z Ła-
będ. Przeznaczał 300 talarów na kościół w Szero-
kiej, 100 talarów na parafię krzyżowiecką, dożywot-
nie odsetki od kapitału 400 guldenów dla gospodyni 
Zofii Sorecht, służącej u Skrzyszowskiego 30 lat (po 
jej śmierci kwota miała zostać przekazana na kon-
to fundacji studenckiej, nad którą kontrolę przejął 
magistrat w Żorach, a wyznaczony rajca miejski wy-
płacał 4 talary rocznie); ponadto odsetki od kapita-
łu wynoszącego 1000 talarów przeznaczone zosta-
ły na stypendium dla chłopca, który chciał się uczyć 
– w pierwszej kolejności syna głównego spadkobier-

cy, Jana, ewentualnie kolejno dla braci, krewniaków, 
parafian krzyżowickiej parafii, studentów z Rud bądź 
innych studentów, którzy nie mieli potrzebnych fun-
duszy, by się edukować. Testament został opubliko-
wany 11 I 1802, a jego wprowadzenie w życie opóź-
niło się ze względu na wojny oraz śmierć egzekuto-
rów testamentu, dziekana Reisnera z Rybnika i pro-
boszcza Michała Kopecia z Warszowic. Dopiero 28 
X 1811 w Gliwicach sąd zadecydował, iż Stanisław 
Siegmund z Pilchowic mógł dysponować dostępny-
mi funduszami; 8 I 1821 fundusz ten został przeka-
zany magistratowi. 1 V 1870 ustalono statut zarzą-
dzania fundacją, ówczesny kapitał wynosił 959 ta-
larów. Stypendium przysługiwało uczniom szóstej 
i siódmej klasy gimnazjum. Przed uchwaleniem sta-
tutu stypendium otrzymali: Józef  Połomski z Poło-
mii, Jan Wysłucha, Karol – syn młynarza Hoscha-
ka z Bierawki, Karol Hoschek z Pilchowic, jego 
brat Antoni Hoschek, Hugon – syn urzędnika Luxa 
z Bujakowa, następnie jego brat. Z pozostawionych 
przez Skrzyszowskiego funduszy skorzystali rów-
nież w 1867 alumni Fryderyk Lipiński i Franciszek 
Netter z Żor oraz w 1868 Józef  Hettwer z Kolno-
wic i Emanuel Schulcik z Rybnika. Po 1870, tj. po 
uchwaleniu statutu, stypendium otrzymali: August 
Zimol z Żor, Melchior – syn nauczyciela Augustryna 
Thamma ze Słupic oraz Jan – syn nauczyciela Felik-
sa Nickla z Żor. MW

G
 

GABLOTY INFORMACYJNE, W końcu 2000 
w 17 punktach miasta Urząd Miasta zainstalował 
gabloty informacyjne, w których zamieszczane są 
informacje dotyczące prawa lokalnego obowiązu-
jącego w mieście; uchwał Rady Miasta, zarządzeń 
Prezydenta Miasta, informacji urzędowych. Wy-
korzystywane są także przez rady poszczególnych 
dzielnic do zamieszczania własnych informacji. 
Gabloty zainstalowano, gdyż informacje tego typu 
zamieszczane na słupach ogłoszeniowych były 
bardzo szybko zalepiane przez inne ogłoszenia. TG

GABRYŚ MACIEJ, Kierownik Referatu Wydzia-
łu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji od 1 I 
2002; Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komu-
nalnej i Inwestycji UM od 1 I 2007. um

FF
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GAIK URSZULA, ur. 7 VII 1963, Maków Pod-
halański; dyrektor Przedszkola nr 4 w Żorach od 
2008. W ramach pełnionej funkcji ściśle współ-
pracuje z Radą Dzielnicy Kleszczówka. bw

GAJDA JAN, ur. 4 VII 1827, Ciasna k. Lublińca, 
zm. 8 X 1911, Żory; malarz; poeta ludowy; dzia-
łacz oświatowy. Jego rodzice zmarli bardzo wcze-
śnie. Wychował się częściowo u nauczyciela Hahn-
heisera w Kochanowicach, częściowo na probo-
stwie w Lubecku, gdzie chodził także do szkoły. 
Po ukończeniu szkoły elementarnej uczył się za-
wodu malarza w Kluczborku. Na dalszą naukę 
udał się do Wrocławia. W 1846 wrócił w rodzin-
ne strony. Przebywał najpierw w Zborowskiem, 
a następnie w Lubecku. W okresie Wiosny Ludów, 
wraz z kilkoma zapaleńcami, założył w Lubecku 
u miejscowego sołtysa Klub Niedzielny; czytano 
w nim „Gazetę Polską”, „Dziennik Górnośląski” 
i inne czasopisma. Przy klubie działała biblioteka, 
scena amatorska i kasa pożyczkowa.
Z Lubecka Jan Gajda przeniósł się w 1855 do Lu-
blińca, gdzie trudnił się malarstwem, a oprócz 
tego zarabiał na życie fotografowaniem. Pisał tak-
że wiersze. Jeden z nich, Modlitwa za strapionych 
Górnoślązaków, został wydrukowany w „Dzienni-
ku Górnośląskim”. Kilka innych wydał w Lubliń-
cu, lecz nie dochowały się one do naszych czasów. 

Napisał także kilka pieśni religijnych. Był auto-
rem tekstu pieśni o Śląsku, rozpoczynającej się od 
słów: „Znasz ty tę ziemię, co z wszystkich skar-
bów słynie”. W 1856 ogłosił również drukiem 
książkę Krótki opis o znalezieniu cudownego obrazu N. 
P. Maryi w Lubecku, w powiecie lublinieckim w Górnym 
Śląsku, roku 1720. Z dodatkiem pieśni na cześć tejże 
Bogurodzicy.
Lubliniec opuścił w 1862 i przebywał przez pe-
wien czas w Królewskiej Hucie, gdzie organizo-
wał, podobnie jak w Lubecku, czytelnictwo ksią-
żek i prasy. Potem osiadł w Żorach i tu mieszkał 
przez 49 lat, aż do swojej śmierci. W tym okresie 
namalował wiele dzieł. Jego olejny obraz z 1864 
Wniebowzięcie Matki Boskiej znajduje się w kapli-
cy w Rowniu, przy skrzyżowaniu ulic Rybnickiej 
i Wiejskiej. W latach 1868 i 1893 Jan Gajda wy-
malował wnętrze kościoła parafialnego w Janko-
wicach Rybnickich (ściany, ołtarz, obrazy i stacje 
Drogi Krzyżowej). Wykonał także dwa obrazy 
na blasze o wielkości 2 na 3 metry, przedstawiają-
ce ks. Walentego ściganego przez husytów i ukry-
wającego hostię w dziupli, oraz jego męczeńską 
śmierć.
W kościele farnym w Żorach namalował cztery 
sceny z życia Marii, mianowicie: Zwiastowanie, 
Nawiedzenie, Wniebowzięcie i Koronację. Dzięki 
niemu wykonano też nową polichromię kościoła 
w Szerokiej. W 1877 wykonał malowanie kościoła 
w Pszowie. Na sklepieniu przedstawił 15 tajem-
nic. Jego obrazy znajdują się również w koście-
le pw. Wniebowstąpienia NMP w Rybniku „na 
górce” (Wskrzeszenie córki Jaira, Wskrzeszenie mło-
dzieńca z Naim i Wskrzeszenie Łazarza), a ponad-
to jego rzeźby znajdują się w ołtarzach bocznych 
kościoła w Bieruniu Starym. Jest też autorem 
plafonu na suficie nawy głównej w lubeckim ko-
ściele (około 1899). Jest to kopia obrazu Koro-
nacja Matki Boskiej autorstwa Diego Velazqueza 
z 1641, obecnie znajdującego się w Prado.
Oprócz malowania dał się także poznać jako po-
eta, pisarz ludowy, gorący patriota i działacz spo-
łeczny, który jeździł po okolicznych gminach 
z polską książką, z polską gazetą, przekonując, że 
Śląsk to Polska. Założył Kółko Polskie, w którym, 
jak sam mawiał, uprawiał politykę, nie szczędząc 
trudów ani kosztów. Tłumaczył z języka niemiec-
kiego na język polski sztuki teatralne, zapoznawał 
ludność Żor z dziełami Miarki i Ligonia oraz wy-
głaszał własne wiersze. Działalność koła cieszyła 

Jan Gajda „Wniebowzięcie Matki Boskiej”, olej 1864
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się wielkim powodzeniem, a szczególnie przedsta-
wienia teatralne. Nic więc dziwnego, że w urzę-
dowym piśmie magistrat żorski donosił do władz 
nadrzędnych: „W ostatnim czasie w stowarzysze-
niu mieszczańskim odgrywano sztuki teatralne 
tylko w języku polskim”. Jan Gajda organizował 
także wycieczki do Krakowa i Wieliczki, zapozna-
jąc obywateli miasta z dorobkiem kultury polskiej. 
Poprzez wycieczki, śpiew, zabawy, deklamacje, 
czytanie gazet, przedstawienia teatralne, jak rów-
nież przez inną działalność kulturalną rozwijał ży-
cie towarzyskie, szerzył oświatę, umacniał moral-
ność i propagował wiedzę. Jako radny wchodził 
również w skład Rady Miejskiej. Pochowany zo-
stał na „starym” cmentarzu parafialnym, ale jego 
grób zaginął. JD

GALERIA POD CHMURKĄ, plenerowa gale-
ria fotograficzna organizowana od 2005 przez → 
Muzeum Miejskie. Jej celem jest wyjście z prezen-
tacją do szerokiej publiczności, z reguły prezen-
towana jest zatem pod gołym niebem na rynku 
Starego Miasta, gdzie liczni przechodnie niejako 
mimo woli stają się widzami. TG 

GAŁUSZKA ANTONI, ur. 1895, zm. 1974, 
Żory; piekarz; powstaniec śląski. Urodził się w ro-
dzinie robotniczej. W 1919 został zaprzysiężony 
w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska 
w Gliwicach. Podczas II powstania śląskiego brał 
czynny udział w walkach w rejonie Kochłowic. 
W Żorach uczestniczył w kampanii plebiscytowej. 
Był członkiem Stronnictwa Demokratycznego 
i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 
Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym. BK

GAMOŃ WINCENTY, ur. 21 IX 1916, Ro-
wień, zm. ?; syn Wincentego i Marii z d. Fizia, 
mieszkaniec Rownia (obecnie dzielnica Żor). 
W 1936 otrzymał zatrudnienie w kopalni „Chwa-
łowice” w Chwałowicach. W 1938 został powo-
łany do czynnej służby wojskowej w 2 Baonie 
Strzelców Morskich w Gdyni i ukończył szko-
łę podoficerską. W kampanii wrześniowej brał 

udział w obronie wybrzeża i 19 IX1939 dostał 
się do niewoli niemieckiej w Babich Dołach, na-
stępnie przekazany do Stalagu IID (nr jeńca 1227) 
w Stargardzie, gdzie przebywał do końca I 1945. 
Po uwolnieniu przez wojska radzieckie 26 III 1945 
wrócił do Rownia. W latach 1945-50 pracował 
w Urzędzie Gminy w Rowniu i Boguszowicach. 
W 1950 podjął pracę w Fabryce Sygnałów Kolejo-
wych w Gotartowicach, gdzie pracował jako księ-
gowy do 1976. W 1977 przeszedł na emeryturę. JD

GANDOR ALFRED, mieszkaniec Żor; ma-
turzysta miejscowego gimnazjum. Aresztowany 
przez hitlerowców w 1940 i przekazany do KL 
Dachau. Został zwolniony z obozu po około pół 
roku. JD

GAŃCZORZ STANISŁAW, ur. 15 I 1953 Ksią-
żenice, proboszcz parafii Apostołów Filipa i Jaku-
ba. W 1968 ukończył Szkołę Podstawową w Ksią-
żenicach, a następnie II Liceum Ogólnokształcące 
w Rybniku. W 1972  rozpoczął studia w Wyższym 
Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 
W trakcie studiów przez prawie rok pracował 
jako monter samochodów w fabryce Samocho-
dów Małolitrażowych w Tychach. Święcenia ka-
płańskie przyjął 12 IV1979 w Katedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach z rąk bpa Herberta Bedno-
rza. W tymże roku uzyskał tytuł magistra teologii 
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krako-
wie. Od 1979 do 1982 pracował jako wikariusz, 
najpierw w Katowicach (Dąb), później w Mysło-
wicach (od 1982 do 1987). W latach 1987-1991 
pracował jako administrator, a później proboszcz 
w Bierach. W 1991 został proboszczem w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowi-
cach. W 2003 został proboszczem parafii św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba w Żorach. Pełni funkcję 
dziekana dekanatu żorskiego. Na forum diecezjal-
nym jest członkiem Kolegium Konsultorów, Rady 
Kapłańskiej i Rady do Spraw Ekonomicznych.  TG 

GARBOCZ, jeden ze stawów łańcuchowych 
poza północną granicą miasta, należący jednak 

G
ks. dziekan Stanisław Gańczorz
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do Gospodarstwa Rybnego w Żorach. Jest to staw 
hodowlany karpia o powierzchni około 20 ha. MW

GARNIZON WOJSKOWY → pruski garnizon 
wojskowy 

GARNIZON WOJSKOWY W LATACH 
MIĘDZYWOJENNYCH, Żory stały się mia-
stem garnizonowym 4 VII 1922, gdy dowódca 
oddziałów przejmujących Śląsk, gen. Stanisław 
Szeptycki, wraz z dowództwem 3 dywizjonu i 9 
baterią 23 Pułku Artylerii Polowej wjechał do Żor. 
Pierwszym komendantem załogi wojskowej i do-
wódcą dywizjonu był kapitan Edmund Kuchar-
ski. W późniejszych latach na terenie Żor stacjo-
nował 2 dywizjon będzińskiego 23 Pułku Artylerii 
Lekkiej. 4 XII 1937 przy tym garnizonie umun-
durowano i uzbrojono jedną kompanię piecho-
ty Obrony Narodowej, która wchodziła w skład 
Rybnickiego Batalionu ON. Dowódcą żorskiej 
kompanii był kpt. Edward Rychłowski.
W połowie VII 1939, w ramach czynionych przy-
gotowań obronnych na terenie miasta, garnizon 
wojskowy w Żorach, przystąpił do forsownego 
budowania umocnień, na których należało stawić 
opór w razie agresji nieprzyjacielskiej. W ciągu kil-
ku dni wybetonowano schron bojowy w rejonie 
lesistym na Żwace oraz przystąpiono do zakłada-

nia fundamentów pod drugi bunkier, obok drogi 
do Warszowic. Po mobilizacji 24 VIII stacjonują-

G

Staw Garbocz

Ćwiczenia jeździeckie żorskich artylerzystów - lata 20 XX 
wieku

Budynki po Garnizonie wojskowym przy ul. Męczenników 
Oświęcimskich - stan obecny
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GARNIZON WOJSKOWY

Żorscy artylerzyści na ćwiczeniach - 2 poł. lat 30 XX wieku

Oporządzanie koni na maneżu - lata 20 XX wieku
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GARNIZON WOJSKOWY

Żorscy artylerzyści w trakcie działoczynów - lata 30 XX wieku

Poczet sztandarowy 23 pułku artylerii lekkiej na żorskim rynku - lata 30 XX wieku
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GARNIZON WOJSKOWY

Żołnierze 4 baterii II dywizjonu 23 pal - lata 20 XX wieku

Żołnierska przysięga na żorskim rynku - lata 30 XX wieku
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cy w Żorach 2 dywizjon artylerii z 23 pal-u, któ-
rego wojennym dowódcą był mjr Roman Józef  
Breuner, odszedł pod Mikołów, pozostawiając 5 
baterię kpt. Mikołaja Stranza dla wsparcia przewi-
dzianej pod Żorami obrony baonu ON „Rybnik”. 
Bateria ta opuściła swe koszary, zajmując stanowi-
ska w pobliskim Kleszczowie, obok stawu Śmie-
szek.
30 VIII do kompanii ON w Żorach dołączyła 3 
kompania z batalionu ON „Rybnik”, stacjonująca 
w Pszczynie w liczbie 120 osób, uzbrojonych do-
datkowo w ckm-y oraz rusznice przeciwpancer-
ne. Ponadto dalsze uzupełnienia w sile 250 ludzi 
umundurowanych (bez broni) i 60 wozów garni-
zon żorski otrzymał z Oświęcimia. Z tych części 
szeregowych sformowano dla baonu ON „Ryb-
nik” kompanię ckm, której w czasie pokoju baon 
nie posiadał.
W tym samym dniu batalion ON, któremu za-
miast dotychczasowej nazwy miejscowości macie-
rzystej nadano numer 54, wszedł w skład 203 pp 
55 DP rez. JD

„GARTFEN” FIRMA, laureat Nagrody Miej-
skiej → Phoenix Sariensis za 2001. Producent 
mebli ogrodowych oraz stolarki okiennej. Jest naj-
większym polskim dostawcą tego rodzaju produk-
tów do Niemiec. Produkuje też okna dla obiektów 
zabytkowych w kraju i za granicą. TG

GARUS LUDWIK, ur. 11 VII 1905, zm. 24 
XII 1992; długoletni radny; były przewodniczą-
cy Gminnej Rady Narodowej w Rowniu; sołtys; 
współzałożyciel kółek rolniczych; inicjator czy-
nów społecznych; członek kolegium ds. wykro-
czeń; terenowy opiekun społeczny; członek Rady 
Spółdzielców Banku Spółdzielczego; wieloletni li-
stonosz. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Za-
sługi. W 1976 wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych 
Miasta Żory. BK

GAWLICZEK PIOTR, ur. 19 IV 1948, Żory; 
członek rady miejskiej w latach 1990-94, przewod-

niczący Komisji Gospodarki Przestrzennej; 1994-
98 członek rady miejskiej, przewodniczący Komi-
sji Gospodarki Przestrzennej; 1998-2002 członek 
Komisji Gospodarki Przestrzennej spoza rady. 
W kadencji 1990-94 członek Rady Miejskiej, prze-
wodniczący Komisji Gospodarowania Przestrze-
nią. W kadencji 1994-98 członek Rady Miejskiej, 
przewodniczący Komisji Gospodarowania Prze-
strzenią, członek Komisji Budżetowej, członek 
Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta, przewod-
niczący jej Zespołu Mieszkaniowego. Od 2003 
do nadal przewodniczący Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Żory. 
Członek Zarządu Stowarzyszenia „Żorska Samo-
rządność” w okresie jej działania. W 2008 laureat 
wyróżnienia „Liga 5”, przyznanego przez Żorską 
Izbę Gospodarczą. Członek Żorskiej Izby Go-
spodarczej od początku jej istnienia. bw

GAZETA ŻORSKA → PRASA ŻORSKA

GĄSIOROWSKA MICHALINA, harcerka zwią-
zana z Drużyną Harcerek w Żorach. Od 1940 opie-
kowała się rannymi i ukrywającymi się w jej rodzin-
nym domu. Od 1943 należała do Armii Krajowej. 
Była łączniczką między Inspektoratem Rybnickim 
AK a oddziałem partyzanckim w Brennej. Po woj-
nie lekarz Górniczego Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Jastrzębiu-Zdroju. Za ofiarną służbę Ojczyź-
nie oraz mężną walkę z okupantem podczas II woj-
ny światowej Rada Naczelna ZHP odznaczyła ją 
Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami. JD

GĄSZOROWSKA-TCHÓRZ WIESŁAWA, dy-
rektor Przedszkola nr 13 w latach 1998-2006. um

GEMBALCZYK BRONISŁAW, ur. 28 VIII 
1959; pełnił obowiązki Sekretarza Miasta w okre-
sie od 1 II 1991 do 15 VII 1991. um

GEMBALCZYK JOACHIM, ur. 12 V 1955, 
Żory; od 2008 dyrektor Zakładów Budynków; ab-
solwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekono-
micznej w Łodzi. Ukończył także studia podyplo-
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mowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 
na kierunku zarządzania nieruchomościami. W la-
tach 1975-79 pracownik Kombinatu Budownic-
twa Mieszkaniowego w Żorach. Od 1979 pracow-
nik Urzędu Miasta Żory, najpierw w komórce ds. 
szkód górniczych, następnie Kierownik Wydziału 
Budżetowo-Gospodarczego UM i Kierownik Ze-
społu Gospodarczego UM. Odznaczony Brązo-
wym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Zasługi Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach. Członek 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego od 1994. bw

GEO-BUD T.B.M, laureat Nagrody Miejskiej → 
Phoenix Sariensis za 2003. Firma budowlana o ka-
pitale polsko-niemieckim. Laureat nagrody → Żor-
skiej Izby Gospodarczej „Liga 5” za przestrzega-
nie dobrych obyczajów kupieckich. W 2003 firma 
była generalnym wykonawcą robót finansowanych 
ze środków unijnych w gminie Kobiór. TG

GEOLOG POWIATOWY, stanowisko ustano-
wione w → Urzędzie Miasta z racji tego, że Żory 
są miastem na prawach → powiatu grodzkie-
go. Z pomocą geologa powiatowego Starosta (w 
przypadku Żor funkcję tę pełni prezydent) reali-
zuje uprawnienia zawarte w prawie geologicznym 
i górniczym dotyczącym powiatów, np. zatwierdza 
plany geologiczne, udziela koncesji na poszukiwa-
nie i wydobywanie części kopalin. Od 1 I 2010 
funkcję tę pełni → Anna Buchta. TG

GĘGOTEK TADEUSZ, ur. 1 XI 1932, zm. 26 II 
2007, Sułoszowa k. Olkusza; absolwent Politechni-
ki Śląskiej, Wydział Budownictwa Ogólnego i Prze-
mysłowego z 1957; mgr inż., dyrektor Kombinatu 
Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglo-
wego „Fadom” w Żorach. Na podstawie Uchwały 
Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory nr X/38/79 
w 1979 wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta 
Żory. Po ukończeniu studiów w latach 1957-58 
pracował w Gliwickim Biurze Projektów Siłowni 
Cieplnych, w latach 1958-62 w Przedsiębiorstwie 
Budowlanym Przemysłu Węglowego w Katowi-
cach, a w latach 1963-69 w Rybnickim Przedsiębior-
stwie Budownictwa Węglowego PEBEROW. Od 
1969 zawodowo był związany z Żorami, gdzie zor-
ganizował, a następnie był pierwszym dyrektorem 
do 1983 KBMPW „Fadom”. Budowniczy nowych 
osiedli mieszkaniowych w Żorach i w innych mia-
stach województwa katowickiego. W latach 1983-

86 pracował w KWK „Pniówek”, w latach 1986-
90 w Przedsiębiorstwie Rekultywacji i Gospodarki 
Wodno-Ściekowej Przemysłu Węglowego w Ja-
strzębiu, gdzie był dyrektorem, a w okresie 1991-
96 w TWD SŰD Spółka Akcyjna w Gliwicach – 
Zakład Budownictwa Ogólnego w Leboszowicach 
jako dyrektor. Odznaczony Złotą i Srebrną Odzna-
ką jako Zasłużony w Rozwoju Woj. Katowickiego, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1980), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1988). Stopnie górnicze: dyrektor górniczy 
III, II i I stopnia oraz generalny dyrektor górniczy 
III stopnia (1981). BK

GICALA ELŻBIETA, ur. 21 IX 1956, Blanki; 
w okresie od 1 IX 1998 do 31 XII 2007 Kierow-
nik Referatu Kadr w Wydziale Organizacyjnym; 
w okresie 1 I 2008 do nadal Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego UM Żory. Członek zespołu audi-
torów ISO 9001:2000. bw

GICHTA, las o powierzchni ok. 333,2 ha, położo-
ny w północnej części dzielnicy Kleszczówka. LB

GICHTA, wieża, w języku potocznym zwana 
Gichtą. Znajduje się w lesie żorskim między sta-
wami Garbocz i Łanuch na grobli, która stanowi 
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granicę między palowickim i żorskim lasem. Gich-
ta jest budowlą zabytkową z pierwszej połowy XIX 
w. Zachowana jest do dziś w bardzo dobrym sta-
nie. W 1565 w kontrakcie zakupienia żorskiego lasu 
przez Zarząd Miasta Żory zaznaczono, że stoi tam 
młyn zbożowy. W 1830 na miejscu młyna stanęła 
huta żelaza „Waleska”. Wielki piec był opalany wę-
glem drzewnym. Dziś teren huty nie zdradza, aby 
stał tam wielki zakład. Pozostała jedynie wieża, tzn. 
gichtociąg, na grobli usypanej z żużlu. Dzięki temu 
woda ze stawów nie może zniszczyć dobrze zacho-
wanego muru. Patrz też → Huta „Waleska”. MW

GIEMZA ANDRZEJ ALEKSY, ur. 1636, 
Żory, zm. ?; pochodził z rodziny mieszczańskiej. 
Niższe święcenia kapłańskie przyjął w 1669. 
Święcenia subdiakonatu otrzymał rok później. 
W maju tego samego roku uzyskał święcenia ka-
płańskie. Bardzo szybko przybył do Żor jako po-
mocnik plebana Mensena. Po niespełna trzech 
latach w IV 1673 został ustanowiony plebanem 
żorskim. Brak doświadczenia albo inne trudno-
ści natury osobistej utrudniały mu służbę bożą 
w mieście. Ubogie życie jakie musiał prowadzić, 
doprowadziło go do decyzji o rezygnacji z para-
fii w 1678. MW

GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI 
SPORTOWYMI W ŻORACH, powstało 1 
IX 1999 jako Gimnazjum nr 2. 1 IX 2008 szko-
ła zmieniła nazwę na Gimnazjum nr 2 z Od-
działami Sportowymi. Szkoła uzyskała następu-
jące certyfikaty: Szkoła Ucząca Się, Szkoła Pro-
mująca Zdrowie, „Szkoła bez przemocy”, Śląska 
Szkoła Jakości. Osiągnięciami są także: 1. miejsce 
w światowym konkursie Cyberfair 2006 za stro-
nę internetową „Żory – moja artystyczna ojczy-
zna”, trzykrotnie 1. miejsce w największym, eu-
ropejskim konkursie informatycznym Join Multi-
media w 2002, 2003 oraz 2006. Jest to pierwsza 
szkoła w woj. śląskim, która otrzymała Znak Ja-
kości Interkl@sa w 2003. Gimnazjum otrzyma-
ło też Nagrodę Miejską Phoenix Sariensis 2004 za 
szczególne osiągnięcia i promocję miasta Żory. iw

GIMNAZJUM NR 4 W ŻORACH, zosta-
ło założone 1 IX 1999 na bazie Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Mieści się na os. Księcia Władysła-
wa. Swoim obwodem obejmuje os. Księcia Wła-
dysława i Powstańców Śląskich. Osiągnięcia: Su-
per Szkoła 2003 w kategorii gimnazjów w miej-
scowościach powyżej 50 tys. mieszkańców, certy-
fikat Śląskiej Szkoły Jakości we wszystkich obsza-
rach 2006, Srebrny Znak Jakości Interkl@sa w la-
tach 2004-06, Złoty Znak Jakości Intrkl@sa w la-
tach 2006-09, Złota nagroda w światowej edycji 
konkursu Cyber Fair – 1. miejsce w edycji polskiej 
2005, Złota Nagroda w światowej edycji Cyber 
Fair 2008 (200 uczniów Gimnazjum nr 4 uzyskało 
Certyfikat Umiejętności Komputerowych, w la-
tach 2005-09 1. miejsce we współzawodnictwie 
sportowym gimnazjów żorskich. Od 2004 szko-
ła organizuje coroczne międzynarodowe wymiany 
uczniowskie. Do sukcesów należy zaliczyć udział 
w dwóch trzyletnich projektach Sokrates Come-
nius. Sławni absolwenci: Monika Gluza – Mistrzy-
ni Polski Juniorów w biegu na 600 m w Halowych 
Mistrzostwach Polski w 2004, Izabela Lubszczyk 
– Mistrzyni Śląska w biegu na 3000 m w 2009, Iza-
bela Kiśluk – Mistrzyni Śląska w pchnięciu kulą 
w kategorii młodziczek i juniorek w 2009. um

GIMPEL CZAD, impreza organizowana od 1991 
przez I LO im. Karola Miarki. Cieszy się ogrom-
ną popularnością i zainteresowaniem. Odbywa się 
w czasie pozalekcyjnym. Szkoła wynajmuje salę, gdyż 
wielu uczniów chce zaprezentować swoje umiejęt-
ności. Organizowane są przesłuchania, gdyż nie by-
łoby możliwe, aby wszyscy pochwalili się swymi ta-
lentami. Występują zatem jedynie najlepsi. W 2005 
wystąpił nawet kabaret nauczycieli. MW

GLEBY ŻOR, obszar Żor charakteryzuje znacz-
ne zróżnicowanie pokrywy glebowej. W połu-
dniowej części obszaru występują gleby wytwo-
rzone z lessów, lessów ilastych, pyłów pochodze-
nia wodnego, piasków gliniastych oraz w mniej-
szym stopniu z osadów deluwialnych i glin. Są to 
gleby płowe, brunatne wyługowane i mady rzecz-
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ne. Gleby te cechuje szeroki zakres odczynu, do-
minujący jest jednak odczyn kwaśny i lekko kwa-
śny. Tereny, na których występują wyżej wymie-
nione gleby są zajmowane głównie przez użytki 
rolne. Natomiast w miejscach, gdzie występują gli-
ny silniej spiaszczone i piaski gliniaste, uprawia-
ny jest las mieszany i świeży. Duże kompleksy le-
śne na północy miasta zajmują siedliska borowe 
lasu mieszanego i wilgotnego z glebami bielicowy-
mi i rdzawymi wytworzonymi z piasków, czasem 
z piasków i żwirów. Ostatnią grupę żorskich gleb 
tworzą gleby hydrogeniczne, zajmujące podmo-
kłe obniżenia terenu i doliny rzek. Oprócz mad 
rzecznych, należą do nich czarne ziemie zdegra-
dowane, gleby torfowo-mułowe oraz gleby torfo-
we torfowisk niskich. Ze względu na ich zróżni-
cowane właściwości uznawane są za niekorzystne. 
W tej grupie zachowały się również gleby najcie-
kawsze pod względem przyrodniczym, które ce-
chuje mała ingerencja człowieka. Ich niewielkie 
części, zwłaszcza te sąsiadujące ze zbiornikami 
wodnymi, stały się miejscem występowania wie-
lu chronionych roślin oraz całych zespołów flory-
styczno-faunistycznych. Dzięki obecnemu typowi 
użytkowania, m. in. leśnemu z zachowaniem na-
turalnego drzewostanu, procesy glebowe wracają 
do normy, a bujny świat roślin i zwierząt ulega od-

budowie. Obszar Żor charakteryzuje się wystę-
powaniem mało urodzajnych gleb, te w dużym 
stopniu porośnięte są lasami, a tereny żyźniejsze 
zamienione są na pola uprawne. Warunki geo-
graficzno-przyrodnicze są korzystne i sprzyjają 
działalności człowieka. MW

GLINIOK, łąka w obniżeniu terenu w dzielnicy 
Kleszczów. MW

GLIŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 6 IX 1905, Stary 
Sącz, zm. 6 I 1978; nauczyciel. Przed przejściem 
na emeryturę pracował na stanowisku dyrektora 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żorach, do któ-
rych przybył w 1935. Przed wybuchem II wojny 
światowej został powołany do Batalionu Obrony 
Narodowej. Uczestniczył w obronie miasta 1 IX 
1939. Po załamaniu się obrony Żor, wycofując się 
z polskimi wojskami, dostał się do niewoli niemiec-
kiej i został wywieziony do obozu w głąb Niemiec, 
gdzie przebywał do końca wojny. W 1945 powrócił 
do Żor na poprzednio zajmowane stanowisko na-
uczyciela w szkole podstawowej, a następnie prze-
szedł do organizującego się w mieście szkolnictwa 
zawodowego. Ciężkie lata wojenne i trudne warun-
ki obozowe zmusiły go przedwcześnie do przerwa-
nia aktywności zawodowej z powodu choroby. Nie 
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zaprzestał jednak działalności społecznej dla mia-
sta. Z chwilą powołania Towarzystwa Miłośników 
Miasta Żory zaangażował się w działalność tej or-
ganizacji. Pisał artykuły i wiersze do Informato-
rów, stworzył powojenną kronikę miasta. Był ini-
cjatorem powstania i organizatorem Izby Muzeal-
nej, dla której poświęcił się bez reszty, wyposażając 
ją w zebrane przez siebie wśród mieszkańców Żor 
eksponaty. Należał do grona osób, które postawiły 
sobie za cel odtworzenie przeszłości miasta i jej po-
pularyzację wśród społeczeństwa żorskiego. JD

GLOS NORBERT, ur. 6 VI 1910, Bytom, zm. 
12 VII 2001, Żory; dwunasty syn kowala Józefa 
i Anny Ćmok. Do Żor przybyli w 1918. Po ukoń-
czeniu szkoły niemieckiej i polskiej poszedł po-
bierać naukę u fryzjera Hitscholda w Żorach. Jed-
nocześnie przez dwa lata uczył się muzyki u Ar-
tura Tyrtani. Dzielił pasję fryzjerską z muzyczną. 
Tytuł czeladnika zdobył w Chorzowie, następnie 
pracował w Gliwicach i Bytomiu, skąd powrócił 
do Żor. W zakładzie mistrza Stefana Lipińskie-
go był prekursorem trwałych ondulacji. W 1935 
otworzył przy ul. Szeptyckiego własny zakład 
„Fala”, który prowadził przez 52 lata. Wkrótce po 
otworzeniu „Fali” zdobył na konkursie w Pary-
żu trzy nagrody, które podniosły prestiż zakładu. 
W 1938 otrzymał tytuł mistrzowski, a wkrótce po 
tym ożenił się z Elżbietą Marwitz z Godowa, któ-
rą poznał w zakładzie Lipińskiego, i otworzył fi-
lię zakładu w Pszczynie. Nie zaniedbywał też mu-
zycznej pasji – utworzył zespół Jazz Band, który 
przygrywał na zabawach i dawał muzyczny pod-
kład pod filmy nieme, wyświetlane w żorskim ki-
nie. Grał na banjo, skrzypcach i pile. Wraz z nim 
zespół tworzyli m.in.: Jan Thomas – skrzypce, 
Antoni Górnik – pianino, Józef  Mordzioł – per-
kusja i inni.
W czasie wojny został przymusowo wcielony 
do armii niemieckiej. Walczył na froncie wschod-
nim – został ranny pod Kurskiem. Zakład pro-
wadzony wówczas przez żonę uległ całkowitemu 
zniszczeniu podczas działań wojennych w 1945. 
Po powrocie z wojny odbudował zakład i postawił 

dom po drugiej stronie ulicy. W niedokończonym 
budynku w 1958 uruchomił nowoczesny salon 
fryzjerski. Nieustannie też podnosił swoje kwali-
fikacje zawodowe, zdobywał nagrody i wyróżnie-
nia w konkursach. Działał w Izbie Rzemieślniczej 
w Katowicach, przez wiele lat był członkiem ko-
misji egzaminacyjnej. Muzykował w domu, był 
dyrygentem chóru „Feniks”, z którym przygo-
tował Pastorałki Hermanna i Pontyfikaus Hoppe-
go. Wcześniej wystawił i wyreżyserował spektakl 
Wisia Winiareczka. Wraz z bratankami Rajmun-
dem i Rudolfem założył w 1956 unikalną orkie-
strę symfoniczną Żorskie Smyczki, która zainaugu-
rowała swe koncerty występem z okazji otwarcia 
Domu Kultury w Żorach. W latach 60. był głów-
nym animatorem życia muzycznego w mieście. 
Podczas obchodów 700-lecia Żor, przygotował 
wraz z innymi żorskimi mistrzami grzebienia po-
kaz fryzur historycznych, opracowując osobiście 
fryzury z epoki rokoko i biedermajer.
Spod jego mistrzowskiej ręki wyszło wielu zna-
komitych fryzjerów, m.in. tacy żorscy mistrzowie 
jak: Antoni Żeleźnik, Hildegarda Świerczek, Aloj-
zy Buchalik. Za wyuczenie ponad 80 fachowców 
otrzymał specjalne wyróżnienie. Po 52 latach pra-
cy przeszedł na emeryturę, przekazując w 1987 
„Falę” w ręce swej córki Heleny. W 2000 mistrz 
fryzjerstwa Norbert Glos obchodził 90. urodziny. 
Przedstawiciele Cechu w Żorach uhonorowali go 
najwyższym odznaczeniem – Złotą Odznaką im. 
Jana Kilińskiego. JD, BK

GLOS-KRAWCZYK HELENA, ur. 1 VI 1949, 
zm. 13 IV 2007; córka Norberta. Tytuł czeladnika 
fryzjerstwa zdobyła pod okiem ojca jeszcze jako 
licealistka. Tytuł mistrzowski otrzymała w 1971. 
Godnie kontynuowała dzieło ojca, po którym 
przejęła też obowiązki w Izbie Rzemieślniczej. Po-
dobnie jak ojciec zdobyła wiele laurów w konkur-
sach i pokazach fryzjerskich w kraju i za granicą. 
W rodzinnym salonie wprowadziła wiele nowości 
i poszerzyła zakres świadczonych usług o działal-
ność kosmetyczną. Była laureatem VII Forum Ja-
kości, zdobywając tytuł „Firma z jakością”. Tak 
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jak ojciec kochała też muzykę, grała na pianinie, 
podobnie jej synowie, Przemysław i Oktawian. JD

GŁĘBOKI DÓŁ, obniżenie terenu okalające 
wzniesienie, na którym dziś znajdują się dzielnice 
Powstańców Śląskich i Księcia Władysława. Kie-
dyś teren bagnisty z licznymi stawami, obecnie 
biegną tu aleje: Armii Krajowej i Zjednoczonej 
Europy.  MW, TG

GMINA ŻYDOWSKA → Żydowska Gmina 
Wyznaniowa 

GOCYŁA WŁADYSŁAW, ur. 21 IX 1902; radny 
Miejskiej Rady Narodowej w Żorach; w 1956 wy-
brany sekretarzem Prezydium MRN. Funkcję tę 
pełnił do końca lat 50. Sprawował odpowiedzial-
ne stanowiska kierownicze w miejscowych zakła-
dach pracy. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Grunwaldz-
ką, Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju 
Woj. Katowickiego. Na podstawie Uchwały Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Żory nr IV/11/77 
został wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta 
Żory. BK

GOJNY BEATA, kierownik Biura Rady Miasta 
od 7 IV 2003; członek zespołu auditorów ISO 
9001:2000. um

GOŁĘBICKA MARIA, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w okresie 1991-97. um

GOŁĘSZYCE, słowiańskie plemię z grupy lechic-
kiej, żyjące na Śląsku Cieszyńskim i na Górnym 
Śląsku u źródeł Odry, na południowy wschód od 
pasma Jeseników, na północny zachód od źródeł 
rzeki Wisły. Po raz pierwszy wymienione w doku-
mentach źródłowych w połowie IX w. Najbliżej 
położony w stosunku do Żor znany gród znajdo-
wał się na terenie dzisiejszej Lubomi w powiecie 
wodzisławskim. Okolice Żor w okresie wczesne-
go średniowiecza leżały na wschodnim krańcu ich 
osadnictwa. Mieszkańcy → Żor przedlokacyjnych, 
czyli wioski Żory, najprawdopodobniej wywodzili 
się właśnie z tego plemienia. TG

GOŁYSZNY EMIL, ur. 23 III 1923, Rowień; 
mieszkaniec Żor. Wstąpił do Polskich Sił Zbroj-
nych we Francji w 1944; żołnierz 1 Dywizji Pan-

cernej gen. Maczka, 10 Pułk Dragonów. W kampa-
nii na zachodzie walczył na terenie Francji, Belgii, 
Holandii i Niemiec. Odznaczony Star France and 
Germany. Do kraju powrócił z Wielkiej Brytanii 
w 1947. JD

GOSZYC MAKSYMILIAN, ur. 3 XII 1915, zm. 
20 III 1999, Żory; ksiądz; pułkownik; więzień obo-
zów koncentracyjnych; członek Rady Miejskiej 
w Żorach. Syn Antoniego i Anny z d. Zniszczoł. 
Po ukończeniu czterech klas szkoły powszechnej 
wstąpił do Miejskiego Gimnazjum Klasycznego 
w Żorach, które ukończył w1934. Rozpoczął stu-
dia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie i w 1939 uzyskał sto-
pień magistra teologii. W 1939 został aresztowany 
przez niemiecką żandarmerię graniczną i po uwię-
zieniu w Sanoku i Tarnowie przewieziony do obo-
zu koncentracyjnego w Oranienburgu, a następnie 
do Dachau, skąd wrócił w 1941. Studiował w Semi-
narium Duchownym w ST. Pölten w Austrii. W V 
1942 został zaciągnięty do wojska. Nosił się z za-
miarem dezercji, ale wskutek zdrady został uwię-
ziony. W XII 1942 – z braku prawnych dowodów 
– uniewinniono go i skierowano do armii Rommla 
(Afrikakorps, Div. 991). Po krótkim pobycie w An-
twerpii i w Nimes (Francja) stacjonował w Neapo-
lu. W 1943 po sfałszowaniu dokumentów przybył 
przez Monachium do Tarnowskich Gór, a stamtąd 
pieszo udał się do Krakowa. Zgłosił się do biskupa 
Juliusza Bieńka i z jego pomocą udał się po dwóch 
miesiącach do Kielc. Przebywał w Busku, San-
domierzu i Opatowie. Od III 1945 był kierowni-
kiem Aprowizacji Handlu i Przemysłu w magistra-
cie żorskim oraz członkiem Rady Miejskiej i Ko-
misji Opiniodawczej. W XII 1945 udał się do Ślą-
skiego Seminarium Duchownego. Święceń kapłań-
skich udzielił mu w Krakowie w 1946 biskup Stani-
sław Adamski. Od IX 1946 czynny w duszpaster-
stwie wojskowym w Krakowie, Rzeszowie, Katowi-
cach, Gnieźnie, Poznaniu i Skierniewicach. We IX 
1957 został zwolniony z duszpasterstwa wojskowe-
go. Kapłańską posługę sprawował w Górze, Wa-
pienicy, Wirku, Orzeszu, Rudzie Śląskiej i Lubecku. 
W 1962 został mianowany rektorem kościoła pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mysłowi-
cach. Po przejściu na emeryturę mieszkał w My-
słowicach, a od 1997 w Domu Księży Emerytów 
w Katowicach, gdzie zmarł. Pochowany na cmen-
tarzu parafialnym w Żorach. BK

G
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GÓRAL GRZEGORZ, ur. 11 VII 1952, Czę-
stochowa; ordynator oddziału dziecięcego 
w ZOZ Żory w latach 1989-2002; z-ca dyrekto-
ra ds. lecznictwa; w okresie 1993-98 członek pre-
zydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowi-
cach; wyróżniony tytułem kapituły „Zasłużony 
dla lekarzy”; organizator koncertów charytatyw-
nych „Dorośli Dzieciom” i „Studenci-Dzieciom” 
na rzecz dzieci leczonych w oddziale dziecięcym. 
Dzięki koncertom zgromadzony został sprzęt 
medyczny, przeprowadzono remonty i doposażo-
no oddział w meble i sprzęt RTV oraz estetycz-
ne ubrania dla personelu. Organizatorami imprez 
charytatywnych byli Prezydent Miasta, Wydział 
Edukacji i Kultury MOK oraz ZOZ Żory. Stały-
mi sponsorami są: ZUH Euromot, Fundacja Pra-
cownicza Pro-Eko, Elektrownia Łaziska, żorskie 
firmy A-P, Melka, Smak i wielu innych bezimien-
nych darczyńców. W koncertach brały udział ta-
kie gwiazdy jak: kabarety Elita, Rak, Marian Ma-
kula, Marcin Daniec, Babski Kabaret, Krysty-
na Sienkiewicz, Bożena Dykiel, Renata Zarębska, 
Zbigniew Wodecki, Andrzej Rybiński, Józef  Po-
lok, Lothar Dziwoki z zespołem, Czerwone Gita-
ry, KGB. W całym przedsięwzięciu bardzo istot-
ny był udział studentów Wydziału Jazzu i Muzy-
ki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Kato-
wicach. Wielu z nich to już bardzo znani artyści: 
Ania Serafińska, Kuba Badach, Janusz Szrom oraz 
muzycy współpracujący na co dzień z Kayah, Ry-
szardem Rynkowskim i najlepszymi orkiestrami 
jazzowo-rozrywkowymi. 

GÓRECKA LUCYNA, dyrektor Przedszkola 
nr 17 w 1990. um

GÓRECKI AUGUSTYN, ur. 3 I 1925, Żory, 
zm. ?; wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w Wiel-
kiej Brytanii w 1945, żołnierz 1 Dywizji Pancer-
nej gen. Maczka, 8 batalion strzelców. W kampanii 
na zachodzie walczył o Wilhelmshaven – odzna-
czony War Medal 1939-1945. Do kraju powrócił 
z Wielkiej Brytanii w 1945 i zamieszkał w Świer-
klanach Górnych. JD

GÓRECKI FIRMA HANDLOWO-USŁU-
GOWA, laureat Nagrody Miejskiej → Phoenix 
Sariensis za 2008. Firma zajmuje się głównie han-
dlem artykułami motoryzacyjnymi. Działa od 
1990 i zatrudnia obecnie 109 osób. W ubiegłym 
roku zorganizowała dla swych kontrahentów 
i klientów zakrojone na szeroką skalę targi moto-
ryzacyjne. Szef  firmy, Bronisław Górecki, sponso-
ruje lokalne organizacje sportowe i kulturalne. TG

GÓRECKI TOMASZ, ur. 17 XI 1968, Rybnik; 
politolog. Od 1 IV 1999 do 1 IV 2009 rzecznik 
prasowy → Urzędu Miasta Żory; absolwent Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1992-
99 dziennikarz „Nowin”, „Nowin’94” oraz „Try-
buny Śląskiej”. Publikuje też na łamach „Gazety 
Żorskiej”. Jako rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
odpowiedzialny był m.in. za redagowanie „Kurie-
ra Żorskiego” i „Miejskiego Przeglądu Tygodnia”. 
W 2000 wszedł do zespołu wprowadzającego 
w UM system → ISO 9001:2000, a do 2009 był au-
ditorem wewnętrznym ISO. W latach 2004-05 od-
powiedzialny za dostosowanie → Insygniów Miej-
skich do zaleceń Komisji Heraldycznej Min. Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Opracował zasady 
używania → Insygniów Miejskich (przyjęte Uchwa-
łą → Rady Miasta w 2005), jest także autorem cere-
moniału miejskiego. W latach 2007-09 szef  Służby 
Informacyjnej Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. 28 IX 2008 jako pełnomocnik pre-
zydenta miasta wziął udział w aukcji zorganizowa-
nej w Muzeum Miasta Wrocławia i wylicytował XI-
X-wieczną litografię wydaną przez → Aleksandra 
Dunckera, przedstawiającą pałac w Baranowicach. 
Członek → Zespołu ds. Nadawania Nazw Ulicom 
i Placom Publicznym przy Prezydencie Miasta, 
a także członek → Towarzystwa Miłośników Mia-
sta Żory oraz Kolegium Redakcyjnego → „Kalen-
darza Żorskiego”. W 1995 jeden z organizatorów 
III finału → Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w Żorach. Odznaczony Honorowym Medalem 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cze-
skiej za „kultywowanie czesko-polskiej pamięci wo-
jennej” oraz dwukrotnie medalem jubileuszowym 
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→ Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach. 
Ważniejsze publikacje: Insygnia miasta Żory (wraz ze 
→ Zbigniewem Solarskim), Książęta Górnego Śląska 
(wraz z → Marcinem Wieczorkiem), Górny Śląsk 
w Średniowieczu. Mapa historyczno-poglądowa (wraz z → 
Dominikiem Kołodziejem), Historia miasta ogniem 
znaczona, 4 czerwca – 20 lat później. W 2009 po rezy-
gnacji z funkcji rzecznika prasowego na rzecz pracy 
w → Muzeum Miejskim, został zastąpiony na tym 
stanowisku przez → Dorotę Marzędę. TG

GÓRKA BOLESŁAW, ur. 25 VI 1929, zm. 7 
III 2007, Skrzeczkowice; komendant Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Osinach; działacz spo-
łeczny. Syn Franciszka i Walerii z d. Kipka. Na-
ukę zawodu stolarza rozpoczął w Żorach, w za-
kładzie stolarskim Kuśki, a potem Wyrobka. Od 
1950 odbywał 3-letnią służbę wojskową w nie-
zwykle ciężkich warunkach. W 1953 zawarł zwią-
zek małżeński z Bronisławą z d. Szopa z Osin, 
gdzie zamieszkali wspólnie z żoną. W 1954 pod-
jął pracę w szybie wiertniczym w Osinach, w któ-
rych wówczas prowadzono badania geologiczne. 
Po ich zakończeniu pracował jako traktorzysta 
w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Żorach, a od 1958 w Przedsiębiorstwie 
Budowy Szybów i przy budowie KWK „Bory-
nia”. Od 1976 pracował w kopalni „Pniówek”, 
a w 1984 przeszedł na emeryturę. Od 1945 był 
w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Osi-
nach, gdzie pełnił różne funkcje, od szeregowe-
go strażaka do komendanta (w latach 1961-64). 
Z okazji 90-lecia istnienia OSP w Osinach zo-
stał uhonorowany odznaczeniem Złoty Znak 
Związku. Równolegle do 1975 pełnił obowiązki 
kościelnego. Wybudował drewniane przybudów-
ki dla kościoła – jedna stanęła przed wejściem, 
a druga służyła jako zakrystia. Jego dziełem były 
też boczne ławki w kościele i stacje Drogi Krzy-
żowej, do których zainstalował oświetlenie. Wraz 
z żoną ofiarował działkę pod budowę probo-
stwa. BK

GÓRKA JÓZEF, 9 XI 1924; rolnik indywidual-
ny; działacz i społecznik; w latach 1965-72 prze-
wodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Ba-
ranowicach; w 1978 sołtys w Osinach; inicjator 
czynów społecznych w zakresie budowy i utrzy-
mania dróg oraz wodociągów; w 1976 wpisany 
do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. BK

GÓRNIAK, staw hodowlany karpia na Kradzie-
jówce o powierzchni 4 ha. Z roślinności przewa-
ża pałka, występuje także strzałka wodna, jaskier 
wodny i rdestnica. MW

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HAN-
DLOWA, Uczelnia Akademicka działająca w Żo-
rach. Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Han-
dlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 
rozpoczęła się w 1991, kiedy to utworzony zo-
stał Górnośląski Prywatny College Ekonomicz-
ny (GPCE). W 1994 na bazie osobowej i rzeczo-
wej College’u, utworzona została Górnośląska 
Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpi-
sano do rejestru uczelni niepublicznych pod nu-
merem 36. W tym samym czasie GWSH urucho-
miła studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kie-
runkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turysty-
ka i Rekreacja. W 1997 GWSH otrzymała upraw-
nienia do prowadzenia studiów II stopnia (magi-
sterskich) na kierunku Zarządzanie i Marketing. 
W 2002 GWSH,utworzyła Wydział Zamiejscowy 
w Żorach. W ramach tego Wydziału prowadzo-
ne są studia na kierunku Zarządzanie. W listopa-
dzie 2005  Senat oraz Rada Wydziału Zarządza-
nia GWSH podjęły uchwały o utworzeniu przez 
Uczelnię Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycz-
nego w Żorach. W kolejnych latach, na podsta-
wie podobnych uchwał, utworzone zostały Za-
miejscowe Ośrodki Dydaktyczne GWSH w Ra-
dzionkowie, Cieszynie, Jaworznie oraz w Nysie.  
W lutym 2008 roku na podstawie zgody Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Decyzji 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego GWSH 
uruchomiła Zagraniczny Ośrodek Dydaktycz-
ny  w  Wiedniu. W 2005 Wydział Zarządzania 
GWSH w Katowicach otrzymał uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora nauk eko-
nomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 
Tym samym Górnośląska Wyższa Szkoła Han-
dlowa uzyskała status Uczelni Akademickiej. Ak-
tualnie GWSH, w ramach trzech wydziałów oraz 
sześciu zamiejscowych ośrodków dydaktycz-
nych, prowadzi studia na dwunastu kierunkach 
kształcenia. Obecnie GWSH kształci prawie 12 
tys. studentów. Mury Uczelni opuściło dotych-
czas przeszło 20 tys. absolwentów. GWSH po-
szczycić się może również czołowymi miejsca-
mi w rankingach uczelni niepublicznych. 2 miej-
sce w Polsce i 1 miejsce na Śląsku w 2007, 2008 
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oraz w 2009 roku w rankingach „Home & Mar-
ket”, „Wprost”, „Perspektyw” i „Rzeczpospoli-
tej”. 4 miejsce wśród najbardziej renomowanych 
niepublicznych uczelni w Polsce wg raportu The 
Economist Intelligence Unit 2004  oraz 7 miejsce 
w rankingu miesięcznika „Businessman Magazi-
ne” w 2002. TG

GÓRNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK 
BASEBALLU I SOFTBALLU W ŻORACH, 
podstawowym celem związku jest upowszechnia-
nie i rozwój sportu w zakresie dyscyplin baseball 
i softball na terenie województwa śląskiego. Pre-
zesem związku jest Ryszard Chromik. um

GRABIEC-PIERSIAK ELŻBIETA, Mnin; 
redaktor naczelna tygodnika regionalnego „No-
winy”; mieszkanka Żor; absolwentka Wydziału 
Informacji Naukowo-Technicznej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach; od początku swej ka-
riery zawodowej związana z redakcją „Dzienni-
ka Zachodniego” – w latach 1996-2004 dyrek-
tor oddziału tej gazety w Rybniku. W swym do-
robku ma także artykuły w miesięczniku „Śląsk” 
i w ogólnopolskim miesięczniku „Czwarty Wy-
miar”. TG

GRABOWSKI JAN JERZY, ur. 1720, zm. 
1773, Żory; od XI 1750 rektor szkoły w Żorach. 
Był także rektorem chóru kościelnego. Znał ję-
zyk polski, niemiecki oraz łacinę. Uczył mło-
dzież tych języków, a także śpiewu liturgiczne-
go. W 1764 nauczał 33 dzieci. Za czasów kiero-
wania przez Grabskiego szkołą dzieci przynosiły 
nauczycielowi drewno (w zimie) i opłatę za na-
ukę w wysokości od 0,5 do 1 krajcara. Jan Jerzy 
Grabowski skończył swoją służbę w 1773, gdy 
zmarł w wyniku choroby przewodu pokarmowe-
go. Za jego czasów rozpoczęto reformę szkoły 
w duchu tzw. szkoły żagańskiej. MW

GREŃ KAROL, mieszkaniec Żor; były powsta-
niec – uczestnik powstań śląskich; działacz spo-
łeczny; aresztowany w pierwszych dniach okupa-

cji niemieckiej, przekazany został do obozu kon-
centracyjnego. Brak jest informacji o nazwie obo-
zu. Nieznane są dalsze losy tego więźnia. JD

GROBLA, naturalnie podłużne wzniesienie 
w dolinie małej rzeczki (bez nazwy) przy ul. Wo-
dzisławskiej w Roju. MW

GRÜNFELD IGNATZ IZAAK, ur. 11 I 1825, 
zm. 27 XII 1897, Katowice; architekt; mistrz 
i przedsiębiorca budowlany; projektant i budow-
niczy najbardziej reprezentacyjnych budynków 
w Katowicach oraz w okolicznych miastach; 
mieszkaniec Żor. Urodził się w rodzinie han-
dlarza skórą, Hirschela Grünfelda. Jego przod-
kowie pochodzili ze starego żydowskiego rodu 
związanego z morawskim miastem Jihlowice. 
Rodzina przeniosła się do Woszczyc, a w 1817 
do Żor. Nie wiadomo u kogo i kiedy termino-
wał, wiadomo natomiast, że swą karierę zaczy-
nał od prostego murarza. Do Katowic przybył 
w 1855. Ówczesna przemysłowa wieś przecho-
dziła gwałtowną transformację i modernizację, 
której kolejnym etapem było nadanie Katowi-
com praw miejskich w 1865. W dokumentach 
budowlanych Katowic jego nazwisko pojawia 
się po raz pierwszy w 1877. Był wówczas mi-
strzem budowlanym kamienicy przy dzisiejszej 
ul. Warszawskiej 5. Jego firma zaprojektowała 
i wykonała kilkadziesiąt najbardziej reprezenta-
cyjnych budynków w Katowicach i okolicznych 
miastach oraz posiadała własną cegielnię i od-
krywkę gliny. Elewacje wznoszonych przez nie-
go budynków cechowały niezwykle bogate sece-
syjne zdobienia. Od 1865 aż do śmierci zasiadał 
w Radzie Miejskiej Katowic. Mieszkał w swo-
jej willi wzniesionej w 1870 przy ul Warszaw-
skiej 12. Zmarł w Katowicach i został pocho-
wany na kirkucie przy dzisiejszej ul. Kozielskiej. 
Z sześciu jego synów dwaj, Hugo i Max, konty-
nuowali profesję ojca i rozwijali firmę. BK

GRUPA TEATRALNA „FANABERIA”, 
działała przy Miejskim Ośrodku Kultury od III 
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2007 do XI 2009. Tworzyło ją 10 żorskich li-
cealistów, zaś reżyserem wszystkich sztuk była 
opiekunka artystyczna grupy, Ewa Wodniak. 15 
VI 2008 ”Fanaberia” zdobyła swoim wykona-
niem spektaklu Upiór główną nagrodę (pro-
fesjonalne nagranie wystawianego spektaklu) 
na „Festiwalu Młodych” 2008, organizowa-
nym przez Młodzieżową Radę Miasta Mysłowi-
ce i MCK w Mysłowicach. GT „Fanaberia” ma 
na koncie następujące spektakle: Ocalić od zapo-
mnienia, Igraszki z diabłem, Polowanie na lisa, Pier-
ścień i róża, Upiór, Tango. IP

GRUPA TWÓRCZA „ATELIER”, stowarzy-
szenie założone przez → Ewę Rotter-Płócien-
nikową, grupujące żorskich artystów plastyków. 
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz 
własnej twórczości artystycznej, popularyzacja 
sztuk pięknych wśród społeczeństwa, szeroko 
pojęta edukacja plastyczna. iw

GRUSZKA ANTONI, ur. 1879, Żory, zm. 
1974; piekarz; powstaniec. Od 1919 zaprzysię-
żony w POW GŚl. Brał czynny udział w wal-
kach podczas II powstania śląskiego w rejonie 
Kochłowic i 1921 w pułku żorskim. Działacz 
plebiscytowy w Żorach. JD

GRUSZKA AUGUSTYN, ur. ?, zm. 17 III 1941; 
mieszkaniec Żor; były powstaniec – uczestnik 
powstań śląskich; aresztowany w 1940 i przeka-
zany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie. JD

GRUSZKA STANISŁAW, mieszkaniec Żor; 
były powstaniec – uczestnik powstań śląskich; 
aresztowany w 1939 i przetrzymywany przez 
dłuższy czas w więzieniu w Rybniku. Po jakimś 
czasie został zwolniony do domu. Brak informa-
cji o jego dalszym losie. JD

GRYMEL ELŻBIETA, ur. 1954, Żory; pi-
sarka. Wczesne dzieciństwo spędziła na „sta-
rym mieście”, które jawi się często w jej opo-
wieściach jako „miejsce magiczne”. Z wykształ-
cenia jest plastyczką, a z zamiłowania pisarką. 
Debiutowała w 1983 w „Kronikach Rybnic-
kich”. Od niemal 30 lat publikuje swoje utwo-
ry na łamach prasy regionalnej („Nowiny” w la-
tach 1986-94, 2003-04 oraz od 2009 do na-
dal) i ogólnopolskiej (m.in. „Bluszcz” 2009). 
Są to podania, legendy i opowieści z oko-
lic Żor, oparte na zasłyszanych wątkach ludo-
wych, oraz opowiadania współczesne. Autor-
ka często sama ilustruje swoje dzieła. Od 1996 
współpracuje z „Kalendarzem Żorskim”. Po-
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dania i legendy żorskie drukowała też w „Ga-
zecie Żorskiej” w latach1996-98. Wraz z Zofią 
Przeliorz napisała podania i legendy żorskie za-
warte w książce Żory piórem i pędzlem 2, wydanej 
w 2003, a w 2009 została współautorką wyda-
nia Żory piórem i pędzlem 3 (legendy śląskie z oko-
lic Żor). Zajęła 3. miejsce w żorskim konkursie 
literackim Szkryflomy po ślonsku (2007) i 1. loka-
tę w konkursie Żorskie opowieści (2009) za utwór 
Córka kata. Uzyskała również nagrodę za publi-
kację w miesięczniku „Bluszcz” (V 2009). W la-
tach 80. współpracowała z TMMŻ przy przy-
gotowaniu konkursów „Co wiesz o Żorach?” 
i corocznie odwiedzała żorskie szkoły podsta-
wowe, gdzie opowiadała zapisane przez siebie 
legendy. Obecnie od kilku lat pisze teksty gwa-
rowe dla małych artystów z Kółka Regional-
nego w Szkole Podstawowej nr 16 w Żorach. 
Ma na swoim koncie także kilka indywidual-
nych i zbiorowych wystaw malarskich zarówno 
w kraju (w latach 1983-91 i 1997), jak i zagrani-

cą (Czechy 1997), oraz wyróżnienie za ilustra-
cje do legendy O dzielnym księciu Raciborze (Ra-
cibórz 2006). Od 2005 nadal czekają na kolejkę 
do druku jej Scenki i monologi śląskie. LB

GRZEGORZ Z ŻOR, ur. ?, zm. ?; pleban żor-
ski. Został nim zapewne po → Piotrze Rostku. 
Nie ma pewności co do jego pochodzenia. Jed-
nakże wydaje się, że pochodził z lokalnej spo-
łeczności górnośląskiej. Wiemy o nim niewiele. 
Pojawia się na kartach pierwszego urbarza żor-
skiego z 1534. Był wówczas nie tylko plebanem 
żorskim, ale również, idąc w ślady swoich po-
przedników, należał także jako kanonik do ka-
pituły kolegiackiej w Raciborzu. Z majątku pań-
stwa żorskiego jako pleban uzyskiwał 16 flore-
nów. Do pomocy miał kaznodzieję niemieckie-
go, który pobierał 8 florenów. Nie znamy czasu 
ustąpienia lub śmierci Grzegorza, ale najpew-
niej nastąpiło to około połowy XVI w. Był jed-
nym z ostatnich plebanów pełniących posługę 
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według zasad konfesji katolickiej przed zwycię-
stwem w mieście prądów reformacyjnych. MW

GRZONKA JAN, ur. 1874, Racibórz, zm. 
1934; działacz społeczno-polityczny. Zdobył 
wykształcenie rolnicze. Działał w polskich or-
ganizacjach kulturalno-oświatowych w pow. ra-
ciborskim. Był członkiem m.in. Rady Nadzor-
czej Banku Ludowego w Raciborzu oraz Spół-
ki Budowlanej „Strzecha” (1911). W czasie ple-
biscytu organizował polskie kółka rolnicze 
w pow. raciborskim, rybnickim i kozielskim. 
W 1921 został wiceprzewodniczącym Śląskiego 
Związku Kółek Rolniczych w Bytomiu. Uczest-
niczył w powstaniach śląskich. Po 1922 dzier-
żawił majątek Brodek w Roju (obecnie w gra-
nicach Żor). Działał w Chrześcijańskiej Demo-
kracji; był członkiem Rady Naczelnej Narodo-
wego Związku Powstańców i Byłych Żołnierzy 
oraz posłem na Sejm Śląski II i III kadencji. JD

GRZONKA JOACHIM, radny Rady Miasta 
od 1 VII 1994 do 19 VI 1998, od 3 XI 1998 
do 10 X 2002, od 18 XI 2002 do 26 X 2006, od 
27 XI 2006 do nadal. um

GUSNAR WALENTY VON KOMORNO, 
w 1612 wzmiankowany jako właściciel Brod-
ku (obecnie w dzielnicy Rój). W XVII w. wła-
ścicielami ziemskimi dawnych dóbr rycerskich 
w Brodku i przyległej Rogoźnej byli Jerzy i Wa-
cław Gusnarowiczowie. W 1920 obszar dworski 
domeny w Brodku wynosił 251 ha, w Rogoź-

nej 344 ha. W latach międzywojennych mają-
tek ziemski został rozparcelowany. Po dawnym 
dworze zachował się pałacyk mieszkalny daw-
nych właścicieli majątku. JD

„GWARKÓW” OSIEDLE (w dzielnicy Rój), 
osiedle zbudowane w latach 1986-89 w Roju, w re-
jonie kopalni węgla kamiennego o ówczesnej na-
zwie „Związku Młodzieży Polskiej” (ZMP), od-
danej do użytku 3 XII 1979. Kopalnia zatrudnia-
ła około 4000 pracowników, a jej dobowe wydo-
bycie sięgało ponad 3000 ton węgla. Do istnieją-
cego już wtedy hotelu robotniczego dobudowano 
sześć pięciokondygnacyjnych budynków, uzysku-
jąc 240 mieszkań. Przeznaczono je dla rodzin gór-
ników i pracowników kopalni, której nazwę zmie-
niono na Kopalnia Węgla Kamiennego „Żory”. 
W pierwszym okresie funkcjonowania osiedle po-
siadało przychodnię lekarską z apteką, sklepy i ka-
wiarnię, place zabaw dla dzieci i kino. Wybudowa-
no ośrodek rekreacyjny z otwartym basenem funk-
cjonującym w okresie letnim. W wyniku zmian ma-
kroekonomicznych kopalnia „Żory” została za-
mknięta. Część majątku po kopalni została sprze-
dana, a resztę, której nie udało się sprzedać, przeję-
ło miasto: ośrodek rekreacyjny, budynek po byłym 
hotelu pracowniczym, biurowiec po zamkniętej ko-
palni i niedokończona budowla w centrum osiedla. 
Jedynie budynek dawnego hotelu pracowniczego 
zagospodarowany został na mieszkania komunal-
ne, a ośrodek z basenem służą mieszkańcom mia-
sta do dziś. Pod koniec lat 90. urządzono na osiedlu 
około 80 mieszkań socjalnych, noclegownię i świe-
tlicę dla bezdomnych. BK

GWOŹDZIK BERNARD, ur. 21 VIII 1942, 
Żory; radny i z-ca Prezydenta Miasta w okresie od 3 
X 1994 do 3 XI 1998 i od 19 XI 2002 do 31 I 2005; 
w latach 1998-2002 radny i członek Zarządu Miasta 
Żory. Od 1994 nieprzerwanie zajmował się służ-
bą zdrowia. Członek, a następnie przewodniczący 
Rady Społecznej SP ZOZ, później przez pewien 
czas równocześnie przewodniczący Rady Nadzor-
czej M ZOZ przez okres 2 kadencji; główny au-
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tor przekształceń żorskiego szpitala i Pogotowia 
Ratunkowego w N ZOZ i spółkę zo.o.; współau-
tor powstania pierwszych Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w dawnym przedszkolu na os. Korfantego; 
współautor powstania świetlicy integracyjnej na os. 
Pawlikowskiego; współautor powstania w Żorach 
Powiatowego Urzędu Pracy; członek, a następ-
nie przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnie-
nia w Rybniku; współinicjator powstania Stowarzy-
szenia „Bezpieczne Miasto” – przez 2 kadencje wi-
ceprzewodniczący Stowarzyszenia, a od 2007 prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Strze-
leckiego Bractwa Kurkowego, a w 2009 Marsza-
łek Prawy bractwa; przewodniczący rady miejskiej 
SLD przez 5 kadencji; w 2007 wyróżniony Złotą 
Honorową Odznaką Za Zasługi dla Woj. Śląskie-
go, wcześniej m.in. Kawalerskim Krzyżem Orderu 
Odrodzenia Polski. bw

H
 

HABSBURGOWIE, dynastia władców z terenu 
Austrii. Po 1526 objęli tron Czech, tym samym sta-
li się też władcami zwierzchnimi księstw śląskich, 
a więc i leżących na terenie księstwa opolsko-raci-
borskiego Żor. Dynastia sprawowała władzę nad 
Śląskiem aż do 1740. Kilku z nich podjęło decyzje 
dotyczące bezpośrednio Żor.
Ferdynand I, ur. 1503, zm. 1564; w 1532 udało 
mu się przejąć, wbrew Jerzemu Hohenzollernowi, 
księciu karniowskiemu, schedę po zmarłym → Ja-
nie II Dobrym, księciu opolsko-raciborskim. Na-
kazał sporządzenie urbarzy dla majątków górnoślą-
skich, w tym dla Żor (1534).
Ferdynand II, ur. 1578, zm. 1637; jego bezkom-
promisowa postawa wobec reformacji przyczyni-
ła się do wybuchu wojny zwanej trzydziestoletnią. 
Jego działania przyczyniły się do restytucji katoli-
cyzmu w Żorach. W 1629 wydał edykt restytucyj-
ny, który przywracał katolikom ich kościoły do sta-
nu z 1552.
Karol VI Habsburg, ur. 1685, zm. 1740;  w 1740 
potwierdził dla Żor kupno w dziedziczne posia-
danie majątku żorskiego. Również za jego rządów 
w latach 1722-23 uregulowano kwestie podatku 
gruntowego (tzw. kataster karoliński), który rów-
nież spisano dla Żor.

Maciej I, ur. 1557, zm. 1619; dla Żor jego postać 
jest o tyle ważna, że po Rudolfie II potwierdził 
w 1611 akt wykupu przez miasto majątku państwa 
żorskiego. MW

„HADEX” CENTRUM ZAOPATRZENIA 
BUDOWLANEGO, laureat Nagrody Miejskiej 
→ Phoenix Sariensis za 2001. Jest jedną z dzie-
sięciu największych hurtowni materiałów budow-
lanych w Polsce. Działania firmy koncentrują się 
na poszukiwaniu produktów najnowszych techno-
logii budowlanych. TG

HAGEMAJER STANISŁAW, w 1924 sprawo-
wał funkcję dyrektora Gimnazjum i Liceum w Żo-
rach. Wprowadził język polski jako język wykłado-
wy w gimnazjum żorskim. Uczył rysunków oraz ję-
zyka polskiego. MW

HALA SPORTOWA, Budowa tego obiektu przy 
ul. Folwareckiej rozpoczęła się w 1998. Oddano 
ją do użytku 30 IV 2000,zaś jej oficjalne otwar-
cie nastąpiło 3 VI 2000. Koszt budowy wyniósł  
7 mln 760 tys. 222 zł, z czego 2 miliony pokryły 
wypuszczone na ten cel → obligacje komunalne.  
Jest to obiekt przeznaczony do rozgrywania gier 
sportowych o randze międzynarodowej w takich 
dyscyplinach jak piłka ręczna, siatkówka, koszy-
kówka, tenis ziemny i stołowy, badminton, gim-
nastyka artystyczna, akrobatyka i sporty walki. 
Rozgrywana tam także zawody bokserskie i tur-
niej rugby na wózkach. Płyta boiska ma rozmiar 
24 na 44 metry, zaś na widowni znajduje się 701 
stałych miejsc. Hala wykorzystywana jest także do 
organizacji masowych imprez kulturalnych, tar-
gów handlowych i przemysłowych, okoliczno-
ściowych wystaw hobbystycznych (np. kotów ra-
sowych) itp. Jest administrowana przez → Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. TG

H
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HALLACZ ADAM FRANCISZEK, mieszcza-
nin żorski oraz członek rady miejskiej. Nie znamy 
dokładnej daty objęcia przez niego urzędu burmi-
strza miasta. Był nim na pewno od wiosny 1676, 
gdy jako wdowiec po śmierci swej pierwszej żony 
(urodziła mu dwie córki) zawarł kolejny związek 
małżeński z Elżbietą Spohr, córką żorskiego bal-
wierza i chirurga, Hermana Spohra. Ten ustalił dla 
niej posag w V 1676. Dwa lata później burmistrz 
był członkiem komisji mającej rozstrzygnąć spór 
o wysokość podatków pewnego majątku w Pszo-
wie. Urząd burmistrza pełnił jeszcze w począt-
kach 1683. Jeszcze jako burmistrz sprzedał swój 
dom w 1689 Marcinowi Lazarkowi. Miał syna Je-
rzego z małżeństwa z Elżbietą Spor. Zmarł za-
pewne na przełomie lat 1691-92. MW

HALLACZ JERZY, mieszczanin żorski oraz 
członek rady miejskiej; syn burmistrza Adama 
Franciszka Hallacza. Pierwszy raz pełnił funk-
cję burmistrza w 1718. Został wówczas wybra-
ny do Landtagu (sejmiku krajowego) Śląskiego. 
Po śmierci Jana Frysztackiego, który ponow-
nie został burmistrzem, Jerzy Hallacz objął jego 
urząd. Przeprowadził w Żorach nowe oszacowa-
nie majątków celem ustalenia podstaw do podat-
ku gruntowego (kataster karoliński). Spis przez 
niego podpisany złożono w Opolu w 1723. Swój 
urząd przestał pełnić w końcu 1726. Ponownie 
burmistrzem był od końca 1733. Na początku 
1741 brał udział w zebraniu lojalnych poddanych 
wobec domu cesarskiego (cesarzowej i królowej 
Marii Teresy), przedstawicieli księstw górnoślą-
skich, połączonego z mszą w intencji zmarłego 
cesarza. W styczniu, kwietniu, a następnie w VIII 
1742 uczestniczył w zebraniach stanów w Koźlu. 
Obowiązki burmistrza przestał pełnić zapewne 
w 1743. Następnie był prokonsulem aż do swej 
śmierci w 1746. Został pochowany w krypcie 
przed głównym ołtarzem. MW, JD

HALLACZ KRZYSZTOF FRANCISZEK, 
ur. ?, zm. 1668; pochodzący z Żor z rodziny 
mieszczańskiej. Był bratem burmistrza Adama 
Hallacza. W 1646 po ukończeniu seminarium 
duchownego został wikarym w Żorach. W 1653 
po odejściu kanonika Sendeciusa ustanowiony 
plebanem. Jeszcze w końcu 1652 został kanoni-
kiem raciborskim. Nowy pleban rozpoczął stara-
nia celem wyegzekwowania sum przeznaczonych 

na fundacje ołtarzowe sięgające XV w. Proceso-
wał się m.in. z sukiennikami żorskimi. Często 
wyjeżdżał do Wrocławia i dlatego do pomocy za-
trudnił dwóch wikarych. Za jego rządów w pa-
rafii doszło do tragicznego pożaru w 1661. Już 
w ciągu następnego roku częściowo odbudował 
kościół. Był niezwykle energiczną postacią. Do 
1668 doprowadził do zakończenia ważniejszych 
prac w kościele dzięki zbiórce pieniężnej oraz 
sprzedaży części sreber kościelnych. Wspierany 
przez brata burmistrza doprowadził do powro-
tu do kościoła katolickiego wielu ewangelików. 
W końcu życia poważnie chorował. MW

HALLATSCH ADAM, burmistrz Żor, piastują-
cy swój urząd w latach 1662-92. JD

HALLATSCH ALEKSANDER, żorzanin, 
w połowie XIX w. wychowywał ośmioro dzieci. 
Spośród nich dwóch synów, Franciszek i Paweł, 
wyuczyli się fachu zegarmistrzowskiego u stry-
ja Karola. Od co najmniej 1888 rodzinny warsz-
tat Hallatschów mieści się w tym samym miejscu 
w rynku. Po 1918 nazwisko Hallatsch spolszczono 
na Hałacz. JD

Polichromowane, drewniane epitafium Krzysztofa Hallacza

H
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HALLATSCH JERZY, syn Jerzego; odnoto-
wany w kronice Weltzla w związku z zawarciem 
przez niego małżeństwa z Joanną Hubsztyk. 
Świadkiem na ich ślubie był Paweł Hallatsch. za-
wiadowca kasy miejskiej. JD

HALLATSCH PAWEŁ JERZY, ur. ?, zm. 26 
VIII 1756; senator. Zmarł w wieku 96 lat. Pocho-
wany pod dzwonnicą. JD

HAŁACZ ADAM, syn Józefa, uzyskał tytuł mi-
strza zegarmistrzostwa w 1975. Przejął też ro-
dzinny zakład, w którym pracuje wraz z żoną Ga-
brielą i córką Heleną. Zakład zmienił profil – jest 
sklepem, w którym świadczy się zegarmistrzow-
skie usługi. JD

HAŁACZ JÓZEF, ur. 13 III 1914, zm. 1990; 
syn Pawła, zegarmistrz. Wyuczył się zawodu 
w 1932. Przez wiele lat prowadził zakład wraz 
z ojcem, ale z przerwą w czasie wojny. Po powro-
cie z wojny, otwarł wraz z bratem Janem zakład 
na Dolnym Przedmieściu. Ożenił się z Heleną 
Jabłonką, a w 1947 uzyskał tytuł mistrza zegar-
mistrzostwa i złotnictwa. Do 1958 odbudowy-
wał w rynku ojcowiznę, ale wcześniej odtworzył 
warsztat na parterze. W wolnych chwilach grał 
w piłkę nożną w klubie „Kolejarz”. Pracował 
do śmierci w 1990, chociaż od przejścia na eme-
ryturę w 1984 zatrudniał go syn Adam. Spośród 
czterech synów Józef, Adam i Karol zostali ze-
garmistrzami. Antoni został geografem. Józef  
Hałacz wyuczył zawodu blisko dwudziestu ze-
garmistrzów, nie licząc synów. JD

HAŁACZ KAROL, ur. 1952; syn Józefa. Pod 
okiem ojca zdobył tytuł czeladnika w 1970. Oże-
nił się z Haliną Figas, z którą przez wiele lat dzia-
łał w żorskim harcerstwie. Na zapleczu ojcowizny, 
przy ul. Bagnistej, wybudował dom i otworzył za-
kład zegarmistrzowski. Ma dwie córki, Joannę 
i Barbarę, oraz syna Piotra. JD

HAŁACZ PAWEŁ, ur. 21 I 1884, zm. 30 I 1945; 
syn Aleksandra, zegarmistrz. Wyuczył się fachu 
zegarmistrzowskiego u stryja Karola. Bezdziet-
ny Karol zapisał Pawłowi warsztat mieszczący 
się w rynku. Warsztat był świetnie wyposażony, 
a mistrz Paweł słynął z rzetelności. Paweł miał 
dwie córki, Hildegardę i Gertrudę, oraz dwóch 

synów, Jana i Józefa. Obydwaj wyuczyli się fa-
chu pod okiem ojca. Urodzony w 1914 Józef  no-
sił spolszczone nazwisko, natomiast Jan pozostał 
przy dawnej pisowni. Podczas ostrzału artyleryj-
skiego miasta Paweł wraz z zięciem zginęli na pro-
gu domu, a dom i warsztat legły w gruzach. JD

HAMERLAK FRANCISZEK, ur. 3 X 1904, 
Wiedeń, zm. 22 I 1943, KL Majdanek; nauczyciel 
śpiewu i muzyki. Urodził się rodzinie urzędni-
ka skarbowego Wincentego i Bożeny z d. Czaja. 
Po powrocie do Polski wraz z rodziną zamiesz-
kał w Białej, w dawnym województwie krakow-
skim. W 1918 ukończył tam szkołę wydziałową, 
a następnie dwa kursy Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego. W latach 1925-27 był uczniem 
Państwowego Męskiego Seminarium Nauczy-
cielskiego w Pszczynie, gdzie w 1927 otrzymał 
świadectwo dojrzałości uprawniające do peł-
nienia obowiązków tymczasowego nauczycie-
la w szkołach powszechnych. 1 IX tego same-
go roku objął posadę nauczyciela szkoły po-
wszechnej w Żorach. Bardzo szybko związał się 
z działającym w mieście od 1912 Towarzystwem 
Śpiewaczym „Feniks”. Już w 1929 został dyry-
gentem chóru, który za jego kadencji pracował 
bardzo intensywnie. W ciągu jednego roku chór 
występował aż 23 razy, zdobywając coraz więk-
sze uznanie mieszkańców miasta. Od 1930 był 
głównym dyrygentem, a w latach 1935-38 jed-
nocześnie prezesem tego Towarzystwa. W cza-
sie jego dyrygentury chór „Feniks” brał udział 
w różnych zjazdach śpiewaczych. Przez cały ten 
czas nie zaniedbywał pracy zawodowej i podno-
sił swoje kwalifikacje. W latach 1932-34 łączył 
pracę ze studiami w Instytucie Pedagogicznym 
w Katowicach. Po zdaniu egzaminów i napisaniu 
pracy dyplomowej pt. Inteligencja a warunki socjal-
ne i dziedziczne dzieci 13-letnich w szkole powszech-
nej w Żorach otrzymał dyplom ukończenia Insty-
tutu. W tym okresie zawarł związek małżeński 
z Julią z Leśniańskich. Z tego związku urodzi-
ło się dwoje dzieci, Bogumił i Bożena. Mieszkał 
w Żorach wraz z rodziną. Jego praca zawodowa 
i działalność społeczna znalazły uznanie woje-
wody śląskiego dr Michała Grażyńskiego, który 
w 1938 uhonorował go dyplomem i Brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę. Od tego roku 
Franciszek Hamerlak rozpoczął naukę śpiewu 
i muzyki w gimnazjum żorskim. W 1940, tak jak 
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inni dyrygenci i działacze Towarzystwa Śpiewa-
czego „Feniks”, został aresztowany. Hitlerowcy 
wywieźli go do obozu koncentracyjnego na Maj-
danku. Tam udało mu się przeżyć trzy lata. JD, BK

HAMERSKI JAN, ur. 27 IV 1946, Komprach-
cice; radny Rady Miasta od 1 VII 1994 do 19 VI 
1998, od 3 XI 1998 do 10 X 2002; w I kadencji 
przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, w dru-
giej członek Komisji Rozwoju i Budżetu. Osią-
gnięcia: podjęcie inicjatywy modernizacji basenu 
krytego i budowy hali widowiskowo-sportowej, 
inicjatywa rozbudowy parku na terenie byłej ce-
gielni, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Nie-
pełnosprawnych Umysłowo w Żorach. bw

HANSLIK JULIAN, ur. 13 IV 1907, Żory, zm. 
18 III 1970, Chorzów; lekarz ogólny i przemysło-
wy; syn Pawła, działacza narodowego. Gimnazjum 
ukończył w Mikołowie. W 1933 uzyskał w Pozna-
niu dyplom lekarza. Na studiach był członkiem 
Związku Akademików Ślązaków. W latach 1933-
36 pracował w szpitalach Spółki Brackiej. W 1936 
zamieszkał w Chorzowie, gdzie był lekarzem Kas 
Chorych. Podczas wojny uczestniczył w sanitaria-
cie AK, po wojnie pracował jako lekarz domowy 
Ubezpieczalni Społecznej, później lekarz przemy-
słowy oraz kierownik Zakładu Lecznictwa Zapo-
biegawczego Kopalni „Polska”. JD

HANSLIK PAWEŁ, ur. 1856, zm. 1928, Krzy-
żowice; kupiec; działacz narodowy w Żorach. 
Ukończył szkołę ludową. W 1904 osiadł na sta-
łe w Żorach, w 1906 zawarł związek małżeński 
z pochodzącą z patriotycznej polskiej rodziny 

Anną z d. Rojek – późniejszą działaczką żorskie-
go Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincen-
tego à Paulo oraz Zarządu Katolickiego Towarzy-
stwa Polek, zmarłą w III 1938. Odegrał znaczną 
rolę w polskim życiu narodowym na Śląsku. Był 
jednym z założycieli czasopisma „Górnoślązak” 
– dziennika informacyjno-politycznego, wydawa-
nego w latach 1901-33 w Katowicach, a od 1922 
będącego organem prasowym Chrześcijańskiej 
Demokracji. Współpracownik Wojciecha Kor-
fantego, kandydował w wyborach do Reichsta-
gu (1903). W okresie kampanii plebiscytowej był 
członkiem Polskiego Komitetu Plebiscytowego 
w Żorach. W latach międzywojennych dał się po-
znać jako aktywny działacz Chrześcijańskiej De-
mokracji w Żorach i z jej ramienia był przez kil-
ka lat przewodniczącym Rady Miejskiej w Żorach. 
W 1918 wraz z żoną nabył położoną na żorskim 
rynku restaurację „UL”. BK

HAŃCÓWKA, ulica i rejon miasta w dzielni-
cy Powstańców Śląskich, przy granicy z Rogoź-
ną. Znajdują się tam domy jedno- i dwurodzinne 
z przydomowymi ogródkami, łąki i pola upraw-
ne.  MW, TG

HARCERSTWO → ruch harcerski, → ZHP

HARLAK TERESA, p.o. Komendanta Straży 
Miejskiej od 2 XI 1995 do 30 VIII 1996; Komen-
dant SM od 1 IX 1996 do 30 IV 1997; Naczel-
nik Wydziału Spraw Społecznych UM od 15 IV 
1999. um

HEBDA ZENON, radny Rady Miasta od 3 XII 
1998 do 10 X 2002, od 18 XI 2002 do 26 X 2006, 
od 27 XI 2006 do nadal. um

HENKE FRANZ IGNATZ, ur. 8 IV 1797, Łu-
bowice k. Raciborza, zm. 18 III 1891, Wodzisław; 
nauczyciel w Żorach. Jego ojcem był Józef  Hen-
ke, nauczyciel i organista w Łubowicach. Mając 11 
lat, Franz Ignatz Henke przybył do Zauditz, by 
tam poszerzać swą znajomość języka niemieckie-
go. W X 1810 przeniósł się do ówczesnego gim-
nazjum cystersów w Rudach, gdzie po zdaniu 
egzaminu pozostał do 1814. Następnie przygo-
towywał się u swego ojca do zawodu nauczycie-
la. W VI 1815 został przyjęty do seminarium na-
uczycielskiego we Wrocławiu. Po zdaniu egzami-
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nu dojrzałości w 1817 został przyjęty jako drugi 
nauczyciel w szkole miejskiej w Żorach. Po zawar-
ciu w 1818 małżeństwa z Józefiną z d. Tyrk, wdo-
wą po urzędniku gospodarczym Maju, kilkakrot-
nie bezskutecznie prosił o podwyższenie swojego 
uposażenia. W 1821 przeniósł się do Wodzisławia 
Śląskiego i tam przejął miejsce pierwszego na-
uczyciela. W latach 1860-64 opublikował kronikę 
Wodzisławia zatytułowaną Chronik der Stadt und 
freien Minderstandesherrschaft Loslau in Oberschlesien 
(Kronika miasta i wolnego mniejszego państwa stanowego 
Wodzisław na Górnym Śląsku) od czasów najdaw-
niejszych do 1864. W 1867 obchodził jubileusz 
50-lecia pracy zawodowej i otrzymał Królew-
ski Order Domu Hohenzollernów IV klasy, zaś 
w 1877 Order Korony. W 1881 przeszedł w stan 
spoczynku. JD

HEJNAŁ MIEJSKI → INSYGNIA MIEJ-
SKIE

HERB ŻOR → INSYGNIA MIEJSKIE

HERĘŻLAK BARBARA, p. o. Kierownika Re-
feratu w Wydziale Urbanistyki i Architektury UM 
od 16 IX 1996 do 31 III 1998; Kierownik Refera-
tu w tym wydziale od 1 IV 1998 do 15 I 2001. um

HERMAN EWELINA, ur. 1924, Stryj, zm. 11 
II 2010, Żory; jej ojciec, sędzia z zawodu, pełnił 
obowiązki prezesa sądu. Nosiła słynne dziś nazwi-
sko Sosabowski. W czasie II wojny światowej była 
słuchaczką tajnych kompletów oraz sanitariusz-
ką AK. W 1945, już bez zmarłego przed wojną 
ojca, przybyła wraz z całą rodziną jako repatriant-
ka do Polski. Zamieszkała w Zabrzu, gdzie pod-
jęła pracę w Zjednoczeniu Węglowym, by pomóc 
młodszemu rodzeństwu. Jednocześnie kończy-
ła Liceum Przyrodnicze. W 1946 zdała egzamin 
wstępny na medycynę na Uniwersytecie Wrocław-
skim i zamieszkała w zrujnowanym Wrocławiu. 
Dojazdy na studia odbywała w towarzystwie ko-
legi z uczelni, Józefa Hermana z Rudy Śląskiej, 
późniejszego jej męża. Absolutorium na uczelni, 

która przekształciła się w Akademię Medyczną, 
uzyskała w VI 1951, zaś dyplom pół roku później. 
W tym samym czasie studia ukończył Józef  Her-
man. Obowiązywał ich nakaz pracy. Oboje trafi-
li do Żor. Przez rok Ewelina dojeżdżała do pra-
cy w Poradni Przeciwgruźliczej w Rybniku, zaś 
Józef  podjął pracę w żorskim szpitalu. Pobrali 
się w 1952. W 1954 urodził im się syn Krzysz-
tof, a w 1959 córka Barbara. W 1951 doktor Jó-
zef  Herman rozpoczął, trwającą nieprzerwanie 35 
lat, służbę w żorskim szpitalu. Pozostał w pamięci 
jako znakomity chirurg (zrobił specjalizację dru-
giego stopnia) i diagnostyk. Zmarł w 1987.
Ewelina Herman zatrudniła się w Żorach w 1953, 
w Ośrodku Zdrowia przy ul. Dworcowej, którym 
po odejściu doktora Łypka kierowała przez pięć 
lat. Była pierwszym powojennym lekarzem dzie-
cięcym w Żorach i jedynym przez 15 lat. Zrobi-
ła specjalizację z medycyny szkolnej. Przeszła 
na emeryturę w 1985, jednak nadal pracowała 
na pół etatu. Zwolniono ją z przychodni w 1994. 
Swą długoletnią służbę lekarską zakończyła po 45 
latach, w tym 44 w żorskim lecznictwie. JD

HERMAN KAZIMIERZ, ur. 6 IV 1927; Uro-
dził się jako siódme, najmłodsze dziecko Józe-
fa i Ludwiny z Grabów, którzy przybyli do Żor 
z Pielgrzymowic. W rodzinie Hermanów ro-
dzili się kolejno: Franciszek (1905-85), Łucja 
(1908-70), Jan (1913-40), Helena (1915), Anna 
(1920), Bolesław (1924) i Kazimierz (1927). Po 
ukończeniu szkoły powszechnej został skiero-
wany na przymusowe roboty. Dzięki pomocy 
polskiego lekarza, który orzekł o jego niezdol-
ności do pracy na roli, „Arbeitsamt” skierował 
go na naukę zawodu do zduna Szymury w Żo-
rach. W okresie okupacji związany był niefor-
malnie z grupą młodych Polaków skupionych 
wokół Mariana Wojciechowskiego – brata zna-
nego adwokata. Organizował on dla młodzieży 
wspólne słuchanie audycji radia londyńskiego, 
starszych uczył języków obcych, stenografii i pi-
sania na maszynie, młodszym organizował wy-
cieczki w góry. Był dla młodych żorzan wzorem 
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do zachowania przez nich własnej, polskiej toż-
samości. W III 1945 Rosjanie zabrali wielu męż-
czyzn do kopania okopów w okolicach Studzion-
ki. Wśród nich był również Marian Wojciechow-
ski, który zginął 1 III 1945 w Borkach (między 
Warszowicami a Studzionką) zastrzelony przez 
niemieckiego snajpera. W 1944 Kazimierz, mając 
zaledwie 17 lat, został wcielony do Wehrmach-
tu. Do Żor powrócił w VIII 1945. Zamieszkał 
z rodzicami, gdyż ich dom legł w gruzach pod-
czas działań wojennych. Zawodowo związany od 
1951 z powstałym wówczas Miejskim Przedsię-
biorstwem Remontowo-Budowlanym, w którym 
pracował 38 lat jako majster i kierownik wielu 
budów. Po wojnie związał się z reaktywowanym 
Towarzystwem Śpiewaczym „Feniks” i uczest-
niczył w przedstawieniach teatralnych reżysero-
wanych przez Józefa Wyrobka. Udzielał się spo-
łecznie, działając w komitetach rodzicielskich 
(przez 6 lat był radnym Rady Miejskiej i człon-
kiem Komisji Gospodarki Komunalnej). Od wie-
lu lat jest aktywnym członkiem Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Żory, niewyczerpaną skarbni-
cą wiedzy o przedwojennych Żorach, autorem 
wspomnień spisanych w książce Przedwojenny Ry-
nek żorski i jego mieszkańcy (2002). Prywatnie: żona 
Stefania z d. Skrobol i dzieci: Adam – informa-
tyk, nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. K. Miarki w Żorach, Maria – in-
formatyk i Bogumiła – chemik. BK

HERMAN MARCIN, właściciel majątku Bro-
dek w latach międzywojennych. W 1920 obszar 
dworski wynosił 50 ha. Uprawiano zboża, hodo-
wano bydło mleczne. JD

HERTWINKEL WACŁAW, pleban żor-
ski od przełomu lat 1449-50. Był następcą Mi-
kołaja Rostka. Można przypuszczać, iż wywo-
dził się z rodziny mieszczańskiej jednego z miast 
śląskich. Wspominany w 1450 jako kanonik ra-
ciborski. Nie wiadomo jak długo sprawował 
urząd, niemniej mógł być plebanem aż po lata 
70. XV w. MW

HILEWICZ MICHAŁ, ur. 29 IX 1920, Samar-
kanda, zm. 3 IX 1975, Żory; od 1959 związany 
z pracą w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sy-
gnalizacyjnych w Żorach, gdzie zajmował stano-
wisko kierownika Działu Planowania. Był dzia-
łaczem społecznym w mieście, pełnił m.in. spo-
łeczną funkcję dowódcy Terenowego Oddziału 
Samoobrony. Do pracy w Towarzystwie Miłośni-
ków Miasta Żory zaangażował się od pierwszego 
walnego zebrania, na którym powierzono mu peł-
nienie funkcji członka Zarządu. JD

HISTORIOGRAFIA XVIII i XIX/XX W. 
O ŻORACH, pojawienie się dużego zaintere-
sowania dziejami Śląska w formie statystycznych 
wykazów i opisów, a następnie zainteresowanie hi-
storią miast i całości regionu zaowocowało pracą 
licznej rzeszy badaczy. W ten sposób także ujaw-
nia się wiele szczegółów z życia Żor. Początkiem 
zainteresowania Żorami jako całością miasta były 
badania opublikowane przez → Friedricha A. 
Zimmermanna. Tekst jego autorstwa z 1784 jest 
pierwszym, choć niepełnym, to jednak bezcennym 
opisem źródłowym miasta. Obejmuje on podsta-
wowe zagadnienia z gospodarki miasta, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kwestii profesji miejskich 
i statystyki mieszkańców. Opis Zimmermanna jest 
w historiografii śląskiej dość powszechnie znany. 
Z kolei o dwadzieścia lat młodszy opis autorstwa 
Johanna Valentina Weigla, wydany w 1803, to cał-
kowicie zapomniany, choć mniej szczegółowy, to 
jednak ciekawy opis miasta Żory u początku XIX 
w. W obu przypadkach mamy do czynienia z wie-
lotomowymi opisami Śląska i poszczególnych 
osad – głównie miast i całych księstw. W opi-
sach Żor nie sposób pominąć dokonań J. Knie-
go, badacza, który swe wielowątkowe opisy Ślą-
ska tworzył przez ponad 20 lat w swych tekstach 
z 1830 i 1845. Zawarł w nich bezcenną wiedzę 
o całym ówczesnym pruskim Śląsku, poświęcając 
w każdym z opisów sporo miejsca sytuacji miasta 
w pierwszej połowie XIX w. Opracowanie F. Trie-
sta, wydane w 1864, to z kolei praca wyróżniająca 
się narracją i zawarciem suchych faktów w rozbu-
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dowanych zdaniach. Praca pozostaje doskonałym 
źródłem wiedzy o mieście na przełomie lat 1855-
61. W tej grupie autorów niezwykła i niepowta-
rzalna jest postać → Augustyna Weltzla. Jako je-
dyny stworzył niepowtarzalne dzieło. Monografia 
Żor z 1888, co jest typowe dla Weltzla, łączy w so-
bie specyficzną narrację z cytowaniem regestów 
niejednokrotnie już nieistniejących dokumentów 
oraz statystycznych zestawień, równie często bę-
dących, jak i cała jego praca, bardziej źródłem niż 
pierwszą monografią miasta. → Alfons Nowack 
jest autorem, który swoją twórczością zapisuje się 
już na początku XX w., niemniej jego badania po-
zostają jeszcze w sferze dokonań poprzedniego 
stulecia. Doskonały rys fragmentów dziejów pa-
rafii żorskiej (1900) oraz wsi i parafii okolic Żor 
(1912) stanowi dopełnienie badań nad miastem 
i jego wizerunkiem historycznym schyłku XIX w. 
Wspomniani autorzy to w części badacze, w czę-
ści publicyści zafascynowani statystyką i encyklo-
pedyczną wiedzą. Stworzyli pierwociny naukowe, 
poświęcone w różnym zakresie także dziejom 
Żor. Dziś stanowią źródło, bez którego nie moż-
na prowadzić poważnych badań nad miejską spo-
łecznością we wszystkich jej wymiarach.  MW

HODERNY LESZEK, radny Rady Miasta od 
2006. Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu 
i Młodzieży. um

HOLLY KRZYSZTOF KONSTANTY (VON) 
Z PONIĘCIC, ur. 1645, Bełk, zm. 1691, Żory; 
proboszcz i archiprezbiter żorski. Potomek rodziny 
szlacheckiej pochodzenia czeskiego, która na Gór-
nym Śląsku pojawiała się w XV w. Syn Franciszka 
von Holly, pana na Bełku, i Doroty von Larisch. 
W młodości studiował prawo w Krakowie. Zdecy-
dował się na karierę duchowną, szybko uzyskując 
kościelne tytuły. Został kanonikiem kolegiaty św. 
Krzyża w Opolu oraz proboszczem w Groszo-
wicach. Na probostwo w Żorach zdecydował się 
może z powodu niewielkiej odległości od rodzin-
nego Bełku. Parafię objął w IV 1678. Został rów-
nież żorskim archiprezbiterem. Latem następnego 
roku założył fundację na ołtarz Trzech Króli. Nie 
posiadał dogłębnej wiedzy teologicznej, stąd też 
kazania głosił inny kapłan. Za jego rządów w 1679 
przeprowadzono kolejną wizytację biskupią żor-
skiej parafii i całego archiprezbiteratu. W 1681 
wszedł w skład kapituły raciborskiej. Angażował 

się w służbę duchowną na terenie archiprezbitera-
tu. W swojej parafii założył nową księgę chrztów. 
Do pomocy w parafii zatrudnił świecką osobę, 
niejakiego Pawła Nehlo, który zamieszkał na pro-
bostwie jesienią 1686. Był mu pomocny w służ-
bie na parafii, m.in. jako świadek podczas chrztów. 
W 1687 parafia ponownie była wizytowana przez 
biskupiego delegata. Obraz zadbanego kościoła 
dobrze świadczył o proboszczu Hollym. Miał rów-
nież przyczynić się do nawrócenia na wiarę katolic-
ką aż 80 osób. Posiadał także pewne słabości. Za-
rzucano mu, że zgodnie z ówczesną modą dworską 
nosił za długie włosy. MW

HONOROWI OBYWATELE MIASTA PO 
1945, 23 III 1947 Miejska Rada Narodowa w Żo-
rach podjęła uchwałę w sprawie nadania „Wło-
darzowi Ziemi Śląskiej obywatelowi Wojewodzie 
Śląsko-Dąbrowskiemu gen. Zawadzkiemu Alek-
sandrowi dyplomu honorowego obywatelstwa 
miasta Żor – w drugą rocznicę wyzwolenia”.
11 VIII 1980, na wniosek Przewodniczącego 
Rady Narodowej Miasta i Gminy Jerzego Kuczka, 
Rada Narodowa podjęła uchwałę o nadaniu tytu-
łu Honorowego Obywatela Miasta, który otrzy-
mał admirał armii radzieckiej, inż. Swiet Sawicz 
Turunow. Walczył o wyzwolenie miasta w 1945 
i został wtedy ciężko ranny. BK

Admirał Swiet Sawicz Turunow wpisuje się do księgi pamiąt-
kowej Muzeum Miejskiego w czasie wizyty w Żorach w 2003
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HOTELE DO 1945, najstarszym hotelem w Żo-
rach był wybudowany na rynku i oddany do użyt-
ku w 1840 hotel „Pod Czterema Lipami”. W latach 
1873-1937 należał do żydowskiej rodziny Zweig. 
Został przemianowany na „Zweig’s Hotel”, a na-
stępnie na hotel „Zweig”. Jego właścicielem był 
Salo Zweig, destylator, gorzelnik i szynkarz, a po 
jego śmierci Max Zweig. Maksymilian Zweig był 
w okresie międzywojennym zaangażowanym po-
litycznie działaczem ugrupowania mniejszości nie-
mieckiej w Żorach. Kandydował do Rady Miasta 
z listy niemieckiej. W 1937 sprzedał hotel i prze-
niósł się do Katowic. Nabywcą hotelu został, po-
chodzący z Opolszczyzny, Paweł Szwarc. Po III 
powstaniu śląskim został on dotkliwie pobity przez 
niemieckich bojówkarzy na Opolszczyźnie za to, 
że był orędownikiem przyłączenia tamtych tere-
nów do Polski. Wytoczył wówczas proces bojów-
karzom niemieckim o pobicie i okaleczenie. Proces 
toczył się przez kilka lat przed sądem Ligi Naro-
dów w Genewie. Sędziowie uznali winę bojówka-
rzy i zasądzili na rzecz Szwarca odszkodowanie. 
Otrzymał on od władz niemieckich odszkodowa-
nie, ale pod warunkiem, że opuści terytorium Rze-
szy. Przyjechał wtedy do Żor i tu kupił hotel „Zwe-
ig”. Po gruntownej i wszechstronnej przebudowie 
i renowacji w 1938 otwarł jego podwoje, nadając 
mu nazwę „Hotel Polski”. Tuż przed wybuchem 
wojny Paweł Szwarc wyjechał z Żor, musiał bo-
wiem ukrywać się przed okupantem z obawy przed 
represjami. W pierwszych dniach IX 1939 w hote-
lu znalazł swoją siedzibę sztab 5 Dywizji Pancer-
nej Wehrmachtu. Wówczas też władze niemiec-
kie, które przejęły hotel, dokonały zmiany nazwy 
na „Panzer Hotel”. W okresie okupacji niemieckiej 
hotel nadal pełnił swoją rolę, a oprócz tego odby-
wał się tam pobór rekrutów do Wehrmachtu i dzia-
łało w nim biuro do spraw przeglądów rasowych 
Głównego Urzędu do Spraw Rasy i Osadnictwa 
(RuSHA). 24 III 1945 w wyniku działań wojennych 
hotel został zburzony.
Od 1884 istniał w Żorach na rynku drugi hotel 
pod nazwą „Hôtel zur Post”. Nazwa, pochodzą-
ca prawdopodobnie od sąsiedztwa poczty, została 
w późniejszym okresie spolszczona na „Pod Pocz-
tą”. W okresie międzywojennym był własnością A. 
Majchrowicza, a następnie pochodzącego z Zaolzia 
p. Wzatka. Na krótko przed wybuchem II wojny 
światowej hotel dzierżawiła żorska rodzina Rojek. 
Dwupiętrowy budynek hotelu należał do najcie-

kawszych w Żorach pod względem wystroju archi-
tektonicznego. Płaski dach zakończony był attyką. 
Górny gzyms wieńczący attykę zdobiły klasycy-
styczne figurki i wazy, a okna bogate obramowania 
i gzymsy pośrednie. W V 1940 hotel stał się cie-
kawostką architektoniczną dla studentów z Wro-
cławia, którzy w swoich szkicownikach wiernie 
odtwarzali szczegóły architektury żorskiego ryn-
ku. Szczególnym ich zainteresowaniem cieszył się 
właśnie hotel „Pod Pocztą”. W III 1945 w wyniku 
działań wojennych hotel został całkowicie zburzo-
ny.
Funkcję hotelu (bez nazwy) pełnił przed wojną bu-
dynek przy ul. Szerokiej 10. Na początku XX w. był 
własnością Johana Kutza. W budynku była wów-
czas gospoda i winiarnia. Posesję wraz z kamieni-
cą kupiła rodzina Brychów. Po dokupieniu od wła-
ściciela Jacoba Iglera sąsiedniego, przylegającego 
do kamienicy budynku, państwo Brychowie rozbu-
dowali kamienicę i poszerzyli zakres świadczonych 
usług. W latach 30. właścicielką posesji była Maria 
Brych z d. 
Hoinkis, która m.in. prowadziła w tej kamienicy re-
staurację i hotel. W czasie działań wojennych w III 
1945 budynek ten w niewielkim stopniu został 
zniszczony.  BK, MW

HUDEK WIESŁAW, ur. 27 II 1969, Wodzi-
sław Śląski; kapłan; doktor; poeta; muzyko-
log; organizator „Fide et Amore”, Żorskiego 
Festiwalu Twórczości Religijnej. Urodził się 
jako czwarty syn murarza Ewalda i pracowni-
cy Urzędu Gminy, Felicji z d. Student. Mieszkał 
i wychował się w Krostoszowicach, w których 
ukończył szkołę podstawową. Kontynuował 
dalszą naukę w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Wodzisławiu Śląskim, równolegle zdobywa-
jąc podstawowe wykształcenie muzyczne z za-
kresu gry na fortepianie i puzonie. Po egzami-
nie dojrzałości podjął studia filozoficzno-teolo-
giczne w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1994 w Katowicach. W latach 1994-97 konty-
nuował studia pastoralne przy ówczesnej Aka-
demii Teologii Katolickiej w Warszawie, uwień-
czone zdobyciem tytułu licencjata teologii 
w zakresie teologii praktycznej. W 1996 został 
skierowany na studia specjalistyczne z muzyko-
logii, zaś w 1999 z liturgiki na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. W V 2001 uzyskał tytuł 
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magistra i licencjata muzykologii. Od 2002 jest 
członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków 
Kościelnych. 16 VI 2003 na KUL i 20 X tego 
samego roku w Lublinie miały miejsce kolejno 
publiczna rozprawa i promocja doktorska. Od 
2003 jest rezydentem parafii św. Brata Alber-
ta w dzielnicy Kleszczówka. Organizuje liczne 
spotkania, koncerty, wieczory słowno-muzycz-
ne, konkursy i przeglądy chórów kościelnych. 
Od 2007 jest głównym animatorem „Fide et 
Amore”, Żorskiego Festiwalu Twórczości Re-
ligijnej i dyrektorem artystycznym Ogólnopol-
skiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni 
Pokutnej i Pasyjnej w Żorach. Wolny czas po-
święca własnej twórczości poetyckiej. BK

HULBOJ ALOJZY, ur. 27 XI 1925, Jastrzębie; 
mieszkaniec Żor. Wstąpił do Polskich Sił Zbroj-
nych w Wielkiej Brytanii. Od 24 XI 1944 żoł-
nierz 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, 2 Puł-
ku Pancernego. W kampanii na zachodzie wal-
czył o Bredę i Wilhelmshaven. Do kraju powró-
cił z Wielkiej Brytanii w 1947. JD

HULOKI, niegdyś podmokłe nieużytki między 
obecną ul. A. Biskupa a trasą DK81. W XIX w. tra-
fiał tam nadmiar wody spływającej wodociągiem 
do zbiornika na rynku. Po II wojnie światowej wy-
wożono w to miejsce gruz ze zniszczonych w śród-
mieściu budynków. Obecnie przez ten obszar prze-
biega ul. Huloki, przy której znajduje się → Rondo 

Panzer Hotel (dawny Hotel Zweig i Hotel Polski). Fot. z roku 1940

Hotel Zweig przed 1914 Hotel zur Post - pierwsza dekada XX wieku
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Niemieckie, istnieje tam m.in. stacja paliw, powstaje 
tam także miejski pawilon wystawienniczy.  TG, MW

HUNOLD PAUL (PAWEŁ), ur. 2 I 1877, zm. 
21VII 1954, Żory; wydawca i redaktor naczelny 
niemieckojęzycznej gazety → „Sohrauer Stadt-
blatt”; właściciel drukarni, gdzie drukowana była 
gazeta, a także kalendarze, widokówki, druki oko-
licznościowe, zaproszenia itp. Drukarnia wraz 
z redakcją oraz księgarnią mieściła się przy ul. 
Strzeleckiej (dziś Kościuszki), w kamienicy Du-
rynków, przylegającej do rynku. W przeciwień-
stwie do wielu innych mieszkańców miasta naro-
dowości niemieckiej nie opuścił Żor zimą 1945. 
Udało mu się też uniknąć wywiezienia do Nie-
miec w latach następnych. Do końca życia pozo-
stał w Żorach, opiekując się grobem swej żony 
Marty (ur. 26 IV 1875, zm. 24 IV 1945), z któ-
rą miał córkę Hildegardę. Wszyscy spoczywają 
na cmentarzu katolickim przy ul. Nowej.  JD, TG

HUPKA ANTONI, ur. 17 XI 1859, Naczysło-
wice k. Koźla, zm. 13 XII 1935, Osiny; rolnik; 
działacz oświatowo-kulturalny i narodowy. Po 
ukończeniu szkoły rolniczej powołany do służ-
by wojskowej (1880-83), po odbyciu której przejął 
gospodarstwo rolne. W 1886 założył koło śpie-
wacze „Skowronek”. W latach 1890-1905 soł-

tys w Naczysłowicach, organizował wycieczki, 
m.in. do Krakowa, za co został usunięty z urzę-
du (1905). W 1905 założył POW, pracował w Pol-
skim Komisariacie Plebiscytowym. Aresztowany 
z rodziną (02 V 1921), został osadzony w obo-
zie w Cottbus, z którego zwolniono go na żądanie 
Międzysojuszniczej Komisji w Opolu. Po podzia-
le Śląska osiadł w Mysłowicach, sprzedał rodzin-
ne gospodarstwo, nabył większy majątek w Osi-
nach, o obszarze około 200 ha. Gospodarstwo 
nastawione było na uprawę zbóż, ziemniaków 
oraz hodowlę bydła mlecznego i trzody chlewnej. 
Schorowany, wycofał się z życia publicznego. JD

HUPKA JÓZEF, mieszkaniec Żor. Były powsta-
niec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany 
w 1940 i przekazany do obozu koncentracyjne-
go. Nieznana jest nazwa obozu i dalsze losy tego 
więźnia. JD

HUS KAMILA, ur. 1980, Jastrzębie Zdrój; ma-
larka; dziennikarka → „Gazety Żorskiej” i portalu 
internetowego → Zory24.pl; instruktorka fitness; 
absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersy-
tetu Śląskiego; uczestniczka wielu wystaw zbio-
rowych, konkursów i plenerów. Wystawy własne 
to m.in. performance Sobowtór (Cieszyn 2006) i in-
dywidualna wystawa fotografii Żorskie Skigh High 
(Żory 2006). Nagrodzona Srebrnym Pasmem 
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Bohunova paleta 2003” (Bielsko Biała 2003). TG

ks. Wiesław Hudek Kamila Hus

Huloki Hus Kamila „Mama i ja” olej, 2008
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HUSYCI, HUSYTYZM, ruch religijny i poli-
tyczny zapoczątkowany działalnością kaznodziej-
ską praskiego teologa Jana Husa, spalonego za he-
rezję w 1415, w czasie obrad soboru w Konstan-
cji. Husytyzm początkowo miał znaczenie jedynie 
religijne i był próbą zwrócenia uwagi na potrzebę 
reformy Kościoła. Po 1415 przybrał formę cze-
skiego ruchu narodowego i stał się powodem wo-
jen husyckich, wymierzonych przeciwko władzy 
dynastii Luksemburgów. Podstawowe postulaty 
husyckie zostały przedstawione w tzw. czterech 
artykułach praskich uchwalonych w 1420 w Pra-
dze. Postulowały one m.in. przywrócenie komunii 
dla świeckich pod dwiema postaciami oraz ode-
branie duchowieństwu władzy świeckiej i sekula-
ryzację dóbr kościelnych. Sprzeciw wobec planów 
objęcia tronu Czech przez Zygmunta Luksembur-
skiego spowodował z jednej strony szereg krucjat 
przeciwko husytom uznawanym za heretycką sek-
tę, z drugiej zaś liczne wyprawy odwetowe cze-
skich husytów na kraje ościenne. W latach 20. i 30. 
szereg wypraw husyckich uderzyło także na Śląsk, 
gdzie husyckie postulaty spotkały się z przychyl-
nym przyjęciem części górnośląskich książąt. Wal-
ki z husytami spowodowały wiele strat i znisz-
czeń, zaś okrucieństwo husytów wobec przeciw-
ników spowodowało, że słowo husyta → huzyt 
stało się na terenie Górnego Śląska na wiele lat sy-
nonimem gwałtownika, zbójcy i rzezimieszka. TG

HUSYCI NA GÓRNYM ŚLĄSKU, powieść 
historyczna Karola Miarki (ojca). Autor opisu-
je w niej czasy wojen husyckich w XV w. na Ślą-
sku, przedstawiając m.in. obronę Żor przed woj-
skami husyckimi, bitwę pod Rybnikiem oraz le-
gendę o męczeńskiej śmierci księdza Walentego. 
Pierwsze wydanie ukazało się w 1865 w Pozna-
niu. Pełny tytuł powieści brzmiał: Husyci na Gór-
nym Szlązku, czyli powieść o zamordowaniu kapłana 
Walentego, założenia kościoła janowickiego, o oblężeniu 
w roku 1433 Żorów z ustnego przekazu ludu zebrał 
i napisał Karol Miarka ze Szlązka. W latach 1894-
95 drukowana w odcinkach w piśmie „Przyjaciel 
Rodziny”. W 1896 ponownie wydana w Mikoło-
wie, wznawiana w 1903, po 1910 oraz w latach 
1922-39, pod nieco zmienionym tytułem: Husyci 
na Górnym Śląsku. Opowiadanie z XV wieku podług 
kronik i ustnego podania ludu przez śp. Karola Miarkę. 
Wbrew prawdzie historycznej autor przedstawił 
czeskich husytów jako sprzymierzeńców Niem-

ców (tymczasem to właśnie z licznych krajów 
niemieckich wywodziła się większość sił walczą-
cych z husytami). Opis oblężenia Żor, życiorysy 
mieszczan itp. to oczywista fikcja literacka, jednak 
duża szczegółowość opisów oraz podtytuł powie-
ści sugerujący oparcie się na nieznanych źródłach 
historycznych spowodował, że niektórzy badacze 
zaczęli traktować powieść jako materiał źródłowy, 
choć już → Augustyn Weltzel, autor Historii Mia-
sta Żory na Górnym Śląsku (wyd. I 1888) zaznaczał, 
że „Miarka […] wiele pozostawił swojej bogatej 
wyobraźni”. (patrz E. Drobny, Husyci na Śląskiej 
ziemi [w:] Ziemia Rybnicka 1934 oraz 500-lecie obrony 
Żor od napadu husytów – artykuł w gazecie „Polo-
nia” z 14 V 1933). Podobnie postąpił → Zygmunt 
Laskowski, założyciel → Towarzystwa Miłośni-
ków Miasta Żory, w artykułach w „Informatorach 
TMMŻ” oraz Bogdan Cimała w opracowaniu 
Żory. Zarys dziejów (wyd. I 1994, wyd. II 1997). 
Stąd też np. fikcyjna postać → Jana Frysztackiego 
jest przez wielu błędnie traktowana jako rzeczy-
wiście żyjący w tamtych czasach żorski burmistrz. 
Źródła inspiracji autora i powody takiej konstruk-
cji utworu szczegółowo omówione są w opubli-
kowanym w 2000 wydaniu krytycznym powieści 
(wydanym przez TMMŻ) w opracowaniu autor-
stwa Hiacynty Woryny i Norberta Niestolika. TG

HUTA „NANA” (lub NANNI), działała 
w Rowniu w latach 40. i 50. XIX w. Była prywat-
ną inwestycją kupca Orglera z Żor. Ze względu 
na niewielki kapitał jakim dysponował założyciel, 
była zakładem przestarzałym technicznie i tech-
nologicznie. Następnym jej właścicielem był Mau-
rycy Adler z Żor. W Rowniu na początku XIX w. 
działała też huta żelaza z kuźnicą, w której w cza-
sach napoleońskich wytwarzano broń dla woj-
ska.  TG, BK

HUTA PAWŁA, w 1842 inspektor hutniczy Wal-
ter z Palowic nabył od Loebingera grunt leżący 
przy drodze z Żor do Rybnika. Zamierzał tam 
wybudować odlewnię żeliwa według systemu Bul-
tona-Watta. Urządzenia odlewni miały być napę-
dzane wysokoprężną maszyną parową o mocy 6 
koni mechanicznych. Murowany zakład miał być 
wyposażony w 2 żeliwiaki, w których przy użyciu 
koksu przetapiano by surowe żelazo, a po prze-
topieniu miały być wykonywane żeliwne odle-
wy różnych materiałów użytkowych. 30 IV 1842 
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mieszczanie żorscy zaprotestowali przeciwko tym 
zamiarom w obawie przed dymem i pyłem wy-
dzielanymi przez zakład w trakcie produkcji oraz 
ewentualnym zagrożeniem pożarowym. Sprawa 
znalazła oddźwięk w kancelarii Landrata, który 
uznał zastrzeżenia mieszczan za niewystarczają-
ce. Uruchomienie odlewni nastąpiło15 XI 1842 
i wówczas też na cześć syna Waltera otrzyma-
ła ona nazwę „Huta Pawła”. W 1851 hutę nabyli 
Maurycy Adler i Józef  Panofski. W latach 1865, 
1875 i 1883 huta przeszła kilka fragmentarycz-
nych modernizacji. Produkowała piece i różne-
go rodzaju emaliowane garnki, zwiększała jednak 
asortyment produktów i liczbę zatrudnionych. 
W 1860 zatrudniała 57 pracowników oraz 107 ko-
biet i dzieci, w 1882 zatrudniała 113 mężczyzn i 4 
kobiety, a w 1883 już 122 pracowników. Na prze-
łomie wieków nosiła nazwę Odlewnia Żelaza i Fa-
bryka Maszyn „Huta Pawła”. Wytwarzała odlewy 
żeliwne: budowlane, kolejowe, handlowe, kana-
lizacyjne, rolnicze, maszynowe itp., a jej specjal-
nością stały się piece żelazne okrągłe i kuchenne, 
garnki, wanienki itp. Kolejna zmiana właściciela 
nastąpiła w 1919, nadal jednak zakład utrzymał 
pierwotną nazwę „Huta Pawła”. W latach mię-
dzywojennych w zakładzie wybuchały strajki ro-
botników walczących o swoje prawa. Pierwszy 
strajk okupacyjny zakończony częściowym zwy-
cięstwem załogi wybuchł w okresie wielkiego kry-
zysu gospodarczego. Wskutek samowolnej ob-

niżki zarobków dokonanej przez kierownictwo 
„Huty Pawła” o 9,5% od zarobków akordowych 
i 11% od zarobków taryfowych doszło w V 1933 
do strajku całej załogi huty. W tej sprawie inter-
weniowano u starosty, który poczynił starania, 
aby bezprawne obniżenie zarobków zostało uchy-
lone. Następny strajk w 1936 podjęli pracownicy 
oddziału topienia; również on zakończył się zwy-
cięstwem załogi, ale po nim nastąpiły represje ze 
strony właścicieli. W latach hitlerowskiej okupacji 
niejednokrotnie stosowano 13-godzinne dniówki 
pracownicze, w zakładzie brakowało urządzeń sa-
nitarnych i odpowiednich warunków BHP. Załogę 
spotykały ostre represje natury narodowościowej, 
m.in. za używanie języka polskiego. Mimo prze-
śladowań pracownicy stosowali wobec Niemców 
taktykę biernego oporu. Po zakończeniu działań 
wojennych w Żorach, 24 III 1945 i wyzwoleniu 
spod okupacji hitlerowskiej, część załogi odpo-
wiedziała na apel mistrza odlewniczego Ryszarda 
Bąka. Wezwał on pracowników do odgruzowa-
nia, odbudowy zakładu i uruchomienia produkcji, 
co nastąpiło już 30 III, a w X tego samego roku 
odnotowano pierwszy po wojnie spust żeliwa. 
Zmianie uległa nazwa na Zakłady Metalurgiczne, 
podlegające kolejno do 1948 Zjednoczeniu Prze-
mysłu Odlewniczego w Krakowie, a następnie 
Zakładom Urządzeń Kotlarsko-Mechanicznym. 
W latach 1949-50 pod nową nazwą Odlewnia Że-
liwa w Żorach zakład podlegał Centralnemu Za-

Straż pożarna Huty Pawła - fot. z okresu dwudziestolecia międzywojennego
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rządowi Budowy Maszyn Ciężkich w Gliwicach. 
W 1950 został przejęty przez Centralny Zarząd 
Przemysłu Elektrotechnicznego pod nową nazwą 
Odlewnia Żeliwa M-16. W 1962 żorska odlew-
nia została przyłączona do cieszyńskiej Fabryki 
Maszyn Elektrycznych CELMA, która z czasem 
przekształciła się w Zakłady Elektromaszynowe 
CELMA, a „Paweł” do 1992 funkcjonował jako 
jej filia. Potem zakład stał się samodzielną spółką, 
która istniała do 2005. Zgodnie z decyzją zgro-
madzenia wspólników 30 IX 2005 Odlewnia Że-
liwa „Pawła” sp. z o.o. z powodu długów zakoń-
czyła swoją działalność po prawie 163 latach ist-
nienia. BK, MW

HUTA „WALESKA”, usytuowana w Łanuchu, 
pomiędzy Palowicami a Żorami. Około 1836 zbu-
dowano w niej dwa wielkie piece. W 1840 przy 
piecu pracowało 49 robotników. Produkowa-
no wówczas 29 000 cetnarów surówki. Dawniej 
w Hucie „Waleska” istniał piec do świeżenia su-
rówki z żelaza, czyli fryszerka. W 1834 przy pracy 
5 robotników produkcja dochodziła do 900 cet-
narów. Pracę huty zawieszono w 70. latach XIX 
w. Obecnie znajdują się tam ruiny wielkiego pieca, 
który otrzymał przydomek „Gichta”. MW

HUZAREWICZ JAN, ur. 9 XI 1948, Chomią-
że k. Raciborza; prezydent Żor w latach 1990-91; 
działacz „Solidarności”; absolwent Wyższej Szko-
ły Inżynierskiej w Opolu (1970); w latach 1970-72 
pracownik Kluczborskich Zakładów Betoniarskich 
i Żelbetowych, 1972-82 Ośrodka Pomiaru i Auto-
matyki przy KWK „Rymer” w Niedobczycach; we 
IX 1980 uczestnik strajku w KWK „Rymer”; od 
IX 1980 w „Solidarności”; od jesieni 1980 członek 
Komisji ds. Reformy Górnictwa; od III 1981 prze-
wodniczący Rady Współpracy Samorządu Pracow-
niczego „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego; od IX 1981 wiceprzewodniczący Krajowej 
Federacji Samorządów. W latach 1982-88 zbierał 
składki związkowe; kilkakrotnie zatrzymywany, 
przesłuchiwany, rewidowany (rewizje w mieszka-
niu). W latach 1983-98 zatrudniony w KWK „Kru-
piński” w Suszcu. W II 1988 uczestnik Zgroma-
dzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego w Łączy; 17-25 VIII 1988 uczestnik strajku 
w „Krupińskim”, członek Komitetu Strajkowego; 
w II 1989 uczestnik Walnego Zgromadzenia De-
legatów „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego w Ustroniu; 1980-89 członek KIK; w latach 
1989-91 członek Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” w Rybniku, Komitetu Obywatelskiego 

Huta Pawła - wytop surówkiHuta Pawła - początek lat 90 XX wieku

Jan Huzarewicz
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w Żorach i Unii Komitetów Obywatelskich w Ka-
towicach; 1990-94 radny Miasta Żory z listy KO, 
1994-98 z listy Porozumienie Żorskie, 1998-2002 
z listy AWS; 2000-03 pracownik Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach; od 2003 na emeryturze. TG

HUZAREWICZ PIOTR JAN, ur. 15 XI 1971, 
Kluczbork; radny Rady Miasta Żory V kadencji od 
25 IX 2008; członek Komisji Rozwoju Gospodar-
czego i Budżetu oraz Komisji Gospodarki Komu-
nalnej i Przestrzennej; od IV 2009 przewodniczący 
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żorach; członek 
Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. zapew-
nienia właściwej realizacji współpracy Miasta Żory 
i organizacji pozarządowych; członek Zarządu Sto-
warzyszenia Artystycznego „Żory”; członek Za-
rządu Stowarzyszenia Muzycznego „Crescendo”; 
od IX 2006 przewodniczący Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach; członek Mę-
skiej Scholi Liturgicznej Schola Cantorum Sarien-
sis; członek Wspólnoty „Novare” przy parafii pw. 
św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach; w latach 
2000-08 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory 
sp. z o. o.; w latach 2004-08 członek Rady Dzielni-
cy 700-lecia. bw

HUZYT, termin używany przez ludność śląską za-
mieszkującą okolice Żor, oznaczający rozrabiakę, 
huncwota w odniesieniu do dzieci, lub rozbójnika, 
złoczyńcę w przypadku dorosłych. Nazwa pocho-
dzi od → husytów, którzy w XV w. oblegali Żory 
i pustoszyli okoliczne wsie. W tradycji ustnej po-
jawia się wątek huzytów (rozbójników), związane 
są z nimi fundacje niektórych krzyży przydrożnych, 
a nawet jedna z opowieści dotyczących → Dębu 
Maryjnego. Błędnie interpretowani jako husyci. LuB

HYDROGRAFIA, większość obszaru miasta na-
leży do zlewni rzeki Rudy, prawobrzeżnego dopły-
wu Odry. Na terenie miasta łączą się dwa potoki: 
Ruda Północna z obszarem źródliskowym w miej-
scowości Rudziczka (gmina Suszec) i Ruda Połu-

dniowa z obszarem źródliskowym na pograniczu 
dzielnic Kleszczów i Baranowice w Żorach. Po-
nadto rzeka Ruda na terenie miasta Żory zasilana 
jest wieloma małymi potokami, z których najwięk-
szym jest potok Rogoźnieński. Południowa część 
miasta leży w dorzeczu rzeki Pszczynki, lewobrzeż-
nego dopływu Wisły. Przez południową część Żor 
przebiega pierwszorzędowy dział wodny głównych 
rzek Polski. MW

I
 

IMPREZY KULTURALNO-OŚWIATO-
WE SOKOŁA, ich celem było powiązanie róż-
norodnych form sportu z kształceniem ducha 
narodowego poprzez krzewienie tradycji naro-
dowej. Towarzystwo angażowało się więc w dzia-
łalność oświatową: czytanie polskich książek, 
zakładanie biblioteczek, naukę pisania i czy-
tania w języku polskim, przekazywanie wie-
dzy z historii i geografii, naukę polskich pieśni,  
wystawianie sztuk teatralnych (działał amator-
ski zespół teatralny, który wystawił m.in.: Diabły 
w kuchni, Ofensywę zalotników); najbardziej owoc-
ny w działalność kulturalną był 1925. W tymże 
roku Sokół zorganizował obchody 900-lecia wybo-
ru pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego, 
na które złożyły się: koncert, akademia w Sokolni, 
wykład okolicznościowo-patriotyczny, krótkie far-
sowe przedstawienia i pokaz ćwiczeń gimnastycz-
nych. Ważnym wydarzeniem obchodów było wbi-
cie Insygnium papieskiego, otrzymanego w roczni-
cę 3 maja w 1925 na Jasnej Górze do sztandaru 
gniazda Żor; do szczególnych spotkań kulturalnych 
należały rocznice założenia gniazda (szóstą roczni-
cę gniazda żorskiego obchodzono 11 IV 1926), zaś 
tradycję ludową pielęgnowano przede wszystkim 
podczas → dożynek śląskich „Sokoła”. MW

INSYGNIA MIEJSKIE, symbole oznaczają-
ce miasto i władze miejskie. Obecnie obowiązu-

Piotr Jan Huzarewicz
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jące insygnia zostały przyjęte uchwałą NR 486/
XLII/05 Rady Miasta Żory z 22 XII 2005, która 
zastąpiła obowiązujące uprzednio uchwały 371/
XXXIX Rady Miejskiej z 29 IV 1993, nr 127/
IX/95 Rady Miejskiej z 30 VI 1995 i nr 318/
XXVII/97 Rady Miejskiej z 0.VI 1997. W skład 
żorskich insygniów wchodzą:
Herb przedstawia na tarczy gotyckiej dwudzielnej 
w słup w prawym polu piastowskiego górnoślą-
skiego pół orła w kolorze złotym na błękitnym tle, 
w lewym zaś polu na tle o barwie czerwonej srebr-
ny miecz ze złotą rękojeścią, skierowany ostrzem 
w dół. Przechowany wizerunek herbu miasta po-
chodzi z 1563 i widnieje na pieczęci sporządzo-
nej w tym roku po pożarze, w którym najprawdo-
podobniej zniszczone zostały poprzednie pieczę-
cie miejskie. Nie wiadomo niestety na pewno, kto 
i kiedy nadał miastu herb, i czy od razu miał on 
taki układ, czy też jego wygląd ewoluował. Ofi-
cjalne używanie przez wszystkie stany księstwa 
opolsko-raciborskiego orła Piastów górnośląskich 
usankcjonował dopiero ostatni książę z tej linii, 
Jan II Dobry. Faktem jest, że wiele miast Górne-
go Śląska używa tej figury heraldycznej w swych 
herbach, np. Gliwice, Wodzisław, Pszczyna i Opo-
le. Miecz na drugim polu herbu najprawdopo-

dobniej symbolizuje fakt otrzymania od władcy 
księstwa „przywileju miecza”, tj. prawa karania 
śmiercią pochwyconego na okolicznych traktach 
na gorącym uczynku rozbójnika. Herb podlega 
stałej oficjalnej ekspozycji na zewnątrz budynków 
Urzędu Miasta, w sali obrad Rady Miasta, w ga-
binecie Przewodniczącego Rady Miasta i Prezy-
denta Miasta. Eksponowany może być również 
na zewnątrz budynków miejskich jednostek i za-
kładów budżetowych, instytucji kultury i placó-
wek oświatowych. Wizerunek herbu umieszczo-
ny jest także na rogatkach miejskich oraz innych 
wyznaczonych przez władze miejskie punktach 
miasta. Wizerunek herbu może być wykorzysty-
wany na oficjalnych drukach i publikacjach oraz 

materiałach promocyjnych Urzędu Miasta, a także 
miejskich jednostek i zakładów budżetowych, in-
stytucji kultury i placówek oświatowych.
Flaga jest prostokątnym płatem materiału w pro-
porcjach 5:8. Płat podzielony jest na pasy, w gó-
rze flagi barwa błękitna, w kolejnych polach barwa 
biała, czerwona i żółta. Barwy na płacie ułożone 
są w proporcjach 2:1:1:2. Barwy flagi wywiedzione 
są z tych użytych w herbie miasta, zaś sposób ich 
ułożenia symbolizuje przynależność Żor do Pol-
ski i Górnego Śląska. Podlega ekspozycji na bu-
dynkach, placach i innych obiektach użyteczności 
publicznej w sposób stały lub czasowy w trakcie 
obchodów gminnych rocznic, tradycji i pamię-
ci narodowej. Przed budynkami Urzędu Miasta 
w rynku i przy Alejach Wojska Polskiego flaga Żor 
eksponowana jest stale.

Sztandar składa się z płata, głowicy i drzewca. 
Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwa-
dratu o boku długości 100 cm barwy karmazynu 
polskiego po stronie głównej, a barwy amaranto-
wej po stronie odwrotnej. Boki płata, z wyjątkiem 
boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte 
złotą frędzlą szerokości 5 cm. Na głównej stronie 
płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białe-
go, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, 
haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób 
i szpony – haftowane złotym szychem. Na od-
wrotnej stronie sztandaru umieszczony jest sty-
lizowany herb miasta Żory, pod nim napis Żory 
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oraz data 1272. Napis Żory oraz spód herbu oto-
czony jest haftowanym srebrnym szychem, styli-
zowanym motywem roślinnym. Stylizowany mo-
tyw roślinny haftowany złotym szychem znajdu-
je się także w każdym rogu tej strony sztandaru. 
Głowica sztandaru wykonana z żółtego metalu 
składa się z figury piastowskiego orła górnoślą-
skiego, podstawy w formie stożka oraz tulei mo-
cującej głowicę do drzewca. Drzewce sztandaru 
o średnicy 4 cm i długości 200 cm jest wykona-
ne z drzewa toczonego. Drzewce jest dwudziel-
ne, połączone tuleją z metalu żółtego. Na górnym 
końcu drzewca jest osadzona głowica, na dol-
nym stożkowe okucie z metalu żółtego. Sztan-
dar w obecnej formie (za wyjątkiem nowej gło-
wicy z orłem górnośląskim) przyjęty został przez 
Radę Miasta 30 VI 1995. Nie jest to pierwszy 
żorski sztandar. Poprzedni, ufundowany w cza-
sach PRL, na stronie głównej miał orła będące-
go odwzorowaniem godła PRL, zaś na stronie 
odwrotnej, koloru białego, wizerunek herbu mia-
sta, wykonany w stylistyce barokowej, który był 
używany w XVIII, XIX i pierwszej połowie XX 
w. Eksponowany jest w sali posiedzeń Rady Mia-
sta. Na sztandar, w trakcie pierwszego posiedze-
nia Rady Miasta kolejnej kadencji, nowo wybrani 
radni wygłaszają rotę ślubowania. Sztandar bie-
rze udział w uroczystościach miejskich, niesiony 
przez poczet sztandarowy złożony z radnych, zaś 
w okresie międzykadencyjnym z pracowników sa-
morządowych. Skład pocztu sztandarowego okre-
śla przewodniczący Rady Miasta lub Prezydent 
Miasta w okresie międzykadencyjnym. W skład 
pocztu sztandarowego mogą wchodzić także 
członkowie Młodzieżowej Rady Miasta. Sztandar 
wraz z pocztem sztandarowym może uczestni-
czyć także w uroczystościach pogrzebowych osób 
szczególnie zasłużonych dla miasta.
Łańcuch wykonany został ze srebra próby 
Ag 925. Składa się z emblematu głównego,  
23 sztuk ogniw ozdobnych i 24 sztuk skow-
ków łączących poszczególne ogniwa. Emble-
mat główny przedstawia stylizowany herb mia-
sta Żory, otoczony stylizowanym motywem ro-
ślinnym i pozłacanym obramowaniem. Ogniwa 
ozdobne mają kształt stylizowanych listków.  
Do wewnętrznej strony ogniw łańcucha przy-
twierdzane są miniaturowe tabliczki z nazwiska-
mi kolejnych prezydentów (począwszy od przy-
wrócenia samorządu terytorialnego w 1990) 

wraz z okresem pełnienia przez nich funkcji.  
Do 2007 zapisano tam nazwiska prezydentów: 
Jana Huzarewicza (1990-92), Zygmunta Łukasz-
czyka (1992-98) i Waldemara Sochy (od 1998). 
Pierwotnie przyjęty został Uchwałą Rady Miej-
skiej Nr 318/XXVII/97. Prezydent może założyć 
łańcuch w trakcie szczególnie podniosłych uro-
czystości miejskich, uroczystych posiedzeń Rady 
Miasta, podpisywania umów o partnerstwie z in-
nymi miastami polskimi lub zagranicznymi, ofi-
cjalnych wizyt przedstawicieli najwyższych władz 
państwowych RP lub przedstawicieli korpusu dy-
plomatycznego innych państw.
Pieczęć, widnieją na niej figury heraldyczne (ne-
gatywy figur) użyte w herbie miasta: pół orła 
górnośląskiego i miecza, wokół których w oto-
ku umieszczony jest napis (negatyw napisu) Mia-
sto Żory, z przerywnikami w postaci ażurowych 
gwiazdek sześciopromiennych. Najstarsza znana 
odbitka pieczęci miasta Żory znajduje się na do-
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kumencie sprzedaży przez burmistrza miasta 
jednego z żorskich młynów i pochodzi z 1568. 
Na pieczęci tej figuruje herb miasta przedstawia-
jący pół orła i miecz, a w otoku napis w języku 
łacińskim: SIG+MAIUS+POPULIQUE+CIVI-
TATIS+ZARII+1563. Była to pieczęć większa 
(średnica 36 mm). Oprócz niej istniała pieczęć 
mniejsza z tego samego okresu (średnica 25 mm), 
która oprócz takiego samego herbu na otoku 
nosiła napis: S+MINUS+SENA+POPUL+CI-
WITA+ZARII. Obie te pieczęcie były używane 
do końca XVII w. Nowy wzór pieczęci pojawił 
się w wieku XVIII. Herb umieszczony na niej 
miał taki sam wygląd jak na pieczęciach starszych, 
zmieniła się zaś treść umieszczona w otoku, która 
brzmiała: SENATUS POPULUSQUE REGIAE 
CIVITATIS SORAVIE. Pieczęć miała formę 
owalu o średnicy 25 mm. Była to ostatnia pieczęć 
miejska w języku łacińskim, wystawiona przez 
„senat i lud miejski”. W wieku XIX w mieście były 

używane pieczęcie niemieckie. Z chwilą przyłącze-
nia Żor do Polski w 1922 władze miasta zaczęły 
używać pieczęci mającej również wizerunek herbu 
miasta, lecz z napisem w języku polskim: Magi-
strat miasta Żory. Pieczęć miała średnicę 31 mm. 
Oprócz tej głównej pieczęci miasta istniały jesz-

cze inne, zawierające w odcisku herb Urzędu mel-
dunkowego, Miejskiego Domu Chorych, Gimna-
zjum Miejskiego, kasy Miejskiej. Po wybuchu II 
wojny światowej pieczęci te nie były już używane. 
Wzór pieczęci uchwalony w 1993 miał znaczenie 
przede wszystkim symboliczne i praktycznie nie 
był używany do pieczętowania oficjalnych doku-
mentów. Dzięki wprowadzeniu w Polsce przepi-
sów dopuszczających używanie przez władze sa-
morządowe własnych pieczęci na niektórych do-
kumentach obecny wzór pieczęci wykorzystywany 
jest nie tylko na listach gratulacyjnych, dyplomach 
itp., ale także na aktach prawa lokalnego.
Hejnał skomponowany został na dwie trąb-
ki i puzon. Jego brzmienie określa przedstawio-
ny poniżej zapis nutowy. Inicjatorem powsta-
nia hejnału było Towarzystwo Miłośników Mia-
sta Żory. Geneza jego powstania sięga 1972, gdy 
w trakcie przygotowań do jubileuszowych obcho-
dów 700-lecia założenia miasta na jednym z ze-
brań Komitetu Organizacyjnego obchodów padła 
propozycja stworzenia hejnału. Został rozpisany 
konkurs na jego skomponowanie, w którym wzię-
ło udział kilku muzyków zarówno z miasta, jak 
i spoza Żor. Konkurs wygrał żorzanin Alfred Pa-
szenda, z zawodu nauczyciel muzyki. Skompono-
wany przez niego utwór na dwie trąbki i puzon po 
raz pierwszy oficjalnie odegrany został 3 VI 1972. 
Zapis nutowy hejnału eksponowany jest w siedzi-
bie Rady Miasta. Odgrywany jest w trakcie uro-
czystości miejskich oraz codziennie z miejskiego 
ratusza 3 minuty po godzinie 12.00.
Klucz wykonany został z mosiądzu. Ma wielkość 
35 cm, uchwyt w formie spłaszczonego pierście-
nia ma średnicę 12 cm. Zakończony jest piórem 
o wyżłobieniach w kształcie krzyża i piły. Na klu-
czu umieszczona jest nazwa miasta, rok nadania 
praw miejskich i rok przyjęcia tego wzoru klu-
cza do użytku. Klucz wzorowany jest na zacho-
wanych z okresu średniowiecza kluczach, odna-
lezionych w trakcie wykopalisk archeologicznych 
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w okolicach Opola i przechowywanych w tamtej-
szym muzeum. Klucz pozostaje w dyspozycji Pre-
zydenta Miasta. Prezydent może przekazać klucz 
jako symbol przejęcia władzy w mieście starostom 
dożynkowym w trakcie dożynek miejskich, przed-
stawicielom samorządu młodzieży na czas trwa-
nia „Żorskiej Wiosny Młodości”, organizatorom 
dorocznego Jarmarku Władysławowskiego lub in-
nych imprez miejskich o podobnym charakterze.
Wizerunki żorskich insygniów mogą być wyko-
rzystywane nie tylko przez władze samorządowe, 
lecz także zamieszczane na karoserii środków 
komunikacji publicznej, na drzwiach taksówek, 
w nazwach i logo funkcjonujących w mieście 
klubów sportowych, w wydawnictwach karto-
graficznych, kalendarzach i przewodnikach, wi-
trynach internetowych, w oprawie wizualnej lub 
dźwiękowej (w wypadku hejnału) imprez kul-
turalnych lub sportowych. Zakres stosowania 
tych insygniów i jego forma winny jednak zostać 
uzgodnione z Prezydentem Miasta. Dopuszcza 
się też wywieszanie flagi miasta przez mieszkań-
ców w miejscach zwyczajowo do tego przezna-
czonych, jak również używanie przez osoby pry-
watne wizerunków insygniów miejskich w for-
mie emblematów, znaczków, naklejek, miniatur 
flag itp. TG

INTERNETOWY PLAN MIASTA, plan 
funkcjonuje od 2006 i stanowi integralną część 
Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory. 
Jest dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.zory.pl lub bezpośrednio pod ad-
resem www.geoportal.zory.pl. Internauta ma 

do dyspozycji zaawansowane narzędzie interne-
towe, integrujące szereg opracowań mapowych 
(przeglądowy plan miasta, ortofotomapę mapy 
tematyczne – mapa własności gruntów, plan za-
gospodarowania przestrzennego), stanowiące 
kompletne informacje o przestrzeni miejskiej dla 
mieszkańców, turystów i inwestorów. Głównym 
atutem Serwisu jest możliwość wyszukiwania za 
pomocą wbudowanej wyszukiwarki adresów bu-
dynków, ulic, planów zagospodarowania prze-
strzennego. Bogata funkcjonalność planu miasta 
obejmuje m.in: przeglądanie planu miasta z moż-
liwością zmiany widoku na fotomapę, mapę wła-
sności, możliwość generowania wydruków, ge-
nerowanie linków do wklejenia na dowolną stro-
nę internetową. Dzięki specjalnym narzędziom 
możliwe jest wyszukiwanie obiektów wokół da-
nego punktu lub trasy od danego punktu do do-
celowego. Serwis jest na bieżąco aktualizowany 
i rozbudowywany. Informacje o obiektach bu-
dujących treść mapy pobierane są z bazy danych 
Systemu Informacji o Terenie, funkcjonującego 
w Urzędzie Miasta. Aplikacja planu Miasta Żory 
jest kompatybilna z większością przeglądarek in-
ternetowych i została przygotowana w dwóch 
wersjach językowych (polskiej i angielskiej).W 
2007 Internetowy Plan Miasta zajął 1. miejsce 
w rankingu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  TG

INWAZJA NA CZECHOSŁOWACJĘ, 1968, 
w trakcie przygotowań do napaści wojsk Układu 
Warszawskiego na Czechosłowację w 1968, spo-
wodowanej reformatorską działalnością władz 
CSRS, do lasów w okolicach Żor przybyły licz-
ne jednostki wojsk radzieckich, które koncentro-
wały się tu przed atakiem. Z relacji mieszkań-
ców wynika, że wojska radzieckie stacjonowały 
zarówno w lesie między Żorami i Szczejkowica-
mi, jak i w lesie woszczyckim. Wojska te wyru-
szyły z okolic Żor 20 VIII 1968, by w godzinach 
wieczornych przekroczyć granicę czechosłowac-
ką. Jednostki koncentrowane w Żorach wzięły 
udział w zajęciu m.in. Ostrawy i Opawy. TG

Internetowy plan miasta

I
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ISKRA ROWIEŃ, synonim sportu w Rowniu. 
Źródła mówią, że już w 1920 w Rowniu działał 
klub piłkarski o nazwie Haller Rowień. W 1932 
założona została drużyna o nazwie „Strzelec”. 
Następnie z inicjatywy Jerzego Galiczka, Pawła 
Mroczka i Emila Kuczery do udziału w rozgryw-
kach piłki palantowej w Klasie B zgłoszony został 
zespół KS Jedność Rowień. Mecze najpierw roz-
grywane były na Biesie (Biys), a później na Adle-
rowcu (Adrelowcu), gdzie zawodnicy przygotowali 
teren, karczując kawałek lasu. Mecze łączono z fe-
stynami z przedstawieniami teatralnymi w celu ze-
brania pieniędzy na pokrycie kosztów rozgrywek. 
Na mecze dojeżdżano rowerami. W 1934 Jedność 
awansowała do Klasy B.
Działalność zespołu przerwała II wojna światowa. 
Niedługo po wojnie na przełomie lat 1946/47 re-
aktywowano klub z inicjatywy Ryszarda Konska. 
Przyjął on nazwę Ludowego Zespołu Sportowe-
go Rowień. Otwarte zostały sekcje piłki palanto-
wej i siatkowej, która była zgłoszona do rozgrywek 
w latach 1959-64. Przez pewien czas istniały nawet 
dwie drużyny palanta. Grano na Biesie i Adlerow-
cu, a pieniądze pozyskiwano jak przed wojną. Ze-
spół piłki nożnej został założony w 1956 przez 
Alojzego Fojcika (prezes), Jana Janickiego (sekre-
tarz), Pawła Benisza i Ryszarda Konska. LZS Ro-
wień mecze w Klasie C rozgrywał na nowo utwo-
rzonym boisku na Adlerowcu. Za prezesury Lu-
dwika Klenarta (1959-63) zmieniono nazwę klubu 
na LZS Iskra Rowień. Kolejną dyscypliną spor-
tu, która doczekała się zarejestrowanej drużyny 
w Rowniu był tenis stołowy. Jego sekcja działała 
w latach 1963-69.
W okresie 1961-63 powstawało nowe boisko Iskry 
przy ul. Rybnickiej. Za utworzenie boiska odzna-
czeni zostali jego gospodarz Jan Benisz (1964) oraz 
ówczesny prezes Ryszard Konsek (1966). W 1970 
trenerem Iskry został Longin Jona, który pełnił tę 
funkcję do 1990. Zespół z Rownia występował wte-
dy ze zmiennym szczęściem w Klasach C i B. Kie-
rownikiem drużyny w latach 1976-2000 był Józef  
Musiolik. W sezonie 1990/91 zespół pod wodzą 
Wacława Krutyły pierwszy raz w historii awanso-
wał do Klasy A. Przez 2 sezony występów na tym 
poziomie rozgrywek działała drużyna juniorów.
Od 23 II 1993, po kryzysie finansowym klub pro-
wadziło → Stowarzyszenie Ludowy Klub Sporto-
wy „Iskra” Rowień. W 1993 z inicjatywy prezyden-
ta Żor Zygmunta Łukaszczyka przeprowadzono 

remont boiska i wybudowano szatnie, przy czym 
zasłużyli się wieloletni piłkarze i działacze, Aloj-
zy Buchalik i Antoni Fizia. Sezon 1995/96 przy-
niósł historyczny sukces – awans do ligi okręgowej. 
Działo się to za kadencji prezesa Antoniego Fizia 
i trenera Andrzeja Frydeckiego, byłego zawodni-
ka pierwszoligowego ROW-u Rybnik. W nagrodę 
podczas wakacji Iskra rozegrała mecz przyjaźni 
w Mezőkövesd. W sezonie 1996/97 funkcję trene-
ra pełnił Ireneusz Krosny, a beniaminek z Rownia 
osiągnął największy dotychczasowy sukces – ósme 
miejsce w lidze okręgowej. W następnym sezonie 
drużynę dopadł kryzys. Wielu czołowych zawodni-
ków odeszło do innych klubów, co było przyczyną 
zajęcia ostatniego miejsca w lidze i spadku do Kla-
sy A. Liczne zmiany składu i trenerów nie poma-
gały i już w sezonie 2000/01 zespół ponownie 
znalazł się w najniższej klasie rozgrywek. W 2001 
funkcję trenera objął Krzysztof  Żubertowski, któ-
ry rozpoczął pracę z młodymi zawodnikami. Wio-
sną tego samego roku powołano zespół oldbojów, 
w którym znaleźli się głównie byli zawodnicy Iskry 
z „okręgówki”. Już po pierwszym roku rozgrywek 
w systemie wiosna-jesień awansowali do pierw-
szej ligi drużyn niezrzeszonych okręgu rybnickiego 
i występują tam nadal, chociaż skład uległ wielkim 
zmianom. W sezonie 2003/04 LKS Iskra Rowień 
szkoliła 3 sekcje: seniorów (Klasa C), juniorów 
i oldbojów (I liga niezrzeszonych). Szkolenia junio-
rów zaprzestano w VI 2004, a seniorzy bez więk-
szych sukcesów grali do połowy sezonu 2005/06, 
kiedy to z powodu braków kadrowych oraz rozpa-
du zarządu ich działalność zawieszono. Część za-
wodników przeszła do drużyny niezrzeszonych.
13 VI 2009 grupa sympatyków Iskry założyła → 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rowień. Za-
owocowało to reaktywowaniem działalności klubu 
Iskra. Młody zespół trenuje jeden z jego zawod-
ników, Łukasz Kąsek. W VIII 2009 Iskra Rowień 
zaczęła sezon 2009/10, wracając do rozgrywek C-
Klasy po 3,5 rocznej przerwie. Pierwszy mecz za-
wodnicy z Rownia wygrali 5:3 z Interem Krosto-
szowice. Iskra rozpoczęła szkolenie dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Rowniu. Najdłużej grającym 
zawodnikiem Iskry jest Eugeniusz Buchalik, któ-
ry występował w Iskrze 18 lat (od 1983 do 2000). 
Do najskuteczniejszych strzelców Iskry należą m. 
in. Stanisław Konsek, Andrzej Mroczek i Wacław 
Krutyło, który zaliczył występ w juniorskiej repre-
zentacji Polski. GB

I
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ISO 9001:2000 W MAGISTRACIE, decyzja 
o przystąpieniu Urzędu Miasta do wdrożenia sys-
temu zarządzania jakością ISO 9001:2000 zapadła 
na początku 2000. Ta międzynarodowa norma 
w sformalizowany sposób określa zasady funkcjo-
nowania firm i instytucji ze szczególnym uwzględ-
nieniem podejścia do klienta. Celem wprowadze-
nia tego systemu w magistracie było stworzenie 
standardów postępowania, dających w efekcie 
usystematyzowanie i powtarzalność działań, unik-
nięcie zaniedbań, przeoczeń, dublowania działań, 
umożliwienie weryfikacji sposobów postępowa-
nia, ocenę ich efektywności, przedstawienie spo-
sobów działania klientom i kontrahentów. Pierw-
szym krokiem w trakcie wprowadzania systemu 
ISO w UM było krótkie opisanie wszystkich pro-
cesów, jakie zachodzą w urzędzie (około 200). Na-
stępnie ograniczono je do tych, które dotyczą bez-
pośrednio klientów oraz klientów wewnętrznych 
(wydziały UM), czyli do 34. Pracownicy przygoto-
wali odpowiednie procesy graficzne, analizowano, 
co można w nich zmienić, co udoskonalić. Opra-
cowano również 18 instrukcji opisujących tryb 
postępowania w różnych sytuacjach, a które nie 
zostały ujęte w procesach. W pracach nad syste-
mem zarządzania jakością brała udział najpierw 
cała załoga, później ciężar pracy przejął 10-oso-
bowy zespół, przeszkolony dodatkowo na inten-
sywnym kursie audytorów wewnętrznych, zakoń-

czony bardzo poważnym egzaminem z zakresu 
rozumienia i stosowania systemu zarządzania ja-
kością ISO 9001:2000. Całość prac organizował, 
prowadził lub koordynował Sekretarz Miasta, 
któremu Prezydent Miasta powierzył dodatkowo 
funkcję pełnomocnika do spraw systemu zarzą-
dzania jakością w Urzędzie Miasta Równocześnie 
zadaniem Sekretarza Miasta było napisanie Księ-
gi Jakości opisującej wszystkie działania Urzędu 
z zakresu planowania, wdrażania oraz utrzymania 
systemu zarządzania jakością w zgodzie z zapisa-
mi normy. Księga, obok procesów i instrukcji, jest 
najistotniejszym dokumentem, który badają au-
dytorzy zewnętrzni dokonujący certyfikacji Urzę-
du. W X 2001, po kilkunastu miesiącach tworze-
nia i wdrażania systemu zarządzania jakością, roz-
poczęły się przygotowania do przeprowadzenia 
w Urzędzie Miasta auditu certyfikacyjnego. Wszy-
scy pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta zo-
stali poddani szkoleniu z szeroko pojętego zakre-
su systemu zarządzania jakością. Szkolenie to zo-
stało przeprowadzone przez Sekretarza Miasta → 
Andrzeja Schmidta z pomocą członków zespołu 
wdrażającego SZJ. Pracowników podzielono na 4 
grupy liczące po kilkadziesiąt osób. Każda z grup 
po zakończeniu szkolenia została poddana pisem-
nemu egzaminowi. Datę rozpoczęcia auditu certy-
fikacyjnego jednostka certyfikująca UM, czyli Pol-
ski Rejestr Statków, ustaliła na 29 X 2001. W dniu 

I

Uroczystość nadania certyfikatu ISO 9001:2000 Urzędowi Miasta w 2002. 
Stoją od lewej: Andrzej Schmidt, Maria Szelka, Małgorzata Kuźnik, Tomasz Górecki, Agnieszka Mika,  

Rafał Kmiecik (Polski Rejestr Statków), Halina Lipińska, Waldemar Socha, Lucyna Marciniak, Halina Pawliczek
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tym do Żor przyjechali audytorzy PRS, Waldemar 
Staszak, Andrzej Kufel oraz Dariusz Hejmej. Po 
dwudniowym audicie przedstawiciele PRS stwier-
dzili, że z całym przekonaniem mogą zarekomen-
dować przyznanie żorskiemu UM certyfikatu ISO 
9001:2000. Tak się też stało i Polski Rejestr Stat-
ków w dniu 7 XI 2001 przyznał UM certyfikat. 
Oficjalna uroczystość wręczenia Urzędowi Miasta 
certyfikatu odbyła się w I 2002 w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w trakcie uroczystości wręczenia na-
gród miejskich Phoenix Sariensis. W skład grupy 
audytorów, wdrażającej, a następnie utrzymującej 
normę ISO w UM, weszli: Andrzej Schmidt (Peł-
nomocnik SZJ), → Małgorzata Kuźnik, → Halina 
Lipińska, → Urszula Sztwiertnia, → Maria Szelka, 
→ Lucyna Marciniak, → Agnieszka Mika, → Ha-
lina Pawliczek, → Piotr Sikora, → Tomasz Gó-
recki. W 2010 w skład zespołu wchodzą: Andrzej 
Schmidt (Pełnomocnik SZJ), Małgorzata Kuźnik, 
Halina Lipińska, Lucyna Marciniak, Agnieszka 
Mika, Halina Pawliczek, → Beata Gojny i → Elż-
bieta Gicala. TG

IZYDORSKA GABRIELA, ur. 10 I 1961, Ryb-
nik; dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Żo-
rach od 2007. Osiągnięcia szkoły pod jej kie-
runkiem: Pierwsza w Polsce Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego o profilu koszykówka chłopców, 2. 
miejsce w Sportowym Współzawodnictwie Żor-
skich Szkół Podstawowych, Certyfikat Szkoła 
Promująca Zdrowie, Certyfikat „Dzień Wiosny 
w Europie 2009”, Certyfikat „Szkoła bez prze-
mocy”, Znak Jakości Interkl@sa 2008/09, Cer-
tyfikat Polskiego Stowarzyszenia Dysleksji za re-
alizację w roku szkolnym 2008/09 Programu 
Edukacyjno-Terapeutycznego „Ortograffiti”, 
udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szko-
ła”, udział społeczności szkolnej w akcji „Pola 
nadziei”, udział w programie „Mleko w szko-
le”, udział w akcji „Góra grosza”, „Pegasus” (na 
rzecz koni przeznaczanych na rzeź), „Na ratu-
nek dzieciom w Kongo” (do tej akcji przystąpiło 
650 szkół z całej Polski), przystąpienie do pro-
gramu „Owoce w szkole”. bw

J
JABŁONKA ERYK, ur. 26 VIII 1917, zm. 20 
X 2009; zasłużony wieloletni pracownik Odlew-
ni Żeliwa w Żorach; działacz Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej; działacz sportowy; długoletni radny 
Miejskiej Rady Narodowej i działacz samorządu 
mieszkańców dzielnicy Kleszczówka; syn maszy-
nisty kolejowego Franciszka i Gertrudy. 47 lat pra-
cował w „Hucie Pawła” (późniejszej Odlewni Że-
liwa) w Żorach. Od 1932 związany z Ochotniczą 
Strażą Pożarną, osiągnął IV stopień pożarnictwa, 
był współautorem kroniki opracowanej wspólnie 
z Brunonem Przeliorzem z okazji 100-lecia OSP 
w Żorach. Przed wojną czynny zawodnik spor-
towy, współzałożyciel powstałego w 1935 Ko-
lejowego Przysposobienia Wojskowego „Kole-
jarz”, potem działacz sportowy i społeczny. Po 
1945 brał czynny udział w odbudowie miasta, 
jego dziełem jest m.in. odlany w hucie (nielegal-
nie wówczas) 3-metrowy krzyż wieńczący wie-
żę kościoła parafialnego pw. św. Filipa i Jakuba 
w dzielnicy Śródmieście. W 1947 zawarł związek 
małżeński z Otylią z d. Kolorz z Kleszczówki. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Meda-
lem XXX-lecia PRL, Srebrnym Medalem Zasługi 
dla Pożarnictwa, Odznaką Racjonalizatora Pro-
dukcji, a w 1978 wpisany do Księgi Ludzi Zasłużo-
nych Miasta Żory. BK

JACKO ALFONS, radny Rady Miasta od 6 VI 
1990 do 6 V 1994. um

JAGIELSKI JAN, mieszkaniec Żor; aresztowany 
w 1940 i przekazany do obozu koncentracyjnego. 
Nieznana jest nazwa obozu, w którym przebywał 
oraz dalsze losy tego więźnia. JD

JAGUŚ IRENEUSZ, ur. 25 III 1979, Knurów; 
od 2004 działacz w Radzie Dzielnicy Korfante-

I

J

Eryk Jabłonka
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go; od 2008 radny Rady Miasta Żory. W ramach 
działalności w Radzie Dzielnicy Korfantego oraz 
w stowarzyszeniu „Moja Dzielnica” organizował 
turnieje sportowe z różnych dyscyplin, jako radny 
Rady Miasta zasiada w komisjach stałych: Komisji 
Kultury, Sportu i Młodzieży oraz Komisji Edu-
kacji. W Radzie Miasta zabiega głównie o inwe-
stowanie w infrastrukturę sportową (interpelacja 
w sprawie remontu boiska przy ZS nr 8), popra-
wę bezpieczeństwa kierowców i pieszych na tere-
nie Żor (interpelacja) oraz poprawę jakości życia 
i zdrowia mieszkańców. bw

JAN I, ur. ok. 1332, Opawa, zm. 1380/1382? Ra-
cibórz; książę z dynastii Przemyślidów opawskich, 
władca księstwa raciborskiego. Z powodu kło-
potów finansowych oddał w zastaw księciu cie-
szyńskiemu → Przemysłowi Noszakowi, Żory za 
sumę 4000 kop groszy praskich. TG

JAN I LUKSEMBURSKI, ur. 1296, zm. 1346; 
król Czech; syn cesarza niemieckiego Henryka VII 
i księżniczki Brabantu Małgorzaty. Próbował zdo-
być także tron polski, ale bezskutecznie. Powoły-
wał się na prawa spadkowe po Przemyślidach. Wy-
ruszył z wyprawą w 1327, ale Krakowa nie zdobył. 
Udało mu się zacieśnić stosunki Śląska z Czechami, 
rozpoczynając proces przyjmowania hołdów len-
nych, począwszy od książąt górnośląskich. W 1327 
w ramach hołdu księcia Leszka raciborskiego przy-
jął jego hołd, m.in. z miasta Żory. W dziesięć lat 
później to miasto jak i inne położone na tere-
nie księstwa raciborskiego oddał w lenno księciu 
opawskiemu Mikołajowi II. W wyniku wojny cze-
sko-polskiej w 1345 Żory zostały oblężone, ale nie 
zostały zdobyte przez wojska polskie, gdyż król Jan 
wyruszył z odsieczą z Ostrawy. Pod naporem jego 
wojsk polskie rycerstwo i sojusznicy z Węgier wy-
cofali się aż pod Kraków.  MW, TG

JAN II ŻELAZNY, ur. ok. 1365, Racibórz, zm. 
12 VIII 1424, Racibórz; książę z dynastii Przemy-
ślidów opawskich, władca księstwa raciborskie-
go. Syn → Jana I. Przejął władzę w księstwie po 

śmierci swego ojca, który zostawił je w trudnej sy-
tuacji finansowej. W ciągu kilku lat, dzięki sojuszo-
wi z margrabią morawskim Prokopem i przyjaźni 
z królem Czech Wacławem IV, pospłacał długi ojca 
i wykupił zastawione przez niego ziemie. Na po-
czątku lat 90. XIV w. był już z powrotem w posia-
daniu Żor. 27 X 1390 z nieznanych bliżej przyczyn 
rozkazał utopić w jednym z okolicznych stawów 
dwóch księży: Macieja z Krzyżowic oraz Konrada 
z Żor. Prawdopodobnie miało to związek z kon-
fliktem z biskupem krakowskim Janem z Radliczyc, 
któremu spalił leżący w granicach Królestwa Pol-
skiego zamek w Lipowcu. W 1397 bedąc kaszte-
lanem na czeskim zamku Karlsztajn zorganizował 
zamach na czterech członków rady królewskiej. So-
jusznik Władysława Jagiełły, dwukrotnie żonaty ze 
spokrewnionymi z polskim królem księżniczkami. 
Pierwszy raz z nieznaną z imienia córką przyrod-
niego brata Jagiełły, Włodzimierza w 1394, drugi 
raz w 1407 z Heleną, córką młodszego brata Ja-

J
Bogusław Kazimierz JanickiJan I LuksemburskiIreneusz Jaguś

Pieczęć konna księcia raciborskiego Jana II Żelaznego
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giełły, Dymitra Korybutowica. Siostra Jana II Żela-
znego Małgorzata była żoną księcia cieszyńskiego 
Bolesława, syna → Przemysła Noszaka. W pierw-
szych latach XV w. Jan II Żelazny wszedł w kon-
flikt z książętami cieszyńskimi, dotyczący m.in. wia-
na po zmarłej w międzyczasie Małgorzacie, myta 
i cła w Strumieniu oraz monopolu składu soli 
w Raciborzu. W trakcie tego sporu 1 I 1406 nie-
daleko Żor, a więc na terenie we władaniu Jana II, 
zamordowany został cieszyński książę Przemysł, 
syn Przemysła Noszaka. Początkowo Jan II zo-
stał oskarżony o tę zbrodnię, jednak treść zawar-
tego 7 IX 1407 → pokoju żorskiego między ksią-
żętami cieszyńskimi i Janem II oficjalnie oczyszcza 
go z tych zarzutów. W trakcie wojen polsko-krzy-
żackich początkowo wspierał stronę polską orga-
nizowanymi przez siebie zaciągami na terenie Ślą-
ska, zaś w 1414 wziął udział w wyprawie wojennej 
na ziemie zakonu krzyżackiego. W czasie wojen hu-
syckich stanął po stronie Zygmunta Luksembur-
skiego, zatrzymując w Raciborzu posłów husyckich 
zmierzających do Krakowa. TG, MW

JANAS FRANCISZEK, ur. 17 IX 1926, Żory; 
mieszkaniec Żor. Wstąpił do Polskich Sił Zbroj-
nych we Włoszech 15 IX 1944; żołnierz II Korpu-
su Polskiego, 3 Pułku Ułanów Śląskich. W kam-
panii włoskiej walczył o Bolonię. Odznaczony Ita-
ly Star i War Medal 1939-1945. Do kraju powrócił 
z Wielkiej Brytanii w 1947. JD

JANAS WINCENTY, ur. 1891, zm. 1919, Dą-
brówka Wielka k. Bytomia; patron ulicy w Żo-
rach; działacz narodowy na Śląsku. Urodził się 
w rodzinie górniczej. Po ukończeniu szkoły lu-
dowej pracował w kopalni węgla kamiennego. 
Od 1907 był członkiem stowarzyszenia „Eleu-
sis”, w którym śląska młodzież pogłębiała wia-
domości z historii i literatury ojczystej. Ukończył 
Seminarium Nauczycielskie. W czasie wybuchu I 
wojny światowej, będąc obywatelem Rzeszy nie-
mieckiej, służył w szeregach Landwehry. Został 
ciężko ranny i wrócił na Śląsk. Pracował w szko-
le, do której sam kiedyś uczęszczał. Tam stał się 
organizatorem wieców narodowych, polskich 
imprez kulturalnych, odczytów i prelekcji. Kol-
portował polskie książki i czasopisma. Współ-
pracował z Polską Organizacją Wojskową Gór-
nego Śląska. Za jego pośrednictwem przekazy-
wano rudzkiej komórce POW broń. W nocy z 21 

na 22 VIII 1919 żołnierze Reichswehry otoczy-
li jego dom, wdarli się do środka i dotkliwie po-
bili jego i domowników. Przeszukano mieszkanie 
i za dowód jego powstańczej działalności uzna-
no posiadanie polskich książek, czasopism i bia-
ło-czerwonych papierowych chorągiewek. Pół-
przytomnego wywleczono na ulicę, masakrowa-
no kolbami i kopano. Potem do leżącego oddano 
serię karabinową. Jego zwłoki porzucono na wy-
sypisku popiołu. Uchwałą Miejskiej Rady Naro-
dowej w Żorach z dnia 28 XII 1965 ulicy równo-
ległej do Rybnickiej (za parkiem) nadano nazwę 
ul. Wincentego Janasa. BK

JANECIUS KASPER, ur. ?, zm. 1640; miesz-
czanin żorski; członek rady miejskiej; burmistrz 
wzmiankowany na swym urzędzie od 1630. Jego 
rządy przypadły na okres odbudowy po tragicz-
nych latach 20. XVII w., gdy miasto było plądro-
wane przez wojska uczestniczące w wojnie trzy-
dziestoletniej. MW

JANICKI BOGUSŁAW KAZIMIERZ, ur. 17 
VII 1942, zm. 16 VIII 2006; nauczyciel; dyrek-
tor szkoły; wizytator; wieloletni prezes Oddzia-
łu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żorach. 
Urodził się w Woli Wąpowskiej k. Kruszwicy, 
w województwie kujawsko-pomorskim. Dzieciń-
stwo i młodość spędził we Wrocławiu i Dzier-
żoniowie. W 1972 ukończył filologię polską 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach pra-
cował w Pieszycach k. Dzierżoniowa, a z Żorami 
związał się w 1975. Rozpoczął tu pracę nauczy-
ciela języka polskiego w Zespole Szkół Budow-
lano-Usługowych. W latach 1977-80 był dyrek-
torem nowo wybudowanej na os. Księcia Wła-
dysława Szkoły Podstawowej nr 10. W latach 
1980-82 pracował w Zespole Szkół Górniczych, 
a w okresie od 1982 do 1985 był starszym wi-
zytatorem Wydziału Oświaty i Wychowania przy 
Urzędzie Miasta Żory. W 1985 ponownie pod-
jął pracę w Zespole Szkół Budowlano-Usługo-
wych, skąd oddelegowany został do pracy związ-
kowej, ponieważ w 1990 został prezesem Zarzą-
du Oddziału ZNP w Żorach. Piastował tę funk-
cję nieprzerwanie przez kilka kolejnych kadencji, 
aż do śmierci. W latach 1994-98 wszedł w skład 
Komisji Edukacji i Kultury żorskiej Rady Miej-
skiej. W 1994 zawarł związek małżeński z Oty-
lią Juraszczyk. Od 1995 był członkiem zespo-

J
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łu redakcyjnego „Kalendarza Żorskiego”, wy-
dawanego przez Muzeum Miejskie. Był inicja-
torem powstania i współredaktorem ukazujące-
go się w środowisku nauczycielskim kwartalni-
ka „Oświatowiec”. Z okazji obchodów 100-lecia 
ZNP we IX 2005 ukazała się książka Z kart histo-
rii ZNP na Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej, w której 
był autorem obszernego rozdziału poświęcone-
go historii ZNP na Ziemi Żorskiej. BK

JANIK JAN, ur. 14 I 1927, Rzożów, zm. 28 IX 
2010; mieszkaniec Żor; od 1946 pracownik Od-
lewni Żeliwa w Żorach; aktywny racjonalizator 
– złożone przez niego wnioski przyniosły zakła-
dowi 620 tysięcy złotych oszczędności; aktywista 
związkowy, przez 30 lat przewodniczył Pracow-
niczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Odlew-
ni Żeliwa w Żorach. Był członkiem Plenum Rady 
Zakładowej i Prezydium Rady Robotniczej. Prze-
szedł na emeryturę w 1992, po 46 latach nieprze-
rwanej pracy w zakładzie. W 1980 został wpisany 
do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. BK

JANKOWSKA-KUSION STANISŁAWA, od 
1 XI 1988 kierownik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej; od 28 IX 1990 do 15 
VII 1994 Naczelnik Wydziału Spraw Obywatel-
skich. bw

JANOWIAK IWONA, dyrektor Przedszkola nr 
17 w latach 1991-92. um

„JAPONKI”, wagoniki wąskotorowe, którymi 
od połowy 1945 wywożono gruz ze śródmieścia 
na teren Huloków. 27 VI 1945 Zarząd Miasta ku-
pił do tego celu w gminie Pawłowice 250 metrów 
szyn za cenę 3000 zł. Do prac przy odgruzowywa-
niu stawiali się mieszkańcy z własnym sprzętem 
(łopaty, kilofy), według ustalonej przez Zarząd 
Miasta kolejności. Zapłatą za dniówkę pracy był 
talerz zupy ze wspólnej kuchni. TG

JARCZYK HELENA, ur. 9 IV 1936, Łazi-
ska Górne; mieszkanka Żor; nauczycielka; po-
seł na Sejm IX kadencji w latach 1985-89; dzia-
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łaczka związkowa. Pracę pedagogiczną rozpoczę-
ła w 1954 w Szkole Podstawowej nr 1 w Łaziskach 
Górnych jako absolwentka Liceum Pedagogicz-
nego w Pszczynie. W trakcie 17 lat pracy w Łazi-
skach ukończyła w 1962 Studium Nauczycielskie 
w Katowicach, kierunek geografia. W latach 1954-
62 była radną Miejskiej Rady Narodowej w Łazi-
skach Górnych. W 1971 rozpoczęła pracę w Żo-
rach w SP nr 1, a w 1979 uzyskała kwalifikacje rów-
norzędne Wyższym Studiom Zawodowym w In-
stytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświato-
wych w Katowicach. W 1980 objęła na 4 lata stano-
wisko wicedyrektora SP nr  16 w Żorach. Po przej-
ściu na emeryturę w 1985 pracowała w niepełnym 
wymiarze godzin przez kolejne 6 lat. 13 X 1985 zo-
stała wybrana posłem na Sejm IX kadencji na lata 
1985-89. Kandydowała w Okręgu Wyborczym nr 
27 w Rybniku z listy Ligi Kobiet Polskich. W Sejmie 
należała do Koła Posłów Bezpartyjnych. Pracowa-
ła w Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży oraz 
w Komisji Skarg i Wniosków. Dzięki jej staraniom 
i interwencjom będący w budowie szpital w Żo-
rach pozyskał nowoczesny sprzęt i aparaturę me-
dyczną, specjalistyczne urządzenia i został wyposa-
żony w odpowiednie meble. W czasie trwania po-
selskiej kadencji uczestniczyła w sesjach Rady Na-
rodowej Miasta i Gminy Żory, udzielając pomocy 
w rozwiązywaniu problemów miasta. Od 1955 na-

leżała do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W la-
tach 1960-68 była członkiem Zarządu ZNP „Ogni-
ska Łaziska”, a od 1990 członkiem Zarządu Sek-
cji Emerytów i Rencistów ZNP w Żorach. Oprócz 
nagród resortowych otrzymała Złoty Krzyż Zasłu-
gi (1975), Srebrną Odznakę Zasłużonemu w Roz-
woju Woj. Katowickiego (1981), Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1986), Złotą Odznakę 
ZNP (1993) i Odznakę Za 50-letnią Przynależność 
do ZNP (2005). BK

JARMARKI, powstanie miasta Żor przyczyni-
ło się w ciągu kilkudziesięcioleci do rozwoju rze-
miosła oraz handlu. Najprawdopodobniej w XIV 
oraz XV w. miasto uzyskało stosowne przywileje 
na organizowanie pierwszych jarmarków na dzień 
1 V w dniu święta patronalnego kościoła parafial-
nego (pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba) oraz 
kolejny zimowy jarmark na 4 dzień po święcie na-
wrócenia św. Pawła Apostoła (25 I). Na przeło-
mie lat 1576-77 miasto zwróciło się do cesarsko-
królewskiego majestatu o zatwierdzenie dwóch 
średniowiecznych jarmarków oraz zgodę na dwa 
kolejne. 18 III 1577 Rudolf  II Habsburg wyraził 
zgodę na dwa jarmarki, wyznaczając ich terminy 
na 15 VII oraz na niedzielę po święcie św. Ma-
teusza (21 IX). Jarmark ten miał trwać aż 8 dni, 
do święta św. Michała Archanioła. MW

J
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JARMARK WŁADYSŁAWOWSKI, Festyn 
organizowany od VI 2003 przez Radę Dzielnicy 
Księcia Władysława w weekend przypadający 
najbliżej imienin założyciela miasta → księcia 
Władysława Opolskiego. Początkowo był to nie-
wielki festyn dzielnicowy, z biegiem lat rozrósł 
się jednak, dzięki zaangażowaniu → Miejskiego 
Ośrodka Kultury i → Urzędu Miasta do jednej 
z większych imprez kulturalnych w mieście. TG

JARMARKI ŚWIĄTECZNE, kiermasze or-
ganizowane przez Urząd Miasta dwa razy 
w roku – przed świętami Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy. Pierwszy został zorganizowa-
ny na przełomie XI i XII 2004. Od tego czasu 
osiem drewnianych kiosków staje przed świę-
tami na ul. Górne Przedmieście. Można w nich 
kupić świąteczne ozdoby, pamiątki i prezenty. 
Poprzednikiem miejskich jarmarków świątecz-
nych były kiermasze organizowane na rynku od 
2000 przez firmę handlową Andrzeja Szczypki 
z Goleszowa. TG

JAROSZ ANTONI, ur. 27 III 1908, Ligota Ryb-
nicka, zm. 1978, Rybnik; pedagog. Ukończył stu-
dia pedagogiczne z tytułem magistra. W latach 
1927-33 był nauczycielem w Żorach, a od 1933 
w Rybniku. Porucznik rezerwy Wojska Polskiego. 
Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939. Do-
wodził plutonem w obronie Żor. W latach 1945-
74 był dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego 
w Rybniku. Działacz społeczny, radny pięciu ka-
dencji MRN w Rybniku. Był założycielem i przez 
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15 lat prezesem Towarzystwa Rozwoju Ziem Za-
chodnich w Rybniku, a także prezesem Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Rybnickiej. Odznaczo-
ny m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Spoczywa na cmentarzu w Rybniku, 
w jego części komunalnej. JD

JARZYNA HALINA, ur. 21 XII 1958, Chmiel-
nik; od 1 II 1997 kierownik Referatu Administra-
cyjno-Socjalnego w Wydziale Organizacyjnym 
UM Żory. bw

JASCHKE ANTON, ur 5 XI 1892, Kietrz, zm. 
30 IV/01 V 1945, Berlin; burmistrz Żor w cza-
sie okupacji niemieckiej w latach 1939-45. Do Żor 
przybył jako porucznik 58 pułku niemieckiej Stra-
ży Granicznej we IX 1939. Po objęciu stanowiska 
burmistrza po niemieckim burmistrzu komisa-
rycznym Antonie Kostonie zamieszkał w dawnej 
willi Heringa przy ul. Nehrlicha. Jako burmistrz 
zainicjował plany przebudowy miasta, wyremon-
towania dróg i sieci wodociągowej oraz projek-
tu budowy nowego miejskiego ratusza. Z pla-
nów tych na pewno udało się wyremontować ul. 
Dworcową, los innych planowanych inwestycji 
nie jest znany. Po ewakuacji z Żor w II 1945 trafił 
do Berlina, gdzie został zmobilizowany w stopniu 
majora do jednostek Volksturmu. Według relacji 
rodziny zginął tuż przed kapitulacją Berlina, praw-
dopodobnie 30 IV lub 1 V 1945. TG

JASKUŁA MARCIN, ur. 1670, Żory; w 1699 zo-
stał rektorem szkoły. W 1702 jej budynki ucier-
piały w wyniku pożaru miasta. Nauczyciel miał 

problemy mieszkaniowe, jeszcze wiele lat później 
(w 1719) nie miał własnego mieszkania. Za swoją 
pracę pobierał 15 talarów. Dodatkowo otrzymy-
wał z fundacji mieszczańskiej sumę 2 talarów i 12 
groszy. Oprócz nauki dzieci zajmował się obsługą 
pogrzebów, za co pobierał opłatę. W trakcie wi-
zytacji w 1719 został napomniany przez wizytato-
ra parafii biskupa pomocniczego von Sommerfel-
da za to, że nie zwracał pilnej uwagi na obecność 
i czas pobytu dzieci w szkole. MW

JAWOROWSKA-MUCHOWICZ GRAŻYNA, 
radna Rady Miasta od 1 VII 1994 do 19 VI 1998. um

JEDNOSTKA J, obszar położony między dro-
gą krajową nr 93, ul. Pszczyńską i równoległą do 
DK 93 linią kolejową. W zamierzeniach urbani-
stów rozbudowujących Żory w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych miał to być teren 
,gdzie powstawałyby kolejne osiedla mieszkanio-
we z wielkiej płyty, co spowodować miało wzrost 
mieszkańców miasta do ok. 100 tys. Po przemia-
nach ustrojowych w 1989 zaniechano tych pla-
nów, zamierzając z mienić ten teren w obszar han-
dlowo usługowy. W tej chwili działają tam centra 
handlowe Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, sta-
cje benzynowe i obiekty gastronomiczne. TG

JEDNOŚĆ ROGOŹNA → LKS Rogoźna

JEDYNAK TADEUSZ, ur. 16 IV 1949, Niesad-
na; mieszkaniec Żor; sygnatariusz Porozumienia 
Jastrzębskiego w 1988; poseł na Sejm z listy „So-
lidarności” w latach 1991-93, oraz w latach 1993-

J
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97 z listy Unii Pracy; absolwent Wyższej Szkoły 
Ochrony Środowiska w Radomiu; w latach 1974-
81 zatrudniony w kopalni „Manifest Lipcowy” 
w Jastrzębiu-Zdroju; w okresie 29 VIII-3 IX 1980 
uczestnik strajku, a następnie wiceprzewodniczący 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Ja-
strzębiu-Zdroju; członek NSZZ „Solidarność” 
w latach 1980-93; członek i wiceprzewodniczący 
Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego Ja-
strzębie; od IX 1980 do III 1981 członek komisji 
mieszanej, zajmującej się problemami Śląska i gór-
nictwa; jeden z twórców i redaktorów „Naszej So-
lidarności”, Biuletynu Informacyjnego Międzyza-
kładowego Komitetu Robotniczego „Solidarno-
ści” Jastrzębie; od 12 II 1981 w Tymczasowym 
Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej; 
od 22 II 1981 wiceprzewodniczący Zarządu Re-
gionu Śląska i Zagłębia; podczas I Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” wybrany 
do Komisji Krajowej; 13 XII 1981 zatrzymany, in-
ternowany do 23 XII 1982. Od VI 1983 w przeby-
wał w ukryciu, był w tym czasie przewodniczącym 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a także członkiem 
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Areszto-
wany 17 VI 1985, w XI 1986 zwolniony na mocy 
amnestii. W latach 1986-92 pracownik Przedsię-
biorstwa Budowlano-Mieszkaniowego Fadom 
w Żorach. We IX 1986 wszedł w skład jawnej 
Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”, a w X 
1986 do Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wielokrotnie za-
trzymywany i skazywany na grzywny przez kole-
gium ds. wykroczeń. W II 1988 uczestnik Zgro-
madzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regio-

nu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. W VII 1988 
wyjechał do Australii; na wieść o wybuchu straj-
ków powrócił do Polski i przedostał się na teren 
strajkującej kopalni „Manifest Lipcowy”. Uczest-
nik obrad Okrągłego Stołu w podstoliku górni-
czym. W 1990 delegat na II Krajowy Zjazd De-
legatów; członek Komisji Krajowej „Solidarno-
ści”; od 2001 przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Jest także 
pełnomocnikiem organizacji „Friends of  Poland” 
z siedzibą w Londynie, zajmującej się pomocą Po-
lakom na Wschodzie. W 1988 odznaczony przez 
Prezydenta RP na uchodźstwie Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 od-
znaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski. TG

JESIONEK, las mieszany w dzielnicy Rogoźna, 
przy ul. Rolniczej. Rośnie na glebach piaszczy-
stych. Występują tu sarna polna, lis, kuna leśna, 
bażant, jastrząb gołębiarz. MW

JEZIORAK, jeden ze stawów hodowlanych karpia 
na Kradziejówce o powierzchni 6 ha. Z roślinności 
przeważa pałka. Występuje również żabiścieg pły-
wający. MW

JĘDRZEJCZYK SŁAWOMIR, pełnomocnik 
ds. Ochrony Informacji Niejawnych; pełnomocnik 
ds. Administracji Zespolonej UM od 1 VI 1999; 
p.o. Komendanta → Straży Miejskiej od 1 I 1999 
do momentu jej rozwiązania. um

JĘZYK, na przestrzeni wieków w Żorach używa-
no kilku języków. Pierwsze zapisy, które zachowa-
ły się na płytach nagrobnych i dokumentach ma-
gistratu wykonane były w języku staroczeskim i ła-
cińskim. Od połowy XVIII w., wraz z wejściem 
w skład Królestwa Prus, zaczyna upowszechniać 
się język niemiecki, który na początku XX w. sta-
je się językiem dominującym w administracji oraz 
wśród mieszkańców miasta. Niemniej jeszcze 
w połowie XIX w. – jak wspomina A. Weltzel – 
znajomość języka niemieckiego wśród mieszkań-
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ców miasta była słaba. Powodowało to poważne 
problemy z obsadzeniem stanowisk we władzach 
miejskich. Prawo pruskie wymagało, aby osoby 
pełniące funkcje w mieście znały język niemiec-
ki. Mieszkańcy okolicznych wsi (dzisiejsze dzielni-
ce miasta będące poprzednio sołectwami) używa-
li języka śląskiego (ślonsko godka), identyfikowane-
go z językiem polskim. Po wejściu Żor w skład II 
Rzeczpospolitej językiem urzędowym staje się ję-
zyk polski, którym również posługiwało się coraz 
więcej mieszkańców miasta. Po 1922 wielu Niem-
ców wyjechało. W praktyce w mieście funkcjono-
wały wtedy dwa języki. Odzwierciedleniem tego 
jest ówczesna prasa. Ukazywał się tu niemiecko-
języczny → „Sohrauer Stadtblatt” i polskojęzycz-
na → „Gazeta Żorska”. Natomiast w okolicz-
nych wsiach aż końca XX w. dominował język ślą-
ski, nieposiadający jednolitej formy, podzielony 
na wiele odmian nazywanych przez badaczy narze-
czami, dialektami bądź gwarami. Mowa mieszkań-
ców Żor według S. Bąka zaliczana jest do gwar gli-
wickich (bądź też gliwicko-toszeckich), obejmują-
cych większą część dawnego powiatu pszczyńskie-
go, rybnickiego i gliwickiego. Charakteryzuje się 
ona „szeroką wymową -ę wygłosowego w posta-
ci -a, lecz z wyjątkiem ę w śródgłosie zarówno po 
miękkiej, jak też po twardej. Głoska ta jest zbliżo-
na do y z nosowością wyodrębnioną przed zwartą 
w spółgłoskę nosową” [Bąk 1974: 161].
Na przestrzeni XIX i XX w. język śląski poddawa-
ny był przede wszystkim silnym naciskom germa-
nizacyjnym, później także polonizacyjnym. Proce-
sy te najwyraźniej można dostrzec w pisowni na-
zwisk zamieszczanych także na łamach niniejsze-
go opracowania (Hallatsch/Hałacz). Zdarza się, 
że członkowie rodziny posługujący się tym samym 
nazwiskiem zapisują je inaczej; przykładem mogą 
być dwie wersje zapisu popularnego nazwiska 
Konsek/Kąsek. Zjawisko to również można do-
strzec w przypadku toponimów. Na niemieckich 
mapach wojskowych sprzed I wojny światowej 
można znaleźć nazwy: Dombie i Lasoki (Klesz-
czów) oraz Zostawa (Żory). Natomiast na pol-
skich mapach wydanych przez Wojskowy Insty-
tut Geograficzny w 1933 widnieją: Dąbie, Lasaki 
i Zastawa. Ta ostatnia nazwa była później kojarzo-
na raczej z samochodem produkowanym w daw-
nej Jugosławii niż z częścią Żor. Dopiero inter-
wencja u władz centralnych spowodowała powrót 
do pierwowzoru (początek XXI w.). LuB

JOCHEMSKA AUGUSTYNA, mieszkanka 
Żor; aresztowana w początkowym okresie oku-
pacji hitlerowskiej i osadzona w więzieniu, skąd 
po kilku miesiącach zwolniona została do domu. 
Brak informacji o tej więźniarce. JD

JOŚKO HENRYK, ur. 16 VII 1947, Żory, zm. 7 
II 1997; ksiądz. Ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące im. Karola Miarki w Żorach, a następnie Ślą-
skie Seminarium Duchowne. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 30 III 1972 w Katowicach z rąk 
biskupa Herberta Bednorza. Był wikarym w Pio-
trowicach, Pszczynie, Jastrzębiu Górnym i Ja-
strzębiu-Zdroju. W 1980 wikary w parafii Matki 
Boskiej Bolesnej w Rybniku, z poleceniem budo-
wy kościoła na os. Nowiny. Po utworzeniu przy 
wznoszonym kościele parafii został jej pierwszym 
proboszczem. Był inicjatorem i budowniczym 
Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnospraw-
nych Ruchowo i Umysłowo, przekazanego miastu 
po zakończonej budowie. Od 1988 dziekan deka-
natu Rybnik Centrum. W 1995 otrzymał godność 
kanonika honorowego Katowickiej Kapituły Me-
tropolitalnej. Zmarł nieuleczalnie chory i pocho-
wany został przy kościele pw. św. Jadwigi w Ryb-
niku. JD

JUBILEUSZ 100-LECIA SPORTU W ŻO-
RACH, w 1960 zorganizowano w Żorach obcho-
dy 100-lecia ruchu sportowego w tym mieście (→ 
Sport w Żorach. Początki) Rozegrano szereg jubi-
leuszowych imprez sportowych: pokaz gimnasty-
ki sportowej i akrobatycznej, międzywojewódzkie 
zawody w piłce palantowej między reprezentacja-
mi Opola i Katowic, zawody kolarskie z udziałem 
105 kolarzy śląskich, mityng lekkoatletyczny, mię-
dzynarodowy turniej piłki rowerowej, pokazy jaz-
dy figurowej na rowerze. TG

JUDOSZ, basen, łąki i ogródki działkowe przy 
ul.  Boguszowickiej, w dzielnicy Rój. MW

JURASZCZYK-GRUSZKA URSZULA, ur.  13 
III 1962; od 1997 dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 9 w Żorach; w latach 1991-97 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9. bw

JURECZKO PAWEŁ, ur. 25 II 1931; długolet-
ni pracownik Zakładów Wytwórczych Urządzeń 
Sygnalizacyjnych w Żorach. Wyszkolił wiele mło-
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dych kadr na potrzeby rozwoju zakładu i mia-
sta. Racjonalizator i aktywny działacz społecz-
no-polityczny oraz aktywny działacz samorządu 
mieszkańców. Odznaczony Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonemu 
w Rozwoju Woj. Katowickiego, Srebrną Odznaką 
Racjonalizator Produkcji. Na podstawie Uchwa-
ły Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory nr 
IV/17/78, w 1978 został wpisany do Księgi Ludzi 
Zasłużonych Miasta Żory. BK

JURECZKO-KRÓL JANINA, ur. 13 XI 1958, 
Żory; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Krakowie. Od 1981 pracowała jako na-
uczyciel biologii. Pełniła funkcje wicedyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 14 w latach 1988-89, na-
uczyciela metodyka biologii w latach 1989-90, dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 6 w latach 1990-
97, a w okresie od 1997 do 1999 dyrektora Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W latach 
1999-2004 pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum 
nr 6 na oś. Pawlikowskiego, a w latach 2004-08 wi-
cedyrektora Zespołu Szkół nr 6. W 2008 przeszła 
na emeryturę. Swoje pedagogiczne pasje realizu-
je, pracując z grupą młodzieży gimnazjalnej w ko-
ściele Zielonoświątkowym w Żorach. LB

JUROSZEK DANUTA, ur. 30 I 1967; od 2007 
dyrektor Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integra-
cyjnymi; w latach 2003-07 wicedyrektor tej placów-
ki. Osiągnięcia: od 2007 organizowanie Zespo-
łu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci 
z opiniami do wczesnego wspomagania rozwoju, 
przewodnicząca Zespołu do Spraw Integracji, or-
ganizowanie w placówce Forum Integracji w latach 
2003-09, propagowanie idei integracji wśród na-
uczycieli i specjalistów, organizowanie konkursów 
międzyprzedszkolnych dla dzieci. W 2009 otrzyma-
ła Nagrodę Prezydenta Miasta Żory. bw

K
KACZOK, mały, płytki staw na skraju lasu Bara-
niok, zbiornik przeciwpożarowy. MW

KADŁUBIEC LEOPOLD, ur. 25 X 1923, Kra-
ków, zm. 4 II 2007, Żory; z wykształcenia nauczy-

ciel. Wychowaniu dzieci i młodzieży poświęcił całe 
swoje zawodowe życie, które rozpoczął w 1947 
w szkole podstawowej w Kłokocinie. Po roku prze-
niósł się do Szkoły Podstawowej nr 2 w Żorach, 
gdzie pracował przez trzy lata. Następnie został 
nauczycielem, a później z-cą dyrektora Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej. Od 1975 był dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Księcia Włady-
sława. Stanowisko to zajmował do czasu przejścia 
na emeryturę w 1983. Do 1992, już jako emeryt, 
pracował nadal zawodowo w niepełnym wymiarze 
etatu jako nauczyciel, wizytator w Wydziale Oświa-
ty i Wychowania, a po jego likwidacji zatrudnił się 
w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyj-
nym Szkół na stanowisku inspektora. Uczestniczył 
w życiu społeczno-kulturalnym miasta, m.in. jako 
członek orkiestry symfonicznej Żorskie Smyczki. 
Podstawowe szlify muzyczne zdobył jeszcze przed 
wojną w Średniej Szkole Muzycznej. Związał się 
też z działalnością TMMŻ od początku jego ist-
nienia. Za długoletnią pracę dla dobra oświaty był 
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał 
m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotą Odznakę Zasłużonego w Rozwoju Woj. 
Katowickiego, a w 2005 z okazji jubileuszu 100-le-
cia ZNP dyplom z wyrazami uznania i podzięko-
wania za długoletnią przynależność związkową. JD

KADR ŻORSKI KLUB FOTOGRAFICZNY, 
istnieje od 25 kwietnia 2002 roku. Wielu człon-
ków ŻKF KADR swoją przygodę z fotografią za-
częło wcześniej w działającym od 1978 do 2002 
r.  Zespole Fotografii MOK Żory prowadzonym 
przez → Ludwika Wacławczyka. ŻKF zrzesza pa-
sjonatów fotografii, w różnym stopniu zaawan-
sowania. Wśród nich są ludzie którzy fotografu-
ją okazjonalnie: rodzinne imprezy, wycieczki, za-
stane (po)widoki. I tacy których ta pasja pokiero-
wała do różnych szkół o profilu fotograficznym 
(w Katowicach, Bielsku-Białej, Łodzi, Poznaniu). 
Jednych i drugich łączy jedno – miłość do foto-
grafii. Chęć prezentacji swoich prac, rozmowy 
o nich, wymiany doświadczeń. Członkowie Klubu 
starają rozwijać swoją pasję poprzez uczestnictwo 
w sympozjach,  plenerach fotograficznych, wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych organizowa-
nych przez Klub. Klub zorganizował stałą galerię 
fotografii w kawiarni Wall Street Cafe mieszczącej 
się przy ul. Bałdyka 9 w Żorach. Galeria działa od 
2005 roku. Kuratorem galerii jest Adam Zorem-
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ba – członek Żorskiego Klubu Fotograficznego 
„KADR”. Absolwent Prywatnej Szkoły Policeal-
nej w Bielsku – Białej na kierunku fotografia. Ga-
leria w ciągu 5 lat działalności miała zaszczyt pre-
zentować prace 35 artystów , wśród których były 
prace takich artystów fotografików  jak: Maria Śli-
wa, Witold Englender, czy nestora śląskiej foto-
grafii, mieszkającego w Żorach Ludwika Wacław-
czyka.  JS

„KAGANEK”, czasopismo przeznaczone dla na-
uczycieli, w którym publikują oni swoje materia-
ły, dzielą się wiedzą i doświadczeniem, zamiesz-
czając interesujące artykuły metodyczne w formie 
konspektów i kart pracy. Czasopismo wydawane 
przez Żorskie Centrum Regionalne przy współ-
udziale Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. LB

KAGANIEC, staw hodowlany karpia na pogra-
niczu Kleszczowa i Baranowic o powierzchni 5 
ha. Z roślinności występuje w większych ilościach 
tylko pałka. MW

KAJZEROK, mały las mieszany na granicy Bara-
nowic i Warszowic. MW

KALENDARZ OBCHODÓW ROCZNIC, 
TRADYCJI I PAMIĘCI NARODOWEJ, Rada 
Miejska uchwałą z 29 IV 1999 uporządkowała 
kalendarz obchodów rocznic, tradycji i pamię-
ci narodowej w Żorach: 20 I – rocznica „marszu 
śmierci”, 24 II – rocznica założenia miasta, 13 IV 
– Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia, 3 V – 
rocznica Konstytucji i III powstania śląskiego, 11 
V – „Święto Ogniowe”, 27 V – rocznica reakty-
wowania Samorządu Terytorialnego, 4 VII – rocz-
nica przyłączenia Żor do polskiej macierzy, 1 IX 
– Dzień Weterana, 2. niedziela września – Dożyn-
ki miejskie, 11 XI – Rocznica Święta Niepodległo-
ści.  BK

KALENDARZ ŻORSKI, lokalne wydawnictwo 
ukazujące się corocznie w grudniu od 1996, wyda-
wane początkowo przez Miejski Ośrodek Kultu-

ry, a od 2002 przez Muzeum Miejskie w Żorach. 
Powstało z inicjatywy Komisji Edukacji i Kultury 
Rady Miejskiej w Żorach, której w latach 1994-98 
przewodniczył Józef  Chmiel. Wydawnictwo od-
notowuje ważniejsze wydarzenia i fakty z różnych 
dziedzin życia miasta w minionym roku kalenda-
rzowym. Wykorzystywany w edukacji regionalnej 
udostępnia cenne materiały źródłowe dotyczą-
ce historii i tradycji regionu, kultywuje tradycje 
i kształtuje poczucie tożsamości regionalnej. Od 
1995 w skład zespołu redakcyjnego nieprzerwa-
nie wchodzą: przewodniczący → Lucjan Bucha-
lik i członkowie: → Józef  Chmiel, → Barbara 
Kieczka i → Jadwiga Konat-Zgódka, a o szatę 
graficzną kalendarza i okładkę troszczy się → Sta-
nisław Szwarc. Przez 11 lat, aż do 2007 w skład 
zespołu wchodził śp. → Bogusław Janicki. Przez 
6 lat z zespołem współpracowała → Irena Mać-
kowiak, 5 lat → Elżbieta Maria Grymel i → Lu-
dwik Wacławczyk, 3 lata → Joanna Cyganek i → 
Elżbieta Szpotakowska. W skład zespołu wcho-
dzili również w różnych latach: → Anna Kupczak, 
→ Ewa Polczyk, → Katarzyna Podyma i → Ste-
fan Kwaśniewski. 6 lat temu do zespołu dołączyli 
→ Jan Delowicz i → Tomasz Górecki, a dwa lata 
temu → Joanna Malczewska i → Andrzej Żabka. 
Z roku na rok zwiększa się również liczba miesz-
kańców miasta, którzy współuczestniczą w two-
rzeniu kolejnych numerów kalendarza poprzez 
dostarczanie materiałów i informacji oraz pisanie 
artykułów. Do stałych działów kalendarza należą: 
Z kart historii, Znane postaci, Z życia miasta, Przedsta-

Zebranie redakcji „Kalendarza Żorskiego” w 2005
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wiamy, Odeszli, Co słychać za miedzą, Oświata, Kultu-
ra, Sport, Kącik literacki, Hobby i Rozrywka. Każdego 
roku w kalendarzu zamieszczane są numery naj-
ważniejszych telefonów alarmowych w mieście. 
Rokrocznie kalendarz liczy około 260 stron. Ka-
lendarz Żorski 2010 jest wydaniem 15. – jubile-
uszowym. BK

KALENDARZ ŻORSKI DLA DZIECI, kalen-
darz wydawany jest od 2001. Zespół redakcyjny 
stanowią nauczyciele: Jadwiga Tabor, Joanna Pa-
wełczyk i Leokadia Buchman. Kalendarz dzie-
li się na tygodniowe spotkania. Każde z nich jest 
poświęcone odrębnej tematyce. W kalendarzu 
zawarte są relacje uczniów i nauczycieli z kon-
kursów miejskich odbywających się w żorskich 
szkołach. Pozycja jest źródłem wiedzy o Żorach 
i regionie. Obecne w nim opowiadania, legendy, 
zagadki, łamigłówki i krzyżówki mają wyposażyć 
uczniów w wiedzę o Żorach i motywować do nie-

ustannego poznawania swojego miasta. W 2010 
ukazała się już 10 edycja „Kalendarza Żorskiego 
dla dzieci”. LB

KALETA ZENON, ur. 17 VIII 1907, Skowia-
łyń, zm. 14 I 1982, Żory); nauczyciel. Jako absol-
went zawodowej, wojskowej szkoły podchorążych 
w Tarnopolu zajmował w latach przedwojennych 
posadę nauczyciela na terenie Ukrainy. Będąc ofi-
cerem Wojska Polskiego w czasie II wojny świato-
wej walczył w bitwach na różnych frontach. Po jej 
zakończeniu wrócił do zawodu nauczycielskiego, 
pracując przez kilka miesięcy w szkołach Iwoni-
cza i Bytomia. W 1945 przybył do Żor, z który-
mi związał się już na stałe. Został najpierw na-
uczycielem w szkole podstawowej, a od 1949 
nauczycielem geografii i przysposobienia obron-
nego w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola 
Miarki. W tym czasie ukończył studia magister-
skie z geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

K
Wojciech KałużaZenon Kaleta

Okładka jednego z „Kalendarzy Żorskich” Okładka jednego z „Kalendarzy Żorskich dla dzieci”
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w Krakowie. Poza pracą dydaktyczną brał czyn-
ny udział w życiu społecznym na terenie miasta. 
Był komendantem przysposobienia wojskowego, 
prezesem ogniska ZNP, dyrygentem Towarzystwa 
Śpiewaczego „Feniks” oraz współzałożycielem 
TMMŻ (wszedł w skład pierwszego Zarządu). 
Jest autorem wielu artykułów napisanych do „In-
formatora TMMŻ”, dotyczących środowiska geo-
graficznego Żor. JD

KAŁKA JERZY, ur. 25 III 1913, Borek Strzeliń-
ski, zm. 22 XII 1987; mieszkaniec Żor; dowódca 
organizacji konspiracyjnej; więzień obozów. Pod 
koniec lat 20. przybył z rodzicami na ziemię ryb-
nicko-wodzisławską. W 1935 ożenił się na Fol-
warkach z Dorotą Szromek, pochodzącą z ro-
dziny zasłużonej dla sprawy polskiej. W czasie 
okupacji hitlerowskiej pracował na kolei. Jedno-
cześnie pod pseudonimem „Poraj-Olszyna” był 
dowódcą Tajnej Organizacji Narodowej (TON) 
w rejonie Żor. Do jej udanych akcji należy zaliczyć 
m.in. wypad w nocy z 29 na 30 IV 1941 na sta-
cję kolejową w Żorach, gdzie skonfiskowano dużą 
ilość dokumentów dotyczących polskich koleja-
rzy. Na wyróżnienie zasługuje także akcja opróż-
nienia wagonów z amunicją i żywnością na stacji 
w Gotartowicach. W 1942 TON została zdekon-
spirowana, a Kałka aresztowany w 1943 przez ge-
stapo w Rybniku i przekazany do więzienia śled-
czego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach. 
Po przesłuchaniach przekazano go do KL Au-
schwitz-Birkenau, gdzie 18 I 1944 był zarejestro-
wany jako więzień nr 172460. Latem 1944 został 
przeniesiony do podobozu Laurahütte (przy hu-
cie „Laura”) w Siemianowicach Śląskich i przeby-
wał tam do ewakuacji więźniów w dniu 23 I 1945. 
Przetransportowany do KL Mauthausen, został 
wyzwolony przez wojska alianckie 5 V 1945. Po 
powrocie do domu w Żorach wrócił do ulubione-
go zawodu leśnika. JD

KAŁUŻA FRANCISZEK, mieszkaniec Żor; 
aresztowany 17 X 1940 i przekazany do KL Au-
schwitz. Zginął w tym obozie 4 VI 1941. Brak in-
formacji o tym więźniu. JD

KAŁUŻA WOJCIECH, ur. 11 VI 1980, Ryb-
nik; z-ca Prezydenta Miasta Żory; absolwent Li-
ceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Żo-
rach. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Ad-

ministracji Uniwersytetu Warszawskiego i na 
Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej TWP w Warszawie; w latach 2005-
08 dyrektor biura senator Marii Pańczyk-Pozdziej 
i asystent posła do Parlamentu Europejskiego, 
dr. Jana Olbrychta; w latach 2004-05 pracownik 
Starostwa Powiatowego w Rybniku; działacz sa-
morządowy, przewodniczący zarządu rady dziel-
nicy Śródmieście; w latach 2006-08 radny Miasta 
Żory; przewodniczący Komisji Kultury, Sportu 
i Młodzieży, a także Komisji Rozwoju Gospodar-
czego i Budżetu Rady Miasta; w VIII 2008 powo-
łany na stanowisko z-cy Prezydenta Miasta Żory, 
któremu w Urzędzie Miasta podlega m.in. nadzór 
nad działaniami w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia oraz sprawnym funkcjonowaniem syste-
mu pomocy społecznej, współpraca miasta z or-
ganizacjami pozarządowymi, nadzór nad realiza-
cją zadań w zakresie kultury, sportu i rekreacji, 
koordynowanie działań wynikających z ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych oraz nadzór nad pracą Wydziału 
Spraw Społecznych; przewodniczący działającej 
przy Prezydencie Miasta Żory Rady Sportu; czło-
nek społecznej rady Górnośląskiego Centrum Re-
habilitacji w Reptach i Państwowego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku; od 
2008 członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Żorach; członek wspierający żorskiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej; sekretarz powiatowy PO RP 
w Żorach, członek Rady Regionu Śląskiego PO 
RP. Jest inicjatorem budowy Zakładu Aktywności 
w Żorach jak również akcji mającej na celu po-
prawę skuteczności pierwszej pomocy w nagłych 
przypadkach chorych, wymagających zastosowa-
nia defibrylatorów AED. Koordynował również 
przebieg akcji szczepień przeciwko rakowi szyjki 
macicy. Wojciech Kałuża zainicjował i nadzoruje 
prace związane z powstaniem miejskiego systemu 
informacji kulturalnej. bw

KAMIŃSKA JOANNA, ur. 16 VI 1964; od 1986 
dyrektor Przedszkola nr 16 im. Czesława Jan-
czarskiego. Osiągnięcia: wyposażenie, organiza-
cja i otwarcie Przedszkola nr 16, promocja przed-
szkola w środowisku poprzez organizowanie fe-
stynów rodzinnych, dni otwartych, uroczystości 
z okazji urodzin przedszkola, opracowanie mono-
grafii przedszkola. Nagrodzona Nagrodą Inspek-
tora Oświaty w 1987 i 1989, Nagrodą Kuratora 
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w 1997, Nagrodami Prezydenta w latach 1996, 
1997, 1998, 2001, 2007. bw

KAMPFORGANISATION SOHRAU, przed 
napaścią na Polskę w 1939 niemiecki wywiad woj-
skowy (Abwehra) organizował na terenach przy-
granicznych oddziały dywersyjne złożone z przed-
stawicieli mniejszości niemieckiej, żyjącej na da-
nym terenie. Zadaniem Kampforganisation było 
atakowanie wycofujących się polskich oddziałów, 
przejmowanie budynków administracji, współ-
działanie z nacierającymi regularnymi oddziała-
mi niemieckimi. Dowódcą żorskiego oddziału 
Kampforganisation był Otto Brych. W skład od-
działu wchodził m.in. Franz Kutz, właściciel → 
cegielni. 1 IX 1939 niemieccy dywersanci obsadzi-
li skrycie budynki cegielni, gmach gimnazjum i ka-
mienicę u zbiegu ulic Wodzisławskiej i Boryńskiej, 
skąd ostrzeliwali broniące się polskie oddziały. Po 
godzinie 11.00 opanowali też budynek Urzędu 
Miasta na rynku. Po zdobyciu Żor przez wojska 
niemieckie utworzyli oddział policji pomocniczej, 
pomagający w okupacji miasta tyłowym oddzia-
łom Wehrmachtu. TG

KANIA IRENA, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 5 w latach 1990-2006. um

KANIA PAWEŁ, ur. 26 I 1949, Palowice; zało-
życiel rodzinnej firmy rzeźniczo-wędliniarskiej 
„Kania”; związany z zawodem od 1963. W ślady 
ojca poszli jego synowie: Wojciech, Tomasz i Mi-
chał. Zakład zdobył wiele prestiżowych nagród: 
1977 – Brązowa Odznaka za szkolenie uczniów, 
1996 – 1. miejsce w Konkursie Prezydenta Mia-
sta Żory na najlepiej urządzony i zadbany obiekt 
w kategorii „Obiekt usługowo-handlowy”, 1997 
– tytuł Rzemieślnika Roku – honorowa odznaka 
Izby Rzemieślniczej w Katowicach za zasługi dla 
rzemiosła województwa śląskiego, 1998 – Srebrna 
Odznaka za szkolenie uczniów, 1999 – tytuł „Fir-
ma z jakością”, nadany przez Izbę Rzemieślniczą 
w Katowicach, 1999 – Złota Odznaka za szkole-
nie uczniów, 1999 – tytuł Złote Ręce – odznaka 
Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach za całokształt 
działalności, 1999 – Złoty Medal na Międzynaro-
dowych Targach Spożywczych „Foodtarg” w Ka-
towicach w kategorii „przetwory mięsne”, 2000 
– Śląski Znak Jakości, godło „Firma z jakością”, 
2000 – nagroda Phoenix Sariensis za zasługi dla 

rozwoju miasta i rozsławienie Żor w kraju i za gra-
nicą. Wizytówką firmy „Kania” jest nowoczesny 
potencjał produkcyjny, wieloletnie doświadczenie 
oraz własne sprawdzone receptury. Firma sponso-
ruje liczne imprezy charytatywne, wspiera działal-
ność klubów sportowych i ośrodka dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Jest fundatorem odnowionego 
przydrożnego krzyża przy ul. Gajowej (2009). LB

KANIA WIKTOR, ur. 13 XII 1914, Katowi-
ce; obrońca Żor; żołnierz podziemia niepodle-
głościowego; syn Franciszka i Anny z d. Foks 
z Warszowic. W okresie międzywojennym miesz-
kał w Żorach. We IX 1939 bronił miasta, będąc 
w Obronie Narodowej – został ranny i następ-
nie wywieziony na roboty do Rzeszy. Po po-
wrocie w 1940 wstąpił w szeregi ZWZ, działa-
jąc na terenie pow. cieszyńskiego. W 1943 został 
dowódcą oddziału „Wędrowiec”, który w 1944 
włączono do Armii Krajowej. W 1945 organi-
zował władze cywilne w Żorach, będąc jedno-
cześnie radnym MRN i naczelnikiem gminy 
Osiny. W wyniku prześladowań osób cywilnych 
i rabunków dokonywanych przez żołnierzy Ar-
mii Czerwonej wrócił do podziemnej struktury 
NOW, działającej na terenie pow. rybnickiego, 
a następnie wszedł w struktury NSZ. Areszto-
wany pod koniec 1945 i osadzony w więzieniu 
w Cieszynie, z którego uciekł. Na początku 1946 
podporządkował się strukturom Konspiracyj-
nego Wojska Polskiego. Twórca Komendy Po-
wiatowej „Leśniczówka”. Uczestniczył w więk-
szości akcji egzekucyjnych i zaopatrzeniowych, 
m.in. na działaczy PPR i PPS: A. Biskupa, A. 
Buchalika, J. Rajcę. 30 IV 1946 spalił trybunę 
pierwszomajową na rynku w Żorach. W wyni-
ku obławy KBW i UB został w niejasnych oko-
licznościach zabity 5 V 1946. Odznaczony Brą-
zowym Krzyżem Zasługi z Mieczami w 1944. DD

KAPLICA MATKI BOSKIEJ MIŁOSIER-
DZIA, została wybudowana przy zachodniej ścia-
nie kościoła parafialnego. Jej fundatorem był ówcze-
sny burmistrz Żor, Wacław Zygmunt Linka. MW

KAPLICZKI PRZYDROŻNE, pomniki kultu-
ry sakralnej, które są pamiątką dziejów i znakiem 
religijnej pamięci. Są one murowane, drewniane, 
zabytkowe i całkiem nowe. Stawiano je z różnych 
powodów i w różnych czasach. Każdy krzyż czy 
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kapliczka ma przypominać o jakimś zdarzeniu. 
Wznoszono je w miejscach znaczących dla ludzi 
– przy kościołach, na rozdrożach lub na począt-
ku i końcu zabudowań wsi, wytyczając jej granice. 
Niektóre stoją na uboczu, w lasach, na skraju pól, 
inne wznoszone w zagrodach i przy drogach toną 
w kwiatach, są miejscem spotkań ludzi w maju 
i październiku. Krzyże często stawiano dla upa-
miętnienia nagłej i tragicznej śmierci. Krzyże i ka-
pliczki przydrożne stanowią bezcenne bogactwo 
naszego krajobrazu. Podlegają konserwatorskiej 
ochronie. Na terenie Żor znajduje się kilkadziesiąt 
krzyży przydrożnych i kilkanaście kaplic.
Kapliczka przydrożna Wniebowzięcia Matki 
Boskiej przy ul Rybnickiej, zbudowana w la-
tach 20. XIX w., odnawiana w 1915 oraz po 1945. 
Wewnątrz kaplicy, w ołtarzu znajduje się olejny 
obraz Wniebowzięcie Matki Boskiej z 1864, któ-
rego autorem jest Jan Gajda. Tabernakulum z ok. 
1800 wykonane jest z drewna polichromowane-
go, ozdobione snycerskim kielichem mszalnym 
z hostią otoczoną promieniami odśrodkowymi. 
W kapliczce znajduje się również krzyż z postacią 
Chrystusa ukrzyżowanego, wykonany w drewnie 
polichromowanym.
Kapliczka na lipie przy ul. Rybnickiej (obok 
budynku nr 107), nieznana jest data powstania 
tej kapliczki. W zamkniętym wnętrzu drewnia-
nej kapliczki widnieje postać Jezusa Frasobliwe-
go w cierniowej koronie, ręką podpierającego gło-
wę. Cała postać otoczona jest wieńcem kwiatów. 
Na zwieńczeniu kapliczki widnieje niewielki krzyż.
Kapliczka przydrożna przy ul. Rybnickiej 
(obok budynku nr 157), cokół wykonany jest 
z piaskowca i pochodzi z końca XIX w. Wyry-
to na nim napis: „Królowo bez grzechu poczęta, 
módl się za nami”. Powyżej ustawiona, wykonana 
współcześnie, oszklona gablota, w której wnętrzu 
umieszczona jest ceramiczna postać Matki Bo-
skiej w koronie. Figura pochodzi z 1891.
Kapliczka przydrożna przy ul. Kasztanowej, 
powstała na początku XIX w.
Kapliczka przydrożna przy ul. Targowej (La-
soki), fundatorami byli pradziadkowie rodziny 

Baron. Wybudowana na początku XX w. kaplicz-
ka z Matką Bożą umieszczona jest na drewnianym 
słupie w pobliżu rozłożystego drzewa. Miała ona 
chronić mieszkańców Lasoków.
Kapliczka przydrożna Matki Boskiej Fatim-
skiej przy ul. Wyzwolenia, pochodzi z 1947. 
Fundatorami była rodzina Marcisz. Kapliczka jest 
w kształcie groty, z umieszczoną we wnętrzu fi-
gurą Matki Bożej. Na tablicy widnieje napis: „Ave 
Maria. Z podziękowaniem Niepokalanej Pannie 
Maryi za odebrane łaski. Zdrowaś, Maryja 1947”.
Kapliczka przydrożna przy ul. Pszczyńskiej, 
wybudowana w latach 30. XX w. Fundatorami byli 
Agnieszka i Konstanty Szymura. Drewniana ka-
pliczka z figurą Matki Bożej była kilkakrotnie od-
nawiana, ostatni raz 3 V 2007.
Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem na Dę-
bie Maryjnym w lesie Dębina → Dąb Maryjny.
Kapliczka św. Katarzyny (przy budynku stacji 
PKP), wzniesiona przez pracowników kolei, po-
święcona została 30 XI 1980.
Kapliczka przydrożna przy ul. Zostawa (obok 
budynku nr 19), kapliczka z 1903. Zbudowana 
z czerwonej cegły, posiada dwuspadowy daszek. 
W przeszklonej wnęce umieszczona jest niewielka 
figura Matki Boskiej, ubrana w biało-niebieską suk-
nię. Na daszku marmurowy krzyż z postacią Jezusa, 
wykonany z metalu. U dołu umieszczona jest mu-
rowana tablica, a na niej słowa „Zdrowaś Maryjo” 
oraz nazwisko fundatora.
Kapliczka przydrożna przy ul. Pukowca (na po-
sesji nr 50), murowana kapliczka z figurą św. Anto-
niego.
Kapliczka przydrożna przy ul. Szoszowskiej 
(w pobliżu budynku nr 3), ustawiona wśród pól 
murowana kapliczka z figurą Matki Bożej pochodzi 
z 1866.
Kapliczka przydrożna przy ul. Szoszowskiej 
(na posesji nr 37), murowana kapliczka ustawiona 
na prywatnej posesji z figurą Matki Bożej.
Kapliczka Najświętszej Marii Panny Wniebo-
wziętej przy ul. Głównej, zbudowana w 1848. 
Murowana z dwuspadowym dachem i wieżyczką 
krytą hełmem cebulastym.

K
Wiktor Kania
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KAPLICZKI PRZYDROŻNE

Kapliczka przydrożna przy ul. Rybnickiej 

Kapliczka przydrożna przy ul. ZostawaKapliczka przydrożna przy ul. Rybnickiej w Rowniu

Kapliczka przydrożna przy ul. Kasztanowej
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Kapliczka Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej przy ul. 
Głównej

Kapliczka na lipie przy ul. Rybnickiej

Kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Szkolnej Kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Wodzisławskiej
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Kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. 
Szkolnej (na posesji nr 42), kapliczka znajduje 
się na usypanym kopcu na posesji Ludwika i Ma-
rii Wróbel. Zbudowana prawdopodobnie w 1791. 
Fundatorem jej był Paweł Wawra, który wzniósł 
ją w podziękowaniu za szczęśliwy powrót z Ziemi 
Świętej. W 2009 kapliczkę gruntownie wyremon-
towano i 21 V 2009, w dzień męczeńskiej śmierci 
św. Jana Nepomucena, odprawiona została uroczy-
sta msza, w której udział wzięli zaproszeni Ślązacy 
Roku. Inicjatorem tego spotkania był Ślązak Roku 
2008, Ludwik Wróbel.
Kapliczka przy stawie Ławczok, usytuowa-
na na pniu drzewa drewniana kapliczka pocho-
dzi z XIX w. Związana z nią jest legenda O utopku 
z Ławczoka.
Kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Wo-
dzisławskiej, zbudowana została w 1957 na pa-
miątkę maleńkiej kapliczki z 1717, w którą ude-
rzył przejeżdżający drogą samochód. Do 1977 była 
miejscem, w którym odprawiano niedzielne msze 
święte i nabożeństwa.
Kapliczka św. Barbary na os. Gwarków, zbudo-
wana została w 1997. W grudniu tego roku odby-
ła się uroczystość przeniesienia figury św. Barbary 
z terenu likwidowanej kopalni „Żory” do nowej ka-
pliczki. Na jej cokole znajduje się metalowa tablicz-
ka z napisem: „Szczęść Boże Górnikom”.
Kapliczka Matki Boskiej Bolesnej przy skrzy-
żowaniu ul. Wodzisławkiej i Boguszowickiej, 
zbudowana ok. 1880. Ufundowała ją Marianna 
Potrawa dla upamiętnienia śmierci swojego syna. 
W 1973 kapliczka została uszkodzona przez samo-
chód – została wtedy rozebrana i odbudowana.
Kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Sta-
rowiejskiej, rok powstania nie jest znany, w 1852 
kapliczka już tam stała, była murowana i bielona 
z dwuspadowym dachem i małą wieżyczką na jego 
szczycie. W latach 50. XX w. kapliczka uległa znisz-
czeniu. Postanowiono ją naprawić i rozbudować, 
gdyż było to miejsce nauczania dzieci religii. Tam 
kapłan z Boguszowic odprawiał też msze święte. 
W kaplicy znajduje się figura św. Jana Nepomuce-
na, która pierwotnie stała w osadzie Brodek, obok 
stawu należącego do tamtejszego majątku, na gro-
bli. Figurę tę staraniem mieszkańców Starej Wsi 
przeniesiono do specjalnie wybudowanej na ten cel 
kaplicy. W 2006 kapliczka została ponownie wyre-
montowania. Obecnie mieści się w niej obraz Matki 
Boskiej Szkaplerznej i figura św. Józefa.

Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej przy ul. 
Lasoki, kapliczka w kształcie groty, z umieszczo-
ną we wnętrzu figurą Matki Bożej Fatimskiej znaj-
duje się na prywatnej posesji. Umieszczono na niej 
napis: „Matko Niepokalanie poczęta, módl się za 
nami” oraz rok jej powstania – 1990.
Kaplica ku czci św. Jana Nepomucena na Gór-
nym Przedmieściu, murowana budowla usytu-
owana była na skwerze naprzeciwko nieistnieją-
cego już Szpitala Miejskiego nr 1. Rok wzniesie-
nia kaplicy jest nieznany. Istniała do 1945, kiedy 
to w wyniku działań wojennych została zburzona. 
Obecnie w pobliżu tego miejsca usytuowana jest 
Brama Górna. LB

KARAŚ JERZY, ur. 1 II 1912, zm. 4 IV 1984, 
Strożyska; mieszkaniec Żor, od 1952 budowni-
czy i długoletni dyrektor Zakładów Wytwórczych 
Urządzeń Sygnalizacyjnych w Gotartowicach; za-
służony i zaangażowany działacz społeczny; dłu-
goletni przewodniczący (później Honorowy Czło-
nek) Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Naro-
du w Żorach. W 1950 zawarł związek małżeński 
z Urszulą z d. Panczek (córki: Grażyna i Aleksan-
dra). Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Medalem X-lecia PRL, Odznaką Tysiącle-
cia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką Zasłużony 
w Rozwoju Woj. Katowickiego, Zasłużony Dzia-
łacz Frontu Jedności Narodu, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. W 1977 wpisany 
do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. BK

KARAŚ MAREK JAN, ur. 2 IV 1961, Żory; zało-
życiel, wydawca i redaktor naczelny „Gazety Żor-
skiej” i portalu Zory24; właściciel Wydawnictwa 
Solo-Press; artysta fotografik, członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików. Jego artystyczny 
debiut odbył się w 1983 wystawą fotografii Spacer 
pszczyński w galerii U Eliasza i Pistulki w Pszczynie. 
W 1988 ukończył warszawskie Policealne Studium 
Zawodowe w specjalności fotografia. Od 1987 
współpracował z tygodnikiem społeczno-kultural-
nym „Tak i Nie”, w latach 1988-89 z tygodnikiem 
regionalnym „Nowiny”, zaś w okresie 1994-97 
z „Dziennikiem Zachodnim”. Począwszy od lat 90. 
współpracuje z agencjami reklamowymi. W 1991 
został producentem i realizatorem programu lokal-
nego w rybnickiej telewizji kablowej. W tym samym 
roku, na zlecenie TVP Katowice, zrealizował film 
dokumentalny o festiwalu orkiestr dętych na połu-
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dniu Francji. Jest także autorem cyklu reportaży fo-
tograficznych z terenu Niemiec, Wielkiej Brytanii 
i Irlandii, zrealizowanych we współpracy z krakow-
ską szkołą językową The Point. W 1992 został re-
daktorem naczelnym → „Nowej Gazety Żorskiej”, 
tworząc od podstaw jej redakcję. W 1993 założył 
wraz z → Joanną Cyganek → „Gazetę Żorską”. 
Jest autorem wielu wystaw fotograficznych, w tym 
w krakowskim klubie Baraca i Galerii ZPAF w Ka-
towicach (ekspozycja pt. Dżizus – 2007, 2008). TG

KARETTA MARCIN, fotografik przyrody; orni-
tolog amator. W latach 2002-04 prezes Okręgu Ślą-
skiego Związku Polskich Fotografików Przyrodni-
czych. Wieloletni współpracownik Działu Przyro-
dy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Zakładu 
Ekologii Ptaków we Wrocławiu. Związek Polskich 
Fotografików Przyrodniczych przyznał mu ty-
tuł Fotografa Roku 2002. Fotografuje ptaki m.in. 
na Zbiorniku Goczałkowickim, zaś na terenie Żor 
na obszarze → Kyncyrza w Rowniu. Autor Atlasu 
ptaków, wydanego w 2008 przez wydawnictwo Pas-
cal. Przez wiele lat był mieszkańcem Żor, obecnie 
mieszka w Katowicach. TG

KAROLCZAK BRONISŁAW, ur. 13 VII 1903, 
Poznań, zm. 30 I 1989, Katowice; lekarz kardio-
log, pionier kardiologii na Górnym Śląsku. Pocho-
dził z rodziny rzemieślniczej. Gimnazjum ukończył 
w Poznaniu, gdzie należał do konspiracyjnego To-
warzystwa im. Tomasza Zana. Jako harcerz uczest-
niczył w powstaniu wielkopolskim. W 1920 wstąpił 
ochotniczo do Wojska Polskiego. Dyplom dokto-
ra wszech nauk lekarskich uzyskał w 1927 w Po-
znaniu. Początkowo pracował w Poznaniu i Byd-
goszczy, a w latach 1928-39 ordynował w szpitalu 
w Żorach. Był jednym z założycieli i sekretarzem 
Koła Rybnickiego Towarzystwa Lekarzy Polaków 
na Śląsku, współzałożycielem i zastępcą przewod-
niczącego powstałego w 1937 Zrzeszenia Lekarzy 
Sportowych w Katowicach. W 1939 jako ucieki-
nier przebywał w Horochowie i Lwowie. Podczas 
okupacji pracował w Żorach jako lekarz ogólny. 
W 1940 aresztowany przez gestapo. W 1945 wy-

brany burmistrzem Żor, w maju tegoż roku prze-
niósł się do Katowic. Był kierownikiem Działu 
Lecznictwa Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo-
wych w Katowicach, a od 1949 dyrektorem Szpi-
tala Miejskiego (dawny Szpital Elżbietanek), or-
dynatorem oddziału wewnętrznego tego szpitala, 
który w 1952 stał się jednym z dwóch pierwszych 
w Polsce oddziałów kardiologicznych. Od 1954 
był również dyrektorem Wojewódzkiej Przychod-
ni Chorób Układu Krążenia, przy której w 1960 
zorganizował Poradnię Kardiologiczną dla Dzie-
ci. Zainicjował powołanie Wojewódzkiego Ośrod-
ka Kardiologii Dziecięcej w Katowicach-Murckach 
oraz pierwszych na Śląsku i w kraju terenowych 
poradni kardiologicznych dla dzieci. W 1964 uzy-
skał we Wrocławiu habilitację z zakresu kardiologii 
jako pierwszy lekarz na Górnym Śląsku, który stał 
się samodzielnym pracownikiem naukowym w za-
kresie kardiologii. Jego teoria szeregów dipolowych 
i pola kardioelektrycznego jest jedną z teorii elek-
trokardiografii. W latach 1951-61 był przewodni-
czącym Komisji Zdrowia Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej, a w latach 1946-50 sekretarzem Związku 
Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia okrę-
gu katowickiego. W 1951 wybrano go na pierw-
szego przewodniczącego Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 
Pełnił tę funkcję do 1956 i ponownie został wybra-
ny przewodniczącym PTL w 1959. Był założycie-
lem (w 1955) Oddziału Głównej Biblioteki Lekar-
skiej w Katowicach, a także (w 1964) założycielem 
i długoletnim przewodniczącym Oddziału Kato-
wickiego Polskiego Towarzystwa Kardiologiczne-
go, członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa 
i członkiem komitetu redakcyjnego „Kardiologii 
Polskiej”. Był członkiem honorowym PTL, współ-
twórcą polskiej kardiologii. Córka Mirosława jest 
radiologiem. JD

KARP ADAM, dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w latach 1983-99. um

KARP KAZIMIERA, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 16 w 1998. um

K
Jerzy Karaś Marcin Karetta Marek Jan Karaś Bronisław Karolczak
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KARPECKI JAN, ur. 7 V 1906, Nawsie k. Ja-
błonkowa na Zaolziu, zm. 29 VIII 1980, Bytom; 
duszpasterz ewangelicki; syn Jerzego, kolejarza 
i Zuzanny z d. Bocek. Wychował się w polskiej 
atmosferze patriotycznej i religijnej. Po ukończe-
niu szkoły ludowej w Nawsiu i Jabłonkowie za-
pisał się w 1918 do gimnazjum w polskim Cie-
szynie. Po podziale Cieszyna w 1920 przekraczał 
codziennie granicę na Olzie. W szkole przeja-
wiał zainteresowania naukami humanistycznymi. 
Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1926 rozpo-
czął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów 
brał czynny udział w pracy związku studentów 
ewangelickich „Filadelfia”, w którym przez pe-
wien czas pełnił funkcję prezesa. Studia ukoń-
czył w 1930. Po zdaniu egzaminu nostryfikacyj-
nego, matury według wymagań czeskich, 12 X 
1930 został ordynowany na księdza ewangelic-
kiego w Bystrzycy nad Olzą i objął tam stanowi-
sko wikariusza. W 1931 zawarł związek małżeń-
ski z nauczycielką Marią z d. Mrózek. Po roku 
pracy wyjechał z żoną do Anglii na stypendium 
i jako reprezentant polskiej młodzieży ewange-
lickiej w Czechosłowacji na zebranie Światowe-
go Aliansu Krzewienia Międzynarodowej Przy-
jaźni przez kościół Canterbury. Odbył studium 
teologiczne na uniwersytecie w Londynie i We-
sthill College w Birmingham. Po powrocie kon-
tynuował pracę w Bystrzycy, a w 1934, po od-
byciu służby wojskowej, został drugim probosz-
czem parafii bystrzyckiej. Oprócz tego poświę-
cał się działalności patriotycznej. Był człon-
kiem OZONU i jako reprezentant miejscowej 
ludności witał marszałka Śmigłego-Rydza i mi-
nistra Józefa Becka po wkroczeniu wojsk pol-
skich na Zaolzie. W przededniu wybuchu II woj-
ny światowej został ostrzeżony o grożącym mu 
niebezpieczeństwie ze strony miejscowych szo-
winistów i Niemców. Uciekł z żoną i trójką dzie-
ci do Stanisława, zajętego przez Armię Czer-
woną. Wrócił i ukrywał się przez pewien czas, 
a w IV 1940 został aresztowany i wywieziony 
do obozów koncentracyjnych w Dachau i Mau-

thausen-Gusen. Został zesłany na przymuso-
we roboty w Austrii. Po zakończeniu wojny, za-
grożony aresztowaniem przez ówczesne wła-
dze czeskie za polską postawę, której dawał wy-
raz w przemówieniach publicznych, po zajęciu 
w 1938 Zaolzia podjął w 1945 pracę duszpaster-
ską na Górnym Śląsku w parafiach w Mikołowie 
oraz Tychach, Orzeszu, Żorach i Warszowicach, 
a w pewnym okresie nawet w Rybniku i Czer-
wionce. Pierwszego dnia pobytu w Mikołowie 
musiał się stawić u ówczesnych władz w sprawie 
400 ewangelików mikołowskich, którzy przygo-
towani byli do wysiedlenia do Niemiec z powo-
du wyznania. W 1952 został proboszczem pa-
rafii mikołowsko-orzeskiej. W pewnym okresie 
był wybrany przez społeczeństwo mikołowskie 
członkiem Miejskiej Rady Narodowej. Władze 
Kościoła doceniały pracę i zdolności (znał kil-
ka języków) ks. Jana Karpeckiego. Podróżował 
po Europie, Ameryce i Afryce. W latach 1946-
50 był członkiem kolegium redakcyjnego ko-
ścielnego czasopisma „Strażnica Ewangeliczna” 
w Bytomiu, a następnie w latach 1958-67 redak-
torem „Przyjaciela Dzieci”. Napisał kilka ksią-
żek: Na nowe drogi, Różnice wyznaniowe, podręcz-
nik dla dzieci kl. I-V Bóg cię miłuje, po dzień dzi-
siejszy używany w całej Polsce. W latach 1962-74 
był członkiem Synodu Kościoła oraz sekreta-
rzem synodalnym. W diecezji katowickiej pełnił 
stanowisko konseniora, a więc z-cy zwierzchnika 
diecezji. Brał też żywy udział w pracach Polskiej 
Rady Ekumenicznej w Warszawie oraz jej kato-
wickiego oddziału. Miał troje dzieci. Żona ks. 
Jana Karpeckiego była długoletnią nauczycielką 
muzyki w mikołowskim Liceum Ogólnokształ-
cącym. Ks. Jan Karpecki przeszedł na emeryturę 
w 1978. Zmarł dwa lata później i pochowany zo-
stał na cmentarzu ewangelickim w Mikołowie. JD

KARWOT JOANNA, ur. 23 V 1984, Żory; 
w latach 2007-08 dziennikarka telewizyjna regio-
nalnej telewizji TVT, od 2008 dziennikarka Te-
lewizji Polskiej Katowice. Ważniejsze materiały 
dziennikarskie: Szansa dla kobiet – temat o fabry-
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ce, która powstaje na terenie byłych Zakładów 
Chemicznych Krywałd-Erg. Będzie ona pro-
dukować części do samochodów koreańskich. 
W 80% załogę mają stanowić kobiety; Grani-
ca podzieliła im domy – o mieszkańcach Pawłowic 
i Żor, którzy płacą podatki w dwóch gminach 
i od lat czekają na nowy adres; Baranowicki pa-
łacyk czeka na remont – o tym, że dawny folwark 
ziemski będzie nowoczesnym centrum dla tury-
stów i biznesmenów. TG

KARWOT MAKSYMILIAN, ur. 17 V 1914, 
Folwarki, zm. 8 I 1973; więzień obozów. W 1935 
ożenił się z Agnieszką Bielich. Pracował jako 
murarz. W Gliwicach zatrudniony był w tym za-
wodzie jeszcze w pierwszych dwóch latach oku-
pacji hitlerowskiej. W 1942 został przymusowo 
zmobilizowany do Wehrmachtu. W czasie po-
bytu na urlopie, został aresztowany. Osadzono 
go w więzieniu w Katowicach. Stamtąd w 1943 
został wywieziony do KL Auschwitz-Birkenau 
i oznaczony numerem 127846. Podczas ewa-
kuacji obozu w I 1945 szedł w „marszu śmier-
ci” z Oświęcimia przez Jastrzębie Zdrój do Wo-
dzisławia Śląskiego. Stamtąd był przewieziony 
w transporcie zbiorowym wagonami towarowy-
mi do KL Mauthausen, gdzie doczekał się wy-
zwolenia 5 V 1945. JD

KASA ZAPOMOGOWA I GWARECTWO, 
fundusz pracowniczy działający na zasadzie sa-
mopomocy członków. Ogólna Kasa Towarzyska 
zatwierdzona została 1 XII 1856. 20 VI 1857 za-
twierdzono i zarejestrowano także Huty Pawła, 
wytapiaczy żelaza z Rownia, Żwaki i inne. 1 III 
1858 dołączyła także Huta Waleska. Stowarzy-
szenie liczyło wówczas 106 członków, jego wpły-
wy wynosiły 178 1/3 talara, zaś stan kasy 102 1/3 
talara. W XI 1857 wpływy zostały pomniejszone 
o wydatki dla Kasy biednych równe 30 talarom 
rocznie. Kwotę tę zredukowano do 24 talarów, 
zaś w VII 1858 do 12 talarów. W 1877 kasa brac-
twa Huty Pawła liczyła 88 członków, zapewniała 
bezpłatne leczenie, wyżywienie oraz tygodniowe 
zasiłki chorobowe, pogrzebowe oraz zasiłki dla 
inwalidów, starców i wdów. Majątek kasy wyno-
sił 1669 marek. Z końcem 1879 do kasy należa-
ło 98 członków. Wpłaty członków wynosiły 680 
marek, zaś pracodawców 170 marek. Wydatki za-
mknęły się kwotą 989 marek.  MW, TG

KASPRZAK TEOFIL, ur. 12 IV 1902, Rzep-
nia; mieszkaniec Żor; syn Piotra i Stanisławy z d. 
Mamczak; powstaniec – uczestnik powstania wiel-
kopolskiego, początkowo jako goniec, a następ-
nie z bronią w ręku. 1 II 1919 wstąpił do Wojsk 
Wielkopolskich, do 2 kompanii 8 Pułku Strzel-
ców Wielkopolskich w Pleszewie i w tej forma-
cji brał udział w walkach przeciw Grenschutzowi. 
W 1920 przeniesiony do Poznania, gdzie ukoń-
czył szkołę podoficerską – awansował do stopnia 
ogniomistrza. W 1927 został zwolniony z wojska. 
Od tego czasu mieszkał w Żorach i działał spo-
łecznie. W 1930 założył filię Robotników Zjedno-
czenia Zawodowego Polskiego, a w 1931 filię Na-
rodowej Partii Robotniczej, której był prezesem 
do 1938 (w tym samym roku NPR przemianowała 
się na Stronnictwo Pracy). Następnie był wicepre-
zesem Powiatowego i Wojewódzkiego Zarządu 
Stronnictwa Pracy. Jako żołnierz armii gen. Hal-
lera w 1936 założył Związek Hallerczyków, któ-
rego był prezesem do wybuchu wojny. Uchodził 
na wschód, skąd wrócił do Żor 14 X 1939. Został 
aresztowany 7 XI 1939 i osadzony w miejscowym 
więzieniu. Po kilku dniach zwolniony z więzienia 
i oddany pod dozór gestapo w Rybniku. W 1941 
otrzymał nakaz pracy w „Hucie Pawła” w Żorach 
i był pod stałym nadzorem gestapo aż do zakoń-
czenia okupacji. Po wyzwoleniu był współorgani-
zatorem Zarządu Miejskiego w Żorach i wielolet-
nim prezesem organizacji kombatanckiej. JD

KATASTROFA LOTNICZA, 8 IX 1935 
nad Żorami wykonywał lot patrolowy samo-
lot typu Lublin RXIII z 26 Eskadry Obserwa-
cyjnej, wchodzącej w skład 2 Pułku Lotniczego 
z Krakowa. Ppor. pilot Marian Ciosański wraz 
z por. obserwatorem Walerianem Dąbrowickim 
uczestniczyli w wielkich manewrach wojskowych 
jednostek piechoty, które trwały w dniach od 
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1 do 8 IX 1935. Nad Żorami utrzymywały się 
niekorzystne warunki atmosferyczne, panowało 
duże zachmurzenie i wiał silny, porywisty wiatr. 
Samolot wykonał nad miastem kilka okrążeń, 
po czym, będąc na wysokości ok. 300 metrów, 
wpadł w korkociąg, z którego pilotowi nie udało 
się wyprowadzić maszyny. Samolot roztrzaskał 
się wśród drzew na cmentarzu katolickim przy 
kościele pw. św. Filipa i Jakuba. Ppor. Ciosański 
zginął na miejscu, zaś por. Dąbrowicki zmarł, nie 
odzyskawszy przytomności, w drodze do szpita-
la. Przyczyny wypadku badała specjalna wojsko-
wa komisja. Ciała obydwu lotników przewiezio-
no do Krakowa. TG

KATOLICKI ZWIĄZEK CZELADNIKÓW, 
powstał 8 II 1885. Uroczystość poświęcenia 
sztandaru związku zorganizowano w Dębinie. 
Miał na celu działalność wychowawczą wśród 
mieszczan i zdolnych mistrzów rękodzieła. MW

KATOLICKI ZWIĄZEK MIESZCZAŃSKI, 
został założony 12 II 1872. Zadaniem związku 
jako ośrodka była działalność na rzecz katolic-
kich rodzin z miasta i okolicy. Zebrania odbywa-
ły się (w 1876) tylko w pierwsze niedziele mie-
siąca. Źródłem dyskusji na zebraniach były miej-

scowe stosunki międzyludzkie, z pominięciem 
spraw politycznych. Przewodniczącym związku 
był zwierzchnik Rady Miejskiej, Nettem. Zebra-
nia prowadzone były prawie wyłącznie w języku 
polskim. MW

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁO-
DZIEŻY MĘSKIEJ, powstało w 1932. Swą 
działalnością obejmowało młodzież męską, sku-
pioną wokół kościołów w miastach. MW

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKO-
NOMICZNA, PODSTREFA JASTRZĘB-
SKO-ŻORSKA, Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.), została powoła-
na rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 
VI 1996 (Dz.U. Nr 88 poz. 397 z późniejszymi 
zmianami). Utworzono ją w celu wsparcia i przy-
spieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz 
stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Ka-
towicka SSE ustanowiona została na okres dwu-
dziestu lat (do 8 VIII 2016), a z końcem 2008 
okres ten został przedłużony do końca 2020. 
Strefą zarządza Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach. Kato-
wicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest strefą 
rozproszoną, składającą się z czterech podstref, 
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z których jedną jest podstrefa jastrzębsko-żorska. 
Do tej pory w na terenach podstrefy jastrzębsko-
żorskiej zatrudnienie znalazło ponad 5500 osób. 
Działalność podstrefy w Żorach obejmuje tzw. 
dwa Pola: Warszowice i Wygoda. Pole Warszewic-
kie to obszar o powierzchni około 45 ha w Żo-
rach-Baranowicach. Wchodzi w skład podstrefy 
jastrzębsko-żorskiej Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Jastrzębsko-żorska podstrefa 
utworzona w 1996 liczyła wówczas około 125 ha 
– obecnie 245 ha. 9 X 1998 odbyła się uroczy-
stość wmurowania kamienia węgielnego pod bu-
dowę pierwszych, innych niż górnicze, inwesty-
cji na Polu Warszowickim. W latach 1999-2002 
rozpoczęły tam działalność firmy: LAKMA, LI-
BET 2000, NOWE ŚLĄSKIE KABLE (obec-
nie NKT CABLES), MOKATE, INSTANTA, 
JBG-2, TMP – FONDALMEC (obecnie MCS sp. 
z o.o.). W 2005 do działających już firm dołączyły 
nowe: ELPLAST, PRINTEX ŁAPOT, SMART 
PLUS oraz EUROS POLSKA. Pole Wygoda to 
obszar o powierzchni około 27 ha w dzielnicy 
Rowień-Folwarki, wyznaczony w 2002, powięk-
szający jastrzębsko-żorską podstrefę Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na tym terenie 
w 2007 powstały firmy: PROSEAT (obecnie JP 
FOAM MANUFACTURING), BRATECH ŻU-

REK i ARCEN POLSKA. W 2008 rozpoczęła 
działalność firma EXTRAL. Budowane aktualnie 
firmy AGROTEX INTERNATIONAL i AWAX
-PLAST rozpoczną działalność w 2010.  TG, BK

KATRA ALICJA, ur. 27 VII 1952, Nowy Sącz; 
radna Rady Miejskiej w Żorach w latach 1990-94. 
Pracowała w 4 Komisjach: Ds. Samorządu Prze-
strzegania Prawa i Porządku Publicznego, Go-
spodarki Komunalnej, przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej od 1993 oraz Kultury Fizycznej i Re-
kreacji. W ramach prac w komisjach podejmo-
wała następujące działania: rozbudowa istnie-
jących i budowa nowych obiektów sportowych 
w dzielnicach, inicjatywa budowy hali widowisko-
wo-sportowej, poprawa bezpieczeństwa, inicjaty-
wa powołania policji lokalnej i dzielnicowych po-
sterunków policji, wydawania gazety miejskiej, 
ustanowienia w Urzędzie Miejskim stanowiska 
informacji dla petentów, poprawa i usprawnienie 
komunikacji miejskiej, działania w zakresie roz-
wiązania problemu składowania odpadów, stwo-
rzenia nowych terenów zielonych, pasów ziele-
ni ochronnej, budowa nowych parkingów. Brała 
czynny udział w działaniach i rozwiązywaniu pro-
blemów samorządów dzielnic Sikorskiego i Kor-
fantego (wówczas Pstrowskiego). bw
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KĄDZIELOK, ostatnie zabudowania i staw przy 
ul. Wyzwolenia, w dzielnicy Kleszczów. Nazwa 
utworzona od nazwiska właściciela, Kądziela. MW

KEMPNY EWA WIKTORIA, ur. 1951, Żory; 
nauczycielka. Studia magisterskie ukończyła 
na wydziale filologicznym UŚ w Katowicach. Stu-
dia podyplomowe kontynuowała w Warszawie 
(1990) i w Kaliszu (1996). Jest nauczycielem dy-
plomowanym, posiada I i II stopień specjalizacji 
zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania 
oświatą. W latach 1987-2007 pełniła funkcję dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum 
nr 2. Od 2007 przebywa na emeryturze. Wyróż-
niona nagrodami Kuratora Oświaty (1991, 1994, 
1999) oraz Ministra Oświaty 2002. W okresie 
przemian ustrojowych wspierała nowe wyzwa-
nia edukacyjne. Nadała szkole europejski wymiar. 
Pod jej kierownictwem „dwójka” stała się ikoną 
nie tylko żorskiej oświaty. Posiadała dar zjedny-
wania społeczności szkolnej i lokalnej wokół ce-
lów i zadań szkoły wypływających z misji szko-
ły: „Non Scholae, Sed Vitae Discimus” („Uczy-
my się nie dla szkoły, ale dla życia”). Pełniła rolę 
edukatora programu „Nowa Szkoła”, TERM. 
W latach 1995-98 była liderem i edukatorem ze-
społu samokształceniowego dyrektorów żorskich 
szkół, aktywnym członkiem Rady Dzielnicy Śród-
mieście (cztery kadencje), ławnikiem sądowym, 
członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ka-
dry Kierowniczej Oświaty. Należała do prekur-
sorów nowych wyzwań edukacyjnych na niwie 
zapewniania jakości w szkolnym systemie edu-
kacyjnym i współpracy zagranicznej. Prowadziła 
szeroko rozwiniętą współpracę z prestiżowymi 
instytucjami z siedzibą w Warszawie, m.in. Fun-
dacją Batorego, Młodą Europą, Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej, Centrum Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli, Instytutem Goethego, Fundacją 
Schumana, Sokratesem – Comenius, a także lo-
kalnymi. W ramach Programu Sokrates – Arion 
uczestniczyła w międzynarodowych wyjazdach 
studyjnych i seminaryjnych związanych z dosko-
naleniem zawodowym i wymianą doświadczeń 

edukacyjnych. Na swoim koncie ma publikacje 
w prasie oświatowej. Z jej inicjatywy powstał już 
w 1993 Szkolny Klub Europejski, w 1994 do pro-
gramu szkoły włączyła Przedsiębiorczość, Dzieje 
Żor, Matematykę 2001, a w 1994 wdrożyła inno-
wację pedagogiczną opartą o projekty edukacyjne 
w języku angielskim. W latach 1989-99 kierowa-
ła opartą na przyjaźni, szeroko zakrojoną współ-
pracę ze szkołą De Schelp w Holandii. W latach 
1990-2007 ze Szkołą Sportową w Ostrawie reali-
zowała projekty „Most”, „Metamorfozy krajobra-
zu”, a w latach 2004-07 współpracowała ze Szko-
łą w Kamp-Lintfort. Do najbardziej prestiżowych 
wyróżnień szkoły pod jej kierownictwem należą 
m.in.: Phoenix Sariensis 2005, Interkl@sa 2003 
i 2004, „Przyjaciel Muzeum Miejskiego w Żo-
rach” 2005, Join Multimedia, Śląska Szkoła Jako-
ści 2005, Szkoła Ucząca Się 2006, Szkoła Promu-
jąca Zdrowie 2003. Największa chlubą szkoły były 
dla niej osobiste, bardzo liczne osiągnięcia w na-
uce uczniów i absolwentów. Sześć osób z jej gro-
na pedagogicznego zajmuje dziś ważne stanowi-
ska kierownicze w oświacie. LB

KEMPNY JADWIGA, ur. 19 VIII 1949, Warę-
żyn; od 1998 radna Rady Miasta Żory, w latach 
1968-2004 nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 
11 w Roju, a w latach 1978-98 wicedyrektor ww. 
szkoły. Od 1984 do 2002 była ławnikiem Sądu 
Rejonowego w Rybniku – Roków Sądowych 
w Żorach. Od 1990 do 2007 pełniła funkcję ku-
ratora społecznego ds. nieletnich przy Sądzie Re-
jonowym w Rybniku – Rokach Sądowych w Żo-
rach, a później Sądzie Rejonowym w Żorach. Jest 
radną Rady Miasta Żory od trzech kadencji. Od 
6 lat przewodnicząca Komisji Edukacji RM. Po-
nadto trzecią kadencję przewodniczy Zespołowi 
Pomocniczemu ds. Lokalowych przy Prezydencie 
Miasta Żory. Miasto nasze jak każde inne boryka 
się z problemami mieszkaniowymi, jednakże np. 
czas oczekiwania na mieszkanie socjalne czy ko-
munalne w naszym mieście jest nieporównywal-
nie krótszy niż w miastach ościennych. Od 1990 
jest członkiem Zarządu Dzielnicy, a tym samym 
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Rady Dzielnicy Rój. Od wielu lat jest członkiem 
Koła Gospodyń Wiejskich w Roju, Koła Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów nr 4 w Roju oraz 
Ludowego Klubu Sportowego w Roju. bw

KEMPNY JAN, ur. 10 X 1895, Rój, zm. 8 I 
1942; syn Emanuela i Ludwiki z d. Tomecka; 
mieszkaniec Roju (obecnie dzielnica Żor). Po 
aresztowaniu w początkowym okresie okupacji, 
przekazany został do KL Auschwitz, gdzie zgi-
nął. JD

KEMPNY ROMAN, ur. 31 XII 1954, Żory, zm. 
2 III 2002, Katowice; ksiądz. Był synem górni-
ka, Pawła i Marty z d. Rybka. Po zdaniu w 1973 
egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Ślą-
skiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 
Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krako-
wie uzyskał stopień magistra teologii. 3 IV 1980 
biskup Herbert Bednorz udzielił mu święceń ka-
płańskich w katedrze pw. Chrystusa Króla w Ka-
towicach. Ks. Roman Kempny był wikariuszem 
w parafii pw. św. Michała Archanioła w Michał-
kowicach, a od 1985 w parafii pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Katowicach. W 1986 został 
diecezjalnym duszpasterzem akademickim w Ka-
towicach. Po roku wyjechał do Rzymu, gdzie stu-
diował w Instytucie Liturgicznym św. Anzelma, 
wieńcząc studia uzyskaniem stopnia licencjata. 
Po powrocie z Rzymu w 1994 został mianowa-
ny sekretarzem arcybiskupa katowickiego i cere-
moniarzem kościoła metropolitalnego. Od 1996 
był też redaktorem (kierownika działu religijne-
go) „Gościa Niedzielnego”, a w 2002 zlecona mu 
została dodatkowo funkcja asystenta kościelnego 
mutacji katowickiej tego tygodnika. Powierzono 
mu funkcje diecezjalne: był. m.in. duszpasterzem 
dziennikarzy, a także też rzecznikiem prasowym 
arcybiskupa katowickiego i Kurii Metropolitalnej 
w Katowicach. W 2000 został mianowany kape-
lanem Jego Ekscelencji. Jego pogrzeb odbył się 
w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Piel-
grzymowicach. JD

KIECZKA BARBARA, ur. 10 X 1945, Cze-
chowice-Dziedzice; nauczycielka; autorka ksią-
żek o przedwojennych Żorach; współautorka no-
watorskiego programu nauczania regionalizmu 
i podręcznika dla uczniów; działaczka Towarzy-
stwa Miłośników Miasta Żory; członek Związku 

Nauczycielstwa Polskiego; współredaktorka „Ka-
lendarza Żorskiego”. Pracę pedagogiczną rozpo-
częła w 1964 w Szkole Podstawowej nr 2 w Żo-
rach. W latach od 1973-94 pracowała w Szko-
le Podstawowej nr 3, od II 1975 na stanowisku 
wicedyrektora szkoły. Od 1964 należy do ZNP. 
W 1980 objęła funkcję prezesa Zarządu Oddzia-
łu ZNP w Żorach i pełniła ją do 1981, kiedy to 
w wyniku ogłoszenia stanu wojennego w Polsce 
zawieszona została działalność wszystkich związ-
ków zawodowych. Należy do TMMŻ od począt-
ku jego istnienia, tj. od 1967, a od 16 lat jest człon-
kiem Zarządu. Od 1991 przez 3 kadencje (11 lat), 
była ławnikiem kolegium ds. wykroczeń w Żo-
rach przy Sądzie Rejonowym w Rybniku. W latach 
1994-98 była członkiem Komisji Edukacji i Kul-
tury Rady Miejskiej w Żorach. Od 1995 współ-
redaguje „Kalendarz Żorski”. Jest współautorką 
nowatorskiego programu nauczania regionalizmu 
Dzieje Żor (od 1994) i podręcznika dla uczniów 
Moja mała Ojczyzna. Dzieje Żor (od 1995). Opu-
blikowała wiele artykułów w „Informatorach 
TMMŻ” i „Kalendarzu Żorskim”. Jest autorką 
książek wydanych przez TMMŻ w cyklu wydaw-
niczym Pamiętam Żory: Przedwojenny żorski rynek 
i jego mieszkańcy. Ze wspomnień Kazimierza Hermana, 
TMMŻ, 2002; Przedwojenna Drzewna, Garncarska 
i Górna. Ze wspomnień Ireny Twardzik, TMMŻ, 2005, 
i współautorką publikacji Przedwojenne miasto Żory 
i jego mieszkańcy. Od rynku w stronę Dolnego Przedmie-
ścia, ul. Dworcowej i Zostawy, TMMŻ, 2008. Zosta-
ła odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1987), 
Złotą Odznaką ZNP (1997) i Medalem 100-lecia 
ZNP (2005). Laureatka Nagrody Miejskiej Pho-
enix Sariensis 2008. BK

KINO LETNIE, Nocne seanse filmowe orga-
nizowane od VIII 2004 w → Parku „Cegielnia” 
przez Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Mia-
sta. Jako zadaszenie wykorzystywano wielkie na-
mioty, następnie zaś nieczynne latem lodowisko 
koło → Hali Sportowej. W reperturze znajdowały 
się zarówno filmy kina niezależnego jak i kasowe 
przeboje. Od 2009 organizację kina letniego prze-
jęła „Scena na Starówce”, zaś ich miejscem jest 
tzw. Zielony Jar przy ul. Boryńskiej.  TG

KINO W ŻORACH, prawdopodobnie pierwsze 
kino w Żorach istniało już przed wojną i znala-
zło siedzibę w domu restauratora Majchrowicza. 

K
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Dom stał w południowej części żorskiego rynku, 
przy skrzyżowaniu ulic Koszarowej i Górnej – dziś 
Bałdyka. Sąsiadował z domem, w którym urodził się 
Otto Stern – późniejszy laureat Nagrody Nobla. Sala 
kinowa, do której wchodziło się od strony rynku, 
miała około 20 m długości i około10 m szeroko-
ści. Prymitywna aparatura z osobną ścieżką dźwię-
kową odtwarzaną przy pomocy gramofonu powo-
dowała brak synchronizacji wizji z fonią, a to z ko-
lei rodziło komiczne sytuacje niezależne od gatunku 
filmu. Kino istniało w tym budynku w latach 1932-
33. Nowe kino urządzono w budynku na Dolnym 
Przedmieściu – w miejscu, gdzie obecnie znajduje 
się sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Bracia Jan i Antoni Zegrodzcy zakupili nowocze-
sną wówczas aparaturę z nagłośnieniem i tak po-
wstało kino „Casino”. W wyniku działań wojennych 
w 1945 budynek ten został zniszczony. Po wojnie 
seanse filmowe wyświetlano w różnych miejscach: 
od 1951 w poniemieckim sklepie, który mieścił 60 
osób wyświetlano filmy na taśmach 16 mm, w 1957 
powołano komitet budowy kina „Znicz”, które po-
wstało przy ul. Kościuszki. Uroczyste otwarcie na-
stąpiło w 1959. Kino miało 450 miejsc z balkonem, 
holl kasowy i poczekalnię z bufetem. Dzierżawcą 
był Wojewódzki Zarząd Kin „Silesia-Film”. W 1991 
kino przejęła prywatna firma, nadając mu nazwę 
„Vega”. W 2003 nowym właścicielem kina zostały 
władze miasta i w maju przekazały je pod nową na-
zwą „Na Starówce” pod zarząd Miejskiemu Ośrod-
kowi Kultury. W 2007 budynek przeszedł remont, 

rozbudowę i modernizację. Nastąpiła również zmia-
na nazwy. Inauguracja obecnej „Sceny na Starówce” 
odbyła się w 2008 i rozpoczęła kolejny etap działal-
ności tej placówki.  BK

KIRMEL URSZULA, kierownik, a następnie dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy (wcześniej Rejo-
nowego) od 1 X 1993 do 27 XII 2007. um

KITA JAROSŁAW, ur. 1965, Złoty Stok; artysta 
plastyk; performer; mieszkaniec Żor; założyciel żor-
skiej galerii „Plama”; właściciel Agencji Artystyczno-
Reklamowej „Fokus”; współzałożyciel nieformalnej 
grupy „Kobron”; przez kilka lat związany z rybnic-
kim Teatrem Plastycznym „Paparapa”, nawiązu-
jącym w swej twórczości do nurtu dadaistycznego 
w sztuce. Realizuje projekty z zakresu grafiki kom-
puterowej, reklamy, rzeźby, fotografii. Nagradzany 
w wielu konkursach malarstwa i grafiki. Kilka repro-
dukcji jego prac zostało opublikowanych w albumie 
Ślad naszych pasji, wydanym przez Muzeum Miejskie 
w Żorach w 2008. TG

KLAJOK, las o powierzchni ok. 57,7 ha, położo-
ny w dzielnicy Rogoźna, pomiędzy ul. Bażancią 
i Wieniawskiego. Na jego terenie znajduje się Za-
kład Aktywności Zawodowej. Jest to las mieszany 
(czeremcha, dąb, buk, sosna, świerk) w sołectwie 
Rój. Rośnie na równym terenie o glebach glinia-
stych. Ze zwierząt występują: dzik, sarna, lis, za-
jąc, kuna leśna, myszołów.   MW, LB

Jarosław Kita

K
Klasztor (Zakład św. Karola Boromeusza) - stan obecny

Kino w Żorach - stan przed remontem Jarosław Kita „Rybka”olej, 1994
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KLASZTOR (ZAKŁAD ŚW. KAROLA BO-
ROMEUSZA), zbudowany w 1916 przez Hein-
richa Eras dla siebie i swojej matki. W 1926 bu-
dynek zakupiły siostry boromeuszki z przezna-
czeniem na dom dla emerytowanych sióstr zakon-
nych. Boromeuszki prowadziły w Żorach ochron-
ki dla dzieci, pracowały jako przedszkolanki i pie-
lęgniarki w Szpitalu Miejskim. W latach 1936-37 
budynek został rozbudowany o czterokondygna-
cyjne skrzydło i łącznik. 17 III 1938 ks. dziekan 
Piotr Klimek poświęcił dobudowany gmach, dzię-
ki któremu w zakładzie mieszczącym dotąd 21 
sióstr zakonnych znalazły się pomieszczenia dla 
następnych 60. W latach okupacji niemieckiej sio-
stry zostały wysiedlone, a budynek przeznaczono 
na kwatery dla ludności niemieckiej, przesiedlo-
nej z terenów Besarabii (obszar dzisiejszej Rumu-
nii i Ukrainy).W części budynku zorganizowano 
szkołę z internatem dla przedszkolanek. W 1945 
budynek uległ zniszczeniu. Został odbudowany 
przez siostry boromeuszki. BK

KLASZTOR SIÓSTR DOMINIKANEK PW. 
ŚW. DUCHA W RACIBORZU, powstanie klasz-
toru dominikanek zostało zainicjowane już w 1299. 
W siedem lat później fundacja i nowy klasztor zo-
stały założone przez księcia Przemysła. Główną 
rolę w początkach klasztoru odegrała księżniczka 
Eufemia zwana Ofką. Za jej czasów wzniesiono 
murowany kościół i klasztor. Z czasem była wielo-
letnią przeoryszą konwentu raciborskiego. Wśród 
licznych nadań gruntowych i pieniężnych, a także 
dóbr pozyskanych z zakupów znalazły się dobra 
na terenie Żor. W 1317 księżniczka Eufemia i ra-
ciborski klasztor dominikanek kupił od cystersów 
z Rud cztery jatki. W 1365 książę Mikołaj II opaw-
ski potwierdził darowiznę wójta dziedzicznego Mi-
kołaja z Raciborza oraz jego sióstr Isentrudy i Ka-
tarzyny dla Ofki i klasztoru dominikanek 4 marek 
czynszu z Żor. Według szczegółowych wykazów 
finansowych z 1589 dominikankom raciborskim 
przysługiwały odsetki od kapitału fundacyjnego. 
W początkach drugiej połowy XVII w., gdy Żory 
zmagały się z problemem zadłużenia u wierzycieli, 
przedstawiciel raciborskiego klasztoru żądał zwro-
tu 162 talarów i 18 groszy. Roszczenia dominika-
nek spełnił po części biskup wrocławski. W 1665 
miasto zobowiązało się spłacić długi wobec klasz-
toru. Okres rozkwitu klasztoru przypadł na XIV w. 
Później wiodło mu się gorzej, choć przetrwał re-

formację. Odrodził się w XVII w. Upadł w 1810 
wraz z edyktem pruskim kasującym klasztory i inne 
instytuty kościelne na terenie Śląska. MW

KLESZCZOWIOK, staw o powierzchni ok. 10 
ha, położony pod wiaduktem w ciągu ul. Pszczyń-
skiej, w dzielnicy Kleszczów. LB

KLESZCZÓW, dawnej wieś, sołectwo, obecnie 
dzielnica miasta we wschodniej części Żor o po-
wierzchni 752 ha. Ludność: 1634 (2008). Przeważa-
ją gleby klasy IV i V, na których najczęściej uprawia 
się żyto, ziemniaki i owies. W 1497 księżna racibor-
ska Magdalena, właścicielka dóbr stołowych, poży-
czyła od Zarządu Miasta Żory 100 guldenów, od-
dając w zastaw wieś Kleszczów. Księżna nie oddała 
długu, więc Kleszczów został przyłączony do mia-
sta. Wieś składała się z siodłaków i zagrodników. 
Pierwsza szkoła w Kleszczowie otwarła swoje po-
dwoje z 1867. Kronika szkolna wspomina jesz-
cze o wielkim festynie – odbył się on 24 IX 1914. 
Ludność Kleszczowa liczyła 620 osób, z tego 13% 
stanowili Niemcy. W 1939 Kleszczów był miej-
scem walk polsko-niemieckich. W 1945 od stycz-
nia do marca stacjonowały tu oddziały czechosło-
wackie i radzieckie koncentrujące się przed atakiem 
na Żory. W Kleszczowie w każdy drugi wtorek 
miesiąca odbywa się → Targ Koński.   MW, TG

KLESZCZÓWKA, północna dzielnica miasta 
za torami kolejowymi Pszczyna-Żory, graniczy 
z Kleszczowem. Na obszarach przemysłowych po 
dawnych fabrykach ZWUS i FADOM powstały 
liczne firmy produkcyjno-budowlane, częściowo 
zgromadzone w → Żorskim Parku Przemysło-
wym. Na przełomie lat 60. i 70. powstało tam osie-
dle mieszkaniowe ZWUS-u, w większości przeważa 
jednak zabudowa jednorodzinna. Na terenie Klesz-
czówki znajduje się m.in. → cmentarz żydowski, 
→ Dąb Maryjny i stadion → MOSiR-u. MW, TG

KLIMEK PIOTR, ur. 12 XI 1881, Węgry k. 
Opola, zm. 31 X 1940, Mauthausen-Gusen; 
ksiądz; proboszcz i dziekan w Żorach; syn Igna-
cego, rolnika, i Marii z d. Kowol; absolwent Gim-
nazjum św. Macieja we Wrocławiu (1902); stu-
dent Wydziału Teologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego (1902-05); członek Związku Młodzieży 
Polskiej „Zet”; sekretarz, a następnie prezes 
Koła Polskiego w konwikcie biskupim; od 1901 

K
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jeden z pierwszych członków Grupy Narodowej. 
W 1905 przyjął święcenia kapłańskie, po których 
podjął pracę duszpasterską w Wielkim Kotorzu, 
a od 1906 w kościele pw. św. Sebastiana w Ber-
linie. W 1911 został administratorem nowej pa-
rafii w Kolingsburgu w dekanacie Frankfurt n. 
Odrą, gdzie wybudował kościół i dom parafial-
ny. W 1916 odbył kurs pedagogiczny w Białej 
Prudnickiej, a od 1919 był proboszczem w Su-
lechowie. Zgłosił się do pracy plebiscytowej, nie 
uzyskał jednak urlopu na tego typu działalność. 
W 1923 został przeniesiony do pracy na Gór-
nym Śląsku. W latach 1923-24 pracował jako 
katecheta w Gimnazjum Męskim w Pszczynie. 
W 1924 objął probostwo w Żorach. Był człon-
kiem Związku Obrony Kresów Zachodnich 
i utrzymywał żywe więzi ze Śląskiem Opolskim. 
W 1933 został dziekanem żorskim. Po wkrocze-
niu wojsk hitlerowskich do Polski inwigilowany 
przez gestapo. Nie podpisał „deklaracji lojal-
ności”, co więcej, wystąpił przeciwko likwidacji 
polskich nabożeństw. Aresztowany w 1940 i wy-
wieziony transportem z Rybnika do obozu kon-
centracyjnego w Dachau. Petycje dotyczące jego 
zwolnienia, wysłane przez konferencję biskupów 
w Fuldzie oraz kurię katowicką, zakończyły się 
przeniesieniem ks. Klimka do cięższego obozu 
w Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł. JD, BK

KLIMOSZ SP. Z O.O., laureat nagrody Phoenix 
Sariensis za 2009. Firma Klimosz jest od począt-
ku swego istnienia związana z techniką grzewczą. 
Podstawowy zakres jej działalności to import, eks-
port, produkcja, dystrybucja oraz montaż i serwis 
urządzeń techniki grzewczej i sanitarnej. Od 2000 
jest generalnym przedstawicielem na Polskę fir-
my VIADRUS – producenta nowoczesnych ko-

tłów i grzejników żeliwnych z Republiki Czeskiej. 
Oddziały hurtowe firmy w Bielsku-Białej, Wrze-
śni k. Poznania i Czyżewie k. Białegostoku obsłu-
gują sieć ponad 600 partnerów handlowych i ser-
wisowych w Polsce i za granicą. Atutem firmy są 
logistyka, dystrybucja oraz terminy dostaw urzą-
dzeń, a także to, że posiada własny tabor samo-
chodowy i duże zaplecze magazynowe. Obec-
nie firma stała się jednym z wiodących dystrybu-
torów nowoczesnych urządzeń techniki grzew-
czej i zdobyła uznanie indywidualnych użytkow-
ników, instytucji i przedsiębiorstw. Wszystkie do-
stępne w firmie urządzenia zostały przebadane 
i uzyskały certyfikaty dopuszczające je do stoso-
wania w budownictwie oraz potwierdzające ekolo-
giczną pracę urządzeń. Dodatkowym atutem fir-
my jest udzielanie 10-letniej gwarancji na żeliwne 
kotły o mocach do 80 kW. W 2009 otrzymała kil-
ka nagród: Przedsiębiorczość – nagroda im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego, Śląski Kupiec Roku – 
nagroda im. E. Kwiatkowskiego i Liga 5 – nagro-
da Żorskiej Izby Gospodarczej. Zakończyła bu-
dowę nowego oddziału z halą o powierzchni bli-
sko 2000 m², opracowała i wdrożyła do sprzeda-
ży nowe produkty oraz dokonała zmiany sposo-
bu obsługi gwarancyjnej swoich produktów. Ak-
tywnie wspierała przedsięwzięcia sportowe JKH 
GKS Jastrzębie i innych klubów sportowych oraz 
przedsięwzięcia artystyczne organizowane w Żo-
rach, w Strumieniu i w Chybiu. Prowadziła rów-
nież działalność charytatywną. BK

KLINIKA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ, 
laureat Nagrody Miejskiej → Phoenix Sariensis za 
2005. Klinika rozpoczęła działalność w 2001, za-
trudniając 12 osób. W 2005 miała 50 pracowni-
ków. Rocznie w klinice dokonywanych jest 1500 
operacji, a około 7000 pacjentów korzysta z kon-
sultacji. Funkcjonują tutaj poradnie specjalistycz-
ne, blok operacyjny, oddział ortopedyczny i chi-
rurgii krótkoterminowej oraz zakład radiologii. TG

KLUB ABSTYNENTÓW „STER” W ŻO-
RACH, prezes: Andrzej Babka. Cele: działalność 
na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego 
uzależnienia od alkoholu, dążenie do trwałej absty-
nencji członków klubu, stworzenie alternatywnego 
środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia 
alkoholu, samokształcenie indywidualne i grupowe 
w zakresie norm moralno-etycznych itp. um

K

Siedziba firmy Klimosz
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KLUB EKOLOGICZNO-WĘDKARSKI  „PIA-
SKOWNIA”, prezes: Henryk Marek. Cele:  ochro-
na i kształtowanie środowiska naturalnego czło-
wieka – zwłaszcza przyrody, lasów, wód i powie-
trza, popularyzacja i rozwój sportu wędkarskie-
go i wędkarstwa, a także rekreacji i wypoczynku 
na łonie natury. um

KLUB GRUBASEK, stowarzyszenie w trakcie 
likwidacji. Celem działania było szerzenie kul-
tury fizycznej, zdrowia psychicznego i fizyczne-
go zgodnie z nurtem wellness oraz prowadzenie 
działalności szkoleniowej i podejmowanie działań 
na rzecz ochrony środowiska. um

KLUB SPORTOWY „HAWAJSKIE KOSZU-
LE”, prezes: Adrian Fojcik. Cele: promocja ko-
szykówki w Żorach, w szczególności poprzez pra-
cę z młodzieżą, organizowanie zawodów i imprez 
sportowych i rekreacyjnych – szczegółowo reali-
zację celów określa rozdział iii statutu. um

KLUB SPORTOWY KOLEJOWEGO PRZY-
SPOSOBIENIA, KOLEJARZ, założony 10 V 
1936 z pierwszym prezesem Janem Tomasem. 
Klub posiadał wówczas następujące sekcje spor-
towe: narciarską, piłki nożnej i tenisa stołowe-
go. W okresie II wojny światowej przyjął on na-
zwę Reichsbahnsportgemeinschaft, prowadząc 
działalność tylko w jednej sekcji – piłki nożnej. 
Po wojnie, 28 VIII 1945 klub reaktywowano pod 
nazwą Kolejowy Klub Sportowy Związku Zawo-
dowego Kolejarzy. W latach 1946 i 1947 w „Ko-
lejarzu” działały silne drużyny siatkówki i koszy-
kówki, a drużyna piłki nożnej zdobyła w 1949 mi-
strzostwo klasy A powiatu rybnickiego. Prezesem 
klubu w tym czasie, aż do 1957, był Antoni Rajch. 
W latach 1952-58 dominowała w klubie sekcja 
gimnastyczna, której zawodnicy osiągali znaczące 
wyniki na arenach całego kraju. Na przykład Hen-
ryk Smołka zdobył dwa razy tytuł mistrza Polski 
w gimnastyce. Kierownikiem sekcji i trenerem był 
Edward Bartniczek.
W tym czasie kilka razy zmieniła się nazwa klu-
bu. Najpierw z Koła Sportowego przeistoczył się 
w Klub Sportowy, potem zmienił swoją nazwę 
na Terenowe Koło Sportowe „Kolejarz”, by osta-
tecznie stać się terenowym Klubem Sportowym 
„Kolejarz”.
W 1962 TKS „Kolejarz” zrzeszało 210 sportow-

ców z sekcjami gimnastyczną i moto-rajdową. Po 
wyborze 19 XI 1968 Brunona Przeliorza na no-
wego prezesa „Kolejarza” nastąpiło ożywienie 
działalności sportowej tego klubu. Aktywną pra-
cę na terenie miasta wykazywały 4 sekcje: gimna-
styczna, która liczyła 25 zawodników; piłki nożnej 
(walczyła w C klasie); moto-rajdowa – organizo-
wała zawody o puchar Polski (imprezy takie odby-
ły się w Żorach dwukrotnie z udziałem 18 zawod-
ników) i tenisa stołowego (walczyła w klasie A). 
Klub liczył 98 członków.
W 1972 Terenowy Klub Sportowy „Kolejarz” zo-
stał przejęty przez resort górnictwa i zmienił swo-
ją nazwę. JD

KLUB SPORTOWY LKS BARANOWICE, 
prezes Zarządu: Zbigniew Masny, wiceprezesi: 
Henryk Lojza, Robert Jursza, sekretarz: Mariusz 
Miszczyk, skarbnik; Stanisław Waleczek, członko-
wie: Adam Grobelny, Jan Obrzut. Członkowie Za-
rządu: Piotr Dziadek – Dyrektor ds. Sportowych, 
Wiesław Pyrek, Krzysztof  Szczypka, Krzysztof  
Rybica, Krystian Mrowiec, Mirosław Stryjniak, 
Michał Buchta, Antoni Sosna. Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej: Stanisław Piksa – Honorowy 
Prezes Klubu, członkowie: Piotr Mrowiec, Leon 
Czarnecki.
Ludowy Klub Sportowy Baranowice został za-
łożony 14 VIII 1949. Założycielami Klubu byli: 
Franciszek Pagieła, Jan Damek, Ewald Tejchman 
i Eryk Borski. Oprócz piłki nożnej działała jesz-
cze sekcja strzelecka, a w późniejszym okresie 
sekcja tenisa stołowego. W sezonie 1987/1988 
pod wodzą trenera Eugeniusza Szymali drużyna 
wywalczyła awans do klasy B, natomiast w sezo-
nie 1995/1996 zespół zdobyła awans do klasy A, 
w której nieprzerwanie występuje do tej pory. Tre-
nerem zwycięskiej drużyny był Leon Czarnecki. 
W 1996 duet trenerski Leon Czarnecki i Stefan 
Kwaśniewski doprowadzili drużynę trampkarzy 
do finału Mistrzostw Podokręgu Rybnik, a w Mi-
strzostwach Śląska wśród Ludowych Zespołów 
Sportowych drużyna ta wywalczyła w hali w Za-
wierciu wicemistrzostwo. Natomiast w 1997 ta 
sama drużyna trampkarzy zdobyła w hali w Za-
brzu tytuł Mistrza Śląska wśród Ludowych Ze-
społów Sportowych. Obecnie Klub prowadzi za-
jęcia treningowe w piłce nożnej w trzech grupach 
wiekowych: dzieci klas II-VI, juniorzy, seniorzy. 
Wielu wychowanków Klubu z powodzeniem wy-
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stępowało i występuje na wyższych szczeblach 
rozgrywkowych. Oprócz sekcji piłki nożnej, dzia-
ła sekcja skata sportowego. LKS prowadzi szero-
ką współpracę ze wszystkimi organizacjami i in-
stytucjami działającymi w dzielnicy oraz bierze 
czynny udział we wszelkiego rodzaju imprezach 
sportowych i towarzyskich organizowanych w Ba-
ranowicach. W 2009 podczas obchodów 60. rocz-
nicy swojej działalności, Klub został odznaczony 
Złotą Odznaką Zasłużony dla Woj. Śląskiego. iw

KLUB SPORTOWY LKS „JEDNOŚĆ” RO-
GOŹNA, prezes: Janusz Rugor, wiceprezes: Ja-
nusz Kunysz, skarbnik: Zanusz Kłapczyk, se-
kretarz: Jan Adamczyk. Cele: upowszechnianie 
i rozwijanie rekreacji ruchowej sportu i turystyki 
oraz innych form aktywnego wypoczynku, dba-
nie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, udział 
w życiu kulturalnym i społecznym oraz podnosze-
nie poziomu kulturalnego i sportowego członków. 
Zadania: organizacja masowych imprez rekreacyj-
nych oraz turystycznych. Osiągnięcia: zdobycie 1. 
miejsca przez drużynę juniorów kierowaną przez 
Józefa Dziuba w rozgrywkach o Mistrzostwo Ju-
niorów na szczeblu Śl. ZPN, Podokręg Rybnik 
w sezonie 2003/2004, awans drużyny piłki nożnej 
do klasy B podokręgu Rybnik. iw

KLUB SPORTOWY LKS RÓJ-ŻORY, prezes: 
Franciszek Sładek, wiceprezesi: Marcin Hulim 
i Bronisław Musioł, sekretarz: Krystyna Szaranik-
Sobczyk, skarbnik: Bronisław Górecki, kierownik 
sekcji tenisa stołowego: Tadeusz Laska, kierownik 
sekcji piłki nożnej: Krzysztof  Lubszczyk, człon-
kowie zarządu: Andrzej Kuczyński, Stanisław 
Smyczyk, Jan Kula. Klub powstał jesienią 1931 
pod nazwą „Orkan” i grano w nim głównie w pił-
kę palantową. Rok później powstała w Roju dru-
ga drużyna piłki palantowej „Unia”, po II wojnie 
światowej połączyły się w jeden klub LZS „Jany” 
Rój i grają głównie w palanta. Największe osią-
gnięcia to mistrzostwa Polski w latach 1954, 1955, 
1956, 1958 oraz wielokrotne drugie i trzecie miej-
sca. W 1958 powstała sekcja tenisa stołowego, 
która działała prężnie i w 1979 osiągnęła najwięk-
szy sukces w historii klubu, a mianowicie awans 
do I ligi krajowej, obecnie po kilku latach niebytu 
sekcja tenisa stołowego posiada trzy drużyny w II, 
III i IV lidze. Tenisiści naszego klubu osiągają tak-
że sukcesy indywidualne. W 1974 powstała sekcja 

piłki nożnej; w swojej historii piłkarze trzykrotnie 
awansowali do klasy A podokręgu Rybnik, w któ-
rej obecnie występują i radzą sobie bardzo dobrze. 
W latach 80. XX w. w klubie istniała również sek-
cja baseballu, która powstała po rozwiązaniu piłki 
palantowej, lecz po kilku latach istnienia i prowa-
dzenia rozgrywek na szczeblu centralnym zosta-
ła rozwiązana. Klub współpracuje z Zespołem 
Szkół nr 5 w Roju i organizuje dla dzieci i mło-
dzieży turnieje i rozgrywki, m.in. szachy, warcaby, 
piłkę nożną i tenisa stołowego, a także biegi prze-
łajowe podczas festynów. Bardzo dobrze układa 
się współpraca z Radą Dzielnicy Rój i klubem 
OSP Rój. Dzięki Urzędowi Miasta i Prezydentowi 
Żor poprawia się baza sportowa Klubu, pomaga-
jąca w osiąganiu sukcesów sportowych. iw

KLUB SPORTOWY „OGNIWO” ROGOŹ-
NA-ŻORY, prezes: Marek Tyniecki. Cele: upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowa-
dzenie działalności na rzecz ochrony i promocji 
zdrowia, prowadzenie działalności na rzecz pod-
noszenia umiejętności sportowych dzieci i mło-
dzieży, prowadzenie działalności na rzecz inte-
gracji społeczeństwa lokalnego wokół idei spor-
tu, planowanie i organizowanie życia sportowego 
członków klubu w oparciu o możliwości obiek-
towe i sprzętowe, prowadzenie działalności re-
dakcyjnej i wydawniczej szerzącej idee klubu, 
współpraca z innymi instytucjami działającymi 
w zakresie objętym celami klubu, uczestniczenie 
w imprezach sportowych oraz w rozgrywkach 
i zawodach sportowych, działanie na rzecz inte-
gracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów 
i współpracy na płaszczyźnie sportowej. um

KLUB SPORTOWY OSINY, prezes: Łukasz 
Kuś. Cele: rozwijanie działalności prowadzącej 
do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej 
społeczeństwa, zapewnienie możliwości udziału 
w sporcie kwalifikowanym, krzewienie zamiło-
wania do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej, 
kształtowanie u członków klubu wysokich warto-
ści moralnych. um

KLUB SPORTOWY „POGOŃ”, powstał 9 IX 
1922. Prezesem zarządu wybrano zasłużone-
go działacza ruchu narodowego Adolfa Wyrob-
ka, późniejszego honorowego prezesa klubu. „Po-
goń” prowadziła sekcję piłki nożnej oraz orkiestrę 
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dętą. Występami na imprezach zespół powiększał 
skromne dochody klubu. W 1922 piłkarze roz-
grywali mecze na tzw. sianym placu (obecne bo-
isko Szkoły Podstawowej nr 2), a później na łące 
przy ul. Dworcowej (grunt Fojcików). W latach 
1925-27 klub działał przy ul. Osińskiej. Następne 
boisko urządzono na wojskowym placu ćwiczeń 
przy ówczesnej ul. Nerlicha (obecnie Męczenni-
ków Oświęcimskich). 1933 wybudowano boisko 
na terenach przewidzianych pod gimnazjum miej-
skie. W 1934 żorski magistrat przystąpił do budo-
wy stadionu za „Strzelnicą”. Subwencję na ten cel 
przekazał Urząd Wojewódzki. W tym samym roku 
w miejsce KS „Pogoń” powołano Klub Sportowy 
„Strzelec”. Jego prezesem został Władysław Paw-
likowski, kierownik szkoły. MW

KLUB SPORTOWY „POLARIS”, prezes: Jó-
zef  Saltarski. Cele: krzewienie kultury fizycznej 
i sportu wśród mieszkańców Żor, a szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży, oraz wychowanie dzieci 
i młodzieży przez kulturę fizyczną. um

KLUB SPORTOWY „TYTAN”, prezes: Ma-
rian Ciemięga. Cele: popularyzacja, rozwój i sta-
łe podnoszenie poziomu sportowego kulturystyki 
i trójboju siłowego. um

KLUB SPORTOWY ŻORY W ŻORACH, pre-
zes: Bogusław Hanzlik, wiceprezesi: Adam Ste-
faniak i Andrzej Zabiegliński, skarbnik: Grze-
gorz Łakota, sekretarz: Krystian Stępień, człon-
kowie: Józef  Adamaszek i Janusz Karwot. Histo-
ria Klubu sięga lat międzywojennych. W 1922 po-
wstała „Pogoń” Żory. Następnie nazwę zmienio-
no na Kolejarz Żory, a w latach 70. XX w. na GKS 
Żory. Wtedy też Klub odnosił największe sukce-
sy: występy w IV lidze w sezonie 1987/88. W IV 
lidze grał do końca VI 1990, aż w końcu uległ li-
kwidacji w VII 1990. W 1998 powołano do życia 
KS MOSiR Żory w celu kontynuacji szkolenia wy-
chowanków sekcji piłki nożnej i reaktywacji zawie-
szonego w VII 1990 GKS-u Żory. Klub wywal-
czył dwa awanse pod rząd i od 2000 uczestniczył 
w rozgrywkach klasy A. W 2005 Klub zmienił na-
zwę na KS Żory. W 2007 postanowiono reaktywo-
wać Klub kolejny raz. Tym razem w przedsięwzię-
cie włączyła się Żorska Izba Gospodarcza. Efek-
ty przyszły szybko, bo już w pierwszym roku KS 
Żory zajął 2. miejsce w tabeli i dzięki temu w wy-
niku reorganizacji lig awansował do ligi okręgowej 
w 2008. W następnym sezonie (2008/2009) w roz-
grywkach ligi okręgowej drużyna zajęła 1. miej-
sce i wywalczyła historyczny awans do IV ligi po 
19 latach. Klub prowadzi drużyny młodzieżowe, 
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które uczestniczą w rozgrywkach mistrzowskich 
Śl. ZPN w kategoriach wiekowych od trampkarzy 
młodszych do juniorów. Biorą udział w turniejach 
wyjazdowych w całej Polsce, gdzie poprzez piłkę 
nożna promują Żory. Klub Sportowy Żory orga-
nizuje co roku wspólnie z MOSiR Żory liczne tur-
nieje piłki nożnej oraz kilka Otwartych Turniejów 
Piłki Nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. um

KLUB SZACHOWY „PŁOMIEŃ” ŻORY, 
komitet założycielski: Zbigniew Tkocz, Marian 
Darwiński, Józef  Mazurkiewicz. Cele: populary-
zacja i rozwój sportu szachowego wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych, uczestniczenie w procesie 
wychowania młodego pokolenia; skupianie sym-
patyków KSZ „Płomień” w aktywną i twórczą 
organizację, działającą na rzecz wszechstronnego 
rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczeń-
stwa, rozwijanie zainteresowania aktywnym wypo-
czynkiem. um

KLUB TURYSTYKI WODNEJ „REJS”, pre-
zes: Józef  Koczar. Cele: popularyzacja sportów 
wodnych, krzewienie kultury marynistycznej, roz-
wijanie szeroko rozumianej samodzielności człon-
ków stowarzyszenia, doskonalenie technik żeglar-
skich, rozwijanie kultury ekologicznej, rozbudowa 
własnej bazy sprzętowej, krzewienie kultury fi-
zycznej oraz turystyki. um

KLUBY „REBUS” I „WISUS” → MIEJSKI 
OŚRODEK KULTURY 

KLUBY SPORTOWE W ŻORACH DO 1939, 
w 1860 Rada Miejska Żor z burmistrzem Józe-
fem Szaboniem (burmistrz Żor w latach 1851-64) 
utworzyła zakład gimnastyczny. W 1860 zorgani-
zowano szkolny festyn – pierwsze zawody gimna-
styczne połączone z zawodami strzeleckimi. Od 
IX 1861 wprowadzono w szkole żorskiej lekcje 
gimnastyki. Tak zaczął się rozwijać sport w Żo-
rach. Pod koniec XIX w. popularność zdobyły: 
strzelectwo, kręglarstwo i kolarstwo. W 1895 po-
wstało w Żorach jako pierwsze na Śląsku Towa-
rzystwo Cyklistów, które założył Ernest Misetius. 
W 1920 założono gniazdo Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” liczące 39 członków, a pierw-
szym prezesem został Józef  Wyrobek. W 1922 
powołano do życia Klub Sportowy „Pogoń”, któ-
rego prezesem został Adolf  Wyrobek. Przy klu-

bie oprócz sekcji piłki nożnej działała orkiestra 
dęta. Pierwsze mecze rozgrywano na łące przy 
ul. Dworcowej. W 1923 istniało w Rogoźnej To-
warzystwo Sportowe „Jedność”, którego preze-
sem był Roman Kubica. Oprócz piłki palantowej 
uprawiano również pięstówkę. W 1925 w Roju za-
łożono gniazdo TG „Sokół”, którego prezesem 
został Ludwik Skiba, a naczelnikiem Jan Karwot. 
W 1925 powstało gniazdo TG „Sokół” w Rogoź-
nem, prezesem został Leon Sobik, a naczelnikiem 
Antoni Herman. W 1925 przy ul. Osińskiej wy-
budowano nowe boisko sportowe, na którym KS 
„Pogoń” rozgrywał mecze piłki nożnej. Boisko 
zlikwidowano w 1928 i mecze piłkarskie rozgry-
wano na placu ćwiczeń 23 p.a.l. przy ul. Nerlicha 
(obecnie przy ul. Męczenników Oświęcimskich). 
W 1929 Sekcja Motocyklowa przy Towarzystwie 
Cyklistów w Żorach zorganizowała Wielki Zjazd 
Motocyklistów z udziałem 12 sekcji z całego Ślą-
ska. W 1930 powstał w Rowniu Klub Sporto-
wy „Jedność” założony przez nauczyciela Leona 
Krawczyka (zginął w obozie koncentracyjnym). 
W 1933 wybudowano w Żorach przy ul. Nowej 
tymczasowe boisko sportowe na terenie prze-
widzianym pod budowę miejskiego gimnazjum. 
W 1934 w Baranowicach istniała silna B-klasowa 
drużyna piłki nożnej, w której najlepszymi gracza-
mi byli bracia Myscy. W tym samym roku istniała 
w Folwarkach drużyna piłki palantowej, pod kie-
rownictwem Maksymiliana Jabłonki. W 1934 po-
wołano do życia Klub Sportowy „Strzelec”, któ-
rego prezesem został Władysław Pawlikowski 
(zginął 1 IX 1939 w obronie Żor). KS „Strzelec” 
powstał w miejsce rozwiązanego KS „Pogoń”. 
W latach 1936-36 przy klubie „Strzelec” powsta-
ła sekcja lekkoatletyczna. W 1934 magistrat żorski 
przystąpił do budowy miejskiego stadionu sporto-
wego na terenie piaszczystym za Strzelnicą, zwa-
nym „Sahara”. W 1935 powstał w Żorach drugi 
Klub Sportowy pod nazwą Kolejowe Przysposo-
bienie Wojskowe „Kolejarz”. W latach 1937-38 
utworzono przy tym klubie sekcję narciarską. BK

KŁAPCZYK JÓZEF, ur. 9 VI 1904, Rowień-
Folwarki, zm. 16 VI 1941, Oranienburg; sporto-
wiec; więzień obozów koncentracyjnych. Uczył 
się zawodu elektryka w kopalni „Jankowice”, 
a następnie w Szkole Przemysłowej w Bielsku. 
Potem pracował jako kierownik Miejskich Za-
kładów Przemysłowych. Zajmował się również 
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pracą społeczną i działalnością sportową. Nale-
żał do TG „Sokół”. Uprawianą przez niego dys-
cypliną sportową był pięciobój. Najlepsze wy-
niki osiągnął jednak w skoku wzwyż (3. miejsce 
w województwie). Działał również w zarządzie 
Towarzystwa Śpiewaczego „Feniks”. Podczas 
okupacji hitlerowskiej odmówił podjęcia pracy 
na rzecz Rzeszy i nie podpisał volkslisty. Za ten 
fakt oraz za działalność antyhitlerowską został 
aresztowany przez gestapo w 1940 i przekazany 
do KL Dachau, a następnie do KL Sachsenhau-
sen w Oranienburgu, gdzie zginął. JD

KŁOKOCINKA, potok o długości ok. 10,8 km. 
Ma swoje źródło na terenie gminy Świerklany, jest 
lewobrzeżnym dopływem Rudy. LB

KOBIERSKA ELŻBIETA, dyrektor Przed-
szkola nr 17 w latach 2001-08. um

KOBYLANKA JULIUSZ, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 14 w latach 1990-92. um

KOCEMBA SYLWIA, dyrektor Przedszkola nr 
5 w latach 1998-2003. um

KOHUT MICHAŁ, ur. 21 XI 1901, Podhor-
ce k. Złoczowa, zm. 30 VI 1944, Birkenau; żoł-
nierz, więzień obozu koncentracyjnego; syn Mi-
kołaja i Franciszki z d. Bargenda. W okresie mię-
dzywojennym był podoficerem zawodowym Woj-
ska Polskiego. W 1922 otrzymał pierwszy żołnier-
ski przydział do 23 Pułku Artylerii Lekkiej. Naj-
pierw był w 3 dywizjonie (będzińskim), a następ-
nie w 2. (żorskim). Od 1923 przebywał w szko-
le podoficerskiej, po ukończeniu której powrócił 
do 2 dywizjonu w Żorach, gdzie otrzymał awans 
na kaprala, a w 1925 awansował na plutonowego, 
zaś w 1928 powierzono mu stanowisko szefa 7 ba-
terii w 2 dywizjonie. W 1928 ożenił się z Gertru-
dą Marią z d. Tkocz. W 1929 dostał nominację 
na ogniomistrza, a w 1938 na starszego ogniomi-
strza. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 i do-
szedł w okolice Tomaszowa Lubelskiego. Uniknął 
niewoli, a powróciwszy do okupowanych przez 
hitlerowców Żor, podjął pracę jako robotnik le-
śny w Baranowicach. Nawiązując kontakt z by-
łymi uczestnikami kampanii wrześniowej, roz-
począł działalność konspiracyjną. Organizował 
m.in. podziemne grupy wojskowe na podległym 

terenie, punkty kontaktowe dla łączników, miejsca 
odpraw, a gdy z tych małych zorganizowanych od-
działów powstała Żorska Kompania AK, został 
jej dowódcą. Na skutek zdrady w 1943 aresztowa-
no go i przekazano do więzienia śledczego w My-
słowicach. Po 6-miesięcznym okresie przesłuchań 
w 1944 przewieziono go do KL Auschwitz i tego 
samego dnia po osądzeniu w bloku 11. przez sąd 
doraźny, razem ze 112 osobami został skazany 
na śmierć. Wyrok wykonano na terenie krema-
torium IV w Birkenau. Za kampanię wrześniową 
został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecz-
nych. JD

KOLARCZYK FRANCISZEK, ur. 1889, Krzy-
żowice, zm. 1981, Mikołów; górnik; policjant; syn 
Jana i Marianny z d. Klejnot; mąż Marianny z d. 
Herman; ojciec Franciszka, Antoniego i Józe-
fa; członek POW Górnego Śląska; uczestnik po-
wstań śląskich; w III powstaniu komendant pla-
cówki w Żorach; w latach 1922-39 funkcjona-
riusz Policji Województwa Śląskiego (posteru-
nek w Mikołowie); członek Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” w Królewskiej Hucie; w czasie 
II wojny światowej Komendant Posterunku Pol-
skiej Policji w Szerzynach, pow. Jasło. Współpra-
cował z AK. Po rozwiązaniu posterunku i wyda-
niu broni żołnierzom AK, w latach 1944-45 ukry-
wał się na plebani w Ołpinach. Po wojnie czło-
nek Zarządu Miejskiego w Mikołowie w latach 
1945-50; członek Prezydium MRN w Mikołowie 
w latach 1950-52; pracownik Piotrowickiej Fabry-
ki Maszyn w okresie 1952-58; członek Związku 
Weteranów Powstań Śląskich, ZBoWiD, Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mikołowie. 
Odznaczony (do 1939) Brązowym Krzyżem Za-
sługi, Polska Swemu Obrońcy, Bojownikom Nie-
podległości, Krzyżem Powstańczym na Wstędze 
Waleczności, Medalem Dziesięciolecia, Medalem 
Dziesięciolecia Policji Województwa Śląskiego; 
(po 1945) Śląskim Krzyżem Powstańczym, Od-
znaką Grunwaldzką, Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Medalem za długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, Złotą Odznaką Honorową 
Zjednoczenia Związku Emerytów. JD

KOLEGIUM DS. WYKROCZEŃ W ŻO-
RACH, kolegia ds. wykroczeń jako organ orze-
kający w sprawach o wykroczenia wybierane były 
przez rady narodowe na okres 4 lat. Do 1975 wy-

K
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kroczenia popełniane przez mieszkańców Żor 
rozpatrywało kolegium ds. wykroczeń przy Po-
wiatowej Radzie Narodowej w Rybniku. 28 V 
1975 Sejm uchwalił ustawę o podziale admini-
stracyjnym kraju na 49 województw. Mocą tej 
ustawy zlikwidowano powiaty jako szczebel po-
średni między województwem a zreformowany-
mi wcześniej gminami. 19 VI 1976 Miejska Rada 
Narodowa w Żorach powołała kolegium ds. wy-
kroczeń przy Naczelniku Miasta. Pierwszą prze-
wodniczącą tego organu została Maria Krzemiń-
ska-Briss, która pełniła tę funkcję do 1990. Ko-
lejnym przewodniczącym został w 1991 Tomasz 
Poralla. Od czasu powstania organów samorzą-
dowych w 1990, żorskie kolegium funkcjonowa-
ło przy Sądzie Rejonowym w Rybniku, a mieści-
ło się w siedzibie Roków Sądowych w Żorach. 
Kolegium orzekało w sprawach o wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komu-
nikacji oraz w sprawach przeciwko porządkowi 
i spokojowi, mających charakter chuligański. Naj-
częściej orzekało w sprawach wykroczeń popeł-
nianych przez sprawców będących pod wpływem 

alkoholu. Ukarani za te wykroczenia stanowili 
rokrocznie ponad 70% wszystkich sprawców. 20 
XI 1995 weszły w życie przepisy podwyższające 
dolne i górne granice grzywien, nawiązek, zamien-
ników oraz wartości kwotowych mienia, towaru 
lub wyrządzonej szkody. W 2001 kolegia ds. wy-
kroczeń w Polsce zostały rozwiązane. Wszystkie 
sprawy o wykroczenia orzekane dotychczas przez 
kolegia zostały przejęte przez Sądy Grodzkie i Re-
jonowe – w Żorach przez Sąd Rejonowy. BK

KOLEJNICTWO, początki kolejnictwa w Żo-
rach sięgają 1884 r., gdy wybudowano kolej z Orze-
sza do Żor o długości 13,33 km. Oficjalne otwarcie 
ruchu nastąpiło 1 września, zaś na trasie kursowały 
dziennie 3 pociągi: pocztowy, osobowy i towarowy. 
W 1910 r. przeprowadzono budowę kolei do Paw-
łowic, o długości 12,42 km. 
W wyniku trzech powstań i plebiscytu część Gór-
nego Śląska została przyznana Rzeczypospolitej, 
a kolej przejęły Polskie Koleje Państwowe (PKP). 
W latach międzywojennych  zbudowano linię ko-
lejową Rybnik-Żory-Pszczyna. Przy kolei działały 

K
Michał KohutŻorski dworzec kolejowy z lotu ptaka

Pracownicy żorskiej parowozowni w 1929



160 

w tym okresie liczne organizacje społeczne i za-
wodowe. Jedną z nich było Koło Rodziny Kole-
jowej w Żorach, które udzielało dużej pomocy 
VI Drużynie Harcerskiej. Z chwilą wybuchu dru-
giej wojny światowej, żorski dworzec i linię kole-
jowa w kierunku Kleszczowa broniła 3 kompania 
Obrony Narodowej. W czasie okupacji kolejarze 
prowadzili skuteczną i dotkliwą dla okupanta dzia-
łalność konspiracyjną i sabotażową, o czym świad-
czą liczne dokumenty i raporty władz niemieckich. 
Pamiętnym wydarzeniem dywersyjnym było wy-
kolejenie pociągu pod Kleszczowem. Dywersan-
tów nie wykryto.
W dniu 29 stycznia 1945 r. żołnierze Armii Czer-
wonej dotarli do dworca kolejowego w Żorach i tu 
zatrzymali się. Przez blisko dwa miesiące trwały 
działania wojenne, które zakończyły się 24 mar-
ca wyzwoleniem zrujnowanego miasta. Znaczne-
mu uszkodzeniu uległy też zabudowania i urządze-
nia ruchowe PKP. Z powodu zniszczonych torów 
łączność kolejowa z miastem była przerwana. Po-
ciągi z Katowic docierały tylko do Orzesza. Nie 
istniała też komunikacja kolejowa na odcinku Ryb-
nik-Żory-Pszczyna. Linię kolejową z Żor do Ka-
towic przez Orzesze uruchomiono 12.07.1945 r. 
Odremontowano też urządzenia ruchowe na stacji 
oraz zabudowania dworcowe.
Ważnym wydarzeniem w życiu kolejarzy węzła 
żorskiego było poświęcenie sztandaru w 1956 r. 
W grudniu 1973 r. zelektryfikowano linię Ryb-
nik-Żory-Chybie. Po przemianach ustrojowych 
w 1989 r. nastąpił upadek węzła żorskiego. Przy-
kładem pogarszającej się sytuacji kolei jest po-
traktowanie budynku dworca kolejowego w Bara-
nowicach. Swą funkcję pełnił on do 1990 r. Po-
tem wzięła go w dzierżawę prywatna spółka, któ-
ra umieściła tam hurtownię materiałów budowla-
nych. Obecnie budynek przeznaczony jest do roz-
biórki. W 2001 r. zlikwidowano linię Orzesze-Żo-
ry-Pawłowice. Oznaczało to praktyczną likwidację 
dojazdów koleją z Żor do Katowic. 
Na stacji znajdują się tory nr 1, 3, 5, 9, 11, 13 i 15 
oraz trzy perony. Peron 1 bezpośrednio przy bu-
dynku dworcowym (tor nr 1), peron II przy torach 

nr 1 i 3 (dojście do peronu II z peronu I dwoma 
przejściami na poziomie szyn). Z peronu I na pe-
ron III droga dojścia prowadzi kładką nad tora-
mi, którą można też przejść na drugą stronę torów.
Stacja pierwotnie miała tylko cztery tory (1, 3, 5 
i 7). W związku z obsługą Zakładów Wytwór-
czych Urządzeń Sygnalizacyjnych został urucho-
miony tor 9, a w miejscu toru nr 7 wybudowano 
peron III (po torze nr 7 pozostały dwa tory nr 7 
i 7a zakończone kozłem oporowym). W związku 
z oddaniem do użytku bocznicy FADOM-u od-
dano do użytku tor nr 11. Tory nr 13 i 15 powsta-
ły przy okazji budowy bocznicy Zakładów Two-
rzyw Sztucznych ERG.  Ze stacji Żory obsługuje 
się w tej chwili praktycznie jedną bocznicę zlikwi-
dowanych Zakładów Tworzyw Sztucznych ERG. 
W latach 80 i 90-tych obsługiwano też bocznicę 
nieistniejącej już Fabryki Domów FADOM oraz 
Przedsiębiorstwa PEBEROW. Tor bocznicowy 
prowadzący do tych zakładów został rozebrany.
Stacja jest wyposażona w urządzenia mechanicz-
ne sterowania ruchem kolejowym z sygnalizacją 
świetlną, a nad bezpieczeństwem ruchu kolejo-
wego czuwa obsługa nastawni dysponującej Zo, 
z której obsługiwany jest także przejazd kolejo-
wy na ul. Dworcowej oraz nastawni wykonawczej 
Żo1.Obok węzła kolejowego PKP, tuż w jego są-
siedztwie, istniał przez 41 lat zakład, który zaj-
mował się produkcją m.in. urządzeń mających 
wpływ na zabezpieczenie ruchu pociągów na ko-
lei. W 1965 r. zatrudniał on 1147 pracowników.
W roku 1935, liczne w tym czasie środowisko ko-
lejarskie w Żorach, doprowadziło do utworzenia 
klubu sportowego pod nazwą Kolejowe Przyspo-
sobienie Wojskowe. Nazwa klubu kilka razy zmie-
niła się i ostatecznie na Klub Sportowy „Kole-
jarz”. W 1972 r. został on przejęty przez resort 
górnictwa i zmienił swoją nazwę.
Przez kilka lat powojennych działała w mieście 
Spółdzielnia Spożywców „Kolejarz”. W 1949 r. 
jej sklepy przejęła Powszechna Spółdzielnia Spo-
żywców. Na terenie miasta działała także kolejo-
wa przychodnia zdrowia. Patrz też → Dworzec 
Kolejowy JD
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KOLEJOWE PRZYSPOSOBIENIE WOJ-
SKOWE, klub sportowy, który posiadał dwie 
drużyny piłkarskie. Został powołany do życia 
w 1935. MW

KOLON ALOJZY, ur. 2 XI 1901, Baranowi-
ce, zm. 19 V 1984; mieszkaniec Żor; syn To-
masza i Agnieszki z d. Wymysło. Po ukończe-
niu szkoły rozpoczął pracę jako robotnik w miej-
scowym majątku rolnym. W tym okresie brał też 
aktywny udział w polskich organizacjach kultu-
ralno-oświatowych, m.in. w Towarzystwie Gim-
nastycznym „Sokół”. Od 1919 znalazł zatrud-
nienie w kopalni na terenie Siemianowic. W lu-
tym tego samego roku wstąpił do Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej Górnego Śląska i brał czyn-
ny udział w akcji propagandowej prowadzonej 
w ramach przygotowań do plebiscytu. W II 1919 
wstąpił do POW Górnego Śląska. Brał udział 
w trzecim powstaniu w 5 kompanii II baonu 13 
Pułku Żorskiego pod dowództwem Nikodema 
Sobika, uczestnicząc w walkach na szlaku bojo-
wym: Żory, Rybnik, Paruszowiec, Rudy, Biera-
wa, Sławęcice i Stare Koźle. Za wykazane bo-
haterstwo otrzymał Śląską Wstęgę Waleczności 
i Zasługi oraz Śląski Krzyż Powstańczy. Po za-
kończeniu powstania rozpoczął pracę w kopal-
ni „Jankowice” w Boguszowicach, a w 1925 oże-
nił się z mieszkanką Roju (obecnie dzielnica Żor) 
i tam zamieszkał. W następnym roku wstąpił 
do Związku Powstańców Śląskich i aż do 1939 
pełnił w nim funkcję sekretarza miejscowej gru-
py. Z chwilą wybuchu II wojny światowej wyma-
szerował z grupą powstańców do Pszczyny, gdzie 
mieli otrzymać broń. Jednak z powodu odnowie-
nia się rany powypadkowej w kopalni, po trzech 
dniach wrócił do domu. Natychmiast został 
aresztowany przez gestapo i przekazany do wię-
zienia w Żorach. Z więzienia został zwolniony 
ze względu na zły stan zdrowia i oddany po do-
zór policyjny. W 1940 po raz drugi uległ wypad-
kowi w kopalni i był leczony w rybnickim szpita-
lu. Nie uchroniło go to od ponownego areszto-
wania. Z nogą w gipsie trafił do więzienia w Ryb-
niku. Po 3 miesiącach został jednak zwolniony 
na dalsze leczenie, musiał jednak dwa razy w ty-
godniu zgłaszać się u Bürgermeistra. Gdy opuścił 
więzienie, ponownie wrócił do pracy w kopalni 
„Jankowice”. Przez całą okupację hitlerowską nie 
otrzymywał kartek zaopatrzeniowych na ubrania 

oraz potrącano mu 25% zarobku za to, że był Po-
lakiem. W tym czasie działał aktywnie w Armii 
Krajowej, zajmując się kolportażem podziemnej 
prasy. Kolejny raz został aresztowany, gdy z ko-
palni zniknął materiał wybuchowy. Wobec braku 
dowodów zostałby szybko zwolniony, gdyby nie 
negatywna opinia miejscowych renegatów, któ-
rzy nie zapomnieli, że był powstańcem i w okre-
sie międzywojennym dwa pokoje w swoim domu 
udostępniał na zebrania Oddziału Młodzie-
ży Powstańczej i Towarzystwa Młodych Polek, 
a oprócz tego prowadził antyhitlerowską propa-
gandę i zwalczał hitlerowski Volksbund. Po wy-
zwoleniu został wybrany na zastępcę Naczelnika 
Gminnej Rady Narodowej w Roju. Do jego obo-
wiązków należała m.in. aprowizacja mieszkań-
ców wsi w żywność i różne materiały. W tym cza-
sie za to, że nakarmił głodne niemieckie dzieci, 
został na podstawie fałszywych oskarżeń areszto-
wany, ale po procesie natychmiast go zwolniono. 
Od 1955 do wymuszonej przez ówczesne władze 
w X 1960 rezygnacji był przewodniczącym Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Rogoźnej. Pozo-
stał jednak radnym i członkiem Prezydium GRN 
do 1965. Przez okres dwóch kadencji był rów-
nież radnym Powiatowej Rady Narodowej. Jego 
życiową pasją stała się praca społeczna. Był orga-
nizatorem wielu czynów społecznych, w ramach 
których na przykład zelektryfikowano wieś oraz 
do wszystkich domów doprowadzono wodę. Wy-
budowano remizę strażacką, dwie kaplice i ko-
ściół oraz Szkołę Tysiąclecia. Podczas pracy 
w miejscowej świetlicy organizował spektakle te-
atralne, a za uzyskane w ten sposób pieniądze za-
kupiono samochód strażacki Renault, pierwszy 
w historii wsi. Ponadto był współorganizatorem 
Kółka Rolniczego i członkiem jego zarządu, pre-
zesem, dyspozytorem, a najdłużej sekretarzem. 
Aktywnie działał też w Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska”. Pełnił również funkcję 
Prezesa OSP. Należał do Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego i organizacji kombatanckiej. Za 
długoletnią działalność społeczną został odzna-
czony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Zło-
tą Odznaką Zasłużony w Rozwoju Województwa 
Katowickiego, Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa oraz innymi medalami. W 1995 Rada 
Miejska w Żorach nadała jego imię jednej z ulic 
w dzielnicy Rój. JD

K
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KOLON PAWEŁ, ur. 11 I 1900, zm. ?; aktywny 
działacz społeczny; w latach 1954-61 sołtys Bara-
nowic, a do 1965 przewodniczący Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Baranowicach; współorgani-
zator reaktywowania działalności kółka rolnicze-
go; inicjator czynów społecznych; działacz rady 
sołeckiej; odznaczony Krzyżem Powstańczym. 
W 1976 został wpisany do Księgi Ludzi Zasłużo-
nych Miasta Żory. BK

KOLONIA PODLAS → Podlas

KOŁO PTTK „SOKÓŁ” W ŻORACH, OD-
DZIAŁ PTTK RYBNIK, prezes: Józef  Wo-
ryna. Cele: skupianie turystów i krajoznawców, 
stwarzanie im warunków ułatwiających wędro-
wanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza 
jego granicami oraz reprezentowanie ich inte-
resów wobec władz i społeczeństwa, rozwija-
nie kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez tu-
rystykę i krajoznawstwo, szerzenie kultury tury-
styki, wykorzystywanie poznawczych, wypoczyn-
kowych i zdrowotnych walorów wędrownictwa, 
pomoc w wędrownictwie indywidualnym, orga-
nizowanie rajdów, złazów, zlotów, rejsów, spły-
wów i imprez, tworzenie i upowszechnianie sys-
temu odznak służących rozwojowi zaintereso-
wań krajoznawczych, kultury fizycznej, kultury 
wędrowania itp. um

KOŁODZIEJ DOMINIK, ur. 5 III 1983, Żory; 
założyciel i szef  grupy fotograficznej → „Nie 
bez przyczyny”; zawodowy fotograf; twórca gra-
fiki użytkowej, współautor, wraz z → Tomaszem 
Góreckim mapy historyczno-poglądowej Górny 
Śląsk w Średniowieczu. TG

KOŁODZIEJ JAN JÓZEF, ur. 10 V 1944, 
Żory; od 2006 wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Żory; w latach 2002-06 radny Rady Miasta Żory 
– przewodniczący Komisji Gospodarowania 
Przestrzenią Miasta Żory; w latach 2006-10 rad-
ny Rady Miasta Żory – przewodniczący Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu; w okre-

sie 1996-2000 członek Rady Sołeckiej w Klesz-
czowie; w latach 2000-08 przewodniczący Rady 
Dzielnicy w Kleszczowie. Intensywnie dzia-
ła w kierunku integracji mieszkańców dzielni-
cy Kleszczów, corocznie opracowuje „Kalenda-
rza Kleszczowski”, bierze czynny udział w ocenie 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Żory oraz w ocenie Planu Ochrony Zabytków 
Miasta Żory. Pomysłodawca akcji upiększania 
Żor w czasie Świąt Narodowych poprzez zwięk-
szone flagowanie flagami narodowymi; inicjator 
analizy stanu sportu w Żorach oraz opracowania 
Strategii Rozwoju Sportu w Mieście Żory; czło-
nek → Zespołu ds. Nadawania Nazw Placom 
i Ulicom. bw

KOŁODZIEJ PAWEŁ, mieszkaniec Żor; były 
powstaniec; aresztowany w 1939 i osadzony 
w obozie koncentracyjnym. Brak informacji o na-
zwie obozu, w którym przebywał. Brak też do-
kładniejszych informacji o losie tego więźnia. JD

KOŁODZIEJ WILHELM, radny Rady Miasta 
od 6 VI 1990 do 12 VII 1991. um

KOŁODZIEJCZYK MAREK, radny Rady 
Miasta od 6 VI 1990 do 6 V 1994; wiceprzewod-
niczący Rady w tej kadencji; Specjalista ds. BHP 
w UM od 1 II 1999 do 27 XII 2006. um

KOMINEK (BRACHMAN) JOACHIM, ur. 
25 IV 1904, Radlin, zm. 25 IV 1969, Żory; na-
uczyciel. W latach 1948-69 pełnił funkcję dyrek-
tora szkoły średniej. Był absolwentem Państwo-
wego Gimnazjum w Rybniku, gdzie w 1924 zło-
żył egzamin dojrzałości. Następnie wiedzę swą 
poszerzał na Wydziale Filozoficznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, uzyskując w 1931 stopień 
magistra filozofii z zakresu filologii niemieckiej. 
Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1931 w Bielsku. 
Następnie pracował w Żorach i Katowicach. Po 
zakończeniu wojny na stałe związał się z Żora-
mi. W 1946 podjął pracę w gimnazjum żorskim 
jako nauczyciel języka francuskiego. W 1948 ob-
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jął stanowisko dyrektora Szkoły Ogólnokształ-
cącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Żo-
rach. W latach 1961-62 pełnił funkcję kierowni-
ka punktu filialnego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Pracujących w Żorach. MW

KOMISJA DS. ZARZĄDZANIA MAJĄTKA-
MI POZOSTAŁYMI PO NIEMCACH, or-
gan Zarządu Miasta powołany do życia 13 IV 
1945. W jego skład weszli: Franciszek Mikołajec, 
Jan Kuźnik, Józef  Piekoszowski, Michał Kowol 
i Józef  Bartecki. 19 IV 1945 Komisja podjęła de-
cyzję o spisaniu majątku opuszczonego przez 
Niemców. Priorytetowym zadaniem było zbada-
nie stanu cegielni po Franzu Kutzu i jak najszyb-
sze podjęcie produkcji cegły na potrzeby odbu-
dowy miasta. TG

KOMITET OBYWATELSKI (1), zebranie ok. 
150 mieszkańców Żor, które odbyło się 29 III 
1945 w budynku przy ul. Szeptyckiego 12. Zebra-
niu przewodniczył ówczesny komendant wojsko-
wy miasta, kapitan Armii Czerwonej, Zdanow-
ski. Wraz z nim obecni byli także inni przedsta-
wiciele komendantury: mjr Kochan i mjr Pietrow. 
Ze strony polskiej przemawiali m.in. Adam Sy-
noradzki, dr Bronisław Karolczak i Zygmunt La-
skowski. W trakcie tego zebrania, w drodze jaw-
nego głosowania, wybrano pierwsze powojenne 
polskie władze samorządowe w mieście. Burmi-
strzem został Adam Synoradzki, jego zastępcą 
Stanisław Jagielski, sekretarzem Piotr Fizia. Po-
zostali członkowie Zarządu Miasta to Ludwik 
Kroczek, Józef  Dastyk, Franciszek Mikołajec, 
Ryszard Bąk i Maksymilian Goszyc. TG

KOMITET OBYWATELSKI (2), a właści-
wie Komitet Obywatelski „Solidarność”. Zawią-
zał się w Żorach 1 V 1989 po spotkaniu miesz-
kańców w kościele pw. św. Stanisława jako jeden 
z komitetów popierających Lecha Wałęsę i zgru-
powanych wokół niego opozycjonistów przed 
wyborami 4 VI 1989. Inicjatorem powołania KO 
w Żorach był szef  sztabu wyborczego kandyda-
tów opozycyjnych w rybnickim okręgu wybor-
czym → Jan Huzarewicz. Przewodniczącym Ko-
mitetu Obywatelskiego został → Stanisław Rataj-
czyk, zaś w skład nieformalnego zarządu weszli 
także Janina Hoły, Gabriela Makuła, Henryk Fo-
lek i Stefan Wasilewski. Siedziba Komitetu mie-

ściła się w budynku przy ul. Dolne Przedmieście, 
naprzeciwko Miejskiego Ośrodka Kultury. 4 VI 
1989 żorski KO wyznaczył do prac w komisjach 
wyborczych 54 mężów zaufania. Po wygranych 
wyborach Komitet Obywatelski „Solidarność” 
w Żorach zorganizował w mieście biura posel-
skie dla posłów OKP, rozpoczął też przygotowa-
nia do wyborów samorządowych. TG

KOMITET OBYWATELSKI (3), a właściwie 
Żorski Komitet Obywatelski „Solidarność”. Sto-
warzyszenie formalnie powołane do życia w II 
1990, wywodzące się z Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność” działającego w mieście od V 
1989. Jego przewodniczącym został → Jan Hu-
zarewicz, a w skład Zarządu weszli: Alfons Jac-
ko, Waldemar Ptak, Janina Hoły, Gabriela Ma-
kuła, Czesław Błażyca, Ignacy Dziwoki, Hen-
ryk Folek, Janusz Koper, Zygmunt Łukaszczyk 
i Stefan Wasilewski. Kandydaci Komitetu w wy-
borach samorządowych, które odbyły się 27 V 
1990 odnieśli zdecydowane zwycięstwo, zdoby-
wając 29 mandatów w 36-osobowej Radzie Mia-
sta. 13 VI 1990, na drugim posiedzeniu Rady 
Miasta, przewodniczący Komitetu Jan Huzare-
wicz został wybrany 27 głosami na stanowisko 
Prezydenta Miasta, zaś Janusz Koper i Zygmunt 
Łukaszczyk zostali wybrani wiceprezydentami 
miasta. Już na pierwszym posiedzeniu 6 VI 1990 
przewodniczącym rady miasta, także z ramienia 
radnych Komitetu Obywatelskiego, został Cze-
sław Błażyca. TG

KOMITET PROTESTACYJNY MIESZ-
KAŃCÓW DZIELNICY ŻOR ROWNIA-
FOLWAREK, przewodniczący: Bronisław Da-
Via, członkowie: Marzena Majowska, Zygmunt 
Skrobol, Elżbieta Dziwoki. Stowarzyszenie po-
wstało 11 VII 2005. Celem było podejmowanie 
działań zmierzających do zmiany przebiegu pro-
ponowanej trasy autostrady A1 na odcinku prze-
biegającym przez dzielnicę Żor Rowień-Folwar-
ki, w celu uniknięcia wyburzeń budynków na tym 
obszarze. iw

KOMUNIKACJA MIEJSKA, 4 XII 1982 za-
częła funkcjonować w Żorach miejska komunika-
cja autobusowa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego. Trzy linie autobusowe (nr 730, 
731 i 732) połączyły nowo wybudowane osiedla 
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mieszkaniowe z centrum miasta oraz z dzielnica-
mi Kleszczówka i Osiny. W drugim i trzecim eta-
pie w 1983 wzrosła liczba istniejących linii i kur-
sujących autobusów komunikacji miejskiej. BK

KONCUROLE, pole uprawne w dzielnicy 
Kleszczów, między zabudową przy ul. Pszczyń-
skiej a torem kolejowym. MW

KONFLIKT OSINY–ŻORY, w 1776 pomię-
dzy mieszkańcami Osin i Żor wybuchł konflikt. 
Dotychczas każdy właściciel Osin miał prawo 
do wypasu 80 owiec na miejskim polu żorskim, 
które graniczyło z Osinami i leżało odłogiem. 
Nie mógł jednak wyrządzać jakiejkolwiek szko-
dy żorzanom. Owczarz, który od wiosny wypa-
sał tam 800 owiec, poczynił wiele szkód i to stało 
się przyczyną konfliktu. Do porozumienia zwa-
śnionych stron i odszkodowania doszło dopiero 
w maju następnego roku. MW

KONIE MIEJSKIE, 23 III 1953 Miejska Rada 
Narodowa wyraziła zgodę na zakup przez ma-
gistrat pary koni w celu wykorzystywania zwie-
rząt do prac transportowych i porządkowych 
w mieście. Pracowały one jeszcze w 1957, gdyż 
Prezydium MRN wyraziło wtedy zgodę na pod-
wyższenie stawki ubezpieczenia na zwierzęta 
do kwoty 12 000 ówczesnych złotych. Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sprze-
dał je jednak w 1958 i w zamian zakupił do tych 
samych celów traktor z przyczepą. TG

KONKURS PREZYDENTA MIASTA NA 
NAJLEPIEJ URZĄDZONY I ZADBANY 
OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZ-
NEJ ORAZ POSESJĘ PRYWATNĄ W ŻO-
RACH, organizowany w latach 1993-2007 przez 
Urząd Miasta, później zaś przez → Zakłady Tech-
niki Komunalnej. Konkurs, w którym wybierano 
najpiękniejsze ogródki wokół domów mieszkań-
ców, najlepiej ukwiecone balkony w osiedlowych 
blokach oraz najbardziej zadbane otoczenie wo-
kół miejskich budynków użyteczności publicz-

nej. Efekty pracy startujących w konkursie ocenia-
ła specjalna komisja, kilkakrotnie wizytująca zgła-
szane posesje. Laureaci konkursu nie mogli starto-
wać w jego następnej edycji. TG

KONRAD, ur. ?, zm. 27 X 1390, Żory; pleban → 
parafii pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w II 
poł. XIV w. Wspomina o nim Kronika raciborska. 
Zapewne był również archiprezbiterem, czyli dzie-
kanem żorskim. Utopiony na polecenie księcia ra-
ciborskiego → Jana II Żelaznego wraz z Maciejem, 
proboszczem parafii w Krzyżowicach. Według lo-
kalnej tradycji stać się to miało w leżącym pomię-
dzy tymi miejscowościami stawie → Ławczok. 
Przyczyny tego zabójstwa nie są znane. Przekazy 
kościelne mówią enigmatycznie o krytyce postępo-
wania księcia wobec poddanych, które obaj księ-
ża mieli wygłaszać podczas kazań. Być może było 
to jedno z wydarzeń konfliktu, który w tym czasie 
książę Jan II Żelazny toczył z biskupem krakow-
skim Janem z Radliczyc, paląc należący do niego 
zamek Lipowiec.  TG, MW

KONSEK RYSZARD, ur. 16 VI 1918, Folwar-
ki; mieszkaniec Żor; syn Jana i Haliny z d. Ośliź-
lok. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1935 
uczęszczał do szkoły zawodowej – uczył się 
zawodu rzeźnika. Od 1928 do wybuchu woj-
ny był harcerzem. W 1939 wstąpił jako ochot-
nik do Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii 
wrześniowej na linii Nakło Śl.–Ząbkowice–Trze-
binia–Chorzów–Kozków–Tunel–Rozwadów–
Zamość–Krasnystaw – aż do Tomaszowa Lu-
belskiego, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej 
20 IX 1939. Przewieziony do obozu jenieckie-
go w Rzeszowie, skąd zbiegł w XI 1939 i wrócił 
do domu w Radlinie. W 1940 podjął pracę jako 
rzeźnik w Toszku. W 1941 wstąpił do organiza-
cji konspiracyjnej ZWZ w Radlinie. Ponieważ był 
zmuszany przez władze okupacyjne do podpisa-
nia volkslisty, w II 1942 wyjechał do Tarnowa. 
Tam ukrywał się i działał w ruchu oporu pod 
przybranym nazwiskiem Władysław Lis. Został 
aresztowany przez gestapo w Łukowie k. Siedlec 
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w X 1942 i przewieziony do Lublina, a stam-
tąd wysłany do Brandenburga w Niemczech. Po 
udanej ucieczce z tego obozu wrócił w XI 1942 
na Śląsk – do Katowic. Do Radlina przyjeżdżał 
okresowo, współpracując nadal z organizacją 
konspiracyjną. Przewoził ulotki, gazetki i żyw-
ność rozprowadzaną przez członków ruchu opo-
ru wśród potrzebujących rodzin. Ukrywał się 
do końca okupacji hitlerowskiej, biorąc aktywny 
udział w życiu konspiracyjnym i niejednokrotnie 
uczestnicząc w akcjach zbrojnych. Po wyzwole-
niu podjął pracę w swoim zawodzie w Katowi-
cach, Gliwicach i Koźlu-Rańska Wieś. JD

KONSEK TADEUSZ, radny Rady Miasta od 6 
VI 1990 do 6 V 1994, od 1 VII 1994 do 19 VI 
1998. um

KONTNY-ŁOMOZIK NINA, ur. 1959, Krzy-
żowice; malarka; mieszkanka Żor. Interesuje się 
także rzeźbą i ceramiką artystyczną oraz rysun-
kiem. Od 2005 prowadzi warsztaty artystyczne dla 
dzieci w → Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. 
Kilka reprodukcji jej prac zostało opublikowanych 
w albumie Ślad naszych pasji, wydanym przez Mu-
zeum Miejskie w Żorach w 2008. TG

KOPALNIA ZMP „ŻORY”, pod koniec 1973 
zapadła decyzja o budowie nowej kopalni węgla 
koksującego w ramach Rybnickiego Okręgu Wę-
glowego. Miała ona powstać w Roju, będącym 
wówczas jednym z sołectw gminy Świerklany. Taką 
też nazwę miała nosić kopalnia. W 1975 zakończo-
no prace przygotowawcze. 3 XII 1979 rozpoczęto 
wydobycie. W tym czasie sołectwo Rój wydzielono 
z gminy Świerklany i przyłączono w 1977 do Żor, 
zaś kopalnię oficjalnie nazwano ZMP. Kopalnia za-
trudniała około 4 000 pracowników, a jej dobowe 
wydobycie sięgało ponad 3000 ton węgla. W latach 
1986-89 przy kopalni powstało osiedle mieszka-
niowe → „Gwarków”, zbudowane z wielkiej płyty, 
oraz ośrodek wypoczynkowy z boiskami sportowy-
mi i basenem. W 1980 strajk na tej kopalni wybuchł 
podobnie jak w innych kopalniach ROW 29 VIII. 
3 IX 1980 załoga kopalni, zrzeszona w Międzyza-
kładowym Komitecie Strajkowym w Kopalni Wę-
gla Kamiennego „Manifest Lipcowy”, przystąpi-
ła do porozumienia jastrzębskiego z rządem PRL. 
W dniach 12-15 XII 1981 w KWK „ZMP” trwał 
strajk górników. Na skutek interwencji MO górni-
cy opuścili teren kopalni bez walki. W 1984 kopal-
nię włączono do Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarec-
twa Węglowego. W dniach 15-31 VIII 1988 trwał 
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kopalnia „Żory” lata 90 XX wieku 
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tu strajk, podobnie jak w innych śląskich kopal-
niach. Na przełomie lat 1989-90 kopalnia zmieniła 
nazwę na „Żory”. Kłopoty z rentownością wydo-
bycia spowodowały jej zamknięcie. W latach 1996-
97 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 
Górniczego BUDOKOP w Mysłowicach opra-
cował dokumentację techniczną likwidacji szy-
bów I i II. KWK Żory została zlikwidowana w ra-
mach restrukturyzacji kopalń. Szyb kopalni został 
zasypany, zaś wieża wyciągowa wysadzona w po-
wietrze. W tej chwili teren i obiekty pokopalniane 
przejęło kilkanaście firm o różnych profilach pro-
dukcji i usług. TG

KOPEĆ IRENEUSZ, dawny mieszkaniec Żor, 
obecnie Rybnika; były dyrektor Aeroklubu Ryb-
nickiego Okręgu Węglowego w Rybniku. Od 
1989 uczeń Technikum Budowlanego w Żorach, 
w 1990 zdobył licencję pilota i rozpoczął specjali-
zację w przelotach szybowcowych. Po ukończeniu 
Technikum Budowlanego rozpoczął studia na je-
dynej cywilnej uczelni lotniczej w kraju – Politech-
nice Rzeszowskiej, na Wydziale Budowy Maszyn 
i Lotnictwa, na kierunku pilotażu. Uzyskał upraw-
nienia pilota samolotowego zawodowego włącznie 
z uprawnieniami do podjęcia pracy w liniach lot-
niczych. Jest instruktorem samolotowym II klasy. 
W 1994 był Wicemistrzem Polski Juniorów. W VII 
1999 wykonał najdłuższy przelot w historii Aero-
klubu ROW o długości 767,5 km, a lot bezsilni-
kowy trwał 10 godz. i 1 min. W tym samym roku 
prawdopodobnie jako jedyny na świecie przele-
ciał ponad 300 km szybowcem akrobacyjnym. Jest 
wielokrotnym członkiem Kadry Narodowej Ju-
niorów oraz Seniorów. Dwukrotnie zdobył tytuł 
Szybowcowego Wicemistrza Śląska oraz Szybow-
cowego Mistrza Podhala. Posiada Złotą Odznakę 
Szybowcową z trzema diamentami. Od 1996 jest 
pilotem i instruktorem szybowcowym I klasy, a od 
2000 samolotowym. Od II 2003 był dyrektorem 
Aeroklubu ROW w Rybniku. Obecnie lata w Pol-
skich Liniach Lotniczych LOT. Posiada własną fir-
mę „Keri” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowe, zajmujące się sprzedażą żaluzji, rolet itp. BK

KOPER JANUSZ, ur. 30 X 1960, Żory; z-ca Pre-
zydenta Miasta Żory od 13 VI 1991. Pełnił tę funk-
cję w kolejnych kadencjach aż do 24 II 2000. Radny 
Rady Miasta od 6 VI 1990 aż do 26 X 2006; wice-
przewodniczący Rady Miasta w latach 2000-02; kan-
dydat na stanowisko Prezydenta Miasta w wyborach 
w 2002; w latach 2000-02 dyrektor oddziału tere-
nowego Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad 
w Gliwicach. W latach 2003-06 był pełnomocni-
kiem prezydenta Rybnika ds. budowy kanalizacji sa-
nitarnej. Od 2006 wicedyrektor Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. W 2008 został powo-
łany na stanowisko dyrektora GDDKiA. Pełnił tę 
funkcję do 7 V 2008. Od 2009 jest pełnomocnikiem 
prezydenta Rybnika ds. dróg i gospodarki komunal-
nej. Hetman → Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w latach 1993-2000. TG

KOPER LEOKADIA, ur. 23 IX 1930, Żory, zm. 
20 IX 2002, Żory; nauczycielka geografii i astronomii 
w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Miarki w Żo-
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rach. Jedna z pierwszych powojennych absolwentek 
LO im. K. Miarki (matura 1949). W latach 1949-
54 studiowała geografię na UJ. Od 1954 pracowała 
w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarcze-
go WRN w Katowicach jako kierownik działu gospo-
darki wodnej. W 1957 została przeniesiona do pracy 
w swej macierzystej szkole średniej. W 1958 prze-
wodniczyła Komitetowi Organizacyjnemu pierw-
szego w dziejach LO zjazdu wszystkich absolwen-
tów. Zorganizowała imprezę związaną z obchodami 
500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz wiele 
wystaw, apeli i akademii z okazji jubileuszy i rocznic. 
Przez 8 lat była wiceprezesem TMMŻ. W informa-
torach Towarzystwa ogłosiła artykuły: 65-lecie LO im. 
K. Miarki w Żorach (współaut.), Bonifacy Bałdyk (1879-
1940), Nikodem Sobik – dowódca II Żorskiego Batalionu 
Powstańczego – Kawaler Krzyża Virtuti Militari V klasy, 
Rola Towarzystwa Śpiewaczego „Feniks” w budowie świa-
domości narodowej w Żorach, Sylwetki założycieli Towarzy-
stwa Miłośników Regionu Żorskiego (współaut.), Żorzanie 
w Marszu Śmierci (współaut.) i Marsz Śmierci przez Żory. 
Spisała relacje wielu uczestników i świadków „mar-
szu śmierci”. Autorka książki Liceum Ogólnokształcące 
im. K. Miarki w Żorach – Monografia 1922-97. MW

KORBELOK, staw o powierzchni 4 ha położony 
obok byłego ERG-u w dzielnicy Zachód. LB

KORNAS-WIŚNIEWSKA AGNIESZKA, ur. 
1974, Wałbrzych; malarka i rzeźbiarka. Żyje i two-
rzy w Żorach. Na Uniwersytecie Śląskim w Kato-
wicach zdobyła dyplom w pracowni rzeźby dr. Jana 
Hermy. Prowadzi warsztaty plastyczne i plenery 
malarskie w Gminnym Ośrodku Kultury w Paw-
łowicach. Kilka reprodukcji jej prac zostało opu-
blikowanych w albumie Ślad naszych pasji, wydanym 
przez Muzeum Miejskie w Żorach w 2008. TG

KOSMALSKI MIECZYSŁAW, radny Rady Mia-
sta od 6 VI 1990 do 11 XII 1992. um

KOSTKA ALEKSANDRA, dyrektor Przedszko-
la nr 23 w latach 1990-2000. um

KOSTKA KARINA, ur. 27 III 1976, Rybnik; od 1 
I 2008 Kierownik Referatu Kadr w Wydziale Orga-
nizacyjnym UM Żory. um

KOSZTYŁA PIOTR, od 2006 przewodniczący 
Rady Miasta Żory; w latach 2002-06 wiceprze-
wodniczący Rady Miasta; radny Rady Miasta od 
3 XI 1998; absolwent Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Śląskiego (2000) – złożony 
egzamin radcowski w 2005. bw

K

Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Zbawiciela - stan obecny



168 

KOŚCIELNIOK, jeden ze stawów hodowla-
nych karpia na Kradziejówce o powierzchni 6,8 
ha. Z roślinności przeważa pałka, występuje także 
żabiściek pływający i grzybień biały. MW

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI 
PW. ZBAWICIELA, kościół mieści się przy ul. 
Osińskiej 4. Wzniesiony w latach 1921-31 we-
dług projektu wrocławskich architektów Her-
berta i Henryka Erazów powstałego w 1915. Bu-
dynek jest murowany, otynkowany, cokół wyko-
nany z nieregularnych boniowanych kamieni, 
dach pokryty blachą miedzianą. Kościół posiada 
kształt prostokąta z krótkim, niższym prezbite-
rium. Po bokach znajdują się zakrystia i przedsio-
nek. Za przedsionkiem wznosi się masywna wie-
ża czteroboczna, przechodząca ponad gzymsem 
w ośmiokąt, nakryta hełmem cebulastym z latar-
nią. Na północnej ścianie wieży znajduje się zegar. 
Nawa główna kościoła nakryta jest stropem drew-
nianym w formie sklepienia kolebkowego. Po le-
wej stronie na piętrze mieści się otwarty balkon 
połączony z chórem. Wewnętrzny wystrój ko-
ścioła z czasów jego budowy to mensa ołtarzowa 
i chrzcielnica. LB

KOŚCIÓŁEK PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARII 
PANNY, świątynia wzmiankowana po raz pierw-
szy w 1393 i powiązana prawdopodobnie z folwar-
kiem książęcym. Nie wiadomo, czy pierwotna bu-
dowla była położona w obrębie murów miejskich, 
być może wtórnie wzniesiona w obrębie ufortyfi-
kowanego miasta (XV lub XVI w.). Niemniej jed-
nak w XVII w. funkcjonował kościółek w obrę-
bie murów miejskich, choć zapewne miał zwią-
zek z folwarkiem i jakiś czas z istniejącym wcze-
śniej zamkiem żorskim. W kościółku wzniesiony 
był ołtarz pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. Po pożarze w 1661 świątynia została odbu-
dowana. Wykonano ją z drewna, z małą sygnatur-
ką. Miała jeden ołtarz. W tym czasie przy kościół-
ku mieścił się cmentarz. W opisie z 1719 obec-
na jest niezgodna z prawdą opinia, że przed 300 
laty, gdy Żory nie były jeszcze miastem, świątynia 
pełniła funkcję kościoła parafialnego. W 1807 ko-
ściół spłonął i już go nie odbudowano. Na jego 
miejscu ustawiono kapliczkę z figurą św. Jana Ne-
pomucena. MW

KOTAS AUGUSTYN, ur. 1 II 1906, Radosto-
wice; kurier powstańczy; uczestnik III powstania 
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śląskiego; burmistrz Żor. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej działał w Polskim Komisariacie Ple-
biscytowym w Pszczynie. Po odzyskaniu niepodle-
głości pracował jako górnik w kopalni „Emanuel” 
w Murckach. Na skutek redukcji w XI 1923 został 
zwolniony. Będąc bez pracy, zgłosił się ochotniczo 
w V 1924 do Wojska Polskiego – został skierowany 
do 5 dywizjonu artylerii konnej w Krakowie, gdzie 
ukończył szkołę podoficerską. W IX 1926 zwolnił 
się z wojska, by pomóc rodzicom w prowadzeniu 
gospodarstwa. W V 1928 został przyjęty do służby 
pocztowej i w tej pracy zastała go wojna. Ewaku-
ował się wtedy wraz z rodziną i majątkiem pocz-
ty na wschód. W X 1939 wrócił do Pszczyny i zo-
stał aresztowany. Po zwolnieniu zaangażował się 
w pracę konspiracyjną w ruchu oporu, w szeregach 
ZWZ i AK, w którym piastował różne funkcje, 
do z-cy dowódcy kompanii AK okręgu pszczyń-
skiego włącznie. Po wyzwoleniu w 1945 ukończył 
kurs administracji publicznej zorganizowany przez 
Wyższe Studium Nauk Społecznych w Katowi-
cach. Na początku X 1945 Urząd Województwa 
Śląsko-Dąbrowskiego mianował go burmistrzem 
Żor. Stanowisko to objął 11 X 1945, kierując rów-
nocześnie pracą cegielni miejskiej. Po wprowadze-
niu w 1950 ustawy o terenowych organach jednoli-
tej władzy państwowej, został 16 VI tego roku wy-
brany Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Żorach. W dniu 31 VII 1951 złożył 
rezygnację z zajmowanego stanowiska. W czasie 
jego pracy na stanowisku burmistrza Żor, a następ-
nie przewodniczącego Prezydium MRN miasto 
zostało w znacznym stopniu odgruzowane i upo-
rządkowane po zniszczeniach wojennych oraz roz-
poczęła się jego odbudowa. W latach 1952-54 kie-
rował cegielnią w Rybniku. W latach 1958-61 był 
przewodniczącym Prezydium MRN w Pszczynie, 
a do przejścia na emeryturę pracował jako dyrek-
tor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. 
Działacz organizacji kombatanckiej ZBoWiD. JD

KOWALA EMIL, ur. 6 V 1913, Goleszów, zm. 18 
IV 1976; ksiądz; administrator parafii w Żorach. Po 
uzyskaniu matury w gimnazjum w Cieszynie stu-

diował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwer-
sytetu Warszawskiego i w 1939 został ordynowa-
ny na księdza ewangelickiego w Ligocie Kameral-
nej (Zaolzie). Pracował jako katecheta w Cieszynie, 
a w czasie wojny przebywał w Krakowie. Pełnił tam 
obowiązki proboszcza Polskiej Parafii Ewangelic-
kiej. Po wojnie powrócił do Cieszyna, a następnie 
administrował w różnych okresach czasu parafiami 
w Świętochłowicach, Goleszowie, Szczytnie, Wro-
cławiu i Łodzi. W 1952 przejął administrację pa-
rafii ewangelickich w Hołdunowie, Szopienicach, 
Sosnowcu i Mysłowicach. Cztery powyższe parafie 
utworzyły z czasem tzw. ośrodek parafialny z sie-
dzibą w Szopienicach, miejscu zamieszkania dusz-
pasterza. W położonych niedaleko siebie parafiach 
mógł po czasach odbudowy szkód wojennych roz-
począć intensywną pracę duszpasterską. Po okresie 
pracy w ośrodku szopienickim (1961) został mia-
nowany administratorem parafii w Żorach. Pocho-
wany na cmentarzu w Żorach. JD

KOWALCZYK RAJMUND, radny Rady Miasta 
od 6 VI 1990 do 6 V 1994 oraz od 1 VII 1994 
do 19 VI 1998. um

KOWALKOWSKA ELEONORA, ur. 7 II 1938, 
Żory; córka Władysława i Stefanii z d. Możdżeń. 
W 1942 rodzice odmówili podpisania volkslisty, 
dlatego wraz z nimi oraz rodzeństwem umiesz-
czona została w obozie dla wysiedlonych Polaków 
Polenlager nr 28 w Orzeszu, a stamtąd wraz z ro-
dzicami przemieszczana do różnych obozów – 
do wyzwolenia, tj. 27 I 1945. Po powrocie do Żor 
szkołę powszechną rozpoczęła już w wyzwolo-
nej Polsce. W latach 1959-84 pracowała w kinie 
„Znicz” w Żorach. Następnie podjęła pracę jako 
pomoc w aptece w Żorach. JD

KOWALSKA ALICJA, ur. 1954, Żory; artysta 
plastyk; pedagog; projektantka ogrodów; absol-
wentka Wydziału Pedagogiki Artystycznej Uni-
wersytetu Śląskiego. Przez wiele lat prowadziła 
wraz ze swym mężem Jerzym Domagałą żorskie 
kino „Vega”. Uprawia rysunek, malarstwo olejne 
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i akrylowe. Kilka reprodukcji jej prac zostało opu-
blikowanych w albumie Ślad naszych pasji, wydanym 
przez Muzeum Miejskie w Żorach w 2008. TG

KOWALSKI FRYDERYK, ur. ?, zm. 1659; na-
uczyciel w Żorach. Nie jest znane miejsce ani rok 
jego urodzin. Nie jest znany również czas, kiedy 
został powołany na stanowisko rektora szkoły. 
Jako nauczyciel był wzmiankowany w 1657, a na-
stępnie 1659. Był żonaty i ochrzcił w Żorach dwo-
je dzieci. MW

KOWOL JACEK, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 14 w 1990. um

KOZIK, GABRIELA, ur. 19 XI 1967, Suszec; od 
2007 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach. 
W ramach pełnionej funkcji podejmowała działa-
nia zmierzające do poszerzenia działalności szkoły 
o współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz lo-
kalnymi instytucjami. We współpracy z Urzędem 
Miasta Żory, przedstawicielami środowiska lokal-
nego i instytucjami lokalnymi zrealizowała projekt 
ścieżki edukacyjno-zdrowotnej „Radosny Zakątek” 
i uzyskała Zielony Certyfikat I stopnia. Współpra-
cowała z władzami Miasta przy budowie komplek-
su sportowego „ORLIK 2012”, a także udostępni-
ła go żorskiej społeczności. Wspólnie z Radą Dziel-
nicy organizowała festyny i imprezy okolicznościo-
we dla dzieci przy współudziale rodziców. Wspie-
rała działania na rzecz żorskiego hospicjum, anga-

żowała uczniów w akcję „Pola Nadziei”. W związ-
ku z nową podstawą programową w celu zapewnie-
nia prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci szko-
ła pozyskała środki finansowe w ramach progra-
mu „Radosna szkoła” na zakup sprzętu sportowe-
go dla uczniów klas młodszych. W trosce o bezpie-
czeństwo uczniów i użytkowników boiska został 
zamontowany w placówce monitoring zewnętrzny 
i wewnętrzny. bw

KOZIK WOJCIECH, dwukrotny mistrz Pol-
ski Psich Zaprzęgów (siberian husky). Pierwsze-
go szczeniaka kupił w 1985 za pożyczkę z zakła-
du pracy. Stopniowo powiększał stado, dochodząc 
do sześciu, a później dziesięciu psów. Metod trenin-
gu psów uczył się od przyjaciela z Pragi, który przez 
kilka lat mieszkał w Kanadzie, gdzie rozwoził pocz-
tę psim zaprzęgiem. Reszty dopełniły książki i prak-
tyka. Pierwszy raz na zawody organizowane w kra-
ju pojechał w 1992. Wcześniej brał udział w wyści-
gach w Czechach i Słowacji, ciągniony przez sześć 
psów. W Mistrzostwach Europy w Wyścigach Psich 
Zaprzęgów w 1999 w Niemczech zajął 16. miej-
sce, a w II Mistrzostwach Polski, które odbyły się 
w I 2000, dotarł do mety jako pierwszy. JD

KOZUB DANIEL, mieszczanin żorski; członek 
rady miejskiej. Objął stanowisko burmistrza Żor 
po śmierci Kaspra Janeciusa, zapewne w II 1640. 
Swój urząd sprawował niezwykle krótko, zmarł bo-
wiem w II 1643. MW

KOŻUCH MARIA → Wesołe Nutki

KOŻUCH ZBIGNIEW, ur. 30 XI 1950, Nowy 
Sącz; radny Rady Miasta Żory II i IV kadencji; 
w czasie II kadencji członek Zarządu Miasta; w la-
tach 1983-99 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 
na os. Pawlikowskiego; członek TMMŻ oraz czło-
nek Rady Dzielnicy Pawlikowskiego. bw

KÓŁKO CZYTELNICZE, powstało w 1866 
wśród młodzieży wyznania żydowskiego. W kar-
nawale i w drugi dzień Świąt Wielkanocnych zor-
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ganizowało przedstawienie teatralne. Dochód 
w wysokości 15 talarów i 22 groszy ofiarowano 
biednym. MW

BOŻENA KÖHL-GUDZIK, kierownik Ze-
społu Przedsiębiorczości i Stowarzyszeń UM 
od 1V2009 um

KRADZIEJÓWKA, łąki, liczne stawy, zabudo-
wania jedno- i dwurodzinne w dzielnicy Zachód. 
W pobliżu znajdują się tereny → Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.  MW, TG

KRAKOWIAK ELŻBIETA, ur. 21 IV 1964, Pa-
canów; od 1 IX 2007 dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 5 w Żorach; poprzednio, od 29 
XII 2006, p.o. dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Żo-
rach. um

KRAUZE URSZULA, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 11 w latach 1990-98. um

KRAUZE WOJCIECH, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 17 w latach 1990-99. um

KRAWCZYK LEON, ur. 26 X 1904, zm. 1942, 
Auschwitz; nauczyciel szkoły powszechnej w Row-
niu (obecnie dzielnica Żor). Pracował w szkole 13 

lat. Aresztowany przez gestapo i osadzony w KL 
Auschwitz, gdzie zginął. JD

KRAWCZYK PAWEŁ, mieszkaniec Żor; czło-
nek POW Górnego Śląska; uczestnik powstań 
śląskich; były dowódca kompanii; aresztowany 
w pierwszych dniach okupacji niemieckiej, tj. 6 
IX 1939 i osadzony w KL Buchenwald. Został 
zwolniony z obozu w 1941. JD

KREIS LUCJAN, ur. 31 XII 1933, Połomia k. 
Wodzisławia; mieszkaniec Żor; mgr inż. budow-
nictwa sanitarnego z wieloma uprawnieniami spe-
cjalistycznymi; autor projektów budowy i roz-
budowy budynków szkolnych, obiektów służby 
zdrowia, Urzędu Miejskiego, terenów rekreacyj-
nych w mieście, sieci sanitarnych, gazowych, 
wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewa-
nia; doradca techniczny przy budowie kościołów; 
członek Towarzystwa Miłośników Miasta Żory; 
syn Jana i Gertrudy z d. Marek. Zawarł związek 
małżeński z Jadwigą – córką ostatniego przedwo-
jennego burmistrza Żor, Floriana Leśnika. Ab-
solwent Liceum Ogólnokształcącego im. Karo-
la Miarki w Żorach (1952) i Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach (1957). Pracę zawodową rozpoczął 
w 1957 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Bu-
downictwa Terenowego w Niedobczycach jako 
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kierownik działu wykonawstwa, a potem z-ca na-
czelnego inżyniera. Od 1968 przez 9 kolejnych lat 
był inspektorem nadzoru, kierownikiem zespołu ro-
bót instalacyjnych w FADOM Żory. Od 1977 przez 
23 lata pracował w Wojewódzkim Zarządzie Inwe-
stycji Rolniczych w Katowicach jako kierownik Re-
jonowego Oddziału w Rybniku. Dodatkowo na pół 
etatu był zatrudniony w ZOZ Żory, w ZUP Rybnik 
i Wodzisław oraz prowadził prywatną działalność 
projektową i nadzór budowlano-instalacyjny budyn-
ków, sieci sanitarnych, gazowych, c.o. i wodno-ka-
nalizacyjnych. Wykonał wiele prac na rzecz Miasta 
Żory. Po wojnie, jako uczeń, pracował przy odgru-
zowywaniu kościoła parafialnego i Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Jako inżynier posiadający specjalistyczne 
uprawnienia opracowywał projekty i prowadził nad-
zór nad: rozbudową szkoły w Rogoźnej, budową 
sieci sanitarnej i c.o. 2. piętra gmachu Liceum Ogól-
nokształcącego im. K. Miarki, budową garaży dla 
Pogotowia Ratunkowego i łącznika między obiek-
tami szpitalnymi, instalacją c.o. dla poddasza Urzę-
du Miasta, renowacją murów obronnych w obrębie 
starego cmentarza, budową placu zabaw i kortów 
tenisowych w parku miejskim oraz terenu kąpieli-
ska przy ZWUS, sieci gazowej dla domków jedno-
rodzinnych przy ul. Osińskiej, Sikorskiego, w dziel-
nicy Kleszczówka i Śródmieście, przyłączeniem sie-
ci c.o. dla kościoła pw. św. Stanisława. Był doradcą 
technicznym w Komisji Budownictwa Wydziału 
Gospodarki Komunalnej oraz prowadził doradztwo 
techniczne przy budowie kościołów w Kleszczowie, 
Baranowicach i Rogoźnej. Jego dziełem jest również 
szereg specjalistycznych ekspertyz oraz projektowa-
nie i nadzór budowlany wielu innych obiektów po-
wstałych w Żorach, Rybniku, Sosnowcu, Będzinie, 
Katowicach, Pszczynie, Pyskowicach i Tychach. Za 
wieloletnią pracę otrzymał Brązowy, Srebrny i Zło-
ty Krzyż Zasługi oraz Złotą Odznakę Zasłużonemu 
w Rozwoju Woj. Katowickiego (1972), przyznaną za 
szczególną pracę społeczną dla Żor. BK

KREIS SYLWESTER, radny Rady Miasta od 21 
I 1993 do 6 V 1994, od 1 VII 1994 do 19 VI 1998 
oraz od 3 XI 1998 do 10 X 2002. um

KRET JAN, ur. 17 V 1908, zm. 18 VIII 1998, 
Maczki-Sosnowiec; przedwojenny nauczyciel; 
podharcmistrz; współzałożyciel Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego w Żorach; instruktor i dzia-
łacz harcerski i społeczny; radny miejski; wię-
zień obozu dla wysiedlonych Polaków; syn Sta-
nisława i Marianny z d. Majchrzak; mieszkaniec 
Żor. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęsz-
czał do Gimnazjum im. Waleriana Łukaszewi-
cza w Maczkach, gdzie w 1920 wstąpił do ZHP 
i pracował w harcerstwie jako instruktor do 1939. 
Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Mysło-
wicach ukończył w 1930. Pracował jako nauczy-
ciel do wybuchu II wojny światowej w Pszczynie, 
Palowicach i w Żorach. W 1938 zawarł związek 
małżeński z Marią z d. Kołatek. W okresie okupa-
cji niemieckiej odmówił przyjęcia volkslisty, dla-
tego wraz z żoną i synami Januszem i Andrzejem 
umieszczeni zostali w 1943 w obozie dla wysie-
dlonych Polaków Polenlager nr 85 we Frydlandzie 
k. Opola. Zwolnieni z obozu 10 VIII 1943 zostali 
wywiezieni do Krakowa. Pozostawieni bez miesz-
kania i środków do życia dotarli do krewnych 
w Muniaczkowicach k. Proszowic. Po dwóch mie-
siącach Jan Kret otrzymał mieszkanie i zatrudnie-
nie w Zembocinie. Tam przebywał wraz z rodzi-
ną do zakończenia wojny. W 1945 wrócił do Żor, 
gdzie pracował na różnych stanowiskach kierow-
niczych w miejscowej Gminnej Spółdzielni. Po-
tem kierował działem gospodarczym w rybnic-
kim PKS-ie, a następnie pracował jako instruktor 
w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego 
Hutników w Katowicach. Z chwilą rozpoczęcia 
budowy kopalni „Zofiówka” zatrudnił się tam 
jako inspektor, a po ukończeniu kursu kwalifika-
cyjnego rachunkowości w Katowicach pracował 
jako z-ca głównego księgowego aż do emerytury 
w 1973. Był społecznikiem, radnym kilku kaden-
cji, współtwórcą ogólnopolskiej akcji powojennej 
odbudowy miasta pod nazwą „Żory wołają o po-
moc”. Na emeryturę przeszedł w 1973. Odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą 
Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Kato-
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wickiego i innymi. W 1979 wpisany do Księgi Lu-
dzi Zasłużonych Miasta Żory.  BK, JD

KRISTOF ZYGMUNT, ur. 22 VIII 1933, Sta-
nowice, zm. 14 IV 1991; w latach 1974-80 pra-
cował jako kierownik Miejskiego Domu Kultury 
w Żorach. W MDK Żory w okresie 1974-81 pro-
wadził orkiestrę kameralną (16-osobowy zespół) 
pod nazwą Żorskie Smyczki. Opracował repertuar 
i dyrygował również kapelą Zespołu Pieśni i Tań-
ca Ziemi Żorskiej oraz występował jako pianista – 
solista w czasie obchodów 700-lecia Miasta Żory. 
Za całokształt pracy otrzymał w 1978 odznakę 
Zasłużony Działacz Kultury i Sztuki. W 1991 za 
pracę pedagogiczną i szczególne zasługi dla roz-
woju Społecznych Ognisk Muzycznych Woj. Ka-
towickiego nadano mu srebrną odznakę. MW

„KRISTOFF EMILIA” FIRMA RODZIN-
NA, laureat Nagrody Miejskiej → Phoenix Sa-
riensis za 2007. Firma posiada 4 zakłady produk-
cji piekarsko-ciastkarskiej, tj. piekarnię w Rybni-
ku-Boguszowicach, dwa zakłady w Żorach oraz 
piekarnię w Moszczenicy. W 2006 firma zakupiła 
tereny wraz z budynkami po byłej Odlewni Że-
liwa, przylegające do zakładu w Żorach przy ul. 
Rybnickiej. W 2007 dokupiła 7000 m2 działki po 
odlewni żeliwa wraz z magazynami. Dzięki temu 
w dotychczasowych magazynach surowców za-
kładu uruchomiono dwie linie produkcyjne. Przy 
liniach produkcyjnych zatrudniono dodatkowo 
10 osób. W 2007 firma wymieniła we wszystkich 
piecach piekarskich i ciastkarskich dysze olejo-
we na gazowe. Spowodowane to było warunka-
mi ekonomicznymi, ale również ekologicznymi. 
Wszystkie piece piekarskie w firmie spełniają 
europejskie standardy wymagań ekologicznych. 
W 2007 w firmie wzrosło zatrudnienie z 250 
do 302 pracowników, co spowodowało wzrost 
produkcji o 10% w porównaniu do 2006. TG

KRONIKA RACIBORSKA, była spisywana od 
XV w. kręgu Kolegiaty Najświętszej Marii Panny 
w Raciborzu. Zapisy w kronice obejmują okres lat 
1300-1519. Zapewne jeszcze długo byłaby nie-
odkrytą kartą historii Śląska, gdyby nie Augustyn 
Weltzel. On to, wertując zasoby dawnej kolegiaty 
i parafii miejskiej w Raciborzu, natknął się na bez-
cenny rękopis. Zajęło wiele czasu przygotowanie 
go do prezentacji publicznej. Nastąpiło to w 1859. 

Wówczas na łamach raczkującego wtedy śląskie-
go periodyku historycznego („Zeitschrift des Ve-
reins für Geschichte Schlesiens”), który ukazał się 
w języku niemieckim we Wrocławiu (Breslau), hi-
storyk opublikował tekst Kroniki, uzupełniając go 
komentarzem w tych miejscach, w których uznał 
za konieczne. Tekst nie jest zbyt obszerny, gdyż 
mieści się w przedziale 114 do 126. Niespełna jed-
na strona to wprowadzenie autora. Treść Kroniki 
została opublikowana w ten sposób, że w lewym 
lub prawym narożniku stron autor podał daty 
roczne, a w wielu przypadkach i dzienne, zdarzeń, 
do których odnoszą się poszczególne jej fragmen-
ty. Pod względem informacji, jakie pojawiają się 
w Kronice, można uznać, że dzieło to w głównej 
mierze odnosi się do historii najbliższego regio-
nu. Informacji o wydarzeniach ogólnośląskich jest 
bardzo niewiele. Również o sprawach polskich 
przytacza się bardzo skromne informacje. Najwię-
cej jest tych odnoszących się do losów księstwa 
raciborskiego i Raciborza. Elementem centralnym 
jest jego życie, a szczególnie kataklizmy, jakie na-
wiedzały miasto. Są tu również opisane różnego 
rodzaju konflikty i wojny. Najwięcej informacji 
dotyczy XV w., najbardziej zaś szczegółowe są te 
z drugiej połowy stulecia. Z innych miast pojawia-
ją się Gliwice, Koźle, Wodzisław, Rybnik, Pszczy-
na. Są również Żory. Zapisy odnoszące się do Żor 
lub tylko je wspominające przy okazji omawiania 
innego wydarzenia pochodzą z XIV i XV w. Naj-
starszy zapis odnosi się do 1345, kolejne do lat: 
1390, 1454 oraz 1469. Informacje dotyczą wojny 
Kazimierza III Wielkiego, króla polskiego, z Ja-
nem Luksemburczykiem, królem czeskim, która 
w 1345 dotknęła tereny Górnego Śląska. Kolej-
ny zapis ma związek z tragiczną śmiercią probosz-
cza żorskiego → Konrada, straconego bez sądu 
na polecenie księcia → Jana II Żelaznego. Na-
stępnie zapisy informują o spaleniu Żor w 1454. 
Wzmianka z 1469 omawia wojnę pomiędzy ksią-
żętami górnośląskimi, wymieniając przy tej okazji 
ich posiadłości, w tym → Wacława Głuptawego, 
pana m.in. na Żorach. MW

KRÓL LUDWIK, ur. 16 VII 1883, Rychwałd 
(Zaolzie), zm. 27 VIII 1938, Cieszyn; lekarz ogól-
nie praktykujący. Ukończył gimnazjum w Cie-
szynie. Dyplom lekarza uzyskał na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w 1911. Po dwuletniej prakty-
ce w Krajowym Szpitalu w Morawskiej Ostrawie 
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podjął pracę jako lekarz górniczy w Zagłębiu Kar-
wińskim, w kopalni „Alpinka” w Porębie. Brał 
udział w przygotowaniach do plebiscytu na Ślą-
sku Cieszyńskim, za co Czesi zwolnili go z pracy. 
Próbował pracować jako lekarz wolno praktykują-
cy we Frysztacie, ale zmuszony był opuścić Zaol-
zie i osiedlił się w Chybiu k. Bielska. Tutaj został 
przewodniczącym Komitetu Pomocy Górnoślą-
zakom. Podczas III powstania śląskiego był leka-
rzem w 13. pp. (żorskim). W latach międzywojen-
nych był lekarzem domowym Ubezpieczalni Spo-
łecznej i lekarzem kolejowym w Chybiu. W 1923 
wybrany na przewodniczącego Związku Powstań-
ców Śląskich na powiat bialski. JD

KRÓWKA ZBIGNIEW, ur. 14 VII 1967, Ści-
nawka Średnia; radny Rady Miasta od 2006; pra-
cownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. 
Zajmuje się organizacją imprez kulturalnych w re-
gionie. Jest członkiem Stowarzyszenia Inicjatyw 
Lokalnych „Progres”, Stowarzyszenia Na Rzecz 
Kultury „KANTATA”, Wojewódzkiej Rady Za-
trudnienia Województwa Śląskiego, radnym Rady 
Miasta Żory kadencji 2006-10, członkiem Rady 
Dzielnicy Księcia Władysława w Żorach. Zajmu-
je się wychowaniem młodzieży. W przeszłości był 
drużynowym 90. Harcerskiej Drużyny Wodnej 
w latach 1988-89. Swoje zamiłowania wodniackie 
kontynuował nieprzerwanie do 2000, organizując 
spływy wioślarskie dla żorskiej młodzieży. Stąd też 
wzięła się fascynacja muzyką żeglarską i pomysł 
zorganizowania w Żorach Festiwalu Żeglarskiego. 
W 1988 został zorganizowany I Festiwal Muzyki 
Żeglarskiej SARI – od 1991 jest jego współorgani-
zatorem. Od 1993 jest zaangażowany w organiza-
cję Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w Żorach. Od 1996 pełni funkcję szefa sztabu 
WOŚP. Jest też współorganizatorem cyklicznej im-
prezy, Jarmark Władysławowski – w 2009 odbyła 
się już VII edycja. W czasie trwania jarmarku pre-
zentują się kolekcjonerzy, artyści zbieracze pasjona-
ci, rzemieślnicy z całej Polski. Odbywają się też po-
kazy rycerskie, przemarsz orkiestry dętej oraz boga-
ty program artystyczny. W 2004 był organizatorem 

Letnich Spotkań Teatralnych, które odbywały się 
obok rynku w scenerii starych murów obronnych. 
Trzy kolejne edycje zgromadziły setki widzów. 
Oprócz teatrów podczas spotkań wystąpiły kaba-
rety: Łowcy. B, Grupa Rafała Kmity, Formacja Chatelet, 
a także odbyły się pokazy kina offowego. Spotka-
nia Teatralne przekształciły się w Letnie Spotkania 
Artystyczne, które odbywają się na żorskim rynku 
w miesiącach wakacyjnych. Odbyły się już dwie 
edycje w 2008 i 2009. W programie można było 
obejrzeć spektakle z piosenkami Marka Grechuty, 
Kaliny Jędrusik. Od 2005 uczestniczy w organizacji 
Sceny Folkowej na Przystanku Woodstock. W 2008 
zainicjował Festiwal Sari Ska Fest, promujący mu-
zykę reggae. Festiwal odbywa się w dniu Święta 
Niepodległości, 11 IX. W 2009 odbyła się druga 
jego edycja. Na Festiwalu wystąpili: EL Da Sansei, 
Returners, Afront, Stylowa Spółka Społem, Pomau. Im-
preza gromadzi kilkutysięczną widownię, odbywa 
się w hali sportowej w Żorach. W 2009 zainicjował 
Festiwal pod nazwą Południowy Rytm, gromadzą-
cy czołówkę muzyki hip-hopowej. Impreza odbyła 
się w lipcu w hali sportowej w Żorach, goszcząc 
artystów z Polski oraz USA. Wystąpili: EL Da San-
sei, Returners, Afront, Stylowa Spółka Społem, Pomau. 
W ramach Festiwalu odbyły się graffiti jam i bre-
akdance session. Zajmuje się też fotografią. Jego 
zdjęcia zdobią Płytę DVD z przedstawienia Touch 
of  Ireland, zarejestrowanego podczas koncertu Serce 
za Serce, zorganizowanego przy współpracy Agencji 
CELT z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Za-
brzu. Koncert odbył się 18 XI 2007 w Teatrze No-
wym w Zabrzu. W 1996 był w kolegium redagu-
jącym publikację: 90. Harcerska Drużyna Wodna im. 
Władysława Morgały w Żorach. Zarys historii. W 2008 
był inicjatorem wydania biuletynu 35 lat Dzielnicy 
Księcia Władysława, w którym przedstawiono za-
równo teraźniejszość, jak i ciekawą historię miej-
sca, przez którego współczesne dzieje przewinęło 
się kilkanaście tysięcy ludzi. Dzięki temu dzielnica 
ks. Władysława nie jest już dziś anonimowym blo-
kowiskiem. Jest i będzie miejscem, w którym dzie-
ją się ważne rzeczy dla historii i rozwoju Żor. Jest 
pomysłodawcą oraz producentem filmu dokumen-
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talnego o Święcie Ogniowym w Żorach pt. Święto 
Ogniowe – 300 lat tradycji. Film ukazał się w 2009. bw

KRWIODAWSTWO W SZKOLE, z inicjaty-
wy Katarzyny Wronki i Ewy Gawron w Zespo-
le Szkół nr 1 od 2003 przeprowadzane są akcje 
krwiodawstwa. Honorowymi krwiodawcami są 
pełnoletni uczniowie żorskich szkół ponadgim-
nazjalnych. W każdym roku szkolnym przeprowa-
dzane są dwie akcje, w pierwszym i drugim seme-
strze. Akcja trwa trzy godziny i odbywa się na sali 
gimnastycznej, do której stacja krwiodawstwa 
z Raciborza przywozi cały sprzęt. Na początku 
uczniowie wypełniają deklaracje o ewentualnych 
przebytych chorobach i badani są przez lekarza. 
W jednej akcji krew oddaje średnio od 80 do 100 
uczniów, w ten sposób stacja zbiera każdorazowo 
od 30 do 40 litrów płynu. MW

KRYGIER JÓZEF, ur. 10 III 1895, Olesno, 
zm. 28 VIII 1954, Rybnik; lekarz ogólny w Żo-
rach. Pochodził z rodziny chłopskiej. Do gimna-
zjum uczęszczał w Kluczborku, skąd został wy-
dalony za polską działalność konspiracyjną – ma-
turę uzyskał w Bytomiu. Studiował medycynę we 
Wrocławiu. Był działaczem „Zetu”. Jako student 
uczestniczył w kampanii plebiscytowej w Byczy-
nie. W III powstaniu śląskim pracował jako lekarz 
w Powstańczym Pułku Zabrskim, a następnie 
w Pułku Królewsko-Huckim. Po powstaniu koń-
czył studia w Krakowie, a dyplom lekarza uzyskał 
w 1924 w Würzburgu. Podjął pracę lekarza gmin-
nego i kasowego w Świętochłowicach w Ogól-
nomiejscowej Kasie Chorych, Spółce Brackiej 
PKP i Przemysłowej Kasie Chorych Huty „Flo-
rian”. W latach 1929-39 był lekarzem naczel-
nym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Od-
działu w Chorzowie. Po zakończeniu kampanii 
wrześniowej wrócił z Rumunii. Pracował w Żo-
rach. Należał do AK. W 1943 został skierowany 
do pracy w IG Farben w Oświęcimiu. W latach 
1945-46 lekarz domowy Ubezpieczalni Społecz-
nej w Żorach; 1947-49 lekarz naczelny Ubezpie-
czalni Społecznej w Rybniku; do 1952 lekarz rejo-
nowy i kolejowy w Rybniku – równocześnie kie-
rownik laboratorium analitycznego. JD

KRYPCZYK HENRYKA, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w okresie od 1 IX 2004 do 31 
VIII 2009. um

KRYSZTAFKIEWICZ JÓZEF, ur. 1 I 1902, 
Gniezno, zm. 26 IV 1988, Żory; jeden z zało-
życieli TMMŻ; nauczyciel. Po otrzymaniu świa-
dectwa maturalnego w gimnazjum, w latach stu-
diował 1922-26 filozofię klasyczną na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego. Pra-
cował jako nauczyciel w gimnazjum w Kroto-
szynie, Kępnie i Żninie. Do Żor przybył w 1930 
i uczył języków klasycznych (łacina, greka) oraz 
języka francuskiego w gimnazjum i liceum żor-
skim. Okupację hitlerowską przeżył w Paryżu i na 
Korsyce, a w latach 1945-47 był nauczycielem 
wysiedleńców w Bawarii. Wrócił do Żor w 1947 
i aż do przejścia na emeryturę pracował jako na-
uczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Żorach. 
Poza pracą nauczycielską brał udział w działal-
ności Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. Był 
jednym z jego założycieli. Szczególnie dużo cza-
su poświęcił na opracowanie wielu artykułów hi-
storycznych, publikowanych w „Informatorach 
TMMŻ”. JD

KRZEMIŃSKI IRENEUSZ, ur. 27 VI 1957, 
Suszec; Naczelnik Wydziału Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miasta Żory od 2 XI 1994. W trak-
cie swej pracy na tym stanowisku doprowadził 
do informatyzacji obsługi klienta poprzez wpro-
wadzenie elektronicznych systemów: Pojazd (e-
system rejestracji pojazdów), Kierowca (system 
wydawania uprawnień do kierowania pojazdami), 
system wydawania dowodów osobistych oraz sys-
tem wydawania paszportów. Ponieważ w zakresie 
pracy jego wydziału znalazły się także organizacje 
pozarządowe działające w mieście, zorganizowa-
no 2 konferencje wszystkich organizacji tego typu 
działających w mieście, co przyczyniło się do ich 
integracji i zaowocowało w konsekwencji powo-
łaniem → Żorskiego Centrum Organizacji Poza-
rządowych. bw

KRZEMIŃSKI TADEUSZ, ur. 2 VIII 1923, 
Grabocin, zm. 5 VIII 1995, Żory; syn Stanisława 
i Wandy z d. Galot. Wychował się w sześciooso-
bowej rodzinie. W czasie okupacji hitlerowskiej 
pracował jako młodociany robotnik w warsz-
tatach mechanicznych w Sosnowcu. Po wojnie 
uzupełniał przerwaną naukę, stając się w 1947 
absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Staszica w Sosnowcu. Studiował le-
śnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiów 
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tych jednak nie ukończył ze względów zdrowot-
nych. W 1949 ożenił się z Bronisławą Sobala, po-
chodzącą z Suszca i w tej miejscowości mieszkali 
do 1960. W tymże roku Krzemińscy z trójką dzie-
ci zamieszkali w nowo zbudowanym domu w Żo-
rach. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku Tadeusz 
Krzemiński pracował w różnych zakładach pracy 
na terenie rybnickim, zajmując kierownicze stano-
wiska, m.in. w Spółdzielni Wydawniczej „Ruch”, 
tartaku i „Peberowie”. W dniu 23 IV 1968 został 
wybrany przewodniczącym MRN w Żorach. Gdy 
ustawowo rozdzielono władzę uchwałodawczą od 
wykonawczej, stał się w 1973 naczelnikiem miasta 
– najpierw jako pełniący obowiązki, a od 22 XII 
oficjalnie wybrany przez MRN. Lata kierowania 
miastem przez T. Krzemińskiego to okres dokoń-
czenia dzieła 25-letniego okresu odbudowy mia-
sta ze zniszczeń wojennych. Jednym z ostatnich 
odbudowanych budynków śródmiejskiej zabudo-
wy był ratusz, oddany do użytku w 1970. Wiel-
kim sukcesem pierwszych lat sprawowania władzy 
było zdobycie przez Żory w 1969 tytułu Mistrza 
Gospodarności w skali ogólnopolskiej i odzna-
czenie miasta Wielką Złotą Odznaką Zasłużo-
nemu w Rozwoju Województwa Katowickiego. 
Tadeusz Krzemiński pomyślał też o pierwszym 
powojennym insygnium miejskim, jakim stał się 
sztandar miasta Żory. Został on przygotowany 
„nielegalnie” (bez zgody ówczesnego KW PZPR) 
i dumnie uniesiony po raz pierwszy w 1972 pod-
czas uroczystości 700-lecia uzyskania przez Żory 
praw miejskich. Służył później podczas wszyst-
kich uroczystości miejskich do XI 1995, kiedy 
miasto pozyskało nowy sztandar. Na swoim sta-
nowisku pracował z wielkim zaangażowaniem, 
poświęcając własny czas i życie osobiste. Wyka-
zywał wiele inicjatywy i przedsiębiorczości dla po-
konywania barier finansowo-materiałowych. Nie-
rzadko zabiegał o sprawy miasta bezpośrednio we 
władzach centralnych, narażając się tym władzom 
powiatowym. Dla realizacji inicjatyw administra-
cji miejskiej umiał pozyskiwać wielu mieszkań-
ców. W rozwoju Żor uczestniczyły też aktywnie 
kierownictwa miejscowych zakładów pracy, rze-
mieślnicy, organizacje społeczne i młodzieżowe, 
samorządy mieszkańców, instytucje, szkoły, a na-
wet przedszkola. Patronował wielu organizacjom. 
W wielu nawet pełnił funkcje, np. był prezesem 
Zarządu Miejskiej OSP. W czasie jego rządzenia 
miastem rozpoczął się intensywny rozwój Ryb-

nickiego Okręgu Węglowego. Naczelnik musiał 
sprostać poważnym zadaniom inwestycyjnym: 
budowie fabryki domów, dużych zapleczy tech-
nicznych firm budowlanych i pierwszych dwóch 
dużych osiedli mieszkaniowych (os. 700-lecia Żor 
i 30-lecia PRL (obecnie księcia Władysława)). 
W VI 1975, po likwidacji powiatów i związanych 
z tym zmianach kadrowych, przeszedł na rentę in-
walidzką. Będąc rencistą, nie zrezygnował z zain-
teresowań sprawami miasta, choć boleśnie prze-
żył śmierć swojej żony Bronisławy w 1980. Nadal 
udzielał się społecznie w różnych organizacjach, 
a szczególnie w Lidze Obrony Kraju. Odznaczo-
ny m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, który otrzymał w 1972. JD

KRZICZYK, duchowny żyjący bez celibatu 
i sprawujący obrzędy liturgiczne zgodnie z kon-
fesją augsburską lub pod silnymi jej wpływami; 
w źródłach wzmiankowany raz w 1586 w dyplo-
mie będącym porozumieniem pomiędzy szlach-
cicem Henrykiem Skrzyszowskim na Osinach 
a miastem i proboszczem miejskim w sprawie 
swobodnego użytkowania pola plebańskiego za 
stosowną opłatą dla miasta i plebana. MW

KRZYK URSZULA, ur. 28 I 1958, Rybnik; dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach; 
absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Na-
ukowej na Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie (studia podyplomowe); 
w 1996 uhonorowana odznaką Zasłużony Dzia-
łacz Kultury. Pracę zawodową rozpoczęła w bi-
bliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. 
Karola Miarki w Żorach. Od 1984 piastuje stano-
wisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Żorach. Za jej kierownictwa sieć biblioteczna 
w mieście zwiększyła się o nową placówkę (Filia nr 
7), Biblioteka Centralna otrzymała nową siedzibę 
na os. Pawlikowskiego, nastąpiła reorganizacja sie-
ci, filie zostały przeniesione do budynków szkol-
nych, dokonano komputeryzacji procesów biblio-
tecznych, zakres gromadzonych zbiorów został 
poszerzony o książkę mówioną, zbiory muzycz-
ne, filmowe i programy multimedialne. Zwięk-
szyła się też oferta świadczonych usług: Książka 
na telefon, Przystanek Praca, Zapytaj biblioteka-
rza, e-dezyderatka, dostęp do Internetu, korzysta-
nie z komputera, drukarek, skanerów, kopiarek, 
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programów komputerowych i baz danych. Z oka-
zji jubileuszy 50-lecia i 60-lecia istnienia Biblioteki 
pod jej redakcją wydano 2 monografie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Żorach i Bibliografię o Żo-
rach i Żorzanach oraz publikacji wydanych w Żorach za 
lata 1990-2005 na płycie CD. Duży nacisk kładzie 
na upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, stąd digitalizacja zbiorów 
na temat Żor i uczestnictwo MBP w Śląskiej Bi-
bliotece Cyfrowej. Z jej inicjatywy od 2004 odby-
wa się w mieście Żorski Dzień Głośnego Czytania, 
a Biblioteka uczestniczy w wielu ogólnopolskich 
i międzynarodowych projektach, jak np. „Book-
crossing”, „Noc z Andersenem”, kampania „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”. Wynikiem tych działań 
jest współpraca z licznymi instytucjami, w tym 
z biblioteką w Kamp-Lintford (Niemcy), z czeską 
biblioteką Knihovna Bedřicha Beneše Buchlo-
vana oraz z Polską Miejską Biblioteką Publiczną 
im. Wł. Reymonta w Berdyczowie na Ukrainie, 
a także otrzymane przez Bibliotekę nagrody i wy-
różnienia: wyróżnienie, 2 medale, 1 statuetka, 2 
superstatuetki za najlepiej przeprowadzoną kam-
panię „Cała Polska Czyta Dzieciom”, trzykrot-
nie tytuł „Mistrza Zbiórki Książek” oraz czołowe 
miejsca w światowej akcji Bookcrossingu. bw

KRZYŻE POKUTNE, monolityczne obiekty wy-
kuwane z jednego bloku kamienia (granitu, bazaltu, 
piaskowca) w formie prostych krzyży. Na nich wy-
ryte są narzędzia zbrodni – noże, kusze, widły, to-
pory, miecze. Zdarzały się też krzyże z informacją 
o miejscu i czasie zbrodni. Krzyż pokutny wyku-
wał i stawiał sprawca zabójstwa w miejscu zbrodni. 
W Żorach są dwa takie kamienne krzyże.
Krzyż pokutny (na starym cmentarzu), umiesz-
czony przy końcu alei głównej na cmentarzu rzym-
sko-katolickim przy kościele pw. św. św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba. Kamienny krzyż pokut-
ny przeniesiony został z prywatnej posesji przy 
ul. Rybnickiej 5 w 1957. Pochodzi z epoki śre-
dniowiecza, ma wysokość ok. 100 cm. Jest wy-
kuty z jednolitej bryły kamienia, trzon masywny, 
poszerzający się ku dołowi, ramiona krótkie. Brak 

na nim znaków i napisów. Wpływ czasu spowodo-
wał ubytki i obły kształt krzyża.
Krzyż pokutny w Rogoźnej, znajduje się na pry-
watnej posesji państwa Dworok przy ul. Wodzi-
sławskiej 87. Kamienny krzyż to cenny zabytek 
pochodzący z XIV-XVI w. Jest klasycznym krzy-
żem pokutnym w stylu łacińskim, wykutym z jed-
nolitej bryły piaskowca. Zatarty jest wizerunek 
narzędzia zbrodni, jaki często znaczyli zabójcy 
na podobnych dowodach swojego przestępstwa. 
Wśród mieszkańców Rogoźnej krąży legenda 
o tym, jak szlachcic pracujący w majątku, po zabi-
ciu zarządcy garbarni, odbył pielgrzymkę pokut-
ną z tym właśnie wykutym przez siebie krzyżem 
i padł pod jego ciężarem w okolicy, gdzie aktual-
nie stoi. LB

KRZYŻE PRZYDROŻNE
Krzyż przydrożny przy skrzyżowaniu ul. Pał-
ki i Folwareckiej, zbudowany w 1890, ustawiony 
na rozdrożu ulic, wykonany z piaskowca. W gór-
nej kondygnacji ustawiono krzyż z postacią Chry-
stusa ukrzyżowanego. We wnęce cokołu umiesz-
czona jest postać Matki Bożej Bolesnej z pochy-
loną głową, w dłoniach złożonych do modlitwy 
trzyma różaniec. Na środkowej kondygnacji wid-
nieje napis: „Patrz człowiecze, wiele ja za ciebie 
cierpieć musiałem” oraz nazwiska fundatorów. 
Krzyż otoczony jest metalowym, ażurowym ogro-
dzeniem.
Krzyż przydrożny przy skrzyżowaniu ul. Po-
lnej i Reja, pochodzi z 1902. Wykonany z pia-
skowca. W środkowej części, we wnęce umiesz-
czona jest figura Matki Boskiej ze złożonymi 
do modlitwy dłońmi i głową skierowaną ku górze. 
Nad figurą znajduje się krzyż z postacią Chrystusa 
ukrzyżowanego. W dolnej kondygnacji wyryty jest 
napis: „Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, 
zmiłuje się nad nami”.
Krzyż przydrożny przy ul. Rybnickiej (obok 
budynku nr 64), pochodzi z 1831. Murowa-
ny krzyż podzielony jest na dwie kondygnacje. 
Na frontowej ścianie cokołu we wnęce umiesz-
czona jest płaskorzeźba Matki Boskiej Bolesnej, 

Krzyż pokutny na cmentarzu przy ul. Męczenników OświęcimskichTadeusz KrzemińskiUrszula Krzyk
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a na ścianach bocznych św. Jan i Maria Magdalena. 
W górnej części wznosi się krzyż z postacią Chry-
stusa ukrzyżowanego.
Krzyż przydrożny przy ul. Rybnickiej (obok 
budynku nr 224).
Krzyż przydrożny przy ul. Szczejkowickiej, 
drewniany krzyż z umieszczoną na nim figurą 
Matki Bożej ustawiony jest na skraju lasu, w re-
jonie Żwaki.
Krzyż przydrożny przy ul. Ustronnej (na po-
sesji nr 1), wybudowany ok. 1930. Fundatorem 
był Paweł Łakota. Murowany krzyż z figurą Mat-
ki Bożej został postawiony jako wotum wdzięcz-
ności za powrót do zdrowia żony, Wiktorii Ła-
kota.
Krzyż przydrożny przy ul. Kleszczowskiej, 
pochodzi z 1932. Fundatorami byli Zofia i Anto-
ni Szlezinger. Obecnie krzyżem opiekują się pań-
stwo Stęchły.
Krzyż przydrożny przy ul. Pszczyńskiej, po-
chodzi z 1880. Fundatorem był Jan Zegrodzki. 
W wyniku działań wojennych krzyż uległ znisz-
czeniu – odbudowany przez pana Laska.
Krzyż przydrożny przy ul. Boryńskiej (na po-
sesji nr 6), wykonany z piaskowca krzyż pocho-
dzi z 1900.
Krzyż przydrożny przy ul. Dworcowej (obok 
budynku nr 18), krzyż mieści się nad brzegiem 
rzeki Rudy na prywatnej posesji. Na wysokim, 
ok. 10-metrowym drewnianym krzyżu rozpo-
starta jest sylwetka Chrystusa.
Krzyż drewniany w lesie Dębina, przy trasie 
Katowice-Wisła, obok zajazdu „Szałas”.
Krzyż przydrożny przy skrzyżowaniu ul. Dę-
bowej i Miarki, pochodzi z 1958. Jest to drew-
niany krzyż, na którym rozpięta jest postać Jezu-
sa ukrzyżowanego.
Krzyż kamienny na placu kościelnym przy 
ul. Klimka, pochodzi z 1881. Ufundowany 
przez cech rzeźniczy, wykonany z piaskowca 
i marmuru. Krzyż jest ustawiony na dwukondy-
gnacyjnym podeście. Na frontowej ścianie ko-
lumny we wnęce umieszczona jest figura Matki 
Boskiej. Wyżej wznosi się gzyms, a na nim zwę-
żająca się ku górze podstawa, na której ustawio-
ny jest krzyż z postacią Chrystusa ukrzyżowane-
go. Na środkowej części cokołu widnieje napis: 
„Wolny Cech Rzeźniczy”, a na części dolnej sy-
gnatura autora: „I kökes in R...”. Z tyłu wyryto 
datę 1881.

Krzyż przydrożny przy ul. Kościuszki (obok 
Euromotu), pochodzi z 1894. Fundatorem Krzy-
ża był mieszkaniec o nazwisku Sobota, zamożny 
rolnik, którego posesja przylegała do ówczesnej 
ul. Baranowskiej. Od 1915 krzyżem tym opie-
kują się Czardybonowie, którzy zakupili gospo-
darstwo i zamieszkali w pobliżu krzyża. W 1945 
została zniszczona figura i górna część krzyża 
z ramionami. Pozostała postać Chrystusa z roz-
łożonymi rękami, podtrzymywana gwoździami 
na stopach. Chrystus bez krzyża był ciekawym 
obiektem, do którego wznosili modlitwy miesz-
kańcy Żor i okolic. W 1945 krzyż został odbu-
dowany przez Teodora Czardybona i jego sąsia-
dów. W 1994, na stulecie istnienia krzyża, rodzi-
na Czardybonów zakupiła figurę Matki Boskiej, 
którą poświęcono i umieszczono na frontowej 
ścianie krzyża.
Krzyż przydrożny przy ul. Kościuszki (obok 
budynku nr 104).
Krzyż przydrożny przy ul. Kościuszki (obok 
budynku nr18), wykonany z kamienia, pochodzi 
z II poł. XIX w. W niszy narożnej umieszczo-
ny jest cokół, a na nim 3 płaskorzeźby. Na ścia-
nie frontowej postać Matki Boskiej, a na ścia-
nach bocznych święci Jan i Maria Magdalena. 
Na zwieńczeniu umieszczony jest krzyż o pro-
stych ramionach, na nim postać Chrystusa ukrzy-
żowanego oraz tabliczka z napisem INRI (Iesus 
Nazarenus Rex Iudoeorum, Jezus Nazarejczyk 
Król Żydowski). Krzyż nazwany jest krzyżem 
piekarzy i cukierników.
Krzyż przydrożny przy skrzyżowaniu ul. Ko-
ściuszki i Osińskiej, krzyż ten usytuowany 
jest u zbiegu dwóch ruchliwych ulic, wykonany 
z szarego kamienia, prosty, pozbawiony elemen-
tów dekoracyjnych. W dolnej części we wnęce 
ustawiona postać Matki Boskiej z rozłożonymi 
rękami, w których trzyma swój płaszcz. W gór-
nej części znajduje się krzyż z metalową postacią 
Chrystusa.
Krzyż przydrożny przy ul. Pszczyńskiej (obok 
budynku nr 2), krzyż ustawiony jest u wylotu 
dawnej Bramy Krakowskiej. Pochodzi z 1887. 
We wnęce cokołu umieszczona jest figura Matki 
Boskiej Bolesnej. Na jej piersiach widnieje „ser-
ce gorejące”, a nad głową ornament z liści win-
nego grona.
Krzyż przydrożny przy ul. Zostawa (obok bu-
dynku nr 1), krzyż pochodzi z 1840. Jest zbudo-
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wany z trzech części, na cokole kaligraficznie wy-
ryty werset: „O wy wszyscy, którzy tą drogą krzi-
ża idziecie, przipatrzcie się jeżli jest boleść wasza 
jako boleść moja” N. Jer. 112. Na ścianie fronto-
wej kolumny płaskorzeźba Matki Bożej z twarzą 
skupioną i bolesną. Nad kolumną niewielka pod-
stawa, a na niej krzyż, na którym rozpostarta jest 
postać Chrystusa ukrzyżowanego. Krzyż otoczo-
ny jest metalowym, ażurowym płotkiem.
Krzyż przydrożny przy ul. Zostawa (obok bu-
dynku nr 29), krzyż jest bardzo podobny do tego 
z ul. Zostawa 1 i Wodzisławska 5. Przypuszcza 
się, że wykonał je ten sam artysta. Twarz rzeźby 
Matki Boskiej na frontowej ścianie kolumny jest 
pogodna. Na cokole widnieje ten sam napis co 
na krzyżu przy ul. Zostawa 1.
Krzyż przydrożny przy ul. Pukowca (obok 
budynku nr 41), pochodzi z 1898. Fundatora-
mi krzyża są Zofia i Jan Kolonowie. Murowa-
ny krzyż z postacią Chrystusa ukrzyżowanego 
stoi na prywatnej posesji. Na frontowej ścianie 
umieszczona jest figura Matki Bożej.
Krzyż przydrożny przy ul. Pukowca (obok bu-
dynku nr 60), pochodzi z 1831. Był krzyżem gra-
nicznym.
Krzyż przydrożny przy ul. Pukowca (obok bu-
dynku nr 63), pochodzi z 1907.
Krzyż przydrożny przy ul. Szoszowskiej 
(obok budynku nr 27).
Krzyż „na kępce” (na os. Sikorskiego), obecny 
krzyż na kępce wykonany jest przez K. Kucze-
rę, postawiony w miejsce zniszczonego, pocho-
dzącego z przełomu XIX i XX w. Pod krzyżem 
spotykają się parafianie kościoła pw. Miłosierdzia 
Bożego podczas procesji Bożego Ciała.
Krzyż kamienny przy ul Głównej (obok bu-
dynku nr 56), pochodzi z 1876. Wykonany z ka-
mienia, składa się z cokołu, na którym umiesz-
czona jest kolumna z płaskorzeźbą Matki Bo-
skiej Bolesnej z opuszczoną głową i splecionymi 
dłońmi. Na masywnej dwustopniowej podstawie 
umieszczony jest krzyż o krótkich prostych ra-
mionach z postacią Chrystusa ukrzyżowanego. 
Krzyż przydrożny przy ul. Szkolnej (obok bu-
dynku nr 61), krzyż kamienny pochodzi z 1901. 
Na cokole znajduje się kolumna z wnęką, w niej 
figura Matki Boskiej Bolesnej z dłońmi skrzyżo-
wanymi na piersiach. Na cokole wyryty jest na-
pis: „Matko Bolesna, módl się za nami 1901”. 
Na  zwieńczeniu znajduje się murowany krzyż 

z figurą Chrystusa ukrzyżowanego.
Krzyż przydrożny przy wylocie z ul. Gajowej.
Krzyż przydrożny przy ul. Wodzisławskiej 
(obok budynku nr 5), krzyż z 1839, składa się 
z cokołu rozszerzającego się ku dołowi oraz 
czworokątnej kolumny z płaskorzeźbą Matki 
Boskiej. Na zwieńczeniu znajduje się murowa-
ny krucyfiks. Na dolnej części wyryty jest napis: 
„Matko Boska, módl się za nami. Błogosławieni, 
którzy w Bogu umierają”.
Krzyż przydrożny przy ul. Wodzisławskiej 
(obok budynku nr 78).
Krzyż przydrożny przy skrzyżowaniu ul. Wo-
dzisławskiej i Zbożowej.
Krzyż przydrożny metalowy przy ul. Wodzi-
sławskiej.
Krzyż przydrożny przy ul. Wodzisławskiej 
(na granicy Rogoźna-Rój), pochodzi z 15 X 
1990. Na frontowej ścianie widnieje napis: „Wi-
taj, krzyżu, nadziejo jedyna”.
Krzyż przydrożny przy ul. Granicznej (obok 
budynku nr 25), pochodzi z 1900.
Krzyż przydrożny przy skrzyżowaniu ul. Wo-
dzisławskiej i Kłokocińskiej. Ufundowany 
przez rodzinę Drzęźla, poświęcony w 1886.
Krzyż przydrożny przy ul. Kłokocińskiej, 
ufundowany przez Jana Grzonkę i poświęcony 
28 IX 1930.
Krzyż przydrożny przy ul. Boguszowickiej, 
pochodzi z 1990.
Krzyż przydrożny przy ul. Świerklańskiej 
(obok nr 8).
Krzyż przydrożny przy ul. Wodzisławskiej 
(na granicy Rój-Świerklany), pochodzi z 1889. 
Na dolnym, murowanym cokole umieszczony jest 
napis: „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”. LB

„KSIĘGA GOŃCZA” lub tzw. „CZARNA LI-
STA” – SONDERFAHNDUNGSBUCH PO-
LEN, hitlerowska lista wydrukowana w Berlinie, 
a następnie rozprowadzona do terenowych ko-
mórek hitlerowskich na krótko przed wybuchem 
wojny we IX 1939. Obejmowała nazwiska działa-
czy polskich z terenu całego państwa. Z obszaru 
przedwojennego województwa śląskiego widniało 
na tej liście ponad 1 300 nazwisk. Osoby umiesz-
czone na liście miały po opanowaniu danego te-
rytorium przez wojska niemieckie ulec likwidacji. 
W osławionej „księdze gończej” znalazły się na-
zwiska mieszkańców Żor: Bałdyk Bonifacy – ap-
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Krzyż Cechu Rzeźników na placu kościelnym przy ul. Klimka

Krzyż przydrożny ul. Pukowca przy posesji 41

Krzyż w Osinach

Krzyż przydrożny ul. Pukowca przy posesji 63

KRZYŻE PRZYDROŻNE
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Krzyż przydrożny przy ul. Pszczyńskiej

Krzyż przydrożny przy ul. Boryńskiej

Krzyż przydrożny w Roju

Krzyż przydrożny przy ul. Zostawa
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tekarz, Bartosz Teofil – urzędnik kolejowy, Chło-
dek (brak imienia) – urzędnik, Grycman Robert 
– badacz mięsa, Gwóźdź (brak imienia) – rest. 
dworcowy, dr Łytkowski (brak imienia) – lekarz, 
Nocoń Jan – kupiec, Wieczorek (brak imienia) – 
urzędnik magistracki oraz Benisz Jan z Rownia – 
urzędnik kolejowy. BK

KSIĘGA LUDZI ZASŁUŻONYCH DLA 
MIASTA, 19 VII 1976 Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Żorach zaproponowało założenie 
Księgi Ludzi Zasłużonych dla Miasta, do której wpi-
sywane będą osoby szczególnie zasłużone dla roz-
woju Żor. Z wnioskami występować miało Prezy-
dium MRN na podstawie zgłoszeń zakładów pra-
cy i instytucji. Wniosek zaakceptowano i w 1976 
na uroczystej sesji MRN dokonano pierwszego 
wpisu 13 osób: Zygmunt Laskowski, dr Sylwin 
Łypek, Paweł Lokaj, Tadeusz Krzemiński, Mie-
czysław Domański, Jan Drabek, Ludwik Garus, 
Józef  Górka, Paweł Kolon, Franciszek Pniak (se-
nior), Edmund Skapczyk, Henryk Sojka i Stani-
sław Szuligowski. W kolejnych latach do Księgi… 
wpisane zostały następujące osoby: W lipcu1977 
– Alojzy Cieplik, Władysław Gocyła, Michał Hi-
lewicz, Jerzy Karaś, Joachim Kominek, Edward 

Kozyra, Maksymilian Kuczera, Paweł Lokaj, Al-
fons Trela, Józef  Wyrobek, 21 VII 1978 – Wła-
dysław Gliński, Bolesław Wieczorek, Teresa Ślu-
sarek, Czesław Szuła, Konrad Garus, Alojzy Pu-
stelnik, Piotr Pełka, Emil Oślizło, Zenon Kaleta, 
Eryk Jabłonka, Henryk Jerc, Bolesław Przycho-
dzień i Paweł Jureczko, 21 VII 1979 – Henryk 
Bober, Ewa Dudek, Piotr Fizia, Tadeusz Gęgo-
tek, Teofil Kasprzak, Józef  Krysztafkiewicz, Jan 
Kret, Stefan Łytkowski, Władysław Myszakowski, 
Bolesław Nogowczyk, Henryk Palut, Jerzy Ro-
jek, Franciszek Skrobol i Paweł Urbanek, 17 VII 
1980 – Antoni Śmietana, Izydor Piecha, Jan Janik, 
Konstanty Pawlas i Alojzy Kolon, 20 VII 1981 – 
Bonifacy Bałdyk, Ambroży Borys, Marian Cieśla 
i Józef  Larysz, 21 VII 1982 – Urban Kowol, Iza-
bela Hilewicz, Edward Białecki i Halina Oberaj, 
w 1983 – Stefania Borska i Ema Wyrwas, 20 VII 
1984 – Michał Krajewski, Marian Soszyński, Bo-
lesław Kuś, Franciszek Kozyra, Grzegorz Utrata, 
Ryszard Płoneczka, Ryszard Leśnikowski, Walen-
ty Sobik i Damian Wydra, 19 VII 1985 – Alojzy 
Tomecki, Antoni Twardzik, Stanisław Seneczko, 
Brunon Skrobol oraz 24 IX dodatkowo wpisano 
Jerzego Makulę – żorzanina, który zdobył w tym 
roku w Austrii tytuł Mistrza Świata w akrobaty-
ce szybowcowej, 17 VII 1987 – Augustyn Buch-
man, Paweł Kołodziejczyk, Jerzy Kuczek, Tade-
usz Maciejewski, Włodzimierz Ostaszewski i Sta-
nisław Piech, 9 VI 1988 – Czesław Kasperski, 
Bernard Gwoździk, Adam Krzywonos i Edmund 
Gąbka, 22 VII 1989 – Alojzy Michalski, Witold 
Pawlas i Waldemar Weisman. Po raz pierwszy 
nadano również odznakę Zasłużony dla Miasta 
Żory, którą otrzymało 49 osób, m.in.: Tadeusz 
Krzemiński, Paweł Lokaj, Franciszek Pniak (se-
nior), Alojzy Dudek, Józef  Krysztafkiewicz, Tere-
sa Ślusarek, Bolesław Wieczorek, Henryk Bober, 
Piotr Fizia, Teofil Kasprzak, Jan Kret i Grzegorz 
Utrata. W dniu 27 V 1990 odbyły się zarządzone 
przez Prezesa Rady Ministrów wybory do gmin 
w oparciu o nową ordynację wyborczą. Do Rady 
Miejskiej w Żorach wybrano 36 radnych. Wpisy 
do Księgi…nie były kontynuowane przez Nową 
Radę.  BK

KSIĘSTWO OPOLSKO-RACIBORSKIE, po-
wstało w 1202. W jego skład wchodziły Żory, bę-
dące wówczas osadą handlową. W dokumentach 
księcia Henryka Brodatego występują wzmian-

Księga Ludzi Zasłużonych 
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ki o istnieniu wsi Zarischa i Zarisza, które mogą 
odnosić się do żorskiej wsi przedlokacyjnej. Do 
1281-82 pozostawało ono pod władzą Mieszka I 
Laskonogiego, Kazimierza I, Mieszka II Otyłe-
go oraz Władysława I. Po śmierci tego ostatniego 
doszło do podziału księstw na odrębne księstwa: 
opolskie, raciborskie, bytomsko-kozielskie oraz 
cieszyńskie. W ciągu XIV w. dochodziło do ko-
lejnych podziałów. Powstały księstwa oświęcim-
skie i zatorskie (włączone do Królestwa Polskie-
go), niemodlińskie, strzeleckie, opawsko-racibor-
skie. Okrojone księstwo raciborskie (bez państwa 
pszczyńskiego oraz ograniczonymi powiązania-
mi państw bogumińskiego oraz wodzisławskiego) 
zostało połączone w 1521 z księstwem opolskim 
pod rządami Jana II Dobrego, ostatniego Piasta 
opolskiego. Księstwa opolskie, jak i raciborskie 
zostały zhołdowane w 1327 przez władców cze-
skich. W XV w. księstwa uległy poważnemu osła-
bieniu, stając się przedmiotem w polityce pomię-
dzy Czechami a Polską. Księstwo opolsko-raci-
borskie znalazło się w 1532 bezpośrednio w rę-
kach królów czeskich. Czasowo znajdowało się 
pod administracją Hohenzollernów karniowskich, 
a potem Izabeli Zapolya, dawnej królowej węgier-
skiej, następnie bezpośrednio w rękach króla cze-
skiego Ferdynanda I Habsburga jako obszar ad-
ministracyjno-podatkowy, choć wiele miast i ma-
jątków (tzw. państw) było sprzedawanych na zasa-
dach pełnej własności dziedzicznej. Jako prawny 
twór terytorialny księstwo przestało funkcjono-
wać po zajęciu większości Śląska przez Prusy w la-
tach I wojny śląskiej (1740-42). Formalnie zlikwi-
dowane po reformie administracyjnej w 1815, gdy 
wprowadzono podział na rejencje i powiaty. MW, TG

KUBACZEK JOHANNES, ur. 1763. Żory, 
zm. 1814, Rudy Wielkie; ksiądz; cysters. Po 
ukończeniu szkoły w Rudach Wielkich (1779) 
studiował filozofię we Wrocławiu. Potem wstąpił 
do zakonu cystersów w Rudach Wielkich, przyj-
mując imię zakonne Franciszek (Franz). W 1788 
przyjął święcenia kapłańskie. W klasztorze pełnił 
różne funkcje, m.in. asesora, archiwisty, kluczni-
ka, nauczyciela arytmetyki, przełożonego nowi-
cjatu. Od 1807 był inspektorem wytwórni miedzi 
i drutu. Po sekularyzacji zakonu został w 1813 
wikarym w Rudach Wielkich, gdzie opiekował 
się chorymi żołnierzami i parafianami, od któ-
rych się zaraził i zmarł. JD

KUBIDŁO STEPHAN, ur. 1683, Żory, zm. 
1756; ksiądz. Sprawował swą posługę w kościele 
i klasztorze cystersów w Rudach Wielkich. JD

KUCZEK JERZY, przewodniczący Miejskiej 
Rady Narodowej od VII 1975 do V 1981. JD

KUCZERA JAN, ur. 1886, Gotartowice, zm. 
1940, Kalinin; żołnierz; policjant; pracownik Fa-
bryki Sygnałów Kolejowych w Gotartowicach; 
w I wojnie światowej zaciągnięty do wojska 
pruskiego. Zdezerterował we Francji i wstąpił 
do Armii Polskiej generała Hallera. Walczył w jej 
szeregach w wojnie polsko-radzieckiej w 1920. 
Po powrocie na Śląsk był pracownikiem Policji 
Województwa Śląskiego na terenie Żor. Uczest-
niczył w wojnie obronnej 1939. Na wschodzie 
kraju dostał się do niewoli radzieckiej. Uwięzio-
ny w obozie jenieckim w Ostaszkowie, został 
zamordowany w IV 1940. JD

KUCZERA MAKSYMILIAN, ur. 3 IX 1906, 
Osiny, zm. 15 III 1978, Żory; jako uczeń szko-
ły średniej był uczestnikiem III powstania ślą-
skiego. W czasie okupacji niemieckiej został 
aresztowany przez gestapo w 1940 i przekazany 
do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków, ja-
kie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wol-
ność. Pracował w różnych przedsiębiorstwach 
budowlanych, od 1956 zaś do przejścia na eme-
ryturę jako kierownik Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Żorach. Dbając 
o urządzenia techniczno-komunalne, przyczy-
nił się znacznie do poprawy warunków byto-
wych, czym zaskarbił sobie szacunek mieszkań-
ców miasta. Aktywny działacz Straży Pożarnej 
i Klubu Sportowego „Kolejarz”, prezes Zarzą-
du Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej, terenowy opiekun społecz-
ny. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorowe-
go Działacza Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej, Złotą Odznaką Zasłużonemu w Roz-
woju Woj. Katowickiego. W VII 1977 wpisany 
do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. Był zwią-
zany z TMMŻ od jego założenia. W pierwszym 
Zarządzie powierzono mu funkcję przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej. Pod koniec życia 
był znanym społecznikiem w środowisku eme-
rytów i rencistów.  JD, BK
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KUCZERA MARZENA, ur. 1968, Rybnik; ma-
larka; mieszkanka Żor; członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Dyplom z malarstwa uzyska-
ła w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego w Insty-
tucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach, Filia w Cieszynie. Uczestniczka wielu plene-
rów i wystaw malarskich. Pracuje w → Miejskim 
Ośrodku Kultury w Żorach. Kilka reprodukcji 
jej prac zostało opublikowanych w albumie Ślad 
naszych pasji, wydanym przez Muzeum Miejskie 
w Żorach w 2008.. TG

KUCZEROK, mały staw w Gadziokach, w dziel-
nicy Rój. Nazwa dzierżawcza pochodzi od nazwi-
ska właściciela. MW

KULT MATKI BOSKIEJ ŻORSKIEJ, ob-
raz Matki Boskiej Żorskiej znajduje się w koście-
le parafialnym pw. św. św. Apostołów Filipa i Ja-
kuba w Żorach. Kult Matki Bożej w Żorach trwał 
od wieków, na długo przed pojawieniem się obra-
zu Matki Boskiej Żorskiej. W parafii powstawały 
wspólnoty maryjne, ołtarze ku czci Matki Bożej, 
obrazy. Jak podają akta z 1697, w średniowieczu 
Żory posiadały Bractwa Kultu Maryjnego. Człon-
kowie chcieli mieć własny ołtarz, zakupili też 
roczny czynsz 10 marek z majątku w Golasowi-
cach na ufundowanie ołtarza maryjnego. W każ-
dą sobotę przy ołtarzu odprawiano nabożeństwo 

ku czci Najświętszej Marii Panny oraz mszę św. za 
zmarłych. Również, jak podają źródła historyczne, 
w kościele znajdowało się wiele obrazów poświę-
conych Matce Bożej, m.in. Obraz Matki Boskiej 
Wniebowziętej i Matki Boskiej Różańcowej. Ko-
ściół posiadał 10 ołtarzy i mimo że były one po-
święcone różnym osobom, znajdowały się na nich 
obrazy i figurki Matki Bożej, która otoczona była 
wielką czcią. Kiedy kościół został przejęty przez 
protestantów, ludzie nadal się modlili. Z racji bar-
dzo rozwiniętego i żywego kultu burmistrz Zyg-
munt Wacław Link wydał polecenie wzniesienia 
kaplicy ku czci Matki Boskiej Miłosiernej. Ukoń-
czono ją w III 1690. Była to okrągła budowla, na-
kryta kopułą, w środku której namalowano cztery 
sceny z życia Maryi, a mianowicie: Zwiastowanie, 
Nawiedzenie, Wniebowzięcie i Ukoronowanie. 
Zostały one wykonane przez sławnego wówczas 
malarza sztalugowego i kościelnego, Gajdę z Żor. 
Dla kaplicy został również ufundowany ołtarz ku 
czci Matki Bożej (jeśli było to możliwe, w każdą 
środę miała być w kaplicy odprawiana msza św. za 
burmistrza i jego rodzinę oraz odmawiana litania 
loretańska i modlitwa „Sub tuum praesidium”). 
Dla kaplicy obok ołtarza został podarowany ob-
raz Maryi z Dzieciątkiem, właśnie ten znajdują-
cy się do dziś w kościele farnym, nazywany obra-
zem Matki Bożej Miłosierdzia. Cieszył się on dużą 
czcią, określony był w czasie wizytacji w 1719 jako 
„wdzięczny”. Świadczyła o tym duża liczba skła-
danych wotów. W 1793 w kaplicy znajdowało się 
jeszcze 67 wotów. 21 z nich w postaci pierścieni 
i monet zostało skradzionych, 42 zostały sprzeda-
ne za zezwoleniem władzy duchowej z 5 IX 1793, 
a otrzymaną wartość przeznaczono na pokrycie 
kaplicy białą blachą. Na niektórych podarunkach 
widniały imiona i daty, np. na dwóch sercach, któ-
re w 1696 podarował fundator kaplicy. Do dziś 
można zauważyć wśród wotów srebrne serce, 
łańcuszki, pierścienie, krzyże, nogi, monety, m.in. 
monetę Karola V z 1530, Ferdynanda z 1541, kró-
la szwedzkiego Karola XI z 1671, cesarza Leopol-
da z 1691 i 1692, monetę Monta mista Hildeskein 
z 1700, srebrną monetę kardynała Wolfganga von 
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Schrattenbach, biskupa Ołomuńca z 1722, mone-
ty Józefa II z 1782 i 1785, jeden talar państwowy 
z 1785 z wizerunkiem Fryderyka II, cesarza Fran-
ciszka II z 1795. Pozłacany medalion z 1554 po-
siada na jednej stronie wizerunek Jezusa i Samary-
tanki przy studni Jakubowej, a z drugiej wizerunek 
Mojżesza. Maryja ukazana została w pozycji sie-
dzącej z ciałem i głową skierowaną lekko w pra-
wą stronę od widza. Jej postać okryta jest połami 
ciemnego płaszcza, spod którego przy szyi wysta-
je rąbek białej koszuli i sukni. Mankiet czerwonej 
sukni widoczny jest również na prawej, wysuniętej 
spod płaszcza ręce Maryi, która obejmuje nóżki 
Dzieciątka. Wyraz twarzy Maryi jest bardzo spo-
kojny. Duże migdałowe oczy spoglądają na wi-
dza. Usta Matki Boskiej są małe, ukazane w lek-
kim uśmiechu. Głowę Maryi okrywa chusta, spod 
której widać jedynie Jej twarz. MW

KUMINEK FRANCISZEK, ur. 17 IX 1922, 
Rowień; zamieszkały w Warszowicach-Krzyżowi-
cach. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych we Wło-
szech w 1944; żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 12 
Pułku Artylerii Ciężkiej. W kampanii włoskiej 
walczył o Bolonię. Odznaczony Star 1939-1945, 
Italy Star i War Medal 1939-1945. Do kraju po-
wrócił z Wielkiej Brytanii w 1947. JD

KUMOR FRANCISZEK, ur. 1899, zm. 1921; 
powstaniec w 5 kompanii, 2 baon pułku żorskie-
go. Poległ w walce pod Starym Koźlem. Pochowa-
ny w zbiorowej mogile powstańczej w Żorach. JD

KUNICKI MARIAN, ur. 21 II 1934, Kraków; od 
1952 mieszkaniec Żor; autor licznych przewodni-
ków po Tatrach i Beskidach; w latach 1952-92 pra-
cownik ZWUS Żory na stanowisku technik-tech-
nolog. Od VIII 1992 przebywa na emeryturze. 
Jest miłośnikiem gór. Współautor monograficz-
nych przewodników turystycznych Słowackie Ta-
try Zachodnie i Polskie Tatry Zachodnie. Zasiada w ko-
misji egzaminacyjnej przy Urzędzie Marszałkow-
skim woj. śląskiego. Jest wykładowcą i instrukto-
rem na kursach dla przewodników beskidzkich i ta-
trzańskich. Opracował wiele materiałów szkole-
niowych, np: Mapa graniowa Tatr oraz podręcznik 
Szlaki turystyczne na słowackim Podtatrzu. LB

KUPCZAK ANNA, ur. 27 VI 1958, Żory; pisar-
ka; czołowa dziennikarka → „Nowej Gazety Żor-

skiej”; autorka powieści społeczno-obyczajowej 
Jesteś piekłem, wydanej przez wydawnictwo Old-
print w 2006. Obecnie mieszka w Irlandii. TG

KUPSZ MARIA, sanitariuszka w pułku żorskim 
podczas III powstania śląskiego i telefonistka 
w centrali powstańczej w Żorach. JD

KUREK KRZYSZTOF, radny Rady Miasta od 
28 XI 2002 do 26 X 2006 oraz od 27 XI 2006 
do nadal. um

KURIER ŻORSKI → PRASA ŻORSKA

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE 
W ŻORACH, prezes: Józef  Dziendziel, wice-
prezes: Sławomir Zdrojewski, marszałek: Janusz 
Kopiecki, sekretarz: Leszek Kowalczyk, skarbnik: 
Marian Miśtak, strzelmistrz: Zygmunt Sołtysiak. 
Poprzedni Hetmani: 1993-2000 – Janusz Koper, 
2000-04 – Zbigniew Dreszler, 2004-06 – Bogu-
sław Gryta. Historia Kurkowych Bractw sięga-
jąca wczesnego średniowiecza mówiła, że zrze-
szały one najznakomitszych obywateli, którzy 
organizowali się do obrony grodu. Władcy całej 
Europy popierali ruch bracki, bo zdejmował on 
z władcy obowiązek utrzymywania załóg wojsko-
wych w miastach, które miały znaczenie militarne. 
Obecnie Bractwo nie broni grodu, ponieważ nie 
ma takiej potrzeby. Nie jest to organizacja para-
militarna, która może „wyjść w pole”, jak czyniło 
to Bractwo z Bytomia w czasach wojen napole-
ońskich. Dzisiejsze Bractwo jest kontynuatorem 
tradycji obronnych i patriotycznych oraz propa-
gatorem strzelectwa. Przygotowuje w ten spo-
sób ludzi do obrony kraju. W kraju ruch kurkowy 
traktowany jest niezwykle poważnie, choć nieła-
two jest znaleźć ludzi, którzy chcą, potrafią i mają 
pieniądze na tę działalność. W mieście Bractwo 
pełni również funkcję wychowawczą i integracyj-
ną. Dzieje się to poprzez organizację i przepro-
wadzanie otwartych zawodów z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości 
w dniu 11 IX, jak też wielu innych zawodów strze-
leckich. Tradycja Bractwa Kurkowego w Żorach 
sięga XVIII w. Najstarsze wzmianki o działalności 
Bractwa w Żorach pochodzą z 1776.
W dawnych czasach członkami bractwa byli wy-
łącznie rzemieślnicy, kupcy, nauczyciele gimna-
zjalni, czyli ludzie z wyższych sfer (tzw. plebsu 
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KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŻORACH

Kurkowe Bractwo Strzeleckie wraz z gośćmi po zawodach o tytuł króla kurkowego w 2001

Król kurkowy a.d. 2001 Włodzimierz Piaskowski, marszałek 
prawy Zygmunt Sołtysiak, marszałek lewy Grzegorz Stawski 

i armata bracka

Uroczyste przyjęcie w poczet bractwa - pasowanie.
Król kurkowy a.d. 2000 Ryszard Frajny pasuje na brata 

Janusza Kopieckiego
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do niego nie dopuszczano). Był to też sport typo-
wo męski. Działalność organizacji została zawie-
szona na czas trwania I i II wojny światowej. Po 
II wojnie światowej dopiero w 1993 grupa pasjo-
natów strzelectwa postanowiła kultywować trady-
cję Bractwa. Bractwo liczy 50 Braci i 4 kadetów. 
Są wśród nich przedstawiciele różnych profesji: 
lekarze, prywatni przedsiębiorcy, samorządow-
cy, strażacy i górnicy. Obecnie do Bractwa może 
wstąpić każdy, kto wyraża taką wolę i wypełnił de-
klarację członkowską, nie był osobą karaną, jest 
osobą ogólnie szanowaną i przejdzie roczny okres 
przygotowawczy. Wcześniej należy zapłacić wpi-
sowe i opłacać miesięczne składki. Przez rok kan-
dydat na Brata jest obserwowany i oceniany. Jeśli 
okaże się uczciwy, zostaje przyjęty do grona Braci 
Kurkowych. Prężny rozwój strzeleckiej organiza-
cji to głównie zasługa dużego zaangażowania gru-
py pasjonatów, stanowiąca aktyw bractwa. Wśród 
Braci KBS znajdują się tacy, którzy szczególnie 
przysłużyli się Bractwu – tzw. honorowi człon-
kowie. Do „kurkowej społeczności” wybierani 
są przez Zarząd Bractwa, a uroczyste przyznanie 
takiego członkostwa odbywa się na walnym ze-
braniu Bractwa, ogłaszane na zawodach o tytuł 
Króla Kurkowego. Dotychczas tytuł honorowego 
członka Bractwa Kurkowego przyznano jedynie 
czterem osobom. Żorskie Bractwo, jako nieliczne 
w kraju, dopuszcza kobiety do czynnego udziału 
w swej działalności. Niestety tylko jedna kobieta 
zasiliła szeregi Bractwa Kurkowego.
Bractwo ujednoliciło swe mundury, które wzoro-
wano na tradycyjnym ubiorze dawnego Bractwa 
Kurkowego w Żorach z czasów przedwojennych 
i zaczerpniętym ze starych fotografii i rysunków. 
Nowe stroje składające się z czarnego kapelusza, 
czarnych spodni z białym lampasem oraz ciem-
nozielonej marynarki z czarnymi zdobieniami 
i srebrnymi guzikami ozdobionej na lewym ramie-
niu są symbolem Bractwa.
W pierwszych latach po reaktywacji Bractwo 
z Żor wstąpiło w szeregi Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Warszawie 
oraz poprzez Okręg Śląskiego Zjednoczenia Kur-
kowych Bractw RP w szeregi Zjednoczenia Kur-
kowych Bractw Strzeleckich RP z siedzibą w Po-
znaniu. Wraz z rejestracją Bractwa w Sądzie Wo-
jewódzkim 15 I 1996 pod nową nazwą Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Żorach celem Bractwa jest 
krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowa-

nie tradycji i historii oręża polskiego, kształtowa-
nie poszanowania osobistej odpowiedzialności 
obywateli za jutro Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
patriotyczne wychowanie młodzieży.
Sposobem realizacji celów przez Kurkowe Brac-
two Strzeleckie jest szeroko rozumiana populary-
zacja kultury militarnej, współpraca z organizacja-
mi, stowarzyszeniami społecznymi w kraju i za-
granicą, prowadzenie działalności wychowawczej. 
Żorskie Bractwo Kurkowe jest w Polsce prekurso-
rem organizowania zawodów strzeleckich z broni 
czarnoprochowej, ładowanej odprzodowo.
W 1996 Kurkowe Bractwo Strzeleckie otrzyma-
ło od władz miasta sztandar. W 2003 zostało 
laureatem Nagrody Miejskiej Phoenix Sariensis. 
W 1995 Kurkowe Bractwo Strzeleckie wzboga-
ciło się o replikę XVIII-wiecznej armaty, którą 
wykonali współwłaściciele firmy Lazar-Muszer 
z Kleszczowa, Bracia Kurkowi: Jerzy Muszer 
i bracia Tadeusz i Eugeniusz Lazar.
Dopiero od 1997 Kurkowe Bractwo zaadopto-
wawszy piwnice hotelu „Żory”, posiada własną 
siedzibę. Pomieszczenie siedziby liczące 160 m2 
powierzchni, niewielkie zaplecze gospodarcze 
oraz usytuowana obok strzelnica pneumatyczna 
pozwala na realizację wszelkich spotkań towarzy-
skich i szkoleniowych.
W 2006 z okazji 10-lecia reaktywacji Bractwa wy-
dało ono w drukarni Oldprint w Żorach publika-
cję popularnonaukową pt. Kurkowe Bractwo Strze-
leckie w Żorach 1776-2006 autorstwa Jana Delo-
wicza i Leszka Kowalczyka. Istotnym elemen-
tem majątku Bractwa były i są klejnoty: „stary” 
łańcuch Króla Kurkowego ufundowany w 1924 
przez pierwszego w okresie XX-lecia międzywo-
jennego Króla Kurkowego Karola Sitko znajduje 
się w rękach prywatnych. W 1996 Kurkowe Brac-
two Strzeleckie w Żorach zleciło pracowni złot-
niczej w Krotoszynie wykonanie w srebrze ważą-
cego 0,5 kg łańcucha królewskiego na bazie logo 
Żorskiego Bractwa. Według tradycji każdy następ-
ny Król Kurkowy poczuwa się do obowiązku fun-
dowania ogniwa łańcucha lub zawieszki, dokłada-
nej do głównego korpusu klejnotu. W tym samym 
czasie co łańcuch królewski powstały łańcuchy 
Prawego i Lewego Marszałka. 26 III 1999 Uchwa-
łą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach 
został ustanowiony Krzyż Zasługi z Gwiazdą 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach oraz 
Krzyż Zasługi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
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w Żorach, przyznawany przez Kapitułę. Na mają-
tek Bractwa Kurkowego składają się m.in. nieru-
chomości. Należy do nich zaliczyć uruchomioną 
w 1994 i zmodernizowaną w 2000 strzelnicę pneu-
matyczną, mieszczącą się przy siedzibie Bractwa, 
w Hotelu „Żory”. Istotną nieruchomością żor-
skiego Bractwa jest leśna strzelnica Dębina, któ-
rej teren Bractwo dzierżawi od Lasów Państwo-
wych Nadleśnictwa Kobiór. Sama strzelnica zo-
stała wybudowana w 1978 przy udziale strzelców 
z ZM LOK Żory i funkcjonariuszy milicji opodal 
prochowni, okopów, wałów ziemnych oraz dawnej 
przedwojennej strzelnicy wojskowej, służącej żor-
skiej jednostce 23 pal-u. Bractwo posiada ponad 
80 sztuk broni palnej, na której posiadanie zezwo-
lił Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. 
Na majątek Bractwa obok nieruchomości i wy-
mienionej ruchomości (broń) składają się również 
wpływy ze składek członkowskich i darowizn. iw

KUŚ CZESŁAW, skarbnik Żor w latach 1990-
2003; główny księgowy Urzędu Miasta od 1978; 
od I 1983 kierownik Wydziału Finansowego. um

KUŹNIE ROWNIA I FOLWAREK, w XIX w. 
istniało w Rowniu wiele kuźni, które oprócz pod-
kuwania koni produkowały niezbędne dla rolnic-
twa maszyny, narzędzia, sprzęty i drobną galanterię 
metalową. Praca w kuźni należała do bardzo cięż-
kich. Z kowalami współpracowali m.in. kołodzie-
je produkujący koła do wozów i wózków oraz inni 
rzemieślnicy produkujący urządzenia i sprzęty do-
mowe, a nawet meble. Rozwój przemysłu dopro-
wadził do upadku kowalstwa, na którego bazie po-
wstały nowe, wyspecjalizowane zawody: ślusarze, 
tokarze, mechanicy itd.
Do lat 60. XX w. czynne były w Rowniu dwie kuź-
nie przy ul. Wiejskiej: u Józefa Nowaka i Wikto-
ra Szulika. Kowal Józef  Nowak urodzony w 1905 
pracował w kopalni „Chwałowice”. W Rowniu 
wybudował kuźnię i dom. Po wojnie był komen-
dantem Ochotniczej Straży Pożarnej. Następ-
nie kuźnię prowadził jego zięć Grzegorz Kowo-
lik. Drugi kowal Wiktor Szulik urodzony w 1906 

pochodził ze Świerklan Górnych. Zaadaptował 
w Rowniu pomieszczenie na kuźnię, w której wraz 
z nim pracowała jego rodzina. Po II wojnie świa-
towej pracował w „Sygnałach” w Gortatowicach. 
W latach 1810-12 pomiędzy zabudowaniami Biesa 
a obecną Rudą znajdowała się kolejna kuźnia. Stała 
na łące pełnej bagien, w których topiły się krowy. 
Z biegiem czasu uległa likwidacji. W starej części 
Rownia (Nowsie) funkcjonowała w połowie XIX 
w. kuźnia Józefa Śpiewoka. Warsztat odkupił Waw-
rzyniec Gruszka, który był „planierzem” – zajmo-
wał się utrzymaniem drogi z Żor do Kłokocina 
i leczeniem zwierząt. Jego syn Józef  został póź-
niej właścicielem warsztatu. Kolejna kuźnia dzia-
łająca w okresie międzywojennym została urucho-
miona przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Rybnic-
kiej. Właścicielem był Józef  Misala z synem Stani-
sławem. W połowie XIX w. przy skrzyżowaniu ulic 
Rybnickiej i Lazurowej działały dwie kuźnie pro-
wadzone przez rodziny Sojków i Sobików. Przy ul. 
Rybnickiej 236 wybudowaną kuźnię prowadził Jó-
zef  Gamoń, urodzony w 1836. Kuźnia ta związa-
na była z karczmą Poloczka, który przejściowo był 
jej właścicielem. Działała do lat 60. XX w., a ów-
czesnym właścicielem był jego syn Alfred. Przy ul. 
Rybnickiej 237 stała kuźnia Pawła Pawlasa (1872-
1929), wybudowana przez niego w 1906 i prowa-
dzona do jego śmierci. Paweł Pawlas przez ostatnie 
sześć lat swego życia był również wójtem Rownia. 
Najstarszą była kuźnia na Folwarkach. Nie udało 
się ustalić jej budowniczych, wiadomo natomiast, 
że obsługiwała dwór, z którym związani byli wszy-
scy mieszkańcy Folwarków. Ostatnimi właściciela-
mi kuźni była rodzina Klimków, a ostatnim kowa-
lem Jan Klimek. BK

KUŹNIK MAŁGORZATA, z-ca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego od 1 II 2009; członek ze-
społu audytorów wdrażających w Urzędzie Miasta 
Żory system → ISO 9001:2000. um

KUŹNIK WOJCIECH, ur. 1973, zm. 28 I 2003; 
prawnik; absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach; w latach 1996-97 asystent w Katedrze 

K
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Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu 
Śląskiego; konsultant wielu firm okręgu rybnickie-
go, m.in. Korporacji Budowlanej FADOM S.A., 
Rybnickiego Przedsiębiorstwa Budowlano-Inży-
nieryjnego S.A., Partners sp. z o.o., Elektrowni 
Rybnik S.A.; członek Stowarzyszenia „Obywatele 
dla Rzeczypospolitej”; współzałożyciel Fundacji 
im. Ottona Sterna; asystent społeczny posła An-
drzeja Markowiaka, który nominował go na prze-
wodniczącego Platformy Obywatelskiej w Żo-
rach. Kandydował do Sejmiku Województwa Ślą-
skiego z koalicji PO i PiS. Zginął tragicznie. BK

KWAŚNIEWSKI PIOTR, radny Rady Miasta 
od 1 VII 1994 do 19 VI 1998. um

KWIATKOWSKI TADEUSZ, ur. 23 VI 1898, 
Nowy Sącz, zm. 16 V 1966, Katowice; major 
Wojska Polskiego. Jako dowódca Batalionu Obro-
ny Narodowej bronił (1 IX 1939) Rybnik i Żory 
przed nacierającymi oddziałami niemieckimi. 
W walkach odwrotowych doszedł do Tomaszowa 
Lubelskiego. Tam dostał się do niewoli, którą spę-
dził w Oflagu VII A w Murnau. Po wyzwoleniu 
wrócił do Polski i zgłosił się do służby w Wojsku 
Polskim. Skierowany został do WOP-u, był m.in. 
szefem sztabu 9. oddziału w Krakowie. Otrzy-
mał awans na podpułkownika. W 1947 został 
przeniesiony do pracy w Służbie Ochrony Kolei 
w Katowicach jako komendant okręgu śląskiego. 
W II 1951 przeszedł w stan spoczynku i pracował 
w DOKP w Katowicach. Odznaczony Krzyżem 
Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Wa-

lecznych (1920), Medalem Zwycięstwa i Wolno-
ści, Srebrnym i Brązowym Medalem Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny. JD

KWIATOŃ ALOJZY, mieszkaniec Żor; więzień 
obozu – brak informacji dotyczących miejsca; 
aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitle-
rowskiej, przekazany do obozu koncentracyjnego. 
Brak nazwy obozu, w jakim przebywał, brak in-
nych informacji o tym więźniu. JD

KWIECIEŃ SABINA, referent Podatków, Opłat 
Lokalnych i Księgowości Podatkowej w Wydziale 
Finansów i Budżetu UM od 1 IX 1997. um

KYNCYRZ, łąki między Rowniem i Szczejkowi-
cami (północne granice Rownia). Zaliczane rów-
nież do → Pańskich Łąk. Płynie tam uchodząca 
do Odry rzeka Ruda. Teren ten planowo ma zo-
stać objęty ochroną przyrodniczą. GB

L
 

LALA ANNA, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
16 w latach 1998-2004. um

LARYSZ JÓZEF, ur. 10 XI 1918; działacz spo-
łeczny i gospodarczy, od wielu kadencji aktyw-
ny radny MRN, długoletni pracownik Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach. 
W 1960 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej za-
liczyło jego ciągłość pracy przy obsłudze wodo-
ciągów miejskich od 1 V 1937. Zaliczenie zostało 
potwierdzone oświadczeniami świadków. W 1981 
wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. BK

LASKOWSKI ZYGMUNT, ur. 24 VIII 1901, 
Knihinin-Górka, b. powiat Stanisławów, zm. 16 
VI 1974, Żory; pierwszy prezes TMMŻ, prezes 
Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po 
ukończeniu stanisławowskiego gimnazjum w la-
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tach 1923-27 studiował historię na uniwersytecie 
we Lwowie. Po rocznej pracy w katowickim gim-
nazjum przeniósł się do pracy w Żorach, zostając 
nauczycielem historii w Miejskim Gimnazjum im. 
Karola Miarki. W czasie II wojny światowej, chro-
niąc się w rodzinnych stronach, brał udział w taj-
nym nauczaniu.
Wrócił do Żor 28 III 1945, stając się głównym 
organizatorem i pierwszym powojennym dyrek-
torem miejscowego Liceum Ogólnokształcące-
go. Prawie całe życie zawodowe poświęcił służbie 
nauczycielskiej w żorskim szkolnictwie średnim. 
Był także do końca życia działaczem społecznym 
na terenie Żor.
Działał w przedwojennych organizacjach spo-
łeczno-kulturalnych, organizując odczyty i impre-
zy kulturalne. Po wojnie był opiekunem zabytków 
kultury, prezesem Ogniska Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego i innych organizacji społecznych. 
Główny założyciel TMMŻ i jego pierwszy prezes, 
do śmierci. Jest autorem wielu artykułów „Infor-
matora TMMŻ” i współautorem Pamiątkowej Księgi 
Miasta Żory. Główny współorganizator uroczysto-
ści jubileuszowych 700-lecia Miasta Żory, 50-lecia 
miejscowego liceum i szkolnych konkursów wie-
dzy o Żorach. JD

LASOKI (1), obecnie kolonia leśna w dzielnicy 
Kleszczów; teren otoczony lasem i zagajnikiem.MW

LASOKI (2), kolonia w dzielnicy Rój, otoczona 
lasem Klajok. MW

LAZINSKI (ŁACZYŃSKI) JAN WACŁAW, 
ur. ?, zm. X 1759, Racibórz; od jesieni 1743 bur-
mistrz Żor (consul dirigens), ustanowiony w mieście 
po zaprowadzeniu rządów pruskich na Śląsku. 
Prawdopodobnie to postać tożsama z → Janem 
Lazeńskim, który miał pełnić najwyższy urząd 
w mieście od jesieni 1744. W latach 1749-50 miał 
problemy z Kamerą Wrocławską, która zarzucała 
mu brak publikowania co roku w styczniu regu-
laminu wewnętrznego magistratu. Ten bronił się, 
że odpowiednie czynności rozdzielił pomiędzy 
członków magistratu. Odwołany w 1756. Następ-
nie został senatorem miasta Racibórz. W 1759, 
w czasie trzeciej wojny prusko-austriackiej o Śląsk 
aresztowany przez żołnierzy cesarskich. Ranny, 
zmarł w trakcie transportu do dowództwa au-
striackiego.   MW, TG

LECH MAŁGORZATA, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w latach 1999-2001. um

LECZNICA DLA ZWIERZĄT, Państwowy Za-
kład Leczniczy dla Zwierząt zaczęto organizować 
w mieście 1 II 1954 pod kierunkiem lekarza wetery-
narii Edwarda Jurkiewicza. Pierwsza siedziba lecz-
nicy znajdowała się w Prezydium MRN w Rynku. 
W 1956 przeniesiono ją do 2 pomieszczeń w pry-
watnym budynku przy ul. Rybnickiej 5. Do końca 
lat 80. była to jedyna lecznica weterynaryjna w mie-
ście. TG

LECZNICTWO, Pierwsze informacje o lecz-
nictwie w Żorach pochodzą z 1448 i są związane 
z praktykami łaziebników, balwierzy i cyrulików, 
którzy troszczyli się o higienę, przeprowadzali za-
biegi felczerskie (głównie puszczali krew), wyrywa-
li zęby, opatrywali rany, stawiali bańki, itp. W 1637 
wspomniany jest chirurg Magiera. Przez dłuższy 
czas praktyką lekarską w Żorach zajmowała się ro-
dzina Spohrów. Od 2 II 1742, kiedy istniał w Żo-
rach stały pruski garnizon, w mieście działali rów-
nież lekarze wojskowi.
Z początkiem IX 1830 osiadł w Żorach doktor me-
dycyny Antoni Scharnn. Na początku następnego 
roku w Żorach zamieszkał chirurg Bauck. W VIII 
1844 osiedlił się tutaj dr  Ferdynand Boss, a w li-
stopadzie tego roku lekarz i chirurg dr Wilhelm 
Amende. Od I 1847 przebywał w Żorach dr Gu-
staw Chwistek. 4 IV 1855 osiadł na krótko w Żo-
rach dr Brunon Wolf, lekarz, chirurg i położnik. 
W V 1876 przybył do Żor dr Józef  Schibalski. Le-
karze pracowali w swoich prywatnych gabinetach, 
przyjmując chorych zarówno prywatnie, jak i ubez-
pieczonych w Spółce Brackiej. 
Oddział tej najstarszej i najlepiej zorganizowanej 
Ubezpieczalni Społecznej, która obejmowała pra-
cowników „Huty Pawła” i huty ”Waleska” powstał 
w Żorach w VI 1857 W tym czasie do Spółki Brac-

Karetka pogotowia - lata 70 XX wieku

L



 191

kiej w Żorach należało 106 ubezpieczonych. Po-
wstała również ogólnomiejscowa Kasa Chorych, 
a pracownicy okolicznych folwarków należeli do 
Wiejskiej Kasy Chorych. 
W okresie międzywojennym mieszkańców w Żo-
rach leczyli: dr Stefan Łytkowski, dr Doerer 
i dr  Bronisław Karolczak, który ponadto praco-
wał jako lekarz kolejowy i kontraktowy Państwo-
wego Gimnazjum im. K. Miarki. W czasie okupacji 
niemieckiej, na miejsce lekarzy polskich przyszli le-
karze niemieccy. Po wojnie zlikwidowano wszyst-
kie ubezpieczalnie, kasy chorych i Spółkę Bracką, 
a całość lecznictwa objęło Ministerstwo Zdrowia 
i Opieki Społecznej. 
Po odbudowie szpitala w 1948, powstał gabinet 
rentgenowski, przychodnia chirurgiczna, dobrze 
wyposażone laboratorium. Potem otwarto przy-
chodnię chorób wewnętrznych. W lecznictwie 
otwartym pracowali lekarze: dr Łytkowski (dy-
rektor szpitala), dr Józef  Krygier, lekarz gineko-
log Wilhelm Bielich i dr Sylwin Łypek, który ob-
jął kierownictwo wybudowanego w 1950 Ośrodka 
Zdrowia. Utworzono w nim Przychodnię Ogólną, 
Poradnię dla dzieci, Poradnię higieny pracy i Przy-
chodnię dentystyczną. Również kolejowa służba 
zdrowia otwarła swoją przychodnię przy Fabryce 
Sygnałów Kolejowych. W 1966 otwarto Pogotowie 
Ratunkowe.
W 1990 na terenie miasta działało 5 przychodni 
rejonowych i 5 przychodni przemysłowej służby 
zdrowia (zakładowych). Po przemianach demokra-
tycznych, obok przychodni publicznych, zaczęły 
powstawać też niepubliczne. Już w IV 1991 zało-
żona została np. spółka „Eskulap”. 
Obecnie nad zdrowiem mieszkańców miasta wiele 
poradni, a wśród nich m.in. Poradnia Ogólna „Me-
dyk” Sp. z o.o, Zespół Lekarzy Neurologów, Po-
radnia Laryngologiczna „Laryngo-Med.”, Poradnia 
Dermatologiczna „Derm-Med.”, Poradnia chorób 
płuc i gruźlicy „Vermed” oraz Poradnia Zdrowia 
Psychicznego i Uzależnień. J.D, MW

LEŚNIK ANDRZEJ, ur. 13 V 1948, Żory; dyrek-
tor Liceum Ogólnokształcącego w latach 1987-89; 

1970-75 nauczyciel wychowania muzycznego; 1980-
87 dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół; od 1987 przez dwa lata dy-
rektor Zespołu Szkół im. K. Miarki w Żorach. MW

LEŚNIK FLORIAN, ur. 2 V 1896 Kleszczów, 
zm. 27 IV 1944, Siersza; działacz społeczny; dyry-
gent chóru TG „Feniks”; uczestnik powstań ślą-
skich; przedwojenny burmistrz Żor; więzień obozu 
koncentracyjnego. Urodził się w wielodzietnej rodzi-
nie Floriana i Jadwigi Leśników. Ponieważ wykazy-
wał uzdolnienia muzyczne, kształcił się w szkołach 
muzycznych w Bytomiu i Katowicach. Od młodo-
ści był związany z działającym w Żorach → Towa-
rzystwem Śpiewaczym „Feniks”. Od 24 III 1920 
dyrygent samodzielnego okręgu śpiewaczego obej-
mującego Żory wraz z okolicą, z 10 chórami współ-
pracującymi z TŚ „Feniks” pod opieką. W VI 1920 
w Kleszczowie zorganizował w ramach V Zjazdu 
Śpiewaczego generalną próbę chórów, która zgro-
madziła 800 śpiewaków. Od 1920 związany z żor-
skim kołem → Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół”. W czasie plebiscytu wszedł w skład lokalnego 
Komitetu Plebiscytowego, a w III powstaniu ślą-
skim był dowódcą jednego z batalionów 13 pułku 
żorskiego, z którym walczył pod Górą św. Anny. 1 
VII 1921 rozpoczął pracę urzędnika magistrackiego, 
a 20 XI 1924 został naczelnym sekretarzem miasta 
Żory. Nadal działał społecznie: 1920-26 dyrygent 
TŚ „Feniks”, 1928 prezes, reżyser operetki Stanisła-
wa Moniuszki Loteria, sztuki Krumłowskiego Królo-
wa przedmieścia i wspólnie z II dyrygentem Tomaszem 
Kuczem sztuki Kościuszko pod Racławicami. W 1925 za-
warł związek małżeński z Antoniną Tyrtanią. Ojciec 
Marii (1930), Jadwigi (1938) i Ewy (1943). W okre-
sie międzywojennym naczelnik żorskiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Aktywny członek Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego. Po nagłej śmierci dotychcza-
sowego burmistrza Adama Rostka, 12 VI 1937 po-
wołany przez Radę Miejska w Żorach bez konkursu 
na burmistrza Żor. Wojewoda śląski zatwierdził jego 
kandydaturę na 12 lat. 17 VII 1939 został prezesem 
żorskiej OSP, a w sierpniu tego samego roku zmo-
bilizowany do wojska. Z kampanii wrześniowej po-
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wrócił do Żor w XI 1939, a niedługo potem został 
aresztowany przez Niemców i osadzony w żorskim 
więzieniu. W V 1940 wywieziony do obozu koncen-
tracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał numer 12554. 
Znajomość języka niemieckiego i muzyki sprawiła, 
że w obozie wyznaczony został na dyrygenta wię-
ziennego chóru. Z obozu wyszedł we IX 1941, gdy 
w trakcie inspekcji przeprowadzanej w obozie przez 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Niemcy uwolnili 
go jako jednego z wybranych na chybił trafił więź-
niów. Był już wtedy w stanie poważnie zaawanso-
wanej choroby wrzodowej żołądka, która stanowiła 
konsekwencję pobytu w obozie. Władze niemieckie 
Żor zakazały mu przebywania i pracy w promieniu 
100 km od miasta. Zamieszkał w Sierszy, oddzielony 
od żony i córek, z którymi spotykał się potajemnie, 
korzystając z pomocy dawnych przyjaciół z Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego. W związku z postępu-
jącą chorobą musiał poddać się operacji w szpitalu 
w Katowicach Bogucicach, gdzie zmarł. Jego po-
grzeb był wielką manifestacją polskości w okupowa-
nych Żorach. BK

LEŚNIKOWSKI RYSZARD, ur. 13 III 1932, 
zm. 28 IX 2003, Gogołowa; nauczyciel, kierownik, 
a później dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żo-
rach, gdzie pracował nieprzerwanie 36 lat od 1 VII 
1951. W pierwszych latach pracy szczególną uwagę 
poświęcił służbie harcerskiej, organizując drużynę 
harcerską i tworząc harcówkę w szkole. Przez 15 lat 
z-ca kierownika szkoły, od 1970 kierownik, a póź-
niej dyrektor szkoły. Dzięki jego staraniom 8 V 1981 
szkoła otrzymała sztandar. Odznaczony m.in. Zło-
tym Krzyżem Zasługi (1972), Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski (1982), a w 1984 
wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. BK

LEŚNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLO-
GICZNEJ,  Utworzony pod koniec ub. wieku na 
terenie → parku Piaskownia położonym przy ul. 
Bocznej w dzielnicy Kleszczówka. LOEE obejmu-
je swym zasięgiem staw oraz tereny leśne o łącznej 
powierzchni ok. 3,4 ha. Na terenie parku wytyczo-
no ścieżkę dydaktyczną, wzdłuż której można zoba-
czyć siedliska oraz kolekcje roślinne. Wytyczono 6 
siedlisk: bór suchy, brzezina, grąd, torfowisko przej-
ściowe, łąka oraz łęg oraz 11 kolekcji roślin to: jeży-
na śląska, wrzosy i wrzośce, borówka, rośliny przy-
prawowe, rośliny lecznicze, rośliny trujące, paprocie, 
rośliny skalne, rośliny bagienne i szuwary, rośliny 

wodne oraz krzewy. W ośrodku prowadzone są za-
jęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną. W pierwszą nie-
dzielę miesiąca otwarty jest dla wszystkich. BP

LEWANDOWSKI BOGDAN, ur. 21 IX 1966, 
Wieluń; od 1 II 2000 do 31 XII 2006 Naczelnik Wy-
działu Edukacji, Kultury i Sportu w Żorach. Jego 
osiągnięcia to: przeprowadzenie II etapu reformy 
edukacji, polegającej na przekształceniu szkół po-
nadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne, 
wdrożenie nowego systemu wynagrodzeń nauczy-
cieli, połączonego z systemem awansu zawodowe-
go wynikającego ze zmian w Karcie Nauczyciela, 
rozwój bazy dydaktycznej prowadzonych placó-
wek (remonty, pracownie komputerowe, pomoce 
dydaktyczne), stworzenie warunków do rozwoju 
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działa-
jących na rzecz edukacji, kultury i sportu, zbudo-
wanie zespołu ludzi odpowiedzialnych za edukację, 
osiągającego sukcesy dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze. bw

LINK ADAM, ur. ?, zm. 1663, Żory; burmistrz; 
mieszczanin żorski; członek rady miejskiej. Objął 
urząd burmistrza zapewne po Jakubie Scholz. Rzą-
dził prawdopodobnie nieco ponad pół roku (za-
pewne objął władzę na początku 1663). Pochowany 
tuż obok kościoła parafialnego w Żorach. Pozosta-
wił żonę Katarzynę, która wyszła ponownie za mąż, 
oraz syna → Wacława Zygmunta. MW

LINK WACŁAW ZYGMUNT, ur. 1643, Żory, 
zm. XI 1697, Żory; burmistrz oraz członek rady 
miejskiej; jeden z najbogatszych mieszkańców mia-
sta w całej epoce. Syn Adama Linka urząd burmi-
strza objął zapewne po śmierci Adama Francisz-
ka Hallacza, mając około 48 lat. W 1683 nabył 
grunta podmiejskie (na granicy Osin i Rogoźnej) 
oraz część wału przed bramą miejską. Kolejny raz 
poszerzył swój majątek ziemski w 1691, kupu-
jąc grunt zwany Kosmaler Naplatken (Kosmalo-
wie Napłatki). Sprzedał dom mężowi swojej córki 
Anny. W 1693 kupił spory obszar łąk, pól i stawów 
oraz grunt w mieście. Burmistrz Link doprowadził 
do ugody pomiędzy miastem a kolegiatą w Raci-
borzu, na mocy której zakończono spór o wyso-
kość opłat dla kolegiaty. W 1695 doszło do po-
rozumienia w granicy majątku rycerskiego Osiny 
oraz miasta Żory. Jako że grunta Osin graniczyły 
z terenami, których właścicielem był burmistrz, to 

L



 193
ZygmuntWacław Link - płaskorzeźba

L
Bogdan LewandowskiRyszard Leśnikowski



194 
Żona burmistrza Linka - Anna Justyna - płaskorzeźba

L
Paweł LokajHalina Lipińska Henryk Lojza Henryka Łazaj



 195

jemu zdecydowano dać z zagospodarowanego sta-
wu mendel dużych karpi albo w przypadku, gdy 
staw nie był napełniony wodą, umożliwić zbiór 
traw ze stawu na szerokości granicy z jego grun-
tem. Burmistrz przy kościele farnym wzniósł ka-
plicę i grobowiec z płytą nagrobną, dając tym sa-
mym dowód znaczenia swojego rodu w dziejach 
miasta. Umierając, pozostawił żonę Justynę, syna 
Wacława Zygmunta oraz cztery zamężne córki. MW

LIPIŃSKA HALINA, ur. 3 III 1955, Ścinawa 
Polska; od 1 IV 1996 kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego; członek zespołu audytorów systemu → 
ISO 9001:2000 w UM. um

LITOGRAFIA BARANOWICKA, pochodzą-
ca z drugiej połowy XIX wieku, jedna z 227 prac 
przedstawiających zamki i pałace Śląska wydanych 
przez Aleksandra Dunckera z Berlina. Przedstawia 
okolice pałacu w Baranowicach wraz budynkiem 
pałacu umieszczonym na drugim tle. W 2008 roku 
Żory zakupiły ten obraz na aukcji we Wrocławiu za 
sumę ponad 900 zł.  TG 

LIZOŃ JERZY, kapłan katolicki, który miał być 
plebanem żorskim. Nie wiadomo dokładnie kiedy 
pełnił posługę w Żorach. Niemniej jednak w 1641 
korespondował z ówczesnym plebanem Molicerem, 
któremu przekazał informacje o dawnych funda-
cjach ołtarzowych. W tym czasie był rektorem szkoły 
w Lipnicy (na terenie Królestwa Węgierskiego). MW

LOJZA HENRYK, radny Rady Miasta od 3 XI 
1998 do 10 X 2002 i od 18 XI 2002 do 26 X 
2006. um

LOKAJ PAWEŁ, ur. 17 II 1920, Racibórz-Brze-
zie; nauczyciel; Honorowy Prezes TMMŻ. Po 
ukończeniu rybnickiego gimnazjum i liceum 
kształcił się w zawodzie nauczycielskim, a równo-
cześnie od 1945 pracował jako nauczyciel w szko-
łach podstawowych Przegędzy, Brzezia i Żor. Od 
1951 przeszedł do pracy w szkolnictwie zawodo-
wym, gdzie pracował do przejścia na emeryturę 
w 1980. W 1967 systemem zaocznym uzyskał ty-
tuł magistra historii. Przez kilkanaście lat był dy-
rektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żo-
rach. W czasie pełnienia tej funkcji był współ-
twórcą nowej inwestycyjnej placówki oświatowej, 
w której zlokalizowano zespół szkół ponadpod-

stawowych. Jako emerytowany nauczyciel był da-
lej czynny zawodowo, pracując w różnych szko-
łach miasta. Aktywny działacz kulturalno-oświa-
towy Żor: twórca zespołu teatralnego przy MDK, 
aktywny działacz sportowy, współzałożyciel i dłu-
goletni prezes (1976-91), a aktualnie Honorowy 
Prezes TMMŻ. Autor wielu artykułów w „Infor-
matorach TMMŻ”. Za jego kadencji TMMŻ od-
notowało spore sukcesy, co znalazło swój wyraz 
w postaci wyróżnień i nagród. JD

LUDWIK JAN, radny Rady Miasta od 1 VII 1994 
do 19 VI 1998. um

LUTERSKA KĘPA, obszar między dzisiej-
szą al. Jana Pawła II a cmentarzem katolickim 
przy ul.  Nowej. Nazwa kulturowa terenu, gdzie 
w okresie po rekatolizacji miasta w XVII w. cho-
wano ewangelików. Według obowiązujących wte-
dy przepisów, protestanci nie mogli być chowa-
ni na terenie cmentarza parafialnego przy koście-
le pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba.  MW, TG

Ł
 

ŁAKOTA, staw o powierzchni ok. 5,2 ha, położo-
ny przy ul. Złotej w dzielnicy Baranowice. LB

ŁANUCH, jeden ze stawów łańcuchowych o po-
wierzchni 18,6 ha poza północną granicą miasta. 
Należał do zlikwidowanego w 2009 Państwowego 
Gospodarstwa Rybnego w Żorach, które prowa-
dziło w nim hodowlę karpia. Z roślinności przewa-
ża pałka, występuje także strzałka wodna.  MW, TG

ŁAWCZOK, staw o powierzchni ok. 6 ha na po-
graniczu Osin i Boryn, położony przy al. Jana Paw-
ła II. Nazwa topograficzna. Przez staw można 
było przejść po naturalnym pomoście – ławie, ła-
wicy.  MW, LB

ŁAZAJ HENRYKA, ur. 2 III 1941, Zborów; po-
etka; laureatka ogólnopolskich konkursów literac-
kich; mieszkanka Żor. Wieloletnia członkini stowa-
rzyszeń twórczych, m.in. Robotniczego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury w Warszawie, współzało-

LL
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życielka klubu literackiego → Effata w Żorach. Pu-
blikowała m.in. na łamach Głosu Nauczycielskie-
go, Zeszytów Śląskich, Głosu Zabrza i Gościa Nie-
dzielnego oraz na łamach → „Nowej Gazety Żor-
skiej”. Jej wiersze zamieszczono m.in. w antolo-
giach Wejść w ziemię, W ciemnościach słyszę Boga kro-
ki, Żorski tryptyk, Effata. Własne tomiki poetyckie to: 
Wzejście ciszy, Zaśpiewam ci twoje imię, Kwiaty mówią tę-
czą, Rozpłakać się rosą, Nim róże otworzą oczy. TG

ŁAŹNIA, początki łaźni miejskiej sięgają zapewne 
już XIV w., jednakże w źródłach pisanych pojawia 
się dopiero w następnym stuleciu. Według zapisu 
z 1448, właścicielem łaźni w Żorach był wójt Ni-
kiel z Bierunia, który sprzedał swej siostrze i jej mę-
żowi swoje dobra, w tym łaźnię w Żorach. W dru-
giej połowie XV w. łaźnia była własnością rycer-
ską. Właścicielem był mąż Ofki, Jan Skrzeczkow-
ski ze Skrzeczkowic. Po 25 latach odsprzedał on 
łaźnię mieszczanom żorskim. Od 1473 była w rę-
kach magistratu miasta. Miasto opłacało łaziebni-
ka, który zajmował się prowadzeniem łaźni i po-
bieraniem opłat za jej użytkowanie. Z zapisu spra-
wozdania finansowego z 1589 wynika, że miasto 
z łaźni miało zysk w wysokości 3 florenów. Typo-
wa łaźnia z gorącą wodą w późniejszym czasie za-
nikła. Wykształcił się natomiast zakład kąpielowy, 

który opierał swoją egzystencję o stawy w Klesz-
czowie i tzw. staw na Hulokach. Tam jednak zaka-
zano kąpieli w 1881 po tym, jak zanotowano kil-
ka utonięć. Zakład działał w porze letniej na sta-
wie Śmieszek – wybudowano odpowiednie zaple-
cze, pobierano opłaty, a nawet wprowadzono abo-
nament. Od 1887 kąpieli można było zażywać 
w sposób zorganizowany, osobno kobiety i osob-
no mężczyźni, o określonych porach dnia. MW

ŁAŹNIA MIEJSKA PO II WOJNIE ŚWIA-
TOWEJ, uruchomiona 13 II 1946 po działaniach 
wojennych, zaczęła funkcjonować 1 VI 1946 w bu-
dynku Zakładów Przemysłowych przy ul. Męczen-
ników Oświęcimskich. Do obsługi zatrudniono 
wówczas Łucję Kłapczyk – wdowę po śp. Józe-
fie Kłapczyku, zamordowanym przez hitlerowców 
w obozie koncentracyjnym. Łaźnia służyła miesz-
kańcom Żor do lat 70. ubiegłego wieku. Nieznacz-
ne podwyżki opłat za usługi kąpielowe nie zniechę-
cały mieszkańców do korzystania z niej. W 1961 
podniesione opłaty wynosiły: 4 zł od osoby i 1 zł 
od pracownika miejskiego. Ze sprawozdania Za-
kładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
którym podlegała łaźnia, wynika, że w 1968 wyko-
nała ona 2586 usług kąpielowych, to jest o 1300 
więcej niż planowano. BK

Pracownicy Łaźni Miejskiej w Żorach - lata 60 XX wieku

Ł
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ŁĄCZNIK, kiedyś staw, obecnie teren podmokły 
porośnięty trawą i olchą w dzielnicy Baranowice. 
Nazwa niewyjaśniona. MW

ŁOWCY.B, kabaret z Cieszyna stworzony w 2000 
przez studentów Uniwersytetu Śląskiego, z któ-
rych trzech: Bartosz Gajda (Prymus, Gajda), Sła-
womir Szczęch i Maciej Szczęch wywodzi się 
z Żor. Pozostali członkowie kabaretu to Bartosz 
Góra, Paweł Pindur i Mariusz Kałamaga. Pre-
zentują absurdalny humor i uznawani są za jeden 
z najlepszych kabaretów młodego pokolenia pol-
skich satyryków. Nagrodzeni licznymi wyróżnie-
niami na polskich festiwalach kabaretowych. TG

ŁUGOWSKI WŁADYSŁAW, ur. 19 I 1922, Gie-
rałtowice; żołnierz 2 Korpusu Polskiego, batalio-
nu saperów; mieszkaniec Żor. Wstąpił do Polskich 
Sił Zbrojnych we Włoszech 17 XII 1944. Walczył 
o Bolonię. Odznaczony Italy Star i War Medal 
1939-1945. Do kraju powrócił z Wielkiej Brytanii 
26 V 1947. JD

ŁUKASZCZYK ZYGMUNT, ur. 11 VI 1961, 
Żory; wojewoda śląski. W 1985 ukończył stu-
dia z zakresu fizyki na Wydziale Matematyki, Fi-
zyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Po studiach podjął pracę nauczyciela fizyki 
w Zespole Szkół Budowlano-Usługowych w Żo-
rach. Jest także absolwentem Studium Podyplo-
mowego Gospodarka samorządowa na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Studiów Podyplo-
mowych Prawno-Samorządowych PAN, Studiów 
Podyplomowych Wycena nieruchomości w Wyż-
szej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodo-
wych w Warszawie i Podyplomowych Studiów 
Menadżerskich na Uniwersytecie Warszawskim. 
W latach 1998-2002 pełnił funkcję z-cy przewod-
niczącego, a w 2006-07 wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej – do momentu powołania na sta-
nowisko wojewody śląskiego. W kadencji przypa-
dającej na 2002-04 był aktywnym radnym działa-
jącym w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bu-
dżetu Miasta oraz komisji rewizyjnej. W 1999 
objął stanowisko dyrektora zespołu przekształ-

Ł
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Zygmunt Łukaszczyk



198 

ceń strukturalnych, a po dwóch latach wicepre-
zesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W tym 
czasie był także dyrektorem Biura Restruktury-
zacji, Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Ka-
pitałowej w JSW S.A. W 2006 został prezesem 
Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badaw-
czego, spółki powiązanej z JSW S.A. W latach 
2001-05 był prokurentem JSW S.A. W 1998 zdał 
egzamin na członków rad nadzorczych w spół-
kach Skarbu Państwa. Ma licencję zawodową za-
rządcy nieruchomości i jest arbitrem rozpatru-
jącym odwołania wnoszone w postępowaniach 
o udzielenie zamówień publicznych. Wojewo-
da śląski ma żonę Aleksandrę i córkę Karolinę. 
Jest zapalonym żeglarzem – posiada patent ster-
nika jachtowego. Jest także harcerzem i przewod-
niczy Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
Aktywny działacz – początki tej działalności mia-
ły miejsce w 1989 w Żorskim Komitecie Oby-
watelskim „Solidarność”. Jako członek komitetu 
przyczynił się do przyspieszenia przemian poli-
tycznych i społeczno-gospodarczych w mieście. 
W V 1990 po wygraniu wyborów do Rady Miasta 
przez Żorski Komitet Obywatelski Zygmunt Łu-
kaszczyk zdobył mandat radnego. Funkcję radne-
go pełnił również w kolejnych kadencjach, do cza-
su powołania na stanowisko wojewody śląskiego, 
to jest do 27 XI 2007. Zygmunt Łukaszczyk szyb-
ko awansował na zastępcę, a następnie na Prezy-
denta Miasta Żory. Funkcję tę pełnił w latach 
1990-98, w tym samym czasie będąc również ak-
tywnym członkiem Zarządu Województwa Kato-
wickiego. Dzięki jego inicjatywie zapadły decyzje 
o powstaniu Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej na tzw. polu warszowickim, skomuna-
lizowaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji, sprywatyzowaniu Fadom, 
Erg i ZWUS oraz bezkonfliktowym zlikwido-
waniu KWK Żory. Z Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Rybniku wydzielono Urząd Pracy w Żorach.
Wiele zmieniło się również w życiu kultural-
nym, oświatowo-edukacyjnym i sportowym mia-
sta. Żory nawiązały międzynarodową współpra-
cę z węgierskim miastem Mezőkövesd. Powstały 
nowe miejsca upamiętniające ważne dla regionu 
wydarzenia historyczne, m.in. obelisk poświęcony 
pamięci zbrodni katyńskiej oraz „marszowi śmier-
ci”, a także tablica upamiętniająca pobyt marszał-
ka Józefa Piłsudskiego na terenie Żor. Została 
wydana Historia miasta Żory autorstwa dr. Augu-

styna Weltzela, przetłumaczona z języka niemiec-
kiego, oraz opracowanie poświęcone podob-
nej tematyce zatytułowane Żory. Zarys dziejów. 
Renowacji poddano przejęty od górnictwa basen 
miejski, rozpoczęła się również budowa hali wi-
dowiskowo-sportowej, finansowana ze środków 
obligacji wyemitowanej przez miasto. Powstały 
nowe kluby sportowe, usamodzielnione zosta-
ło Muzeum Miejskie oraz wydzielony ze struk-
tur ZTK – Zakład Budynków Mieszkaniowych.
Przemianie uległa również służba zdrowia, któ-
ra przy udziale znacznych środków finansowych 
poddana została restrukturyzacji. Powstała inicja-
tywa stworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Zygmuntowi Łukaszczykowi udało się zaan-
gażować w działania radnych wszystkich ugru-
powań politycznych reprezentowanych w Ra-
dzie Miasta. Jako pierwszy obywatel miasta zo-
stał uhonorowany Złotą Odznaką Za Zasługi dla 
Woj. Śląskiego. bw

ŁUŻNIAK JUSTYNA, dyrektor Ośrodka Re-
habilitacyjno-Wychowawczego w latach 1995-
2002. um

ŁUŻNIAK KAROL, ur. 9 VI 1950, Kraków; 
poseł na Sejm RP; działacz NSZZ „Solidar-
ność”; mieszkaniec Żor od początku lat 70. XX 
w. W 1970 ukończył Technikum im. M. Thubera 
w Gdyni. W latach 1970-72 technolog w Rybnic-
kich Zakładach Wyrobów Metalowych Huta „Si-
lesia”, 1972-76 energetyk w Kopalni Węgla Ka-
miennego „Dębieńsko”. Od 1976 sztygar zmia-
nowy pod ziemią w kopalni „Krupiński”. Od 
VIII 1980 członek NSZZ „Solidarność”, począt-
kowo wiceprzewodniczący, a od 1989 przewodni-
czący Komisji Zakładowej w KWK „Krupiński”. 
W latach 1991-97 członek Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „S”, w 1993-98 przewodniczą-
cy Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamienne-
go NSZZ „S”. W przeszłości pełnił również wie-
le innych funkcji. Był m.in. posłem na Sejm RP, 
członkiem Sejmowej Komisji Gospodarki, wice-
przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury Fi-
zycznej i Turystyki, radnym Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego i członek Prezydium Sekcji Krajo-
wej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „S”. 
Autor Górniczego Pakietu Socjalnego. Jego żona 
Dorota jest nauczycielką, ma cztery córki: Mał-
gorzatę, Justynę, Hannę i Karolinę. JD

Ł
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ŁYPEK SYLWIN, ur. 6 II 1895, Będzin, zm. 
16 IV 1977, Kraków; lekarz ogólny; społecznik. 
Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Po złożeniu 
matury w 1916 pracował jako sanitariusz w szpi-
talu, następnie 5 XI 1918 ochotniczo wstąpił 
do Wojska Polskiego w Mińsku Mazowieckim. 
Uczestnik bitwy pod Lwowem przeciwko Armii 
Czerwonej. W wolnej Polsce skierowany przez 
władze wojskowe na Wydział Lekarski Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W II 1921 oddelegowa-
ny do zabezpieczenia sanitarnego plebiscytu gór-
nośląskiego i III powstania śląskiego. Jako pod-
porucznik zorganizował kompanię sanitarną nr 
4, a następnie był komendantem pociągu ewa-
kuacyjnego nr 3 z miejscem postoju w Lubliń-
cu. W tamtejszym szpitalu polowym asystował 
przy zabiegach operacyjnych i ewakuując ran-
nych m.in. do Poznania. Za udział w III powsta-
niu śląskim otrzymał Śląski Krzyż Walecznych. 
Po powrocie na studia w 1925 otrzymał dyplom 
lekarza. W tym samym roku zawarł związek mał-
żeński z Jadwigą Jedyńską. Był związany umo-
wą, że w zamian za skierowanie na studia i pań-
stwowe stypendium przez 3 lata będzie pracował 
w wojskowych szpitalach. W mundurze pozostał 
o wiele dłużej. Zaraz po studiach został skiero-
wany do wojsk saperskich w Lidzie, gdzie pra-
cował 2 lata, potem rok w Szpitalu Wojskowym 
w Kielcach, następnie był lekarzem bataliono-
wym w Staszowie Kieleckim, a w latach 1930-39 
w Brzeżanach (b. woj. lwowskie) naczelnym leka-
rzem 51 Pułku Piechoty w randze majora. Brał 
udział w kampanii wrześniowej. Po rozbrojeniu 
pułku w X 1939 przekroczył w Zakopanem pol-
ską granicę i dostał się na Węgry, gdzie praco-
wał jako lekarz w obozie dla internowanych. 25 
IV 1940 przedostał się do Francji, a 23 VI 1940 
wylądował w Anglii. Otrzymał przydział do 1 
Dywizji Pancernej gen. Maczka w Szkocji, gdzie 
w charakterze lekarza wojskowego był do końca 
wojny. Wiosną 1947 powrócił do Polski i 15 VII 
1947 osiedlił się w Żorach, gdzie pracował jako 
lekarz rejonowy. Kierownik ukończonej w 1949 
odbudowy zniszczonej willi przy ul. Dworco-

wej 12, przeznaczonej na Miejski Ośrodek Zdro-
wia. Pracował też w gabinecie lekarskim przy LO 
oraz zajmował się higieną pracy. Badał kierow-
ców i nowo przyjmowanych pracowników. Od 
VII 1959 do IX 1962 oprócz pracy w Przychod-
ni Rejonowej nr 1 (zwanej pierwotnie Miejskim 
Ośrodkiem Zdrowia), powierzono mu funk-
cję Kierownika Przychodni Obwodowej w Ryb-
niku. Był faktycznie zastępcą Kierownika Wy-
działu Zdrowia do spraw lecznictwa otwarte-
go. Do jego obowiązków należało nadzorowa-
nie wszystkich przychodni rejonowych w powie-
cie. Był również radnym miejskim, a także prze-
wodniczącym Komisji Zdrowia. „Człowiek Żor” 
powojennego szesnastolecia według rybnickie-
go tygodnika „Nowiny”. Latem 1970 odszedł 
na emeryturę i przeniósł się do Krakowa, gdzie 
mieszkała z rodziną młodsza z jego córek, i ku-
pił maleńkie mieszkanie – dorobek całego ży-
cia. W 1976 wyróżniono go tytułem Zasłużony 
dla Miasta Żory. Pochowany na Cmentarzu Ra-
kowickim. W pamięci wielu żorzan pozostał le-
karzem-społecznikiem, „żorskim doktorem Ju-
dymem”. JD

ŁYSOŃ FRANCISZEK, mieszkaniec Żor; 
aresztowany 5 VII 1942 i przekazany do KL Au-
schwitz. Zwolniony z obozu 15 XI 1942. JD

ŁYSÓWKA, nazwa topograficzna wzniesienia 
w sołectwie Rogoźna. MW

ŁYTKOWSKI STEFAN, ur. 13 VIII 1899, Cza-
stary woj. łódzkie, zm. 12 X 1983, Żory; lekarz; dłu-
goletni dyrektor żorskiego szpitala i radny Miejskiej 
Rady Narodowej, współzałożyciel → Towarzystwa 
Miłośników Miasta Żory. W 1928 ukończył studia 
medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie, uzyskując dyplom lekarza. Tego samego 
roku rozpoczął pracę w szpitalu w Rudzie Śląskiej. 
Od 1929 pracował w szpitalu w Żorach, pełniąc 
równocześnie funkcję lekarza okręgowego. Po kil-
ku latach pracy w żorskim szpitalu został jego dy-
rektorem. Społecznik – jeszcze przed wojną otrzy-

Ł
Stefan ŁytkowskiSylwin ŁypekKarol Łużniak



200 

mał Srebrny Krzyż Zasługi. We IX 1939 wyjechał 
do rodziny pod Warszawą, unikając w ten sposób 
aresztowania przez Gestapo. Przez cały okres oku-
pacji hitlerowskiej pracował jako chirurg w polskim 
szpitalu na Lesznie i dorywczo w innych szpitalach 
warszawskich. W czasie powstania warszawskiego 
leczył w powstańczym szpitalu na Żoliborzu, a po 
upadku powstania przeniósł się na krótko na wieś 
pod Sochaczewem. Za udział w powstaniu otrzy-
mał Medal za Warszawę 1939-1945 (Obrońcom, 
Bojownikom, Oswobodzicielom) i Krzyż Powstań-
ców Warszawy. W 1945 przyjechał na Śląsk i został 
dyrektorem szpitala w Katowicach, pracując w nim 
do końca 1946. Do Żor powrócił 1 I 1947, obej-
mując funkcję dyrektora szpitala, prawie całkowicie 
zniszczonego działaniami wojennymi. Dzięki jego 
staraniom budynek lecznicy został odbudowany, 
wyposażony i oddany do  użytku 20 IX 1948. Po 
przejściu na emeryturę nadal pracował, prowadząc 
przychodnię lekarską dla pracowników PKP, był 
wieloletnim radnym żorskiej MRN, a w 1967 został 
jednym z założycieli TMMŻ. Oprócz wcześniej 
wymienionych odznaczeń otrzymał Złoty Krzyż 
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski i Odznakę Za wzorową pracę w służbie 
zdrowia. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 100/12/91 
z 22 III 1991 ulicę, przy której mieszkał, nazwano 
ul. Stefana Łytkowskiego. BK

M
 

MACHALICA URSZULA, ur. 1 VII 1966, Ryb-
nik; od 2002 dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Żorach. Wspiera istniejące i inicjuje 
nowe formy współpracy z instytucjami za granicą 
(wymiany szkolne, projekty międzynarodowe). Za-
inicjowała i nadzorowała wydanie broszury na te-
mat projektów Comeniusa w Żorach. Była współ-
autorką publikacji Praktyczna retoryka dla nauczycieli 
i uczniów (2004). W roku szkolnym 2005/2006 z oka-
zji święta patrona szkoły zorganizowała sesję po-
pularnonaukową połączoną z odsłonięciem tablicy 
pamiątkowej „W hołdzie nauczycielom i uczniom 
Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Karola 
Miarki w Żorach, którzy zginęli w latach 1939-45”. 
W związku z obchodami jubileuszu 85-lecia szkoły 
była współautorką książki I Liceum Ogólnokształcące 

im. K. Miarki – szkoła z tradycjami (2007). Zainicjo-
wała utworzenie klasy dwujęzycznej w Gimnazjum 
nr 1 (2005) oraz w I Liceum Ogólnokształcącym 
(2008). Autorka koncepcji innowacji pedagogicz-
nej w Gimnazjum nr 1 zatytułowanej „Uczymy 
się przez doświadczenie”. W związku z obchoda-
mi Dni Patrona Szkoły zainicjowała tzw. „Urodzi-
ny Miarki”, przygotowując sesje popularnonauko-
we z udziałem pracowników naukowych uczelni 
wyższych, przedstawicieli władz miasta, KO, OKE 
oraz środowiska nauczycieli, rodziców i uczniów. 
W tradycję szkoły wpisały się również organizowa-
ne corocznie dla uczniów, rodziców i absolwentów 
Festyny Miarkowe. Zebrane podczas nich pienią-
dze przekazywane są na potrzeby szkoły. Otrzyma-
ne nagrody: Prezydenta Miasta Żory w 2000 i 2004, 
Śląskiego Kuratora Oświaty w 2005, Ministra Edu-
kacji Narodowej w 2008. MW

MACIEJOŃCZYK PAWEŁ, ur. 21 I 1913, zm. 
30 I 2003, Świerklany; nauczyciel; wieloletni dy-
rektor szkoły; Honorowy Członek Sekcji Eme-
rytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Żorach; mieszkaniec Osin. Seminarium 
Nauczycielskie ukończył w Tarnowskich Górach. 
Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1934 w pow. tar-
nogórskim, a do ZNP wstąpił w 1936. Po trwa-
jącej ponad siedem lat tułaczce wojennej rozpo-
czął pracę nauczycielską w Zasadniczej Szkole 
Górniczej w Czerwionce. W latach 1952-73 był 
dyrektorem Zasadniczej Szkoły Górniczej w Ryb-
niku-Boguszowicach. Najstarszy członek ZNP 
w Żorach, uznany przez związkowców tytułem 
Honorowego Członka Sekcji Emerytów i Renci-
stów. BK

MAGDA ZBIGNIEW, Komendant Straży Miej-
skiej w okresie od 1 IX 1992 do 20 VI 1995. um

MAJCZAK JADWIGA, dyrektor Przedszkola nr 
4 w latach 2003-08. bw

MAKOSCH MICHAEL IGNAZ, ur. 1755, 
Żory, zm. 1822, Żernica; ksiądz; cysters. Uczył się 
w Cieszynie i Żorach. W 1717 studiował filozofię 
we Wrocławiu, a następnie wstąpił do klasztoru cy-
stersów w Rudach, przyjmując imię zakonne Mi-
chał. W 1784 otrzymał święcenia kapłańskie. Po-
czątkowo był w klasztorze piwnicznym; w latach 
1787-90 uczył retoryki, poezji i składni w szkole 
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klasztornej. Od 1798 był duszpasterzem w Macio-
wakrzach. W latach 1800-03 pracował w klasztorze. 
W 1804 został proboszczem w Żernicy. JD

MAKULA JERZY, ur. 29 IX 1952, Żory; pilot; 
syn Stefana i Ireny Makulów. Ukończył Technikum 
Górnicze w Rybniku i przez trzy lata pracował 
w kopalni. W 1969, jako siedemnastoletni miłośnik 
samolotów, rozpoczął szkolenie na lotnisku spor-
towym w pobliskich Gotartowicach. Po kilku la-
tach został szefem wyszkolenia lotniczego w Aero-
klubie Gliwickim. Tam też po raz pierwszy spotkał 
sie z akrobacją. W 1979 zdobył pracę w liniach lot-
niczych LOT jako pilot linii krajowych. Na arenie 
międzynarodowej zaistniał w 1983, kiedy wspólnie 
z kolegami, Bednorzem i Szufą, uzyskali drużyno-
wo bardzo dobry wynik na pierwszych zawodach 
lotniczych zorganizowanych w Niemczech. Dwa 
lata później, w 1985 zostały zorganizowane I Mi-
strzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej w Au-
strii, gdzie dał się poznać jako najlepszy. Kolejne 
Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbywały 
się w Polsce, w Niemczech i ponownie w Polsce. 
Za każdym razem Jerzy Makula był niepokonany. 
Piąte Mistrzostwa Świata odbyły się w Holandii 
i Jerzy Makula zdobył po raz piąty z rzędu tytuł 
Mistrza Świata w Akrobacji Szybowcowej na szy-
bowcu „FOX”, którego sam był współkonstruk-
torem. Był sześciokrotnym mistrzem świata i wie-
lokrotnie mistrzem Europy w akrobacji szybowco-
wej, a w 1997 zdobył w Turcji złoty i srebrny medal 
na olimpiadzie lotniczej. Jako doświadczony pilot 
Polskich Linii Lotniczych „LOT” prowadzi naj-
większy samolot transkontynentalny Boeninga 767 
ER na liniach międzynarodowych. Posiada licencję 
japońską, nowozelandzką i amerykańską. Członek 
Aeroklubu ROW w Rybniku-Gotartowicach. JD

MAKULA TADEUSZ, ur. 10 III 1950, Gole-
szów; proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Zbawiciela od 1 II 1976. Oprócz codziennej po-
sługi duszpasterskiej i katechetycznej na rzecz wier-
nych w parafii przeprowadził generalny remont za-
bytkowego kościoła, plebanii i domu parafialnego. 

Członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce; Prezes Zarządu Bratniej Pomocy 
im. Gustawa Adolfa (organizacja działa w ramach 
Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce, zajmuje się pomocą finansową na rzecz 
parafii ewangelickich w całym kraju); członek Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Gustav-Adolf-Werk 
w Lipsku. bw

MALEC EWA, Naczelnik Wydziału Zasobów 
Ludzkich i Inicjatyw Lokalnych UM od 15 VI 
1991 do 8 VII 1992; Kierownik Referatu Loka-
lowego UM od 9 VII 1992 do 14 II 1999; Na-
czelnik Wydziału Lokalowego UM od 15 II 1999 
do 31 XII 2001. um

MAŁECKI ALFONS, dyrektor Gimnazjum 
i Liceum w Żorach w latach 1931-35. Uczył łaci-
ny i języka niemieckiego, brał czynny udział w po-
wstaniach śląskich. MW

MAŁEK BOGDAN, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 16 w latach 1992-98. um

MAŃKA-BŁASZCZYK ZOFIA, ur. 12 V 1957, 
Rybnik; dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycz-
nej II stopnia i Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Żorach od 1 IX 2005. Powołała do ży-
cia Żorską Orkiestrę Kameralną. bw

MARCINIAK LUCYNA, ur. 11 VI 1954; od 1 
III 1999 Kierownik Referatu Ewidencji Ludności 
i Dowodów Osobistych; członek zespołu audy-
torów wdrażających i utrzymujących system ISO 
9001:2000 w UM. um

MARCINIEC ANDRZEJ, radny Rady Miasta 
od 3 XI 1998 do 10 X 2002; dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury w okresie od 1 I 2003 do 31 
VIII 2004; założyciel i dyrygent chóru → „Voce 
Segreto”. um

MARCOL HALINA, kierownik Zespołu ds. Za-
mówień Publicznych UM od 1 II 1997. um
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MARCOL KAROL, mieszkaniec Żor; uczestnik 
powstań śląskich; aresztowany w pierwszych dniach 
okupacji niemieckiej, przetrzymywany w więzieniu 
w Rybniku, skąd po jakimś czasie został zwolniony. 
Nieznane są jego dalsze losy. JD

MAREK MYŚLIWIEC, firma zajmująca się bu-
dową i wyposażeniem stacji paliw na terenie Polski, 
Litwy, Ukrainy i Białorusi. Laureat Nagrody Miej-
skiej → Phoenix Sariensis za 1999. Firma regular-
nie otrzymuje nagrody na targach „Stacja Paliw”, 
posiada Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, 
tytuł Asa Przedsiębiorczości oraz certyfikat jakości 
ISO 9002. TG

MARKITOŃ KAROL, ur. ?, zm. 6 XII 1940; 
mieszkaniec Żor; urzędnik magistracki; aresz-
towany w 1940 i przekazany do KL Mauthau-
sen-Gusen, gdzie zginął. Brak innych informacji 
o tym więźniu. JD

MARKLOWSKA ZOFIA, ur. 14 I 1965, Krzy-
żowice; dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 7 w Żorach od IX 2007; poprzednio wi-
cedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
7 w Żorach w latach 1997-2007; sekretarz sto-
warzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Siódemka”(od 2004). Osiągnięcia: współ-
tworzenie i obsługa księgowa Żorskiego Cen-
trum Regionalnego, 3 Nagrody Prezydenta Mia-
sta w latach 1996-2002. MM

MAROSZEK WOJCIECH, ur. 3 II 1974, Kato-
wice; radny Rady Miasta w latach 2002-08; przewod-
niczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budże-
tu Miasta; w latach 2003-07 dyrektor Biura Związku 
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku; kandydat 
w wyborach na Prezydenta Miasta w 2006; współza-
łożyciel Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Pro-
gres” (prezes w okresie 2001-05); inicjator i organi-
zator m.in. Letnich Spotkań Teatralnych. Doprowa-
dził do rozdziału części środków unijnych bez kon-
kursu (Programy Rozwoju Subregionu). bw

MARSZOLIK FRANCISZEK, ur. 29 X 1931, 
Żory; członek, a następnie przewodniczący Samo-
rządu Dzielnicy Kleszczówka; radny Rady Miasta 
II kadencji (1994-98); przewodniczący Komisji 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. Po 2004 ze 
względu na wiek zrezygnował z dalszej pracy spo-
łecznej. bw

MARZĘDA DOROTA, rzecznik prasowy UM 
od 9 III 2009. Zastąpiła na tym stanowisku → To-
masza Góreckiego po jego przejściu do → Mu-
zeum Miejskiego. um

MASARCZYK ANTONI, ur. 17 II 1932, Tar-
nowskie Góry; w latach 1989-99 budowniczy ko-
ścioła w Rowniu; proboszcz parafii Rowień; miesz-
kaniec Żor. Uczęszczał do gimnazjum i liceum 
w rodzinnym mieście. Po maturze (1950) wstąpił 
do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krako-
wie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym 
UJ. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa 
Zdzisława Golińskiego. Pracę magisterską obro-
nił na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
Był wikariuszem m.in. w Bielszowicach, Orzego-
wie, Istebnej i Boguszowicach. W latach 1964-99 
proboszcz nowo powstałej parafii w → Rowniu, 
współautor książki Moje gniazdo, w której opisał 
m.in. fakt postawienia krzyży w Rowniu i na Fol-
warkach (w latach 1856, 1890, 1902) świadczący 
o głębokiej religijności Rowian, sięgającej czasów 
Kulturkampfu (czasy Bismarcka), a także odpo-
wiedzialną postawę boguszowickich księży, spra-
wujących opiekę duszpasterską nad mieszkańcami 
(nim została powołana parafia), którzy gromadzi-
li się przed wybudowaniem nowej świątyni w ka-
plicy pochodzącej z lat 20. XIX w. W 1999 prze-
szedł na emeryturę. W 2000 mianowany przez ks. 
arcybiskupa Damiana Zimonia kanonikiem hono-
rowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. bw

MASŁOWSKA GERTRUDA, ur. 7 III 1908, 
Żory, zm. ?; więźniarka obozów koncentracyjnych; 
córka Teofila i Marty z d. Herok. Po ukończeniu 
ośmiu klas szkoły powszechnej pomagała rodzi-
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com w gospodarstwie rolnym. Zawarła związek 
małżeński w 1927. W okresie okupacji niemieckiej 
razem z mężem była zaangażowana w działalność 
konspiracyjną – pełniła funkcję łączniczki. Od 
XII 1939 pomagała znajdować schronienie ukry-
wającym się Polakom. Aresztowana 12 II 1943 za 
przynależność do AK, została przekazana do KL 
Auschwitz, gdzie przebywała w czasie śledztwa 
w bloku 2a. W dniu 16 III 1943 została skiero-
wana do obozu jako więźniarka nr 38423. Stam-
tąd przetransportowano ją w 1944 do KL Ravens-
brück i zarejestrowano jako więźniarkę nr 55839. 
Mimo ciężkich warunków, jakie panowały w obo-
zie, przeżyła i doczekała się wyzwolenia przez woj-
ska amerykańskie w dniu 29 IV 1945. Powróci-
ła do domu, a po rekonwalescencji podjęła pracę 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. JD

MASŁOWSKI ANTONI, ur. 4 VI 1945, Borynia, 
zm. 12 IV 1999, Żory; żużlowiec; od 1968 miesz-
kaniec → Osin (obecnie dzielnica Żor). W latach 
1963-73 czynnie uprawiał swój sport w klubie Gór-
nik Rybnik (przemianowanym w 1965 na ROW 
Rybnik). W tym okresie brał udział indywidual-
nie w młodzieżowych i seniorskich Mistrzostwach 
Polski. Zajął 4. miejsce w cyklu turniejów młodzie-
żowych o „Srebrny Kask”, zdobył sześciokrotnie 
tytuł Drużynowego Mistrza Polski (1965, 1966, 
1967, 1968, 1970, 1972) oraz w tych samych mi-
strzostwach dwukrotnie 3. miejsce. W 1973 pod-
czas ćwierćfinału Indywidualnych Mistrzostw Pol-
ski w Toruniu uległ poważnemu wypadkowi. Po 
zakończeniu kariery zdobył uprawnienia sędziego 
wirażowego i kierownika parku maszyn. GB

MASŁOWSKI JÓZEF, mieszkaniec Osin; 
uczestnik III powstania śląskiego w 5 kompanii II 
batalionu w pułku żorskim. Poległ w 1921 w walce 
o Paruszowiec. JD

MASŁOWSKI KAROL, ur. 1 I 1904, Podle-
sie Pszczyńskie, zm. ?; mieszkaniec Żor; wię-
zień obozu koncentracyjnego; syn Jana i Wik-

torii z d. Machulec. Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej w` latach 1917-30 pracował w „Hu-
cie Pawła” w Żorach, a jednocześnie uczęszczał 
do trzyletniej szkoły zawodowej. Członek Towa-
rzystwa Śpiewaczego „Feniks”. Był zaangażowa-
ny podczas akcji plebiscytowej, brał udział w II 
i III powstaniu śląskim. W III powstaniu śląskim 
walczył w 6. kompanii II baonu 13 Pułku Po-
wstańczego (żorskiego) – został ranny. Odzna-
czony Śląskim Krzyżem Powstańczym. 
W 1927 zawarł związek małżeński z Gertrudą 
z d. Kieczka. W tym samym roku otworzył wła-
sny warsztat usługowo-reparacyjny maszyn rol-
niczych (warsztat ten prowadził do czasu aresz-
towania). Od XII 1939 do II 1943, pod pseu-
donimem „Filhauer”, kierował opieką społecz-
ną w żorskiej placówce ZWZ/AK. Organizował 
pomoc dla rodzin, których członkowie zginę-
li lub doznali innych represji ze strony okupan-
ta, udzielał także pomocy ukrywającym się przed 
okupantem. Aresztowany 12 II 1943 i przekaza-
ny do KL Auschwitz, a na okres śledztwa osa-
dzony w bloku 2a. Następnie przekazany na po-
byt w obozie i zarejestrowany jako więzień nr 
114722. Przebywał w obozie do ostatnich dni 
jego funkcjonowania. Został wyzwolony przez 
Armię Czerwoną. JD

MATERKOWSKI MARIAN, ur. 1923, Ko-
przywnica k. Sandomierza, zm. 1 VII 1946; syn 
Antoniego. Odbywał zasadniczą służbę wojsko-
wą w jednostce na terenie miejscowości Koź-
le k. Kędzierzyna. W związku z przygotowa-
niami do referendum ludowego na dzień 30 VI 
1946 został rozkazem skierowany do Żor i tam 
ochraniał lokal głosowania. Stojąc na posterun-
ku, został podczas referendum skrytobójczo 
ostrzelany. Zmarł w wyniku zadanych ran. Zo-
stał pochowany na miejscowym cmentarzu pa-
rafialnym. JD

MATERZOK ANITA, Kierownik Referatu 
Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwesty-
cji od 1 VIII 2008.  um
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MATEUSIAK ELŻBIETA, dyrektor Przed-
szkola nr 13 w latach 1992-98. um

MAZUR KRZYSZTOF, radny Rady Miasta od 
3 XI 1998 do 10 X 2002. um

MAZUREK PAWEŁ ANTONI, ur. 1687 
(1688), Racibórz?, zm. 1749, Wrocław; pleban 
żorski w latach 1720-28. Zapewne pochodził z ro-
dziny mieszczańskiej. Niższe święcenia kapłańskie 
przyjął we Wrocławiu w 1710, a w dwa lata póź-
niej wyższe świecenia kapłańskie. Duszpasterską 
posługę sprawował we Frydlandzie (dziś Korfan-
tów). Następnie był wikarym w Raciborzu, gdzie 
został altarystą bractwa literackiego (maryjnego), 
a następnie został notariuszem w kapitule kole-
giackiej (1717). We IX 1720 został wyniesiony 
na probostwo w Żorach, gdzie także objął urząd 
archiprezbitera żorskiego. Jako biegły kanceli-
sta i notariusz uporządkował archiwum kościel-
ne parafii i zebrał, a następnie odpisał najcenniej-
sze dyplomy, tworząc zachowaną do dziś księgę 
archiprezbiteratu żorskiego (istnieje egzemplarz 
w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu). 
W 1723 parafia pod jego zarządem była wizyto-
wana przez archidiakona Karola von Stingelheim. 
W I 1728 proboszcz został wyniesiony do god-
ności kustosza kolegiaty raciborskiej. W listopa-

dzie zrzekł się piastowania urzędu plebana żor-
skiego. Dwa lata później w II 1730 został uszlach-
cony przez cesarza Karola VI. Został komisarzem 
biskupim na księstwo raciborskie (1736). MW

MENSEN JAKUB, ur. ?, Żory, zm. 1673, Żory; 
proboszcz żorski w latach 1667-73. Pochodził 
z żorskiej rodziny mieszczańskiej. Jako pierwsze 
z probostw objął parafię w Kopienicy, gdzie jest 
wzmiankowany w 1655. Jednakże służba na tej pa-
rafii nie była dla niego pomyślna. Latem 1666 pro-
sił Kamerę Śląską o przeniesienie na opróżnioną 
parafię Zalesie. Został administratorem w Zalesiu, 
lecz dowiedziawszy się o chorobie plebana żorskie-
go Hallacza, zrezygnował z tej parafii i uzyskując 
poparcie magistratu rodzinnego miasta, jeszcze za 
życia starego plebana objął parafię w końcu 1667. 
Na parafii pozostał do śmierci. MW

MENTLIK KRZYSZTOF, ur. 14 IV 1968, Ryb-
nik; radny Rady Miasta Żory kadencji 2006-10; 
przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej; członek Komisji Kultury, Sportu 
i Młodzieży; członek Komisji Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego; członek Zespołu Konsultacyjno-
Opiniującego; członek Zespołu ds. Przyznawania 
Stypendiów Sportowych; członek zarządu dziel-
nicy Baranowice kadencji 2000-04; przewodniczą-
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cy Rady Dzielnicy Baranowice kadencji 2004-08; 
przewodniczący Rady Dzielnicy Baranowice ka-
dencji 2008-12; były wiceprezes, a obecnie członek 
Ludowego Klubu Sportowego Baranowice. bw

MĘSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE, 
w 1875 liczyło ponad 70 członków. Koncertowa-
ło na rzecz kasy finansującej budowę wieży kościo-
ła ewangelickiego. Z początkiem 1885 członkami 
zarządu byli sędziowie okręgowi Hilliges i Rother. 
W tym czasie chór zgłosił swój akces do górnoślą-
skiego związku śpiewaczego. Związek ds. Upięk-
szania Miasta przedstawił 6 V 1883 własny statut 
i wybrał zarząd w osobach: przewodniczący: sę-
dzia urzędowy Schumann, drugi przewodniczący: 
dr Thienel, skarbnik: poczmistrz Wenge, sekretarz: 
Groeger, ławnik: burmistrz Majorke, rewizorzy ra-
chunkowi: główny nauczyciel Braschke i sekretarz 
poczty Wienschirs. Miesięczna składka członkow-
ska wynosiła 25 fenigów. Na walnym zebraniu 1 
VII 1884 w ogrodzie Nossola zatwierdzono nastę-
pujące przedsięwzięcia:1. budowę pawilonu w Dę-
binie według projektu królewskiego budowniczego 
Krugera; 2. wykonanie promenady do lasu miej-
skiego; 3. pozłocenie końcówek oraz figurek anio-
łów w kracie okalającej statuę św. Jana ustawioną 
na rynku, a wykonaną jako dar przez Hutę Pawła. 
MW

MIASTA PARTNERSKIE, miasta zagraniczne, 
z którymi Żory podpisały akty partnerstwa. Spre-
cyzowane są w nich zasady współpracy, przede 
wszystkim w zakresie wymiany kulturalnej, oświa-
towej i sportowej. Obecnie (XII 2009) obowiązują 
akty partnerstwa z 4 miastami: Mezőkövesd z Wę-
gier, Kamp-Lintfort z Niemiec, Pasvalys z Litwy 
i Montceau-les-Mines z Francji. W 1991 podpisano 
także umowę z holenderskim miastem Binenmaas, 
jednak z powodu braku woli współpracy ze stro-
ny holenderskiego partnera zaniechano kontaktów. 
Rozmowy o podpisaniu aktu partnerstwa toczyły 
się także z przedstawicielami duńskiego miasta Ha-
derslev, jednakże zakończyły się one niepowodze-
niem.

Mezőkövesd, liczące nieco powyżej 20 tys. miesz-
kańców węgierskie miasto położone 20 kilome-
trów na wschód od Egeru, (150 kilometrów od Bu-
dapesztu), 50 kilometrów na południe od Miskolca. 
Jego początki sięgają XIV w. Do najbardziej zna-
nych wydarzeń z jego dziejów można zaliczyć prze-
chowywanie w miejscowej parafii korony Świętego 
Stefana w czasie wojen napoleońskich, gdy wojska 
francuskie zaatakowały i pobiły Austrię (cesarz Au-
strii w tym czasie był jednocześnie królem Węgier). 
Zarówno samo miasteczko, jak i jego najbliższe 
okolice zamieszkiwał w przeszłości lud Matyo, któ-
rego tradycje kultywowane są do dziś. Jego zwycza-
je, stroje i sposób życia w dość dużym stopniu róż-
niły się od reszty ludności zamieszkującej okolice 
Egeru. Sąsiedzi nazywali ich Matyasami (Macieja-
mi – od króla Macieja Korwina, który nadał Me-
zőkövesd prawa miejskie). Stąd też wzięła się na-
zwa ludu – Matyo.
Historia kontaktów. 29 IX 1995 doszło w Żo-
rach do podpisania umowy o współpracy między 
miastem a węgierską miejscowością Mezőkövesd. 
Kilka miesięcy wcześniej prezydent Żor, którym 
wtedy był Zygmunt Łukaszczyk, poznał bur-
mistrza Mezőkövesd Gyorgy Herkelego – wraz 
z innymi przedstawicielami węgierskich samorzą-
dów przebywał on w Katowicach. Na spotkaniu 
u wojewody, w trakcie wzajemnego przedstawia-
nia się, burmistrz Mezőkövesd wykrzyknął za-
skoczony: „Żory – przecież tak się nazywa dziel-
nica w moim mieście!”. Obaj panowie przypadli 
sobie do gustu i postanowili przenieść prywat-
ną przyjaźń na grunt współpracy między samo-
rządami. Obecnie żaden z nich nie zajmuje już 
ówczesnych stanowisk, jednak obecny prezydent 
Żor Waldemar Socha z nowym burmistrzem Me-
zőkövesd Gyulą Halmaiem kontynuowali współ-
pracę. W tej chwili burmistrzem Mezőkövesd 
jest Andras Tallai. Wspólne kontakty można po-
dzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczają się 
wyjazdy poszczególnych zespołów artystycznych 
i sportowych, wymiany uczniów między szkołami, 
wzajemne wizyty członków ochotniczych straży 
pożarnych, czy nawet księży i ministrantów z pa-
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rafii w obydwu miastach. Druga kategoria to or-
ganizowane na przemian Dni Kultury Węgierskiej 
w Żorach i Dni Kultury Polskiej w Mezőkövesd. 
Do tej pory do Żor trzykrotnie przyjeżdżali wę-
gierscy artyści – zespoły muzyczne i taneczne, 
malarze prezentujący swe prace na wystawach 
w Miejskim Ośrodku Kultury. Węgrzy zaprezen-
towali też zbiory sztuki ludowej z muzeum Matyo 
w Mezőkövesd. Także trzykrotnie odbyły się już 
Dni Kultury Polskiej w Mezőkövesd. Oprócz żor-
skich zespołów ludowych, mażoretek, młodych 
artystów ze Szkoły Muzycznej czy znanej w całej 
Europie żorskiej grupie folkowej Carrantuohill, 
na estradzie na rynku Mezőkövesd wystąpili rów-
nież zaproszeni przez Żory artyści z filharmonii 
opolskiej i operetki gliwickiej.
Montceau-les-Mines, miejscowość i gmina we 
Francji, w regionie Burgundia, w departamencie 
Saône-et-Loire. Według danych na 1999 gminę 
zamieszkiwało 20 634 osób, a gęstość zaludnie-
nia wynosiła 1384 osoby/km2 (wśród 2044 gmin 
Burgundii Montceau-les-Mines plasuje się na 8. 
miejscu pod względem liczby mieszkańców, na-
tomiast pod względem powierzchni na miejscu 
569.).
Historia kontaktów. Wiosną 2006 przedstawi-
ciele Montceau-les-Mines odwiedzili nasze mia-
sto, a niedługo potem podjęli uchwałę o umowie 
partnerskiej. W tym samym roku to 21-tysięczne 
miasteczko obchodziło 150-lecie powstania, ale 
pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi już 
z 1266. Miasto leży w departamencie Saône-et-

Loire, na północ od Lyonu. Mieszkańcy Montce-
au-les-Mines są silnie związani z tradycjami górni-
czymi. Wydobycie węgla kamiennego trwało tam 
prawie 200 lat. W mieście żyje wiele osób pol-
skiego pochodzenia. To m.in. dlatego zapadła tu 
decyzja o nawiązaniu współpracy z polskim mia-
stem, zaś tradycje górnicze skierowały francuskie 
poszukiwania na Śląsk. Od kilkunastu lat Mont-
ceau rozwija się dynamicznie – powstają nowe 
miejsca pracy, niezwiązane już z przemysłem wy-
dobywczym. Zbudowano nowoczesny zespół ba-
senów, z którego korzystają nawet profesjonalni 
sportowcy. W czasie sesji żorskiej Rady Miasta, 
która odbyła się 31 VIII 2006, wyświetlono film 
promujący Montceau-les-Mines. Jego forma była 
nietypowa – o swoim mieście opowiadała jedna 
z najmłodszych mieszkanek. Po jego obejrzeniu 
radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nawiązaniu 
partnerstwa. Ma ono polegać przede wszystkim 
na wymianie młodzieży oraz współpracy w zakre-
sie edukacji, kultury i sportu. Umowę partnerską 
podpisała żorska delegacja samorządowa, której 
przewodniczył Prezydent Miasta Waldemar So-
cha w czasie pobytu w Montceau-les-Mines 24 IX 
2006.
Kamp–Lintfort, liczy około 40 tys. mieszkańców, 
leży w Północnej Nadrenii Westfalii, ok. 20 kilo-
metrów na północny zachód od Duisburga. Hi-
storia miejscowości sięga XII/XIII w. i jest zwią-
zana z istniejącym tam od czasów średniowiecza 
klasztorem cystersów. Prawa miejskie Kamp-
Lintfort otrzymało jednak dopiero w XX w., po 
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gwałtownym rozwoju miejscowości w wyniku 
otwarcia tam kopalni węgla kamiennego.
Historia kontaktów. Kontakt z władzami nie-
mieckiej miejscowości Kamp-Lintfort został na-
wiązany za pośrednictwem Domu Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej z Gliwic, który przeka-
zał Żorom informację, że samorząd tego mia-
sta chce nawiązać współpracę partnerską z mia-
stem w Polsce. Taką współpracę miasto to nawią-
zało już z miejscowościami w Wielkiej Brytanii 
i Francji. Chodziło o to, aby miejscowości miały 
ze sobą jak najwięcej wspólnego. Nic więc dziw-
nego, że wybór padł na Żory. Okazało się bo-
wiem, że podobieństw jest wiele. Kamp-Lintfort 
to także miasto związane historycznie z przemy-
słem górniczym, położone jest w pobliżu znacz-
nie większych od siebie miejscowości, posiada 
zbliżoną liczbę mieszkańców, podobnie jak Żory 
ma też znakomitą drużynę piłki ręcznej itp. 24 X 
2003 do Żor przyjechała delegacja władz samo-
rządowych Kamp-Lintfort. W jej skład wchodził 
burmistrz tego miasta dr Christoph Landscheidt, 
jego zastępca oraz trzech przedstawicieli ugru-
powań politycznych działających w tamtejszej 
Radzie Miejskiej. Delegacja spotkała się zarów-
no z Prezydentem Miasta Waldemarem Sochą, 
jak i przedstawicielami wszystkich klubów żor-
skiej Rady Miasta. W wyniku rozmów plenarnych 
obie strony wyraziły chęć doprowadzenia do for-
malnej współpracy obydwu miast przez podpisa-
nie umowy o zawiązaniu partnerstwa pomiędzy 
Kamp-Lintfort a Żorami. 16 XII 2003 Rada Mia-
sta Kamp-Lintfort, po zapoznaniu się z informa-
cjami na temat Żor przekazanymi im przez bur-
mistrza i pozostałych członków delegacji, jedno-
głośnie podjęła uchwałę aprobującą propozycję 
zawiązania partnerstwa pomiędzy Kamp-Lintfort 
a Żorami. Kilka dni później Rada Miasta Żory 

podjęła analogiczną uchwałę. 18 VI 2004 Żory 
podpisały umowę o partnerstwie z niemiec-
kim miastem Kamp-Lintfort, leżącym w landzie 
Północna Nadrenia Westfalia, w pobliżu grani-
cy holenderskiej. Oficjalna uroczystość podpisa-
nia umowy odbyła się w trakcie pobytu w Kam-
p-Lintfort delegacji żorskich władz samorządo-
wych. Podczas uroczystego posiedzenia tamtej-
szej Rady Miasta w imieniu Żor podpis złożył 
prezydent Żor Waldemar Socha, zaś ze strony 
niemieckiej burmistrz Kamp-Lintfort Christoph 
Landscheidt.
Pasvalys, miasto na Litwie o powierzchni 129 
tys. ha, w obwodzie poniewieskim, założone 
p.n.e. Liczba ludności wynosi około 8 700 miesz-
kańców, a ludność całego okręgu liczy 34 900 
osób. Ślady pierwszego osadnictwa u zbiegu rzeki 
Levuo i Svalia (obszar dzisiejszego miasta Pasva-
lys) pochodzą jeszcze sprzed naszej ery. W 1497 
Wielki Książę Litewski Aleksander Jagiellończyk 
Król Polski złożył obietnicę wzniesienia tutaj ko-
ścioła parafialnego i miasta mającego wspierać 
parafię (celem była też organizacja cotygodnio-
wych targów). Dzięki temu w okolicy powstało 
wiele karczm, warsztatów i punktów handlowych. 
W 1530 Wielki Książę Litwy Zygmunt Stary Król 
Polski potwierdził nadane wcześniej kościoło-
wi i miastu przywileje. W 1557 Pasvalys wpisało 
się do historii za sprawą podpisania tutaj sojuszu 
między Zygmuntem Augustem w władcą Inflant 
przeciwko Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu. 
W 1580 Stefan Batory zgodził się na włączenie 
Pasvalys do Kapituły Wileńskiej (struktura ko-
ścielna), zobowiązując jednocześnie Kapitułę 
do zorganizowania w Pasvalys szkoły parafialnej 
i odbudowy kościoła. W latach 20. XX w. otwo-
rzono w mieście gimnazjum i szkołę zawodową 
kupiecką i przemysłową. Obecnie w Pasvalys 
poza gimnazjum funkcjonują dwie szkoły pod-
stawowe. Na głównym placu miasta stoi monu-
ment świadczący o więziach Litwy i tego regionu 
ze Skandynawią i innymi państwami. TG

MIASTO I GMINA ŻORY, na mocy Rozpo-
rządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Te-
renowej i Ochrony Środowiska z 25 I 1977 nastą-
piło przyłączenie do Żor gminy Suszec i sołectwa 
Rój. Obszar utworzonego wspólnego organizmu 
administracyjnego wynosił 140,2 km², a liczba 
mieszkańców dochodziła do 40 000 osób. Mocą 
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ustawy z 29 XI 1972 o utworzeniu gmin rozdzie-
lono funkcje administracyjne od uchwałodaw-
czych. Organem zarządzającym Miejskiej Rady 
Narodowej został Naczelnik. Pierwszym Naczel-
nikiem Miasta i Gminy Żory został → Grzegorz 
Utrata. Na obszarze nowej jednostki administra-
cyjnej budowano dwie kopalnie węgla kamienne-
go: ZMP (potem KWK „Żory”) w Roju i KWK 
„Krupiński” w Suszcu, oddaną do użytku w 1983. 
Istniały tu następujące placówki oświatowe: 9 
szkół podstawowych, 11 przedszkoli i 3 szkoły 
ponadpodstawowe: Zasadnicza Szkoła Podsta-
wowa podległa Ministerstwu Górnictwa, Zasad-
nicza Szkoła Rolnicza podległa Ministerstwu Rol-
nictwa i Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki. 
Zwiększanie liczby miejsc pracy i budowa nowych 
osiedli mieszkaniowych sprawiły, że do 1982 dy-
namicznie zwiększała się liczba ludności Miasta 
i Gminy Żory: 1978 – 40 105, 1979 – 43 396, 1980 
– 47 484, 1981 – 53 056, 1982 – 56 816. Po pięciu 
latach, 1 X 1982 gmina Suszec usamodzielniła się, 
a Rój pozostał w obrębie Żor. W tym samym roku 
po reaktywowaniu i usamodzielnieniu się gminy 
Suszec organem zarządzającym został Prezydent 
Miasta Żory. Od 1 XII 1982 do 17 X 1989 był nim 
Grzegorz Utrata. BK

MICHALIK HENRYK, ur. 1950, zm. 2004, 
Żory; górnik; rzeźbiarz. Pod ziemią przepraco-
wał trzynaście lat. W tym czasie ukończył szko-
łę plastyczną w Rydułtowach. Tam uczył się m.in. 
rzeźby pod okiem prof. Ludwika Konarzewskie-
go juniora, malarstwa u jego żony Joanny, a za-
jęcia z grafiki zaliczał u Alojzego Śliwki. Szkołę 
ukończył w 1972. Jednak dziedziną największych 
osiągnięć Henryka Michalika stała się rzeźba. 
Pierwsze rzeźby wykonywał w węglu. Kolejne po-
wstawały w drewnie i kamieniu. W 1968 w zor-
ganizowanym przez Muzeum w Zabrzu konkur-
sie pt. Ludowa i amatorska rzeźba w węglu zdobył 3. 
nagrodę. W następnych latach zdobywał kolejne. 
Pod koniec lat 70. pracował jako instruktor pla-
styki w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach 
i w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a w Rogoźnej (gdzie 

mieszkał) prowadził zajęcia plastyczne w miej-
scowej świetlicy parafialnej. Reprezentował Żory 
na plenerze rzeźbiarskim w Supraślu i wystawiał 
swoje prace w Wiśle, podczas Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej. Ciągle też doskonalił warsztat rzeź-
biarski. Przez dwa lata pracował w Niemczech, 
gdzie poznał technikę obróbki kamienia. Wiele 
jego prac można zobaczyć na cmentarzach. Róże, 
drzewa, winogrona, lilie na granitowych pomni-
kach to efekty jego rzeźbiarskiej pracy. Jest twórcą 
projektu statuetki Phoenix Sariensis. W 2002 jego 
figura św. Krzysztofa, patrona kierowców, stanęła 
na nowo powstałym parkingu parafialnym w Ro-
goźnej. Artysta doczekał się też kilku indywidu-
alnych wystaw w Boguszowicach i Żorach. Wiele 
swoich prac przeznaczył na aukcje organizowane 
podczas różnego rodzaju akcji charytatywnych. 
Spod jego ręki wyszło kilkaset obrazów i rzeźb. 
Znalazły one miejsce w wielu muzeach: w Płoc-
ku, w Wodzisławiu Śląskim, w Muzeum Górno-
śląskim w Bytomiu, w Rybniku, Zabrzu, Bielsku-
Białej i Białymstoku. Inne są ozdobą prywatnych 
kolekcji w Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjed-
noczonych. JD

MICHALSKA ANNA, Kierownik Referatu 
Przygotowania Inwestycji Wydziału Infrastruktu-
ry Komunalnej i Inwestycji UM od 1 I 2003. um

MICHALSKI ALOJZY, ur. 27 V 1925, Świer-
klany, zm. ?; mieszkaniec Rogoźnej (obecnie dziel-
nica Żor). Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych we 

Henryk Michalik Wacław Michałowski

Henryk Michalik „Ikar” rzeźba w drewnie, 2001
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Włoszech 19 X 1944; żołnierz 3 Pułku Artylerii 
Przeciwpancernej w 3 Dywizji Strzelców Karpac-
kich. W kampanii włoskiej walczył o Bolonię. Od-
znaczony Krzyżem Walecznych, Star 1939-1945, 
Italy Star i War Medal 1939-1945. Do kraju po-
wrócił z Wielkiej Brytanii w1947. JD

MICHALSKI JAN, ur. 21 VIII 1915, Rogoźna, 
zm. ?; żołnierz; syn Walentego i Ludwiny z d. Joś-
ko. Po ukończeniu szkoły powszechnej do 1939 
pracował w gospodarstwie rolnym w Żorach. 
w latach 1938-39 był członkiem Związku Mło-
dzieży Powstańczej. 21 III 1939 został powołany 
do służby wojskowej w 53 Pułku Artylerii Lekkiej 
w Stryju. Uczestniczył w wojnie obronnej do 25 
IX 1939, a następnie dostał się do niewoli nie-
mieckiej. Przetransportowany do obozu jenieckie-
go w Stargardzie Szczecińskim, gdzie zatrudniono 
go w majątku rolnym. Po wyzwoleniu i powrocie 
do domu w 1945 podjął pracę w kopalni „Chwa-
łowice”, a w 1946 został służbowo przeniesiony 
do kopalni „Jankowice” w Boguszowicach (obec-
nie dzielnica Rybnika), gdzie pracował do przej-
ścia na emeryturę w 1975. JD

MICHAŁOWSKI WACŁAW, przewodniczący 
MRN od IX 1945 do III 1948; wcześniej pracow-
nik GS „Samopomoc Chłopska” w Żorach. JD

MICZEK FRANCISZEK, ur. 8 VIII 1863, 
Miedźna, zm. 18 X 1933, Warszowice; ksiądz; 
dziekan dekanatu żorskiego; syn Jana i Zofii z Ja-
nygów. Naukę rozpoczął w miejscowej szko-
le ludowej, a ukończył u sióstr boromeuszek 
w Pszczynie. Następnie zdał egzamin do niemiec-
kiego gimnazjum w Bielsku, maturę uzyskał jed-
nak w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Teo-
logię studiował we Wrocławiu. W 1890 przyjął 
święcenia kapłańskie. Uzyskał doktorat. Pierwszą 
placówką duszpasterską, na którą został wyzna-
czony w 1890 jako wikariusz, był Rybnik. Pozo-
stał tam przez osiem kolejnych lat. W 1899 objął 
probostwo w Warszowicach. W okresie powstań 
śląskich i plebiscytu agitował za Polską. W 1930 
był kościelnym wizytatorem szkół powszechnych 
w parafiach Krzyżowice i Żory. Tego samego roku 
został mianowany dziekanem dekanatu żorskie-
go, pełnił także obowiązki kościelnego wizytato-
ra szkół powszechnych w parafiach Krzyżowice 
i Żory. Pochowany na cmentarzu przykościelnym. 

Jego grobowiec ufundowali wspólnie marszałek 
IV Sejmu Śląskiego Karol Grzesik, ks. Emil Szra-
mek i dr Neukirch. JD

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
Mogiła Powstańców Śląskich (stary cmentarz 
przy ul. ks. Klimka), w zbiorowej mogile spoczy-
wają czterej powstańcy śląscy, szeregowi żołnierze 
13 Pułku Powstańczego, walczącego w 1921 w III 
powstaniu śląskim. Na mogile widnieją nazwiska: 
szer. Buchta Rudolf  lat 19 – poległ 6 VI 1921, 
Kumor Franciszek lat 22 – poległ 21 V 1921, Paź-
dzior Piotr lat 23 – poległ 27 V 1921, Teszner Jan 
lat 22 – poległ 2 VI 1921.
Tablica upamiętniająca powrót Żor do Pol-
ski (ul. ks. Klimka), tablica wmurowana w ul. ks. 
Klimka z okazji obchodów 80. rocznicy powrotu 
Żor do Polski po III powstaniu śląskim o treści: 
„W tym miejscu 4 lipca 1922 r. wzniesiono bra-
mę powitalną dla władz i wojska Rzeczypospoli-
tej Polskiej z okazji powrotu Śląska do Macierzy”. 
Żory, 4 lipca 2002.
Mogiła Żołnierzy Polskich z IX 1939 (cmentarz 
przy ul. Nowej), zbiorowa mogiła żołnierzy pol-
skich, którzy polegli w obronie Żor w dniu 1 IX 
1939. Dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników 
Miasta Żory, 22 IX 1984 w 45. rocznicę ich śmier-
ci odsłonięto na mogile pamiątkową tablicę z na-
zwiskami poległych żołnierzy. Obecnie, w związ-
ku nowymi danymi na temat poległych w mieście 
w 1939, tablica ma zostać wymieniona i upamięt-
niać wszystkich żołnierzy i osoby cywilne: ppor. 
Julian Mikoś, ppor. Władysław Pawlikowski, plut. 
Herman Barteczko, szer. Ludwik Beukard, szer. 
Henryk Oleś, szer. Augustyn Otrząsek, kan. Teo-
dor Sawczuk, szer. Henryk Sitko, szer. Tadeusz 
Śledź, szer. Ludwik Wawrzyńczyk, ochotnik Her-
man Gläser, 4 żołnierzy nieznanych, Augustyna 
Pawlas, Paweł Zgol, 2 osoby nieznane.
Pomnik poświęcony policjantom i oficerom 
rezerwy Wojska Polskiego z Żor, zamordowa-
nym przez radzieckie NKWD w 1940 (ul. Wo-
dzisławska, obok Policji), uchwałą nr 130/X/95 
Rady Miasta w Żorach w sprawie uczczenia pa-
mięci ofiar stalinowskich 10 XI 1995 odsłonięto 
przy ul. Wodzisławskiej pomnik, który czci pa-
mięć ofiar żorskich oficerów Wojska Polskiego 
i policjantów zamordowanych w obozach Ko-
zielska, Starobielska i Ostaszkowa. W 65. rocz-
nicę tych zbrodni, 13 IV 2005, oprócz dopisa-
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nia dwóch nazwisk, do pomnika dołączono trzy 
urny zawierające ziemię z cmentarzy Charkowa, 
Miednoje i Katynia. Na pomniku widnieją nazwi-
ska policjantów: starsi przodownicy Józef  Szaro-
wicz i dopisany w 2005 Józef  Pilich, starsi poste-
runkowi: Józef  Pawlas, Franciszek Misała, i Jan 
Ćwięczek, posterunkowi: Józef  Zimończyk, Jan 
Herman i Jan Kuczera. Oficerowie WP z Żor: 
dopisany w 2005 kapitan Nikodem Sobik i pod-
porucznicy: Ryszard Goliasz i Karol Juszkiewicz. 
W 2007 policjanci zostali pośmiertnie awansowa-
ni do stopnia aspiranta, a oficerowie WP o jeden 
stopień wyżej.
Tablica pamiątkowa hitlerowskiego obozu 
„Polenlager 95” (ul. Męczenników Oświęcim-
skich), odsłonięta 1 IX 1983 dla upamiętnienia 
miejsca, gdzie w latach 1942-45 mieścił się obóz 
dla ludności polskiej, wysiedlonej z powiatów 
bielskiego, żywieckiego, wadowickiego i z Za-
głębia Dąbrowskiego. Na tablicy widnieje napis: 
„Miejsce upamiętnienia obozu hitlerowskiego dla 
wysiedlonych Polaków Polenlager 95, zlokalizo-
wanego na tym terenie w latach 1942-45. Społe-
czeństwo miasta Żory. 1983 r.”.
Zbiorowa mogiła więźniów oświęcimskich 
(cmentarz przy ul. Nowej), w mogile spoczywają 
zwłoki 23 więźniów obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau, którzy w dniach 19 i 20 I 1945 
pędzeni byli w tzw. „marszu śmierci” przez Żory. 
Kolumna więźniów ewakuowanych z obozu prze-
chodziła przez Żory do Wodzisławia, stąd nazwa 
ulicy, którą szli więźniowie – ul. Męczenników 
Oświęcimskich. Obelisk na mogile ufundowa-
li w 1946 żorscy kombatanci II wojny światowej. 
22 I 1993 z inicjatywy Towarzystwa Miłośników 
Miasta Żory odsłonięto nową tablicę pamiątko-
wą z nazwiskami i numerami obozowymi spoczy-
wających w mogile więźniów. W tym dniu odbył 
się ponowny, symboliczny pogrzeb ofiar „marszu 
śmierci”. W mogile spoczywają: Truda Ascher – 
więźniarka narodowości żydowskiej z Holandii 
– nr obozowy 62461, nieznane z nazwiska dwie 
Słowaczki narodowości żydowskiej – nr obozo-
wy 8431 i nr obozowy 7699, Węgier narodowo-
ści żydowskiej – nr obozowy A 6153, dwie więź-
niarki z Węgier – nr obozowy A 6928 i nr obozo-
wy A 8874, więzień z Ciechanowa – nr obozowy 
76547, więzień z Pawiaka – nr obozowy 159677 
oraz 14 ciał niezidentyfikowanych. Na tablicy na-
grobnej widnieje napis: „Tu spoczywa 23 więź-

niów oświęcimskich zamordowanych w Żorach 
podczas ewakuacyjnego «MARSZU ŚMIERCI» 
w styczniu 1945 roku. Pamiętamy. Styczeń 1993 r. 
Mieszkańcy Żor”.
Tablica pamiątkowa upamiętniająca zakoń-
czenie II wojny światowej w Żorach (przy ul. 
ks. Klimka, obok Gimnazjum nr 2), 23 III 2005, 
w przeddzień 60. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej w Żorach, odsłonięto tablicę pamiątko-
wą w miejscu, gdzie znajdowała się zbiorowa mo-
giła poległych w trakcie walk żołnierzy radzieckich 
i czechosłowackich. Na tablicy widnieje napis: 
„23 marca 1945 r. wojska radzieckie wraz z cze-
chosłowacką brygadą pancerną rozpoczęły natar-
cie, w wyniku którego zakończyła się w Żorach 
trwająca od 1 września 1939 r. niemiecka okupa-
cja. W miejscu tym znajdowała się zbiorowa mo-
giła 256 poległych wtedy żołnierzy. Na początku 
lat pięćdziesiątych ich ciała zostały ekshumowane 
i złożone na cmentarzu wojskowym w Pszczynie. 
Cześć ich pamięci. Żory. 24 marca 2005 r.” 
Pomnik pamięci narodowej na Placu Pamię-
ci Narodowej (przy ul. ks. Klimka), pierwszy po-
mnik wzniesiony w Żorach po II wojnie świato-
wej, odsłonięty 18 VII 1959 z napisem: „Poległym 
Bohaterom za Ojczyznę i Demokrację”. Uchwałą 
Rady Miasta z 29 IV 1999 nadano placu, na któ-
rym stoi pomnik, nazwę Plac Pamięci Narodowej. 
W 2002 pomnik poddano modernizacji, w ra-
mach której zmieniono napis na tablicy frontowej 
na: „Pamięci walczących o wolną Polskę”. Nad 
napisem umieszczono godło państwa polskiego 
– orła w koronie, a na ścianach bocznych i tylnej 
emblematy z wizerunkiem orła polskiego z róż-
nych okresów historycznych.
Tablica pamiątkowa dla uczczenia 300. rocz-
nicy obchodów „Święta Ogniowego” w Żo-
rach (wmurowana w ścianę Urzędu Miasta na ryn-
ku), uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpiło 11 V 
2002. Na tablicy widnieje napis: „300 lat Święta 
Ogniowego. 11 maja 1702 roku w wielkim poża-
rze mieszkańcy Żor stracili swój dobytek, a wie-
lu z nich życie. Burmistrz wraz z rajcami wezwa-
li wtedy żorzan, by wyszli na ulice w uroczystej 
procesji, prosząc Boga o odwrócenie klęski poża-
rów. Od tej pory mieszkańcy uczestniczą w niej co 
roku. Żory. 11 maja 2002 r.”.
Pomnik ku czci poległych w Osinach (przy 
ul. Głównej), uroczyste odsłonięcie i poświęce-
nie nastąpiło 15 VIII 1926. Na pomniku umiesz-
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czono napis: „1914-1918, 1921. Pamięci w wojnie 
światowej i powstaniach śląskich poległych boha-
terów gminy Osiny”. Nazwiska poległych umiesz-
czono na dwóch tablicach: 1914: Klepek Emanuel 
lat 24 – Prusy Wschodnie; 1915: Hupka Alfons lat 
24 – Brześć Litewski i Siedlce, Kremiec Józef  lat 
23 – Rembisze na Mazowszu, Klepek Paweł lat 
34 – La-Basse, Francja, Kaczmarczyk Konstanty 
lat 27 – Kraków, Ogierman Jan lat 24 – Gorlice, 
Piątek Jan lat 21 – Łysa Góra, Pawlas Alojzy lat 
28 – Argony, Francja, Pawlas Jan lat 24 – Flan-
dria; 1916: Gamoń Jan lat 26 – nad Somą, Francja, 
Pawlas Teodor lat 23 – Flandria, Stebel Piotr lat 23 
– Mitawa, Łotwa, Stebel Paweł lat 25 – Flandria, 
Stebel Daniel lat 21 – Łódź i Żory; 1917: Gamoń 
Franciszek lat 24 – nad Somą, Francja, Gryman 
Antoni lat 20 – Verdun, Harazim Alojzy lat 24 – 
Mestecanesci, Karpaty, Kaczmarczyk Franciszek 
lat 31 – Syberia, Klepek Franciszek lat 39 – Loos, 
Francja, Szopa Tomasz lat 25 – Lens, Francja, Wi-
toszek Konstanty lat 43 – Ufińska gubernia; 1918: 
Chmiel Franciszek lat 33 – Arras, Francja, Kle-
pek Józef  lat 23 – Valencienes, Francja, Mikołajec 
Tomasz lat 21 – Champagne, Francja, Mikołajec 
Franciszek lat 23 – Lazarin, płd. Rosja, Masłow-
ski Franciszek lat 21 – Moyencourt, Francja; 1921: 
Masłowski Józef  lat 23 – Paruszowiec i Osiny.
Pomnik został zburzony we IX 1939. Z inicjaty-
wy parafian został odbudowany i odsłonięty 29 
III 2003 na wzór poprzedniego. Do nazwisk po-
ległych w I wojnie światowej i w III powstaniu 
śląskim dopisano 30 nazwisk mieszkańców Osin 
poległych w II wojnie światowej. Na pomniku 
umieszczono nowy napis o treści: „Pamięci po-
ległych bohaterów gminy Osiny w I i II wojnie 
światowej i powstań śląskich”. Dopisane nazwi-
ska: Piecha Alojzy, Kipka Konrad, Klepek Fran-
ciszek, Witoszek Rudolf, Czerwiński Paweł, Ćwię-
czek Jan, Ćwięczek Franciszek, Sojka Stefan, Soj-
ka Sylwester, Figas Józef, Figas Sylwester, Pawlas 
Jan, Marcisz Józef, Kuczera Jan, Gałaszek Paweł, 
Nieszporek Edward, Klepek Józef, Kreis Karol, 
Wróbel Augustyn, Sekula Salomea, Nowak Eryk, 
Nowak Gerhard, Wowra Jan, ks. dr Harazim 
Franciszek, Cibis Alojzy, Honkis Waldemar, Ste-
bel Alojzy, Klepek Gerard, Jurczyk Rudolf, Wow-
ra Jan.
Mogiła Więźniów Oświęcimskich w Roju 
(przy ul. Wodzisławskiej), obelisk poświęcony 24 
więźniom oświęcimskim pomordowanym w cza-

sie tragicznego „marszu śmierci” w 1945 odsło-
nięto 20 I 1995. Powstał z inicjatywy Towarzy-
stwa Miłośników Miasta Żory, a odsłonięto go 
w 50. rocznicę przemarszu. Autorem projektu 
jest Stanisław Szwarc. W mogile w Roju pocho-
wano w 1945 5 więźniów, którzy zginęli w Rogoź-
nej i 19, którzy zginęli w Roju. Prawdopodobnie 
na początku lat 60., pomimo sprzeciwu miesz-
kańców, przeprowadzono ekshumację zwłok 
do zbiorowej mogiły w Gliwicach. Obelisk po-
stawiono w miejscu śmierci dwóch więźniarek – 
matki i córki, których śmierć szczególnie utkwi-
ła w pamięci mieszkańców. Dwie płyty obelisku 
i dwie zasadzone obok brzozy są ich symbolem. 
Napis na płycie obelisku informuje: „Pamięci 24 
więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau zamordowanych w Rogoź-
nej i Roju podczas ewakuacyjnego „marszu śmier-
ci” w I 1945. W 50. rocznicę – mieszkańcy”.
Tablica upamiętniająca pobyt w Żorach Jó-
zefa Piłsudskiego (ul. Szeptyckiego 9), odsło-
nięta w Święto Niepodległości – 11 XI 1997, 
w 75. rocznicę powrotu Śląska do Polski po III 
powstaniu śląskim. Umieszczona na frontowej 
ścianie domu, którego właścicielem był komi-
sarz plebiscytowy, aptekarz i znany działacz spo-
łeczny Bonifacy Bałdyk. Tablica wykonana zo-
stała według projektu Stanisława Szwarca. Napis 
na tablicy z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego in-
formuje: „W tym domu w dniu 28 sierpnia 1922 
r. przebywał Naczelnik Państwa Marszałek Pol-
ski Józef  Piłsudski. W 75. rocznicę powrotu Ślą-
ska do Macierzy Mieszkańcy Żor. 11 listopada 
1997 r.”. Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło 
się w jubileuszowym roku obchodów 725-lecia 
Żor.
Tablica upamiętniająca noblistę Otto Ster-
na (Rynek 10), odsłonięta 18 IX 1997 na budyn-
ku domu, w którym 17 II 1888 urodził się Otto 
Stern. Otrzymał on w 1943 prestiżową Nagrodę 
Nobla w dziedzinie fizyki. Autorem projektu ta-
blicy jest Stanisław Szwarc. Na tablicy z wizerun-
kiem noblisty i datami 1888-1969 widnieje napis 
„W tym mieście urodził się Otto Stern, wybit-
na postać świata nauki, laureat Nagrody Nobla 
w dziedzinie fizyki. W 725. rocznicę założenia 
Żor. Mieszkańcy miasta. Żory wrzesień 1997”. 
Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pa-
mięci żorskiego noblisty było jedną z zaplano-
wanych uroczystości jubileuszu 725-lecia Żor. BK
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Tablica upamietniająca Święto Ogniowe  
na budynku magistratu na rynku

Pomnik Walczących o Wolną Polskę na Placu 
Pamięci Narodowej

Mogiła żołnierzy polskich z IX 1939 na cmentarzu  
przy ul. Nowej

Tablica upamiętniająca powrót Żor do Polski  
w ul. Ks. Klimka

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
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Pomnik ku czci zamordowanych więźniów 
oświęcimskich w Roju

Zbiorowa mogiła więźniów oświęcimskich na cmentarzu przy 
ul. Nowej

Tablica upamiętniająca pobyt w Żorach Józefa 
Piłsudskiego przy ul. Szeptyckiego

Pomnik ku czci poległych w Osinach przy ul. Głównej

Pomik zamordowanych na Wschodzie policjantów i żołnierzy
przy ul. Wodzisławskiej

Tablica pamiątkowa upamiętniająca zakończenie II wojny 
światowej w Żorachu zbiegu ul. Ks. Klimka i Męczenników 

Oświęcimskich

Tablica pamiątkowa hitlerowskiego obozu „Polenlager 95” 
przy ul. Męczenników Oświęcimskich

Mogiła powstańców śląskich na cmentarzu  
przy ul. Męczenników Oświęcimskich 
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W ŻORACH powstała 15 IV 1946. Obecnie 
posiada Bibliotekę Centralną i 7 filii. Groma-
dzi i udostępnia książki, czasopisma, zbiory mu-
zyczne, filmowe, multimedialne, książki mówio-
ne oraz dokumenty życia społecznego. Czytelni-
cy mają do dyspozycji terminale do przeglądania 
baz danych o zbiorach oraz bibliografii regional-
nej, stanowiska internetowe do pracy indywidual-
nej, wyposażone w programy użytkowe, drukarki 
i skanery, umożliwiające dostęp do baz danych, ta-
kich jak.: Legalis, Wydawnictwa Podatkowe GO-
FIN, Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Za-
wartości Czasopism, Bibliografia Zawartości Ga-
zet i Tygodników, stanowiska komputerowe wy-
posażone w gry edukacyjne i programy multime-
dialne, stanowisko komputerowe Przystanek Pra-
ca. Biblioteka oferuje usługi kserograficzne, Za-
pytaj Bibliotekarza, Książka na telefon. Digitali-
zuje także wydawnictwa dotyczące Żor i umiesz-
cza je w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, a za jej po-
średnictwem w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej 
„Europeana”. Biblioteka prowadzi szeroką dzia-
łalność informacyjną, kulturalną i edukacyjną. Or-
ganizuje konkursy czytelnicze, wieczory literacko-
muzyczne, spotkania autorskie, warsztaty kompu-
terowe i informacyjne, pogadanki, wycieczki, lek-
cje biblioteczne, dni otwarte, zajęcia plastyczne, 
biblioterapeutyczne, wystawy. W kalendarzu cy-
klicznych imprez bibliotecznych znajdują się: „Fe-
rie w Bibliotece”, „Wakacje w Bibliotece”, „Baj-
kowe Spotkania”, „Urodziny Calineczki” „Uro-
dziny Książkowego Misia”, „Światowy Dzień Plu-
szowego Misia”, „Mikołajki”, Tydzień Bibliotek, 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, „Wio-
senne Spotkania Literackie”, „Jesienne spotkania 
z…”, „Noc z Andersenem”. Biblioteka uczest-
niczy również w ogólnopolskiej akcji Wiosenna 
Zbiórka Książek oraz w światowej akcji Book-

crossingu. W Bibliotece działają kluby zrzeszające 
miłośników literatury i sztuki: Klub Miłośników 
Dobrej Książki, klub dyskusyjny w języku angiel-
skim „Chatting with tea”, Klub Zaczarowanego 
Ołówka, Klub Moli Książkowych.
Bookcrossing. Inaczej nazywany uwalnianiem 
książek, krążeniem książek lub książkokrążeniem. 
Bookcrossing to idea nieodpłatnego przekazywa-
nia książek poprzez zostawianie ich w specjalnie 
oznaczonych miejscach (strefach), by ktoś inny 
mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym 
samym lub innym miejscu. W Żorach od 2005 
akcję bookcrossingu prowadzi Miejska Bibliote-
ka Publiczna, która utworzyła w mieście 9 takich 
stref  i uwolniła ponad 13 tys. książek, pochodzą-
cych z darów od żorskich czytelników.
Chatting with tea. Klub dyskusyjny, działa w fi-
lii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach 
od IX 2008. Pogawędki przy herbacie odbywają 
się w języku angielskim w każdy pierwszy i trze-
ci piątek miesiąca. Tematami rozmów są książki, 
muzyka, filmy itp. Osią całego przedsięwzięcia 
jest udział w dyskusjach cudzoziemców, tzw. na-
tive speakerów, dla których angielski jest językiem 
ojczystym. Ich zadaniem, prócz korygowania wy-
mowy, jest naprowadzanie dyskusji na właściwe 
tory.
Jesienne spotkania z… . Cykl zajęć edukacyj-
nych organizowanych w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Żorach od 1998. Zajęcia odbywają się 
od września do października w Oddziale dla Dzie-
ci Biblioteki Centralnej. Uczestnikami są dzie-
ci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej. W formie zabawy dzieci poznają 
życie i twórczość ulubionych pisarzy. „Jesiennym 
spotkaniom z…” towarzyszy konkurs plastyczny 
związany z tematem zajęć.
Klub Miłośników Dobrej Książki. Dyskusyj-
ny Klub Książki działa w filii nr 7 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Żorach od IV 2007. Zrze-
sza miłośników dobrej książki, osoby dorosłe lu-
biące czytać i rozmawiać o książkach. Spotkania 
odbywają się w ostatni piątek miesiąca. Klub dzia-
ła w ramach ogólnopolskiego programu promocji 
czytelnictwa i wsparcia sektora książki „TU CZY-
TAMY”, którego celem jest wykreowanie mody 
na czytanie.
Klub Moli Książkowych. Klub działa w Oddzia-
le dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żo-
rach od 2008. Spotkania odbywają się w każdy 
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piątek o godz. 15.00. Głównym celem działalno-
ści Klubu jest promocja czytelnictwa wśród dzie-
ci poprzez m.in.: omawianie nowości rynkowych 
z zakresu literatury, dzielenie się własnymi opinia-
mi o przeczytanych książkach, pisanie recenzji, 
prowadzenie gazetki, zajęcia plastyczne, insceni-
zacje i małe formy teatralne.
Klub Zaczarowanego Ołówka. Klub działa 
w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Żorach od 2008. Spotkania odbywają 
się w każdy wtorek o godz. 15.00. Zajęcia pro-
wadzone są przez instruktora plastyki i zapewnia-
ją dzieciom przyjazną i twórczą atmosferę. Głów-
nym celem działalności Klubu jest rozwój dzieci 
i młodzieży w sztuce plastycznej poprzez zachę-
canie do twórczego działania rozwijającego wy-
obraźnię. iw

MIEJSKA GORZELNIA, jeden z obiek-
tów przynależnych do XVI-wiecznego folwarku 
Oswalda Sokolnickiego. W 1560 sprzedany Jerze-
mu baronowi Oppersdorfowi, następnie stano-
wił własność jednego działu Osin i jako całość 
przeszedł w posiadanie kasy miejskiej. Gorzelnia 
zaopatrywała w wódkę karczmę w Kleszczowie 
i była prowadzona w taki sposób, aby przynosić 
zyski kasie miejskiej. Do 1807 wynajmowali ją: 
Dawid Markus, Izrael Feitel, Jakub Fabisch oraz 
Józef  Kichnet. Podczas pożaru (1807) gorzelnia 
doszczętnie spłonęła, dlatego późniejsze ceny 
najmu były coraz niższe (spowodowane również 
obniżką ceny wódki). Ostatnim (znanym z nazwi-
ska) najemcą gorzelni był Salomon Hamburger 
w 1857. MW

MIEJSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI, instytu-
cja opracowana przez magistrat 23 VII 1886 i za-
twierdzona przez preludium starszych 9 X, umoż-
liwiająca mieszkańcom składanie oszczędności 
na lokacie 3,5%. MW

MIEJSKA RADA NARODOWA, rady naro-
dowe były terenowymi organami władzy pań-
stwowej w PRL. Zgodnie z Konstytucją z 1952 

roku wybierano je na 3 lata w gminach, miastach, 
dzielnicach większych miast, powiatach i wo-
jewództwach. Rady narodowe poszczególnych 
szczebli wybierały swoje prezydia i były zależ-
ne od rad wyższego szczebla. Do zadań RN na-
leżało: uchwalanie terenowych planów i budże-
tów gospodarczych, kontrola uchwał Rad niższe-
go szczebla, utrzymanie porządku publicznego, 
współdziałanie w umacnianiu obronności i bez-
pieczeństwa państwa. Działająca w Żorach MRN  
liczyła w końcowym okresie swego istnienia 72 
osoby. Ostatnie posiedzenie żorskiej MRN od-
było się 26 IV 1990. Przewodniczącymi MRN 
w Żorach byli kolejno: →Adolf  Wyrobek, →Wa-
cław Michałowski, →Edward Targosz, →Antoni 
Śmietana, →Jerzy Kuczek, →Zygfryd Płonecz-
ka, →Bolesław Nogowczyk, →Walenty Sobik 
i →Zbigniew Kożuch. BK

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 
jednostka budżetowa miasta Żory. Przedmiotem 
działalności Domu jest zapewnienie osobom star-
szym i niepełnosprawnym usług bytowych, opie-
kuńczych i wspomagających na poziomie obowią-
zującego standardu, w zakresie i formach wyni-
kających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. 
Dom świadczy usługi zaspokojenia potrzeb by-
towych, poprzez zapewnienie: miejsca zamiesz-
kania, całodobowej opieki, miejsca bezpieczne-
go i godnego spędzania czasu, odzieży i obuwia, 
całodziennego wyżywienia z możliwością wybo-
ru posiłków dietetycznych – zgodnie ze wskaza-
niami lekarza, możliwości korzystania z urządzeń 
i środków służących do utrzymania higieny osobi-
stej. Od 2007 jednostka samodzielna, poprzednio 
w strukturach → Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. TG

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, odbudowa 
zniszczonego w wyniku działań wojennych bu-
dynku obecnego domu kultury została rozpoczę-
ta w 1948. Inwestycja realizowana była etapami. 2 
XII 1955 oddano do użytku dwie sale dla potrzeb 
zespołu muzycznego i teatralnego, biuro i sekre-
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tariat oraz pomieszczenie dla biblioteki. Pozosta-
łą część budynku, tj. sala teatralna, westybul ka-
sowy i hall oddano do użytku 7 V 1956. W 1957 
scenę na sali teatralnej wyposażono w ruchomy 
ekran kinowy. Ponieważ miasta nie było stać na fi-
nansowanie placówki, utrzymywana była ona ze 
środków budżetu powiatowego i przyjęła nazwę 
Powiatowy Dom Kultury w Żorach. Uroczy-
ste otwarcie PDK nastąpiło 22 VII 1956, a jego 
pierwszym kierownikiem został Tadeusz Burkot.
W drugim roku działalności PDK istniały już dwie 
orkiestry i zespół teatralny prowadzony przez Ha-
linę Łatko-Oberaj i Tadeusza Starowicza. Koncer-
tował także kwartet męski i zespół żeński, działał 
klub modelarstwa, fotograficzny, sekcja szachowa, 
Klub Inteligencji oraz zespół taneczny, drużyna 
harcerska, klub turystyczny i teatrzyk dziecięcy.
Lata 60. przyniosły dalszy rozwój placówki. Tu 
odbywały się bale maskaradowe, zabawy tanecz-
ne, uruchomiono salę telewizyjną. Dom kultury 
przyciągał coraz więcej młodzieży. Aktywnie dzia-
łało Towarzystwo Miłośników Wiedzy, teatr ama-
torski, istniał balet dziecięcy, ognisko muzyczne. 
W 1963 Powiatowy Dom Kultury zmienił swoją 
nazwę na Miejski Dom Kultury, a kierownikiem 
został Hubert Oberaj. MDK było głównym or-
ganizatorem obchodów 1000-lecia Państwa Pol-
skiego, swoją pracę rozpoczęło Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Żorskiej i klub brydżowy oraz 
orkiestra symfoniczna. Żorzanie uczyli się języka 
esperanto. Do sukcesów MDK przyczynili się tacy 
działacze jak: Daniela Lazarowa, Państwo Probo-
szowie, Paweł Lokaj, Leopold Kadłubiec, Halina 
Oberajowa, Alfred Paszenda, Renata Hupka, Wal-
demar Weissman, Paweł Czerny, Marian Wieczo-
rek, Zygmunt Laskowski, Ewa Dudek, Wacław 
Daszkiewicz, Michał Hilewicz, Paweł Gojny, Ste-
fan Łytkowski, Paweł Pyrk.
W 1974 funkcję kierownika artystycznego MDK 
objął Zygmunt Kristof. Połączył on działalność 
MDK z obchodami jubileuszu 700-lecia Żor 
oraz organizacją „Żorskiej Wiosny Młodości”. 
Na Dolnym Przedmieściu istniał wtedy dziecię-
cy zespół muzyczny, młodzieżowy teatr rewii, 
Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Żor-
skiej, tercet wokalny, sekcje rytmiki, teatrzyk baśni 
i młodzieżowy teatr dramatyczny. Zaktywizowa-
ła się orkiestra Żorskie Smyczki, przy której utwo-
rzono Duet cygański. Pomimo tak szerokiej działal-
ności zauważa się pewien regres w pracy MDK 

– zaprzestała działalności sekcja szachowa, mode-
larska oraz chór „Feniks”. Po rezygnacji z funk-
cji kierownika Z. Kristofa w 1980 obowiązki te 
objęła Irena Morgała, a następnie od roku 1988 
Iwona Maj-Florczuk. Od tej pory za główny cel 
pracy MOK uważa się edukację dzieci i młodzie-
ży. Powstało Kino Lektur Szkolnych, dyskusyjne 
kluby filmowe dla dzieci i dorosłych, klub literacki 
i ekologiczny. Zaczęły odbywać się Spotkania Gi-
tarowe, a w Galerii Miejskiej wystawy poplenero-
we. Zaprowadzono kronikę. 15 XII 1988 placów-
ka została przemianowana na Miejski Ośrodek 
Kultury, a w 1991 na dyrektora MOK powołany 
został Lucjan Buchalik, który obowiązki dyrekto-
ra pełnił od IX 1990.
W latach 90. MOK stał się prężnym organizato-
rem i koordynatorem wszystkich działań na te-
renie Żor. Prowadził działalność merytoryczną 
w świetlicach sołeckich w Osinach, Kleszczowie 
i Rowniu, a także zaczął współfinansować klu-
by osiedlowe. Nasiliła się działalność związana 
z edukacja regionalną. Od V 1992 MOK wydawał 
„Nową Gazetę Żorską”, a w 1995 pierwszy „Ka-
lendarz Żorski”.
W 2000 Rada Miasta podjęła uchwałę o utwo-
rzeniu Muzeum Miejskiego Żorach. Jego dyrek-
torem został Lucjan Buchalik, pełniąc jednocze-
śnie funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Kul-
tury. W 2002 funkcję dyrektora objął Andrzej 
Marciniec, a następnie, w latach 2004-09 Henry-
ka Krypczyk. Od IX 2009 dyrektorem Miejskiego 
Ośrodka Kultury jest Stanisław Ratajczyk.
Obecnie strukturę organizacyjną MOK stanowią: 
Dom Kultury przy ul. Dolne Przedmieście 1, Sce-
na na Starówce przy ul. Kościuszki 3, Klub Rebus 
na os. ks. Władysława, Klub „Wisus” na os. Si-
korskiego, Świetlica w dzielnicy Osiny, w Rowniu, 
w Kleszczowie i w Roju.
Do stałych, cyklicznych imprez organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Kultury należą: Woje-
wódzki Przegląd Pieśni „Bóg się rodzi”, Między-
narodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy, Majówka, 
Easy Jazz Festiwal, „Żorska Wiosna Młodości”, 
Jarmark Władysławowski, Festiwal Twórczości 
Religijnej Fide et Amore, Festiwal Folkloru i Ma-
żoretek, Międzynarodowy Konkurs Jazzowy dla 
Muzyków Śpiewających Voicingers, Festiwal Sari, 
Festyn Sylwestrowy na rynku miasta.
Przy Miejskim Ośrodku Kultury działa 15 zespo-
łów artystycznych oraz Otwarta Pracownia Pla-

M



 217

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY - ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Wyremontowana siedziba MOK (wówczas - Powiatowy Dom Kultury) 2 poł. lat 50 XX wieku

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach - stan obecny
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Występy artystyczne w Klubie Wisus Dzień seniora w świetlicy MOK w Kleszczowie

KLUB „WISUS” KLUB W KLESZCZOWIE

Akcja lato 2009

KLUB W OSINACH

Kobiety niezwykłe

KLUB „REBUS”

Akcja „Wyspa”Wycieczka do parku dinozaurow

KLUB W ROWNIU KLUB W ROJU
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styczna. Rodzajem poparcia dla twórców profe-
sjonalnych jak i amatorów jest działalność wysta-
wiennicza Galerii „Na Starówce” działającej od 
IX 2008 przy Scenie Na Starówce. AS

PLACÓWKI:
KLUB, „REBUS” według zapisów w PPS „Spo-
łem” powstał 31 VIII 1978. Obecnie jego kie-
rowniczką jest Barbara Chudek. Początkowo pla-
cówka działała jako młodzieżowy klub osiedlowy, 
później została przejęta przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Żory”. W V 2001 „Rebus” został pla-
cówką MOK. Losy placówki współtworzyli Joan-
na i Adam Ogiermanowie, Urszula Brzoza, Ewa 
Adamczyk-Ścibik, Barbara Kurzawa, Roman Faj-
dek, Krystyna Jaworska, Elżbieta Szewczuk oraz 
Halina Maruszak-Gałuszka i Anna Nowińska. 
Odbywały się tutaj różnego rodzaju formy dzia-
łalności kulturalno-oświatowej, zabawy, konkur-
sy, wystawy i bale. Na szczególną uwagę zasługują 
historyczne już bale przebierańców, organizowa-
ne w karnawale dla dorosłych mieszkańców Żor. 
Niebagatelną rolę odgrywały w „Rebusie” także 
występy znanych artystów estradowych. Dla naj-
młodszych akcentem zimowym były wszelkie im-
prezy mikołajkowe organizowane wespół z Rada-
mi Osiedli, a później Dzielnic. W 2000 powstał 
projekt likwidacji tej placówki, na co Rady i Zarzą-
dy Dzielnic ks. Władysława i Powstańców Śl. ka-
tegorycznie się nie zgodziły. Wobec takiego stanu 
rzeczy placówkę tę przyłączono w 2001 do dzia-
łającego już w różnych delegaturach Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Obecnie w klubie spotykają się: 
koło hafciarskie, koło plastyczne i koło szacho-
we, a także Klub Globtrotera. Małe dzieci od 3 
roku życia uczą się rytmiki z elementami tańców 
ludowych, a od 4 roku życia rytmiki z elementa-
mi tańców towarzyskich. Dla dorosłych są zajęcia 
aerobiku, fitness dla Amazonek, czyli kobiet po 
amputacji piersi, oraz gimnastyka dla dojrzałych 
pań na emeryturze. W każdą drugą sobotę miesią-
ca odbywają się w „Rebusie” Targi Staroci i Sztu-
ki Nieprofesjonalnej i spotkanie klubu poetów 
„Wena”. W każdą trzecią sobotę miesiąca prze-
prowadzany jest tu turniej szachowy, a w trzecie 
środy miesiąca akcja krwiodawstwa. Od niedaw-
na spotykają się tutaj fotograficy i sympatycy fo-
tografii w ramach Artystycznego Koła Fotogra-
ficznego „In oculis” – w drugą i trzecią sobotę 
miesiąca. W „Rebusie” próby mają Zespół Pieśni 

i Tańca „Sari”, zespół Mr Blues, Centrum Tań-
ca Towarzyskiego, zespół tańca disco Play-enter. 
Spotyka się tam także Dziecięcy Teatr Muzyczny 
„Pozytywka”. W ramach bezpośredniego kontak-
tu ze sztuką wysoką w holu klubu zorganizowana 
jest galeria „Trzy kolory”, a prezentowane w niej 
prace, co miesiąc nowe, są ozdobą wejścia. W klu-
bie Rebus od IX 2008 znalazło bezpieczny kąt 50 
dzieci 6-letnich – odbywają się tu zajęcia jednej 
z filii Przedszkola nr 23. Klub „Rebus” współpra-
cuje ze wszystkimi organizacjami, stowarzyszenia-
mi i innymi jednostkami w mieście. BC

KLUB „WISUS”, założony został 15 IV 1986. 
W „Wisusie” (pierwotna nazwa „Skaut”) koncen-
truje się życie kulturalne dzielnicy Sikorskiego. Do 
1997 patronowała mu Żorska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Obecnie pieczę nad placówką sprawuje 
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. Kierownicz-
ką obiektu jest Barbara Kurzawa. Poprzednimi 
kierownikami placówki byli: Zygmunt Laskowski, 
Teresa Padzik i Józef  Mazur. Do działania zachę-
cają najrozmaitsze sekcje i koła zainteresowań. 
Szczególną popularnością wśród mieszkańców 
miasta cieszą się imprezy otwarte, festyny, które 
uświetniały gwiazdy polskiej estrady, m.in. kabare-
ty: OT.TO, Koń Polski, Pirania. Gościli tutaj tak-
że fantastyczni satyrycy: Tadeusz Drozda, Marcin 
Daniec, Stanisław Tym, Bohdan Smoleń oraz le-
gendy polskiej estrady: Andrzej Sikorowski, Gra-
żyna Świtała, a także – Kaczki z Nowej Paczki. 
Klub organizuje też szereg imprez okolicznościo-
wych: spotkania z okazji Dnia Matki, bale prze-
bierańców, konkursy recytatorskie, szachowe, pla-
styczne, wieczorki poetyckie, koncerty, spektakle 
teatralne, zabawy z okazji Dnia Dziecka, wieczor-
nice z okazji Dnia Seniora, turnieje brydża i skata, 
w których udział biorą zawodnicy z polskiej kadry. 
Od 23 lat organizowane są spotkania wigilijne dla 
dzieci specjalnej troski. „Wisus” patronuje Ogól-
nopolskiemu Turniejowi Tańca Towarzyskiego, 
który z uwagi na duże zainteresowanie od kilku lat 
organizowany jest w hali sportowej. BaK

Świetlica Gwarki-Rój, (od I 2010 pod nazwą 
„Wyspa”) – otwarta w 2005 w dzielnicy Rój. Obec-
nie pod opieką Wiolety Rzytki, w latach 2005-09 
pod opieką Anny Bodzek-Sikory. W świetlicy od-
bywają się zajęcia dla dzieci: język włoski, taniec 
z pomponami dla dziewczynek, rytmika, capoeira 
(brazylijska sztuka walki z elementami tańca), gra 
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w tenisa stołowego, gry planszowe i komputero-
we. Znajdują tu dla siebie atrakcje także dorośli 
w zajęciach takich jak aerobik czy spotkania haf-
ciarskie dla seniorów. W placówce działają: Klub 
Przyjaciół Bajki, kółko szachowe i kółko plastycz-
ne. Co roku organizowane są: Akcja Zima, Ak-
cja Lato, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziad-
ka, Dzień Dziecka. Przy świetlicy działają Ze-
społy Śpiewacze „Rojanki” i „Małe Rojanki”. Co 
tydzień odbywa się tu dyżur Rady Dzielnicy oraz 
dzielnicowego. IP

Świetlica Kleszczów, Dzielnicowy Ośrodek 
Kultury, działający na początku jako Klub Prasy 
i Książki „Ruch” – powstał w latach 80. XX w. 
Obecnie znajduje się pod opieką instruktorki Ja-
dwigi Kani. Świetlica oferuje atrakcje zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych: aerobik, kółko rekreacyj-
ne, kółko plastyczne, kółko muzyczne (nauka gry 
na gitarze). DOK organizuje również stałe impre-
zy: Biesiadę Kleszczowską, Andrzejki, bal masko-
wy dla dzieci, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Ko-
biet, Festyn Rodzinny, dożynki, spotkanie z Mi-
kołajem, spotkanie opłatkowe. W DOK znajduje 
się także siedziba Rady Dzielnicy Kleszczów oraz 
siedziba Związku Emerytów i Rencistów (Koło 
nr 8). Poprzednimi kierownikami DOK byli m.in. 
Katarzyna Nowicka, Barbara Mierzwińska i Hen-
ryk Piątek. IP

Świetlica Osiny, wybudowana w 1984, otwar-
ta w IX 1985. W budowę mocno zaangażowa-
ła się młodzież Osin oraz mieszkańcy dzielnicy, 
dzięki którym udało się zebrać niezbędne ma-
teriały do budowy. Całość przedsięwzięcia nad-
zorował Społeczny Komitet Budowy Świetlicy 
w Osinach. Świetlica znajduje się przy ul. Szkol-
nej 55. W latach 1987-88 instruktorką była Ma-
ria Figurska. Obecnie pod kierownictwem in-
struktorki Marty Bartoń, w placówce organi-
zowane są zajęcia dla dzieci (zajęcia plastyczne, 
kółko komputerowe, szachowe i sekcja capo-
eiry) oraz aerobik dla pań. Codziennie w godzi-
nach popołudniowych dzieci mają okazję do gry 
w tenisa stołowego, bilard, a także mają do-
stęp do kącika internetowego, gier i telewizora.
W świetlicy działają dwie galerie: galeria foto 
i galeria „Akwarelka” (wystawa koła plastycz-
nego), a także Zespół Pieśni i Tańca „Osiny” 
oraz Dziecięcy Zespół Taneczny „Taaka Kro-
pa” Swoje spotkania mają tu członkowie Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i In-

walidów – Koło nr 9, Osiny – oraz człon-
kinie Koła Gospodyń Wiejskich – Osiny.
Świetlica prowadzi także wynajem sali na różnego 
rodzaju imprezy rodzinne i przyjęcia okoliczno-
ściowe oraz szkolenia i kursy. Corocznie organi-
zowane są: Dzień Babci i Dziadka, Akcja Zima, 
Dzień Kobiet, Dzień Matki, festyny okoliczno-
ściowe (majówki), Akcja Lato, dożynki, Dzień 
Seniora, spotkanie z Mikołajem, spotkania opłat-
kowe i bal sylwestrowy. Zorganizowano tam też 
huczne obchody 700-lecia Osin, a także 25-lecia 
świetlicy. W latach 90. odbyło się tu kilka prze-
glądów zespołów ludowych, zorganizowanych 
we współpracy ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych 
w Kobielicach. W 1996 i 2003 odbyły się tu do-
żynki miejskie, zorganizowane wraz z Radą Sołec-
ką, Radą Dzielnicy i Urzędem Miasta w Żorach. 
W V 2009 odbyło się spotkanie Śląskiej Czelod-
ki współorganizowane przez Ślązaka Roku 2008 
– Ludwika Wróbla, Urząd Miasta Żory i Miejski 
Ośrodek Kultury. MB, IP

Świetlica w Rowniu, znajduje się w dzielnicy 
Rowień-Folwarki. Obecnie kieruje nią Alina Da-
Via. Budynek świetlicy zbudowany został w 1898 
przez Jana i Martę Reis, sama zaś świetlica powsta-
ła z inicjatywy Ryszarda Konska w II 1963. Ze 
świetlicy korzystają dzieci, młodzież i dorośli. Od 
poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 spo-
tykają się dzieci i młodzież. Mogą korzystać z teni-
sa stołowego, gier komputerowych, TV, internetu, 
gier planszowych oraz gry „piłkarzyki”. W świe-
tlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne 
(nauka gry na gitarze), ogólnorozwojowe, a także 
aerobik. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich 
odbywają się akcje „Drzwi otwarte”. Dla dzieci co 
roku organizowane są baliki karnawałowe, Dzień 
Dziecka i mikołajki. Placówka współpracuje z Ze-
społem Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Żorach, 
Radą Dzielnicy Rowień-Folwarki oraz innymi or-
ganizacjami: Polskim Związkiem Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów (do 2007), Stowarzyszeniem 
Kulturalnym Koła Gospodyń w Rowniu, LKS 
Iskrą Rowień (od 2009 SKF Iskra Rowień), OSP 
Rowień i Polskim Związkiem Hodowców Gołębi 
Pocztowych. Wspólnie organizowane są festyny 
rodzinne, biesiady, zabawy, dożynki wiejskie i cen-
tralne, majówki, spotkania z okazji Dnia Seniora, 
Dnia Matki, Dnia Kobiet i „Wigilijki”. W świetli-
cy ma swoją siedzibę Zespół Śpiewaczy „Jagoda” 
oraz Rada Dzielnicy Rowień-Folwarki. W placów-
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ce rozgrywane były też turnieje skata (od 1997 
do 2007). Po Ryszardzie Konsku pracownikami 
byli: Marek Sierny – młodszy instruktor (1986-
87), Marek Polczyński – instruktor (1987-89), 
Wacław Kutyło – instruktor (1989-90), Mirosław 
Wróbel – instruktor (1990), Józef  Wróbel – go-
spodarz świetlicy (1992-93), Wojciech Mentlik – 
instruktor (1993-95). ADV

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZ-
NEJ (MOPS), lub Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie, jednostka w systemie pomocy społecznej. 
Jest  miejscem pierwszego kontaktu osób poszu-
kujących pomocy społecznej. Kierują osoby po-
trzebujące do domów pomocy społecznej lub 
kwalifikują do wypłaty zasiłku. Przede wszyst-
kim prowadzi szeroko zakrojoną pracę socjalną z 
ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wy-
kluczeniem. Zgodnie z prawem działa w każdej 
gminie. Żorski MOPS działa od 1990. Dyrekto-
rem jest → Aleksandra Adamczyk. Jego główna 
siedziba mieści się przy ul. Ks. Przemysława 2. W 
jego skład wchodzi też noclegownia w os. Gwar-
ków, która zapewnia nocleg osobom bezdomnym 
oraz osobom opuszczającym zakłady karne do 
chwili uregulowania sytuacji bytowej i świetlica 
noclegowni zapewniająca osobom bezdomnym 
schronienie, łaźnię, gorący posiłek, środki czy-
stości oraz niezbędną odzież. Kolejna placówka 
MOPS to świetlica dla dzieci w dzielnicy Pawli-
kowskiego. Jej zadaniem jest zapewnienie pomo-
cy rodzinie niewydolnej wychowawczo oraz dzie-
ciom sprawiającym problemy opiekuńczo-wycho-
wawcze. W poprzednich latach w skład MOPS-u 
wchodził także → Ośrodek Interwencji Kryzy-
sowej oraz → Miejski Dom Pomocy Społecznej, 
obecnie są to instytucje samodzielne. TG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKRE-
ACJI, powstał 12 VII 1991. Działalność MOSiR
-u polega na organizowaniu oraz wspieraniu spor-
tu masowego, turystyki i rekreacji poprzez: upo-
wszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie im-
prez sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie, budo-
wę nowych oraz rozbudowę istniejących obiek-
tów i urządzeń kultury fizycznej.
Na samym początku bazę MOSiR-u stano-
wił pawilon sportowy wraz z kompleksem bo-
isk przy ul. Wolności. Kolejno przekazywa-

no w administrowanie MOSiR-u następ-
ne obiekty. Pozwalało to na rozszerzanie i po-
większanie zakresu działalności MOSiR-u.  
W trakcie swojej działalności MOSiR kolejno 
sprawował administrację nad takimi obiektami 
jak: hala sportowa Żory-Rogoźna, ośrodek rekre-
acyjno-wypoczynkowy Żory-Rój, siłownia spor-
towa w budynku Klubu „WISUS” os. Sikorskie-
go, modelarnia os. Księcia Władysława, kąpielisko 
„Śmieszek”, zespół boisk os. Księcia Władysława. 
Z kolejnymi latami powiększał się zakres admini-
strowania obiektami przeznaczonymi 
na działalność rekreacyjną i sportową Ośrodka. 
W roku 1998 przejęto odremontowaną pływalnię 
krytą. W kwietniu 2000 roku przekazano MOSiR-
owi halę widowiskowo-sportową przy ul. Folwa-
reckiej, natomiast w 2006 roku przekazano w ad-
ministrowanie również sztuczne lodowisko, które 
mieści się tuż obok hali sportowej. Dzisiaj Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach admini-
struje następujące obiekty sportowe: stadion pił-
karski ul. Wolności, ośrodek rekreacyjno-wypo-
czynkowy Żory-Rój, hala widowiskowo-sporto-
wa ul. Folwarecka z położonym nieopodal ska-
te-parkiem, sezonowe lodowisko sztuczne, pły-
walnia kryta ul. Wodzisławska, przystań kajakowa 
„Śmieszek” w okresie letnim, modelarnia os.700 
lecia. W chwili utworzenia MOSiR-u stanowi-
sko Dyrektora objął na podstawie mianowania  
→ Krystian Stępień, który pełnił swoją funkcję 
od 1 IX 1991 do 28 II 2002. Po nim dyrektorem 
w drodze konkursu został →Arkadiusz Stanula. 
W tej chwili w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji pracuje 71 osób.  iw

MIEJSKI STADION SPORTOWY, po długim 
oczekiwaniu, w okresie międzywojennym zorgani-
zowano w mieście stadion sportowy. Początkowo, 
po założeniu klubu → Pogoń Żory w 1922, jego 
zawodnicy grali na tzw. siannym placu (obecnie 
teren boiska przy → Gimnazjum nr 2). Następ-
ne boisko urządzono na łące przy ul. Dworcowej. 
W latach 1925-27 klubowy plac sportowy znajdo-
wał się przy ul. Osińskiej. Potem boisko piłkarskie 
urządzono na wojskowym placu ćwiczeń przy ul. 
Nehrlicha, zaś w 1933 wybudowano boisko na te-
renach przewidzianych pod budowę gimnazjum 
(dziś tzw. małe boisko przy → I LO). W 1934 
Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał ma-
gistratowi subwencję na budowę stadionu miej-

M



 223
Hala Sportowa przy ul. Folwareckiej - stan obecny

Budowa Hali Sportowej przy ul. Folwareckiej w 1999
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Basen MOSiR-u w Roju

Stadion MOSIR-u przy ul. Wolności
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skiego. Wybudowano go na terenach za ówczesną 
strzelnicą → Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
przy ul. Królewskiej (obecnie Wolności). Stadion 
po wojnie wykorzystywany był przez żorskie klu-
by sportowe, obecnie należy do → Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. TG

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO RE-
MONTOWO-BUDOWLANE (MPRB), 1951-
1967, zostało utworzone w 1951. W ramach kosz-
tów własnych wykonywało na terenie Żor wiele 
prac o charakterze budowlanym (inwestycyjnym 
i remontowym). Przynosiło z tego tytułu corocz-
ny zysk dla budżetu miasta. Władze Żor przekazały 
na cele przedsiębiorstwa plac i zabudowania gospo-
darcze przy ul. Dworcowej (obok Ośrodka Zdro-
wia). Dyrektorem MPRB został Alojzy Dudek, 
który uchwałą nr 38/7/53 z 11 II 1953 otrzymał 
oficjalną nominację na to stanowisko. Dzięki Aloj-
zemu Dudkowi powstało zaplecze przedsiębior-
stwa, składające się z budynków warsztatowych, 
magazynów, garaży oraz budynku administracyj-
nego. W latach 1951-60 przedsiębiorstwo ucho-
dziło za najlepiej prosperujące w rejonie. Żorskie 
MPRB wykonywało prace remontowo-budow-
lane na terenie całego powiatu rybnickiego w za-
kresie remontów kapitalnych budynków mieszkal-
nych, szkód górniczych, szkół, a także roboty dro-
gowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Władzom po-
wiatowym nie na rękę było przedsiębiorstwo, któ-
re przynosiło korzyści miastu. Czyniły więc stara-
nia o przejęcie go i połączenie ze słabiej działają-
cym Powiatowym Przedsiębiorstwem Remonto-
wo-Budowlanym w Rybniku, co nastąpiło w póź-
niejszym czasie mimo protestów żorskich władz 
miejskich. Decyzja o przejęciu MPRB i przemiano-
waniu go na Powiatowe zapadła 16 III 1967, a 24 
IV tego samego roku MPRB przestało istnieć. Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Żorach pod-
jęło 25 VIII 1967 uchwałę nr 56/93/67 w sprawie 
przekazania z dniem 1 IX żorskiego MPRB Powia-
towemu Przedsiębiorstwu Remontowo-Budowla-
nemu w Rybniku z siedzibą w Żorach, którego dy-
rektorem został Kazimierz Falfasiński. BK

MIEJSKIE SŁUPY OGŁOSZENIOWE, 50 
słupów wykorzystywanych w mieście do nale-
piania ogłoszeń i plakatów. Do VIII 2002 nale-
pianie na nich było bezpłatne, jednakże zupełnie 
nieefektywne; ogłoszenia i plakaty były praktycz-

nie natychmiast zalepiane przez następne infor-
macje. Od powyższej daty na dzierżawę słupów 
ogłaszany jest przetarg, zaś firma, która wygrywa, 
zobowiązana jest do utrzymania porządku na słu-
pach, bezpłatnego wylepiania plakatów urzędo-
wych i instytucji miejskich oraz informujących o 
akcjach charytatywnych. W zamian za to, za po-
zostałe plakaty i ogłoszenia firma pobiera opłaty 
o wysokości zależnej od formatu i ilości ogłoszeń 
oraz czasu wywieszenia. TG

MIEJSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 
„ŻORY”, prezes: Waldemar Trojnar. Cele: pro-
mowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze 
szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i mło-
dzieży. SO

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNI-
KACYJNY, organizacja odpowiedzialna za ko-
munikację zbiorową w mieście. Siedziba związ-
ku znajduje się w Jastrzębiu Zdroju. Do 1991 
na obszarze całego województwa katowickie-
go komunikacją miejską zajmowało się głów-
nie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne w Katowicach. W 1991 WPK podzielo-
no na przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
w oparciu o zakłady komunikacyjne, a w niektó-
rych przypadkach o zajezdnie autobusowe. W Ja-
strzębiu Zdroju powstało wówczas Przedsiębior-
stwo Komunikacji Miejskiej (PKM) z zajezdniami 
w Jastrzębiu, Wodzisławiu Śląskim i Rybniku. Na 
obszarze aglomeracji Rybnickiego Okręgu Prze-
mysłowego (ROP) przedsiębiorstwo to pełni-
ło rolę organizatora i jedynego przewoźnika ko-
munikacji miejskiej. Nowe przepisy wynikające 
z ustawy o samorządzie terytorialnym przekazały 
gminom odpowiedzialność za zapewnienie komu-
nikacji miejskiej na swoim terenie oraz mienie słu-
żące temu celowi. Jednocześnie na gminy przeszła 
gestia ustalania cen za przejazdy oraz obowiązek 
zapewnienia dotacji. Gminy Rybnickiego Okrę-
gu Przemysłowego doszły do wniosku, że nało-
żone na nie dodatkowe zadania będą realizować 
wspólnie w ramach związku komunalnego. 4 IV 
1991 dziewięć gmin ROP utworzyły Międzygmin-
ny Związek Komunikacyjny (MZK). Na siedzibę 
Związku wybrano miasto Jastrzębie Zdrój. Z bie-
giem czasu do Związku przystąpiły nowe gminy 
tj.: Pawłowice, Rydułtowy (1992), Jejkowice (1993 
r.), Marklowice i Pszów (1995). W 1994 ze związ-
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ku wystąpiła gmina Gaszowice. Na podstawie 
odrębnych umów o charakterze gospodarczym, 
Związek rozszerzył zasięg przestrzenny organi-
zowania komunikacji miejskiej na sąsiednie gmi-
ny (tj. Gorzyce, Lubomia, Ornontowice i Orze-
sze). Do końca 1995 MZK organizował komu-
nikację na terenie 18 gmin. Zamieszkała ludność 
na tym terenie to około 560 tys. osób. Przewo-
zy wykonywało 8 przewoźników o różnej formie 
własności (komunalnej, państwowej i prywatnej), 
przewożąc około 5 mln. pasażerów miesięcznie 
na 88 liniach, przejeżdżając około 1 miliona ki-
lometrów. W 1996 ze Związku wystąpiły gminy 
Rybnik i Jejkowice. W 1997 do związku przystąpi-
ła nowopowstała gmina Radlin. Dwa lata później 
ze Związku wystąpiła Gmina Zebrzydowice. TG

MIĘDZYNARODOWE PLENERY MA-
LARSKO-FOTOGRAFICZNE → Ewa Rot-
ter-Płóciennik 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KON-
KURS GITAROWY, organizowany jest w Żo-
rach od 1989. Jest to impreza cykliczna, odbywa-
jąca się co dwa lata. Festiwal na stałe wpisał się 
do kalendarza kulturalnego miasta Żory. Pomy-
słodawcami i inicjatorami wydarzenia są Kateri-
na i Franciszek Wieczorkowie. W ramach dotych-
czasowych XV edycji festiwalu Żory odwiedzili 
gitarzyści z niemalże całego świata (Skandynawii, 
Bałkanów, Wysp Brytyjskich, USA, Kanady, Hisz-
panii, Francji, Holandii, Włoch oraz Europy 
Środkowo-Wschodniej) i najznakomitsi polscy 
przedstawiciele gatunku. W trakcie festiwalowych 
koncertów wystąpiły orkiestry Filharmonii Ślą-
skiej, Filharmonii Zabrzańskiej i Narodowa Or-
kiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrek-
cją Jerzego Salwarowskiego, Jana Miłosza Zarzyc-
kiego, Jana Wincentego Hawela czy Sławomira 
Chrzanowskiego. Podczas ostatniej edycji festiwa-
lu wystąpił Chór Kameralny Akademii Muzycz-
nej w Katowicach pod dyrekcją prof. Czesława 
Freunda. Równolegle z koncertami największych 
gwiazd gitary prowadzony jest konkurs dla mło-
dych adeptów instrumentu, który wylansował 
wiele nowych artystycznych indywidualności, ta-
kich jak: Marcin Dylla, Andrzej Otremba, Roman 
Wiazowsky (Ukraina) czy Peter Remenik (Słowa-
cja). XV Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gi-
tarowy, który odbył się w 2006 stał się ważnym 

wydarzeniem muzycznym nie tylko na Śląsku, ale 
także na świecie. Festiwalowe koncerty zostały za-
rejestrowane przez Telewizję BBC WORLD. Au-
dycję wyemitowano na cały świat w programie 
sieci BBC WORLD 16 VI 2006. Międzynarodo-
wy Festiwal Gitarowy gromadzi w Żorach mi-
łośników gitary całego Śląska, wzbogaca region 
o ważne wydarzenie kulturalne, a jego wartość 
dostrzegana jest nie tylko w lokalnym środowisku, 
ale także na arenie międzynarodowej. IP

MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA 
ZWIĄZKOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWA-
NIA W ŻORACH, założona 12 IX 1996. Komi-
tet założycielski tworzyli: Dorota Domańska, Do-
rota Łużniak oraz Barbara Ptak. 16 IX 1996 zosta-
ła zarejestrowana w ewidencji Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” pod 
numerem 1364. Obejmowała swoim działaniem 
następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 4, 
Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa 
nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcące. Pierwszą 
Przewodniczącą MKPOiW NSZZ „Solidarność” 
w Żorach została Dorota Domańska. W latach 
1998-99 przewodniczącą związku była Małgorza-
ta Wojtaszek. W latach 1999-2002 funkcję tę peł-
niła Maria Śliwczyńska, od 2002 do 2003 Dariusz 
Domański, zaś od 2003 Teresa Gratka. Od 2004, 
zgodnie ze zmianami statutowymi NSZZ „Soli-
darność”, Komisja nosi nazwę Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Żorach. 
Obejmuje swą działalnością placówki oświatowe 
w Żorach. DD

MIGUŁA AURELIA, ur. 22 IX 1961, Żory; od 
1999 dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 6; dyrektor Przedszkola nr 6 w Żorach w la-
tach 1986-97; wicedyrektor Samorządowego Ze-
społu Placówek Oświatowych w latach 1997-99. 
Osiągnięcia: certyfikat European Label dla no-
watorskich inicjatyw w nauczaniu języków ob-
cych, certyfikat „Szkoła z klasą” (2003), certyfi-
kat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie od 
2004, realizacja projektu Europa – tradycje i kul-
tura krajów europejskich w ramach europejskiego 
programu Socrates Comenius w latach 2004-07, 
130-lecie istnienia szkoły, nadanie imienia M. 
Kownackiej Przedszkolu nr 6, certyfikat Śląska 
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Komisariat MO przy ul. Dworcowej - lata 70 Komenda Miejska MO przy ul. Wodzisławskiej - lata 80

Szkoła Jakości (2007), certyfikat asystenta języko-
wego (program „Uczenie się przez całe życie”), 
w 2008 realizacja projektów z EFS: „Przedszko-
le – Mały człowiek – wielkie marzenia” 2007/08, 
„Żorskie Euroludki” 2009-11, „Szkoła – okno 
na świat” – 2009-11. Otrzymała Nagrodę Pre-
zydenta w 2005, Brązowy Krzyż Zasługi także 
w 2005. BW

MIKA AGNIESZKA, Kierownik Wydziału 
Rozwoju i Promocji Miasta UM od 1 IX 2004; 
Naczelnik tego wydziału od 1 X 2004; Naczelnik 
Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UM od 1 
XII 2009; w latach 2000-09 członek zespołu au-
dytorów systemu ISO 9001:2000. um

MIKOŁAJEC JAGODA, ur. 30 V 1981, Wodzi-
sław Śląski; od 2 IV 2007 Starszy Specjalista ds. 
BHP UM Żory. um

MIKOŁAJEC JÓZEF, ur. 2 X 1894, Osiny, 
zm. X 1951; budowniczy; uczestnik powstań 
śląskich; więzień obozu koncentracyjnego. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej pobierał w la-
tach 1911-14 naukę w Szkole Murarstwa w Opo-
lu. Od II 1915 do XII 1918 walczył na fron-
tach I wojny światowej. Pod koniec wojny został 
ranny. Brał udział w powstaniach śląskich i zo-
stał za to odznaczony. Po powstaniach praco-
wał na okolicznych budowach, a w 1923 wyje-
chał na 2 lata do Warszawy, by zdobyć kwalifika-
cje budowniczego. W 1931 został rzeczywistym 
członkiem Cechu Mularzy Chrześcijan miasta 
stołecznego Warszawy, zapisanym w Księdze 
Mistrzów. W okresie międzywojennym związał 
się z Bractwem Kurkowym i był jego aktyw-
nym członkiem. Tytuł Króla Kurkowego zdo-
był dwukrotnie: w 1930 i 1939. W 1935 założył 
w Żorach własną firmę budowlaną. W tym sa-
mym roku wstąpił do Narodowego Chrześcijań-
skiego Zjednoczenia Pracy (BBWR na Śląsku). 
Miał opinię solidnego i dokładnego wykonawcy. 
Na terenie Żor wybudował m.in. gmach Liceum 
Ogólnokształcącego im. Karola Miarki, szko-

łę ss. Urszulanek w Rybniku, kompleks budyn-
ków z pocztą w Wiśle Zdroju. Pracował również 
poza terenem województwa śląskiego. Jego dzia-
łalność zawodową przerwała II wojna świato-
wa, w której walczył jako ochotnik w szeregach 
Wojska Polskiego. W 1939 dostał się do niewo-
li, z której wrócił w grudniu tego samego roku, 
a już w IV 1940 został aresztowany i wysłany 
do obozu koncentracyjnego w Dachau. Z obo-
zu wrócił po 9 miesiącach i w porę ostrzeżo-
ny ukrywał się. W 1941 przedostał się na teren 
Generalnej Guberni. Dzięki znajomości języka 
niemieckiego dostał pracę w firmie budowla-
nej, która pracowała w Kijowie. Stamtąd wiosną 
1945 wrócił do domu, idąc za posuwającym się 
frontem wojsk radzieckich. Wznowił działalność 
swojej firmy budowlanej i odbudował w Żo-
rach kościół parafialny oraz szkołę podstawową, 
znajdującą się w jego sąsiedztwie. W XII 1948 
został aresztowany pod zarzutem przynależno-
ści do AK. Wywieziony do Raciborza dopiero 
w V 1949 wrócił do domu po rozprawie sądo-
wej, która uwolniła go od niesłusznego zarzu-
tu. Nadal prowadził swą firmę, aż do VIII 1950. 
Wówczas to Urząd Skarbowy nałożył na firmę 
„domiar” i zajął jej majątek ruchomy. Sytuacja 
ta wpłynęła niekorzystnie na jego zdrowie. Po-
nadto operacja w 1951 wykazała nowotwór żo-
łądka, w wyniku czego zmarł. Pochowano go 
na cmentarzu katolickim w Krzyżowicach. JD

MILICJA OBYWATELSKA W ŻORACH 
W LATACH 1945-1980, 24 III 1945 przez 
Żory przeszedł front II wojny światowej. Mia-
sto znalazło się pod radziecką tymczasową ad-
ministracją wojskową, a komendantem Żor zo-
stał kpt. Zdanowski. 26 III 1945 spośród ochot-
ników zorganizowano przy ul. Dworcowej 7 
pierwszy posterunek Milicji Obywatelskiej, któ-
rej celem miało być utrzymanie ładu i porządku 
w mieście. Pierwszym komendantem ze wzglę-
du na starszeństwo wieku został Józef  Jośko. 
Pochodził z Witosławic leżących koło Koźla. 
Wraz z synami uczestniczył w II i III powsta-

Mikołajec Józef
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niu śląskim, musiał więc w okresie niemieckiej 
okupacji opuścić rodzinne Witosławice. Wraz 
z wielodzietną rodziną przybył do Żor i tu anga-
żował się w życie miejscowej społeczności. Wy-
raził zgodę na objęcie tego stanowiska do cza-
su przybycia funkcjonariusza milicji. Po trzech 
dniach przybył do miasta nowy komendant, 
mianowany przez Komendę Wojewódzką w Ka-
towicach. W pierwszych latach powojennych 
funkcjonariusze nie posiadali jednolitych mun-
durów, jedynie w czasie patrolu nakładali na rę-
kaw cywilnych ubrań biało-czerwoną opaskę. 
Jednolite mundury w stalowym kolorze z bry-
czesami koloru granatowego wprowadzone zo-
stały w 1948. Kolejna zmiana umundurowania 
nastąpiła w 1952. Na żorskim posterunku, który 
nadal mieścił się przy ul. Dworcowej, zmieniała 
się zarówno liczba funkcjonariuszy, jak i komen-
danci. W poszczególnych latach byli to: od 1946 
– Kazimierz Ziajski (zastępcą był Bednorz), od 
1947 – st. sierż. Tadeusz Gołąb, od 1948 – st. 
sierż. Jan Śmieja, od 1949 ponownie st. sierż. 
Tadeusz Gołąb, który wcześniej pełnił służbę 
w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatel-
skiej w Katowicach, od 1954 – st. sierż. Józef  
Szatan, od 1956 – st. sierż. Bronisław Czech, 
a potem sierż. Franciszek Ficek, od 1957 – sierż. 
Jan Boryś, od 1958 – sierż. Franciszek Ficek, 
potem sierż. Konrad Lupa, od 1962 – ppor. Le-
onard Szymuś, od 1968 – sierż. Józef  Nocoń, 
od 1971 – st. sierż. Michał Krajewicz, od 1973 
– por. Stanisław Cnota, a jego zastępcą był Zbi-
gniew Węgrzyn. W 1973 posterunek w Żorach 
został podniesiony do rangi Komisariatu Miej-
skiego MO. W 1975, w wyniku nowego podziału 
administracyjnego Polski, powiększono zasięg 
działalności Komisariatu o miejscowości, które 
weszły w skład Miasta i Gminy Żory. Żorskie-
mu Komisariatowi podlegały dodatkowo: Su-
szec, Radostowice, Kozielice, Mizerów, Kryry, 
Rudziczka, Rój, a także nowe, wybudowane już, 
osiedla mieszkaniowe: os. 700-lecia Żor, 30-le-
cia PRL (dziś Ks. Władysława), os. Powstańców 
Śląskich i os. Pstrowskiego (dziś Korfantego). 

W 1977 Komisariat MO w Żorach podniesio-
ny został do rangi Komendy Miejskiej MO. Pod 
koniec lat 70. wielokrotnie wzrosła liczba miesz-
kańców miasta. Wzrastała również liczba funk-
cjonariuszy i zaistniała potrzeba stworzenia im 
właściwych warunków lokalowych. Rozpoczęła 
się adaptacja nowych pomieszczeń dla Komendy 
i 26 II 1978 odbyło się uroczyste otwarcie nowej 
Komendy MO w budynku przy ul. Wodzisław-
skiej. W uroczystości oprócz władz miejskich 
uczestniczył ówczesny komendant wojewódzki, 
gen. brygady Benedykt Cader. Pod koniec lat 70. 
wzrosły również wymagania wobec funkcjona-
riuszy MO, dotyczące podnoszenia przez nich 
kwalifikacji zawodowych. Podoficerowie musieli 
obowiązkowo legitymować się średnim, a ofice-
rowie wyższym wykształceniem. Milicja Obywa-
telska działała w Polsce do IV 1990, kiedy to 
została przekształcona w Policję. BK

MIŁEK MICHAŁ, radny Rady Miasta od 27 
XI 2006. um

„MINERWA”, zakład metalurgiczny w dzielni-
cy Kleszczówka, otwarty w 1922; spółka akcyj-
na. W połowie lat 20. ubiegłego wieku produko-
wano w nim chłodnice wodne, filtry powietrzne, 
drewniane, żelazne oraz urządzenia dla tarta-
ków. Zatrudniał 120 pracowników. W czasie 
okupacji niemieckiej zakład był prywatny i no-
sił nazwę „Sohrauer Eisenwerk”. Produkowano 
w nim m.in. łożyska toczne. W połowie 1945 
na terenie zniszczonej działaniami wojennymi 
dawnej „Minerwy”, została uruchomiona – za 
zezwoleniem władz miasta – prywatna fabry-
ka papy. Jej właścicielem był Jan Kuczmier-
czyk. Natomiast w 1946 Zarząd Miasta wystąpił 
do Wojewódzkiej Komisji ds. Upaństwowienia 
Przedsiębiorstw z propozycją przekazania byłe-
go zakładu „Minerwa” miastu. Z późniejszych 
wydarzeń wiadomo, że do przejęcia tego zakła-
du przez miasto nie doszło. Ostatecznie 10 VI 
1949 na terenie „Minerwy” powstała filia Fabry-
ki Sygnałów Kolejowych w Żorach. JD

„Minerwa”Michał Miłek
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MIRECKA BOGUSŁAWA, Żory; od 2002 dy-
rektor Przedszkola nr 23 im. Lucyny Krzemie-
nieckiej na os. Pawlikowskiego w Żorach. Jest 
autorką koncepcji pracy z dzieckiem, która za-
kłada kształtowanie u niego czynnej postawy 
wobec zdrowia i bezpieczeństwa, propagowanie 
aktywnego wypoczynku w bezpośrednim kon-
takcie ze środowiskiem przyrodniczym oraz tu-
rystykę i rekreację rodzinną. Promuje ten profil 
działalności przedszkola w lokalnym środowisku 
poprzez organizację cyklicznych imprez, takich 
jak: „Wiosenny Weekend Sportowy Przedszkoli” 
– zawody sportowe dla dzieci i rodziców, Turniej 
wiedzy dla żorskich przedszkolaków „Bezpiecz-
ny Przedszkolak”, rodzinną imprezę rekreacyjną 
„Dzień Małego Wędrownika”. Od kilku lat or-
ganizuje turnusy Zielonego Przedszkola, w któ-
rych co roku bierze udział ponad 40 wychowan-
ków. Dzięki jej staraniom w ciągu ostatnich lat 
placówka została w dużej części wyremontowa-
na, zmodernizowana i bardzo dobrze wyposa-
żona. Budynek filii na os. Powstańców Śląskich 
został przystosowany do funkcjonowania grup 
całodziennych z pełnym wyżywieniem. Zmoder-
nizowała również ogrody przy obu budynkach 
przedszkola. Wzbogaciły się one o urządzenia 
do ćwiczeń i zabaw oraz tereny rekreacyjne dla 
dzieci. Ogród przedszkolny na os. Pawlikowskie-
go został dwukrotnie nagrodzony w Konkursie 
Prezydenta Miasta Żory na najlepiej urządzony 
i zadbany obiekt użyteczności publicznej. Wy-
chodząc naprzeciw lokalnym potrzebom, od 
dwóch lat wdraża organizacyjne rozwiązania po-
legające na tworzeniu grup 5-godzinnych, nieży-
wieniowych dla dzieci młodszych. Systematycz-
nie tworzy dodatkowe miejsca w przedszkolu dla 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W latach 2002-10 
liczba oddziałów w placówce wzrosła z 9 do 16, 
w tym 1 oddział dla dzieci 2-letnich. O 60% 
zwiększyła się liczba miejsc pracy dla nauczycieli 
i pracowników obsługi. Rozszerzając ofertę edu-
kacyjną placówki, opracowała projekt i została 
koordynatorem dodatkowych zajęć rozwijają-
cych zainteresowania dzieci w zakresie pływania, 
jazdy konnej, piłki nożnej i aerobiku. W roku 
szkolnym 2008/2009 przedszkole realizowało te 
zadania w ramach projektu EFS „Mały człowiek 
– wielkie marzenia”. W bieżącym roku szkolnym 
placówka przystąpiła do kolejnego projektu EFS 
na lata 2009-11 „Żorskie Euroludki”.

Od początku pełnienia funkcji dyrektora współ-
pracuje z wieloma instytucjami środowiska lokal-
nego oraz radami dzielnic Pawlikowskiego i Po-
wstańców Śląskich, współorganizując imprezy 
środowiskowe. Od 2003 wraz z pracownikami 
i wychowankami włącza się czynnie w coroczne 
akcje charytatywne organizowane przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. 
Jana Pawła II” w Żorach oraz Parafialne Koło 
Charytatywne przy parafii pw. św. Stanisława. 
W 2002 placówka pod jej kierunkiem otrzymała 
certyfikat „Przyjaciel Muzeum Miejskiego w Żo-
rach”, a w latach 2003-04 wyróżnienie za zaan-
gażowanie się w realizację programu „Pola na-
dziei”.W czasie pełnienia funkcji dyrektora za 
działania podejmowane na rzecz wychowanków, 
placówki i środowiska lokalnego była wielokrot-
nie wyróżniana i nagradzana. W latach 2005-08 
otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta, a w 2009 
Śląskiego Kuratora Oświaty. MM

MIRSKI ALOJZY, ur. Żory, inżynier – energe-
tyk, polarnik, jeden z budowniczych Polskiej Sta-
cji Polarnej im. Henryka Arctowskiego na wyspie 
Króla Jerzego u wybrzeży Antarktyki w okresie 
1976 do 1978. Odpowiadał za doprowadzenie cie-
pła i światła do wszystkich budynków bazy. TG

MIROSŁAWSKI STANISŁAW, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 2 w latach 1990-91. um

MISIACZEK BARBARA, Kierownik Refera-
tu Budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu 
UM od 1 V 1999. um

MISTRZ GOSPODARNOŚCI, 18 VII 1969 od-
była się w Żorach uroczysta sesja z okazji zdobycia 
przez miasto 1. miejsca w Ogólnopolskim Konkur-
sie „Mistrz Gospodarności”. W konkursie uczest-
niczyło 360 miast (w tym 37 z województwa ka-
towickiego). Oprócz dyplomu „Mistrz Gospodar-
ności na lata 1968/69” Żory zostały odznaczone 
przez przewodniczącego Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Katowicach Jerzego Zięt-
ka Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Woj. 
Katowickiego. Otrzymały również nagrodę pie-
niężną w wysokości 5 milionów złotych, ufundo-
waną przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców 
„Społem”. Za tę nagrodę wybudowano restaurację 
„Feniks” przy ul. Kościuszki. BK
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MISTRZOSTWA EUROPY W BASEBALLU 
GRUPY B, zawody te odbyły się na żorskim stadio-
nie baseballowym  w dzielnicy Sikorskiego na prze-
łomie lipca i sierpnia 2004. Walczyło dziewięć kra-
jów: Belgia, Słowacja, Mołdawia, Ukraina, Litwa, 
Białoruś, Rumunia, Bułgaria i Polska. Najlepsza oka-
zała się Ukraina, zaś Polska zajęła piąte miejsce.  TG

MIŚ JANUSZ, ur. ?, zm. 17 I 2000; lekarz chi-
rurg; współzałożyciel Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Eskulap”; radny od 6 VI 
1990 do 6 V 1994, od 1 VII 1994 do 19 VI 1998 
i od 3 XI 1998 do 17 I 2000; wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w latach 1992-94. JD

MITRĘGA-KOSMAL EWA, radna Rady Mia-
sta od 27 XI 2006 do nadal. um

„MIX” FIRMA, laureat Nagrody Miejskiej → 
Phoenix Sariensis za 2002. Jest to Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Urszu-
li i Zdzisława Brodów. Firma rozpoczęła działal-
ność handlową w 1990. W ciągu 12 lat mały sklep 
spożywczy przekształcił się w ogólnobranżową 
placówkę handlową mającą 800 m2 powierzch-
ni. Zdzisław Broda jest założycielem, akcjonariu-
szem i członkiem rady nadzorczej Polskiej Sie-
ci Handlowej „Lewiatan-Detal”. W 2002 pawi-
lon handlowy „Mix” po raz trzeci z rzędu został 
marketem o najwyższym obrocie w Polskiej Sie-
ci Handlowej „Lewiatan-Detal”. Firma wspoma-

ga także lokalną społeczność. Wspiera działalność 
Rady Dzielnicy Kleszczówka, MOPS, TMMŻ 
oraz licznych szkół i organizacji. TG

MŁODZI W PRZEJRZYSTEJ POLSCE, pro-
jekt edukacyjny, w którym uczestniczył zespół na-
uczycieli oraz pracowników jednostek samorzą-
du terytorialnego. Zespół pracował nad projek-
tem od I do XI 2006. W projekcie wzięło udział 
9 gmin z Polski i 3 z Litwy. Gminy z Polski, te 
najbardziej zaangażowane, m.in. Żory, zostały wy-
różnione za swe działania w zakresie poszerzania 
wiedzy i świadomości uczniów na temat mecha-
nizmów funkcjonowania i zakresu działalności 
urzędu oraz jednostek organizacyjnych i tym sa-
mym przyczyniły się do wzrostu zaufania uczniów 
i ich rodziców do instytucji publicznych. Nagrodą 
był wyjazd studyjny na Litwę, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele szkoły. MW

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA, została 
powołana do życia Uchwałą Rady Miasta 26 VI 
2003. Jest ona samorządową reprezentacją żor-
skiej młodzieży. Celem działania rady jest m.in.: 
upowszechnianie idei samorządowej wśród mło-
dzieży, kreowanie liderów młodzieżowych, za-
pewnienie młodzieży aktywnego uczestnictwa 
w życiu publicznym. Rada realizuje swoje cele 
w szczególności poprzez współpracę z gminny-
mi jednostkami organizacyjnymi w zakresie or-
ganizacji młodzieżowych imprez społeczno-wy-

Ewa Mitręga KosmalJanusz MiśBaseballowa drużyna Słowacji trenuje przed meczem

Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta
w 2003

Uczestnicy projektu „Młodzi w Przejrzystej Polsce”
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chowawczych, kulturalnych i sportowych. Promu-
je także i inspiruje młodzież do twórczości arty-
stycznej, sportowej, charytatywnej oraz na rzecz 
ochrony środowiska. Sesje rady odbywają się nie 
rzadziej niż raz na kwartał, a kadencja trwa dwa 
lata. Pierwszą przewodniczącą rady została Alek-
sandra Zbróg, uczennica Zespołu Szkół nr 2. MW

„MŁODZIEŻOWY LOT”, miesięcznik mło-
dzieżowy Miejskiego Gimnazjum im. Karola 
Miarki, wydawany przez koło literackie, liczący 9 
stron. Jest to pierwsza gazetka szkolna na terenie 
miasta. Pierwszy numer ukazał się w X 1933. MW

MŁYN WODNY, jedyny w Żorach „Wasser Muh-
le”, czyli młyn wodny zaznaczony jest już na planie 
miasta z 1906. Został wybudowany znacznie wcze-
śniej, ale brak jest informacji o jego pierwszych 
właścicielach. W 1906 stał na posesji Johanna Kim-
mela, która ciągnęła się wzdłuż ulicy Dworcowej 
i Stawowej, przy dwóch stawach, z których jeden 
nazywany był Kimlok. W 1918 posesję wraz z do-
mem i młynem kupił od ówczesnego właściciela 
Libona młynarz Józef  Piekoszowski (1888-1966). 
Prowadził swój młyn do poł. XX w. Już przed woj-
ną młynarz musiał posiadać tzw. „prawo wodne”, 
czyli koncesję na wykorzystywanie wody do mły-
na. Spiętrzona woda musiała pociągnąć turbinę, 
która uruchamiała walce i kamienie mielące zbo-
ża. W młynie wodnym były specjalne kamienie 
z piaskowca, które służyły do mielenia ziaren. Były 
tam również kamienne żarna, które wykorzysty-
wano wyłącznie do wstępnego czyszczenia ziaren 
z kiełków. Przed zmieleniem zboże musiało przejść 
przez specjalne maszyny czyszczące. Potrzebowało 
ośmiokrotnej przeróbki w młynie, zanim stało się 
czystą mąką. Dwa razy przechodziło przez walce, 
a sześć razy przez tzw. „francuzy”, czyli krzemien-
ne kamienie francuskie. Po każdej obróbce było 
przesiewane w celu oddzielenia łusek. Produktem 
ubocznym obróbki były otręby. Pierwsze mąki były 
zawsze najlepszego gatunku, natomiast następne 
już nieco gorsze. Zbierano je do osobnych wor-
ków, ale zdarzało się, że młynarze drewnianą szuflą 

mieszali różne mąki w skrzyni, by uzyskać jednoli-
ty gatunek. Pod koniec lat międzywojennych młyn 
Piekoszowskiego stał się młynem wodno-elek-
trycznym i przez całą okupację niemiecką był czyn-
ny. Służył miejscowym gospodarzom posiadającym 
pola obsiane zbożem. Otrzymywali oni od władz 
niemieckich tzw. „kartki przemiałowe”, uprawnia-
jące do przemiału zbóż. Uzależnione były od li-
czebności rodziny – im była większa, tym większy 
był przydział kilogramów mąki na głowę członka 
rodziny. Niemcy zabierali gospodarzom nadwyż-
ki zboża w skupie obowiązkowym. W I 1945, gdy 
do Żor zbliżył się front wojsk rosyjskich, w piwni-
cy domu i w młynie Piekoszowskiego stacjonowa-
ło wojsko niemieckie, które zabezpieczało przegru-
powywanie się wojsk niemieckich przed Rosjanami 
stacjonującymi na Kleszczówce. W wyniku dzia-
łań wojennych w III 1945 młyn ocalał od znisz-
czeń. Tego samego roku Rosjanie uruchomili jego 
działalność, bowiem potrzebowali mąki do wypie-
ku chleba razowego dla wojska. Zmuszali wów-
czas ludzi z Kleszczówki do ciężkiej, ręcznej pracy 
przy przesiewaniu zboża z piasku i zanieczyszczeń. 
Młyn wodno-elektryczny zakończył swoją pracę 
w latach 70. XX w. BK

MOKATE SP. Z O.O., laureat Nagrody Miej-
skiej → Phoenix Sariensis za 2003. Firma działa-
jąca na terenie Pola Warszowice żorskiej podstrefy 
→ Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
specjalizująca się w produkcji kawy cappucci-
no. Obecna na wielu rynkach zagranicznych, za-
trudnia ok. 300 osób. Stosuje w produkcji najno-
wocześniejsze linie technologiczne. Dotychczas 
otrzymane wyróżnienia to m.in. złote meda-
le na targach Polagra, tytuł Lidera 10-lecia przy-
znany przez „Gazetę Wyborczą”. W 2003 prezes 
Mokate Teresa Mokrysz została uhonorowana 
przez Polski Klub Biznesu tytułem Bizneswoman 
Roku. TG

MOLICER MARCIN, ur. ?, Koźle, zm. III 
1652, Żory; pierwszy duchowny katolicki w okre-
sie kontrreformacji, sprawujący urząd plebana 
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w Żorach. Na urząd plebana został uroczyście 
wprowadzony w I 1629 przez cesarskiego komi-
sarza Fryderyka barona Oppersdofra oraz dzieka-
na i Andrzeja Horzyckiego, komisarza biskupiego, 
dziekana i plebana w Gorzycach. W ciągu pięciu 
miesięcy doprowadził do prawie całkowitej reka-
tolicyzacji miasta. Wprowadził wiele reform w ży-
ciu parafii. Założył księgi metrykalne i odnowił 
szkolnictwo parafialne. W 1641 starał się uporząd-
kować sprawy starych fundacji ołtarzowych. MW

MONITORING MIEJSKI, Początki miejskie-
go systemu monitorowania miasta przy pomo-
cy specjalnych kamer sięgają 1996, kiedy to za-
instalowano na rynku trzy kamery obsługiwane 
przez Straż Miejską i pracowników Urzędu Mia-
sta. Dzięki nim znacznie spadła ilość wykroczeń 
dokonywanych  w tym rejonie. Sukces ten zachę-
cił władze miasta do stworzenia systemu kamer 
umiejscowionych w newralgicznych punktach 
Żor. Pierwszy etap zrealizowano we IX 2001. Za-
instalowano w różnych punktach miasta 7 kamer 
połączonych z centralą monitoringu mieszczącą 
się na Komendzie Miejskiej Policji. Do poprowa-
dzenia kabli światłowodowych wykorzystano ka-
nały teletechniczne Telekomunikacji Polskiej SA, 
która je bezpłatnie wydzierżawiła. W następnych 
latach system monitoringu był sukcesywnie roz-
budowywany o kolejne kamery. TG

MORGAŁA IRENA, ur. 26 IV 1939, Cieszyn; 
harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego; Ko-
mendant Hufca ZHP w Żorach; radna Miejskiej 
Rady Narodowej; kierownik Miejskiego Ośrod-
ka Kultury; pracownik Urzędu Miasta Żory; cór-
ka Władysława i Stefanii Morgała; absolwentka 
Liceum Ogólnokształcącego w Żorach (1956) 
oraz Studium Kulturalno-Oświatowego w War-
szawie z siedzibą w Katowicach (1983). Od 1957 
jest instruktorem ZHP. Do 1975 była komendan-
tem środowiska, a następnie komendantem Hufca 
ZHP w Żorach w stopniu harcmistrza. Była radną 
MRN przez 3 kadencje (1973-84), pełniła wów-
czas funkcje polityczne w mieście. W latach 1975-
80 pracowała w Urzędzie Miasta, w biurze obsłu-
gi Rady Narodowej, a przez 8 kolejnych lat była 
kierownikiem MOK, do czasu przejścia w 1988 
na rentę inwalidzką. W latach 1989-99 w niepeł-
nym wymiarze godzin zatrudniona była w Biblio-
tece Miejskiej w Żorach. Będąc na emeryturze, 

do 2007 pracowała społecznie w Komisji Rewi-
zyjnej oraz Komisji Stopni Harcerskich przy Huf-
cu ZHP w Żorach. Odznaczona Krzyżem Zasłu-
gi dla ZHP (1977), Złotą Odznaką Zasłużonemu 
w Rozwoju Woj. Katowickiego (1976), Zasłużony 
Działacz Frontu Jedności Narodu (1978), Srebr-
nym (1978) i Złotym Krzyżem Zasługi (1984), 
Honorową Odznaką Przyjaciół ZHP (1981) oraz 
Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984). BK

MORGAŁA WŁADYSŁAW ZYGFRYD, ur. 8 
IX 1912, zm. 4 IV 1944, Bargłówka, pow. raci-
borski; przedwojenny nauczyciel; podharcmistrz, 
instruktor i działacz harcerski; organizator harcer-
skich drużyn wodniackich w Rybniku i w Żorach. 
Ukończył męskie Seminarium Nauczycielskie 
w Pszczynie w 1933 i rozpoczął pracę nauczyciel-
ską w szkole podstawowej w Kłokocinie. W 1934 
przeniósł się do szkoły w Baranowicach. W latach 
1937-38 był kierownikiem szkoły podstawowej 
w Bujakowie. 
Działalność w harcerstwie rozpoczął w okresie 
nauki w Pszczynie, gdzie był członkiem 5 Har-
cerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Maurycego Be-
niowskiego przy Seminarium w Pszczynie, pierw-
szej uprawiającej żeglarstwo jednostce organiza-
cyjnej na Śląsku. Od 7 VI 1931 podjął działalność 
instruktorską, uzyskując stopień podharcmistrza 
Związku Harcerstwa Polskiego. Brał udział w IV 
Kursie Morskim w Gdyni, zdobywając patent 
sternika morskiego. Organizował harcerskie dru-
żyny wodniackie w Rybniku i w Żorach. 28 IX 
1933 wszedł w skład utworzonej Komendy Huf-
ca Żory jako referent żeglarski. W 1934 był ko-
mendantem kursu wioślarskiego, który swoim za-
sięgiem obejmował Śląską Chorągiew Harcerzy. 
W dniach 29 VI-13 VIII 1935 wraz z Wilhelmem 
Parchańskim i Romanem Słupikiem uczestniczył 
w szkoleniowym rejsie żeglarskim na żaglowcu 
„Zawisza Czarny” pod dowództwem gen. Ma-
riusza Zaruskiego. Od 1938 pełnił funkcję kie-
rownika wydziału żeglarskiego Śląskiej Chorągwi 
Harcerzy w Katowicach. W okresie okupacji nie-
mieckiej był działaczem Szarych Szeregów i brał 
czynny udział w przekazywaniu poczty konspira-
cyjnej. W 1941 zdążył zbiec przed aresztowaniem 
i ukrywał się w Pewli Małej k. Jeleśni, gdzie wsku-
tek wyniszczenia organizmu ciężko zachorował. 
Wiosną 1944 został w stanie ciężkim sprowadzo-
ny do Żor, gdzie zmarł. BK
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MOTOROWA SEKCJA → sekcja motorowa

MOTYKA MARIA, ur. 27 IV 1943, Żory; w 2007 
laureatka prestiżowej nagrody „Narcyz”, przyzna-
wanej najbardziej zasłużonym kobietom Śląska; 
od wielu lat aktywnie zaangażowana w działal-
ność społeczną, szczególnie na rzecz dzieci i mło-
dzieży z rodzin najbardziej potrzebujących. Or-
ganizuje czas wolny i wypoczynek dzieci na zaję-
ciach rekreacyjno-sportowych, obozach, wyciecz-
kach i corocznych pielgrzymkach na Jasną Górę. 
Od 1998 jest koordynatorem prac Komitetu Or-
ganizacyjnego „Wigilia dla dzieci z rodzin o naj-
niższej stopie życiowej”. Współpracuje z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum 
Interwencji Kryzysowej, Warsztatami Terapii Za-
jęciowej oraz z wieloma przedszkolami i szkoła-
mi w Żorach. Poszukuje sponsorów, a niejedno-
krotnie sama jest sponsorem organizowanych ak-
cji charytatywnych, z których dochód przezna-
cza na paczki świąteczne, spotkania opłatkowe 
i inną, potrzebną dzieciom pomoc. Jest aktyw-
nym członkiem żorskiego Stowarzyszenia Przy-
jaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” 
oraz sopranistką w chórze „Gloria”, działającym 
przy parafii pw. św. św. Apostołów Filipa i Jaku-
ba w Żorach. Od wielu lat wraz z rodziną współfi-
nansowała, a w latach 1990 i 1997 była protektor-
ką i ofiarodawcą funduszy na renowację zabytko-
wego obrazu Matki Boskiej w Dębinie. BK

MOTYKA STANISŁAWA, dyrektor Przedszko-
la nr 8 w latach 1990-2000. um

MOŻDŻEŃ JÓZEF, ur. 4 IV 1909, Rogoźna, 
zm. 23 XI 2008; uczestnik wojny obronnej 1939; 
internowany w ZSRR. Wstąpił do Armii Polskiej 
w ZSRR 15 VIII 1942; żołnierz II Korpusu Pol-
skiego. W kampanii włoskiej walczył o Monte 
Cassino, Ankonę i Bolonię. Odznaczony Krzy-
żem Walecznych, Krzyżem Monte Cassino, Star 
1939-1945, Italy Star, War Medal 1939-1945 i De-
fence Medal. Do kraju powrócił z Włoch 9 V 
1945. JD

MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z AFRYKI, Dwu-
krotnie, w 2002 i 2003 odbył się w Żorach finał 
organizowanego przez Komisję Episkopatu Polski 
konkursu „Mój szkolny kolega z Afryki”. W pierw-
szym finale 1 VI 2002 wzięło udział 10 drużyn 
z gimnazjów z całej Polski. Żory reprezentowa-
ła drużyna Gimnazjum nr 6, która zdobyła dru-
gie miejsce. W trakcie finału żorska młodzież za-
prezentowała specjalny list do afrykańskich kole-
gów wykonany z arkuszy papieru o łącznej długo-
ści 542 metrów i 30 centymetrów. W drugiej edycji, 
która odbyła się 31 V 2003 wzięło udział 5 drużyn 
z podstawówek i 5 gimnazjalnych. Tym razem jed-
nak w finale zabrakło ekipy z Żor. Oprócz Komisji  
Episkopatu Polski organizatorem konkursu było 
także → Muzeum Miejskie w Żorach i → Urząd 
Miasta. TG

MROCZEK PAWEŁ, ur. 17 I 1914, Rowień, 
zm. 31 X 1996, Rowień; sołtys; syn Franciszka 
i Wiktorii z d. Grzybek. Po ukończeniu szko-
ły powszechnej podjął naukę zawodu w „Hucie 
Pawła” w Żorach i tam w 1937 ukończył naukę 
formierza-odlewnika. W 1937 został powołany 
do służby wojskowej w 43 pp. w Dubnie, gdzie 
służył do 15 IX 1938. Po wyjściu do cywila po-
wrócił do pracy w hucie, pracując tam do 23 VIII 
1939. W tym dniu powołano go, jako rezerwi-
stę, do obrony kraju w Korpusie Ochrony Po-
granicza w Łuszkach k. Głębokiego, a stamtąd 
transportem kolejowym przemieszczono w re-
jon Augustowa i Suwałk. 22 IX 1939 dostał się 
do niewoli i został przetransportowany do obo-
zu jenieckiego w Pabianicach, gdzie przebywał 
do 15 VI 1940. Po zwolnieniu, 30 VI 1940, otrzy-
mał zatrudnienie w hucie i pracował tam do wy-
zwolenia Żor przez Armię Czerwoną. Po woj-
nie wstąpił do Milicji Obywatelskiej w Rowniu, 
pracując tam do 1 IX 1945, kiedy to przeniósł 
się do Straży Przemysłowej w Rybnickiej Fabry-
ce Maszyn. Od 1 IV 1946 do przejścia na emery-
turę, pracował jako formierz w Odlewni Żeliwa 
„Celma” w Żorach, pełniąc równocześnie, spo-
łecznie, funkcję sołtysa w Rowniu w latach 1948-
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54. Wieloletni członek Rady Nadzorczej Banku 
Spółdzielczego w Żorach.  JD, LuB

MROWIEC ALOJZY, ur. 9 VI 1914, Barano-
wice, zm. ?; więzień obozu jenieckiego; syn Jana 
i Anny z d. Marcisz. Jako rezerwista został powo-
łany 16 VIII 1939 do Wojska Polskiego i wcielo-
ny do 3 kompanii 43 pp. w Dubnie. Brał udział 
w wojnie obronnej 1939 w rejonie Augustowa 
i Suwałk. 20 IX 1939 internowany przez wojska 
radzieckie i przekazany 16 XII 1939 władzom nie-
mieckim, które odesłały go do obozu jenieckie-
go w Schweinfurcie. Tam skierowany był do ro-
bót rolnych w Meinbach, gdzie został wyzwolony 
przez wojska amerykańskie. Wrócił do kraju w XI 
1945. JD

MRÓWCZYŃSKI EDMUND, radny Rady Mia-
sta od 3 XI 1998 do 10 X 2002. um

MUCHOWICZ JAN, radny Rady Miasta od 1 
VII 1994 do 19 VI 1998, od 3 XI 1998 do 10 X 
2002 i od 18 XI 2002 do 2 VI 2005. um

MURY OBRONNE → fortyfikacje miejskie

MUSIAŁA ZDZISŁAWA, dyrektor Przedszkola 
nr 12 w latach 1990-2002. um

MUZEUM MIEJSKIE, powstało 28 XII 
2000 z  inicjatywy władz miasta, osób indywi-
dualnych skupionych wokół Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Żory oraz ówczesnego dyrek-
tora →Miejskiego Ośrodka Kultury →Lucja-
na Buchalika. Muzeum przejęło zbiory istnie-
jącej wcześniej izby regionalnej→ TMMŻ oraz 
część prywatnych zbiorów afrykanistycznych, 
które były podstawą wydzielenia dwóch dzia-
łów merytorycznych: Działu Historii i Kultury 
Regionu oraz Działu Kultur Pozaeuropejskich. 
Zbiory afrykanistyczne, szczególnie etnograficz-
na kolekcja prezentująca ludy Somba i Dogo-
nów, jedne z nielicznych w Polsce, stały się zna-
kiem rozpoznawczym żorskiego muzeum. Dzię-
ki prowadzonym wyprawom naukowo – badaw-
czym są stale powiększane i stały się największą 
tego typu kolekcją na terenie południowej Polski. 
Dział Historii i kultury Regionu gromadzi z ko-
lei wszelkiego rodzaju eksponaty związane z hi-
storią Żor i najbliższego regionu. W sumie mu-
zeum ma w swych zbiorach około 4000 ekspo-
natów.  Oprócz prezentacji ekspozycji stałych 
i organizacji wystaw czasowych w swej siedzibie, 
muzeum prowadzi także szereg innych działań: 
plenerowe → Galerie pod Chmurką, → poka-
zy pojazdów militarnych, okolicznościowe kon-
certy i odczyty. Co roku organizuje też → Noc 

Siedziba Muzeum Miejskiego
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Muzeum. Wydaje rocznik „Kalendarz żorski”, 
opublikowało też kilkanaście pozycji naukowych 
i popularnonaukowych, m.in. „Ludzie i kultu-
ry”, „Pozyskiwanie żelaza w Afryce Zachodniej 
na podstawie ludów masywu Atakora”, „Niewol-
nicy kobiet”, „Ziemia rybnicko – wodzisławska 
i jej mieszkańcy w wojnie obronnej 1939 roku”, 
„Z dziejów kolejnictwa na Śląsku”. Inną sfe-
rą działalności Muzeum jest edukacja. Co roku, 
dzięki lekcjom muzealnym, przez placówkę prze-
wija się kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Działal-
ność Muzeum Miejskiego była nagradzana i wy-
różniana zarówno przez Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego, jak i Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. IW

MYCIELSKI ALBERT, ur. 15 X 1940, Ornon-
towice; od 1 X 1990 Kierownik Referatu Geode-
zji; od 1 VII 1992 Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami; od 15 II 1999 Naczel-
nik Wydziału Geodezji i Kartografii; od 1 VI 2004 
z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii. 
W okresie pracy w Urzędzie Miasta Żory od 21 IX 
1990 do 31 X 2005 otrzymał liczne nagrody pie-
niężne i wyróżnienia, przeprowadził komunaliza-
cję mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Żory, 
założył komputerową ewidencję gruntów i bu-
dynków, wdrożył mapę numeryczną Miasta Żory, 
od 1 III 1993 jest członkiem – założycielem Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach. W la-
tach 1993-2004 pełnił funkcję przewodniczące-
go komisji rewizyjnej, w 1999 został Królem Kur-
kowym o przydomku Wielki, w latach 2003-07 
był Sekretarzem – Kanclerzem Okręgu Śląskiego 
Zjednoczenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
RP. Od 2009 jest Mistrzem Kapituły Odznacze-
nia Honorowego KBS w Żorach oraz Prezesem 
Sądu Honorowego Okręgu Śląskiego Zjednocze-
nia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Został 
odznaczony krzyżami: rycerskim, oficerskim i ko-
mandorskim Zjednoczenia KBS RP oraz Krzy-
żem Zasługi KBS w Żorach. 16 III 2008 nadano 
mu godność Honorowego Członka Zarządu Ślą-
skiego Zjednoczenia KBS RP. bw

MYSZAKOWSKI WŁADYSŁAW, ur. 7 XI 
1927, woj. wołyńskie; technik rolnik; działacz 
młodzieżowy; organizator i prezes Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej i Kółka Rolniczego 
w Baranowicach; prezes Gminnej Spółdzielni 
w Żorach; wieloletni radny Miejskiej Rady Na-
rodowej w Żorach; prezes Związku Bojowni-
ków o Wolność i Demokrację. 
W 1943 deportowany z woj. wołyńskiego 
do pracy przymusowej w Baranowicach i Osi-
nach, pracował tam do 1945. Po wyzwoleniu, 
do 1948 pracował w majątku w Baranowicach 
i w gospodarstwie rodziców. Po odbyciu trzy-
letniej służby wojskowej pracował na różnych 
stanowiskach w organizacjach młodzieżowych 
i sportowych: w Komendzie Wojewódzkiej Po-
wszechnej Organizacji Służba Polsce, w radzie 
wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sporto-
wych i w zarządzie powiatowym Związku Mło-
dzieży Wiejskiej w Wodzisławiu. W latach 1961-
75 pełnił funkcję kierownika handlowego Cen-
trali Nasiennej, a w latach 1976-78 prezesa GS 
w Żorach. 
W 1979 był organizatorem i przez 10 lat pre-
zesem nowo założonej Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Baranowicach. Od 1990 praco-
wał przez 13 lat jako prezes i wiceprezes w GS 
Żory. Od 1960 przez 28 lat był radnym MRN 
w Żorach, pełniąc w tym czasie wiele funkcji 
w strukturach Rady. Założył w Baranowicach 
Kółko Rolnicze, które szerzyło postęp rolniczy 
wśród miejscowych rolników. Był inicjatorem 
szeregu prac drogowych, wodociągowych i ga-
zowniczych wykonanych w Baranowicach oraz 
w 1964 inicjatorem powołania Koła Gospodyń 
Wiejskich. Został również prezesem ZBOWiD 
w Żorach. 
Po 55 latach pracy przeszedł na emeryturę. Wie-
lokrotnie odznaczony i nagradzany odznacze-
niami resortowymi i państwowymi, m.in. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Na podstawie Uchwały Rady Narodowej Miasta 
i Gminy Żory nr X/38/79 w 1979 został wpi-
sany do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. BK 

Albert Mycielski Władysław Myszakowski

M
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MUZEUM MIEJSKIE 
WYSTAWY STAŁE

DZIAŁ KULTUR POZAEUROPEJSKICH

Makieta chaty ludu Somba

M
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Makieta spichlerza ludu Dogon

MUZEUM MIEJSKIE 
WYSTAWY STAŁE

DZIAŁ KULTUR POZAEUROPEJSKICH
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MUZEUM MIEJSKIE 
WYSTAWY STAŁE

DZIAŁ HISTORII I KULTURY REGIONU

Wystawa „Dzieje miasta Żory”

Uzbrojenie i wyposażenie z lat II Wojny Światowej
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MUZEUM MIEJSKIE 
WYSTAWY STAŁE

DZIAŁ HISTORII I KULTURY REGIONU

Wystawa etnograficzna - Chata śląska - kuchnia

Wystawa etnograficzna - Chata śląska - izba

M
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MUZEUM MIEJSKIE 
WYSTAWY CZASOWE

DZIAŁ HISTORII I KULTURY REGIONU

Wystawa na temat dziejów lotnictwa

Wystawa militariów



242 
Wystawa „Jak minął rok” Promocja „Kalendarza Żorskiego”

Wernisaż wystawy „Ecclesia Nostra” Projekt „Bliżej Afryki”

MUZEUM MIEJSKIE

Projekt edukacyjny „Som My ze Ślonska”
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Projekt edukacyjny „Ścieżkami jaka” 2008

MUZEUM MIEJSKIE

Projekt edukacyjny „Na Jawie do Indonezji” 2006 

Projekt edukacyjny „Gwatemala mnie powala” 2007
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Projekt edukacyjny „AmerIndia” 2009

MUZEUM MIEJSKIE
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NA BARONIE, łąki w dzielnicy Baranowice cią-
gnące się od stawu Baranek w kierunku północ-
no-wschodnim. MW

NA ŻYDKU, nazwa etniczna niedużego obsza-
ru przy ul. Rybnickiej w dzielnicy Rowień. Kie-
dyś znajdowały się tam zabudowania Żyda Adlera, 
bogatego kupca z Żor. MW

NACZYŃSKA BOŻENA, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w latach 1999-
2001. um

NALEPA PIOTR, ur. ?, zm. 3 V 1921; uczestnik 
III powstania śląskiego w 8 kompanii II batalio-
nu w pułku żorskim. Poległ w walce o Paruszo-
wiec. JD

NAPŁATKI, teren dzisiejszego os. ks. Władysła-
wa, kiedyś obszar pól i lasów podzielony przez za-
rząd XVIII-wiecznych Żor na działki, na których 
uprawiający płacili płat. MW

NERLICH ELISABETH, ur. 9 XI 1894, Żory, 
zm. 10 VIII 1978, Donaueschingen. Była trze-
cią z czwórki dzieci burmistrza Franza Nerli-
cha i Agnes Ogorek. Ochrzczona została 16 XI 
w miejscowym kościele parafialnym. Razem z bra-
tem Karlem uczęszczała do Katolickiej Szkoły 
Powszechnej i brała dodatkowe lekcje prywatne 
u nauczyciela i organisty Alojzego Sciuka, któ-
re przygotowywały ją do szkoły średniej. Matu-
rę zdała w Państwowym Gimnazjum w Jeleniej 
Górze. Potem przez 10 semestrów studiowała 
na uniwersytecie w Münster oraz we Wrocławiu. 
Ukończyła dwa fakultety: prawa i gospodarki pań-
stwowej. W 1927 otrzymała tytuł „Doctor resum 
Politicarum”. Zaraz po obronie doktoratu praco-
wała w Prezydium Policji w Gliwicach. Po dojściu 

do władzy hitlerowców otrzymała wymówienie 
z zajmowanego stanowiska i nie mogła znaleźć 
państwowej posady. Po znalezieniu zatrudnienia 
w koncernie hutniczym Oberhütte w Gliwicach 
(w statystyce i archiwum) zwolniona bez prawa za-
trudnienia w innym miejscu, ponieważ jak stwier-
dził katowicki „Die Deutsche Arbeitsfront”, od 
1933 „nie znalazła drogi do führera”. Po wojnie 
opuściła Gliwice i w 1946 dotarła do miejscowo-
ści Dinklage niedaleko Oldenburga, gdzie praco-
wała jako pomoc proboszcza. W następnym roku, 
dzięki ogłoszeniu niemieckiego „Caritasu”, pod-
jęła pracę w centrali tej instytucji we Freiburgu. 
Do przejścia na emeryturę zajmowała się wysie-
dloną młodzieżą i bezdomnymi dziećmi. W 1972 
z okazji 700-lecia Żor dr Elisabeth Nerlich dała 
się poznać jako autorka wielu artykułów w „Der 
Rybniker” oraz kroniki „Aus der Geschichte der 
Stadt Sohrau O/S”. Była uzdolnioną malarką i ry-
sownikiem. JD

NERLICH FRANZ, ur. 4 X 1849, Raszo-
wa k. Opola, zm. 28 V 1924, Brzeg; burmistrz 
Żor. Syn nauczyciela i organisty Józefa i Józefi-
ny Kaczmarczyk. Od 1861 uczył się w gimna-
zjum w Opolu, a potem w Gimnazjum św. Ma-
cieja we Wrocławiu, które ukończył jako prymus. 
Po maturze zgłosił się na rok do wojska. Służ-
bę żołnierską odbywał w 51 pp w Brzegu, skąd 
został skierowany na kurs oficerski. Brał udział 
w wojnie prusko-francuskiej. Po zawarciu poko-
ju pracował na kolei w Opolu, a od 1872 w Eber-
feld w Nadrenii. W X 1879 ożenił się w Szarleju 
z tamtejszą mieszkanką Agnes Ogorek. W 1882 
został wybrany burmistrzem w Bogacicach, a 15 
IV 1884 burmistrzem Żor. Wybudował szpital, 
urządził w dawnych budynkach koszarowych za-
kład opiekuńczy dla umysłowo chorych, w staj-
niach powstała elektrownia miejska oraz łaźnia. 
Nerlichowi miasto zawdzięcza także budowę wo-
dociągów i rozbudowę dróg. W 1908 przeszedł 
na emeryturę, ale do 1913 był radnym. Z Żor 
wraz z rodziną wyprowadził się do Brzegu i tam 
zmarł. JD

Franz Nerlich

N
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NEUKIRCH PAWEŁ, ur. 15 I 1887, Śmicz 
k. Prudnika, zm. 31 III 1939, Katowice; lekarz 
ogólny. Pochodził z rodziny chłopskiej. Gim-
nazjum ukończył w Nysie, dyplom lekarza uzy-
skał w 1914 we Wrocławiu. Pracował w Racibo-
rzu. Po I powstaniu śląskim (1919) był delega-
tem PCK na pow. raciborski; w III powstaniu ślą-
skim (1921) został komendantem największego 
szpitala polowego na terenie Grupy „Południe” 
w Rydułtowach. Po powstaniu kierownik Wy-
działu Zdrowotności Głównej Komisji Likwida-
cyjnej. W okresie międzywojennym był lekarzem 
w Żorach i Katowicach (od 1928). Do końca życia 
czynny w wielu organizacjach społecznych i naro-
dowych. JD

NIE BEZ PRZYCZYNY – GRUPA FOTO-
GRAFICZNA, stowarzyszenie zrzeszające miło-
śników fotografii. W skład grupy powstałej 26 I 
2007 wchodzą portreciści, pejzażyści, miłośnicy 
fotografii makro, detalu, fotografii kreacyjnej oraz 
reporterskiej. Trzy miesiące po utworzeniu odbył 
się pierwszy plener w żorskim szpitalu, który za-
owocował wystawą „Szpitalne inspiracje”. Gru-
pa organizuje liczne plenery oraz wyjazdy. Każ-
dy plener posiada swój motyw przewodni, któ-
ry fotograficy starają się jak najlepiej wykorzystać 
i oddać w swych pracach. Plenery organizowa-

li m.in. w opuszczonym żorskim szpitalu, w zruj-
nowanej Bażanciarni, dawnych mikuszowickich 
halach przemysłowych, żorskich lasach, cieszyń-
skich i żorskich uliczkach oraz gliwickiej palmiar-
ni, a także wielu innych, czasami dziwnych i nie-
bezpiecznych miejscach. Niebezprzyczynowcy 
starają się jak najczęściej pokazywać swoje prace 
szerszemu gronu. Do 2009 Grupa Fotograficzna 
„Nie bez przyczyny” miała charakter nieformalny, 
co zmieniło się poprzez zmianę statusu na stowa-
rzyszenie, powołane do życia przez → Domini-
ka Kołodzieja, Tomasza Wardacha oraz Mateusza 
Głogowskiego. W tej chwili grupa liczy 9 aktyw-
nych członków. Grupa ma w swoim dorobku wy-
stawy: 2007: „Szpitalne inspiracje” (Scena na Sta-
rówce), mini wystawa w pubie „Tarot”; 2008: 
„Jazzowe impresje” (wystawa towarzysząca na III 
Easy Jazz Festiwal); 2009: „Wystawa Trzech z Nie 
bez przyczyny” (na 6. Międzynarodowym Festiwa-
lu Fotografii w Rybniku), „Wystawa przekrojowa” 
(Miejski Ośrodek Kultury), „Operacja Plener” 
(wystawa w ramach projektu „70. rocznica wojny 
obronnej w Żorach”, Muzeum Miejskie), udział 
w wystawie „Bój o Żory”, towarzyszącej promocji 
książki Ziemia Rybnicko-Wodzisławska i jej mieszkań-
cy w wojnie obronnej 1939 r. (Muzeum Miejskie). Bra-
li udział w plenerach – 2007: „Szpitalne inspira-
cje” (Żory), „Kobieta w przyrodzie” (Żory); 2008: 

Grupa Fotograficzna „Nie Bez Przyczyny”

N
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„Kobieta w mieście” (Żory), „Backstage” (Czer-
wionka – Leszczyny), I Żorski Piknik Militarny, 
Cieszyn, Gliwicka Palmiarnia; 2009: Plener Mili-
tarny z Żorską Grupą Operacyjną (Żory), „Stro-
bist meeting”; 2010: Wisła – i warsztatach – XI 
2009: „Podstawy dobrego kadru oraz fotografia 
portretowa” – warsztaty fotograficzne dla począt-
kujących. Członkami grupy są: Dominik Koło-
dziej, Tomasz Wardach, Mateusz Głogowski, Łu-
kasz Piksa, Ryszard Adamski, Paweł Sajdyk, To-
masz Krenkiewicz, Piotr Prządka, Michał Uglorz, 
Grzegorz Markowski i Jakub Sojka. iw

NIESZPOREK SYLWESTER, ur. 10 XII 1915, 
Osiny, zm. ?; syn Wawrzyna i Rozalii z d. Wow-
ra, mieszkaniec Osin (obecnie dzielnica Żor). Po 
ukończeniu szkoły powszechnej, pracował do 18. 
roku życia w gospodarstwie rolnym rodziców. Na-
stępnie pracował jako robotnik w budownictwie. 
W 1937 został powołany do służby wojskowej 
w 3 Pułku Ułanów Śląskich w Tarnowskich Gó-
rach. W 1939 brał udział w kampanii wrześnio-
wej i 22 IX 1939 dostał się do niewoli niemiec-
kiej. Został przekazany do Stalagu II D w Star-
gardzie Szczecińskim, gdzie przebywał do 7 I 
1942. Po zwolnieniu z niewoli powrócił do domu, 
a w III 1942 został powołany do wojska niemiec-
kiego i skierowany na front zachodni. Tam dostał 
się do niewoli amerykańskiej, gdzie po 14 dniach 
wstąpił do II Korpusu, biorąc udział w walkach 
z wojskami niemieckimi. Został zdemobilizowany 
21 V 1946 i wrócił do kraju. JD

NIKEL JAN SZYMON, ur. 18 X 1863, Żory, 
zm. 28 VI 1924; profesor; rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Syn nauczyciela Feliksa i Marii z d. 
Żabka. Nauki początkowe pobierał w miejscowej 
szkole czteroklasowej, a następnie w Gimnazjum 
św. Macieja we Wrocławiu, gdzie w 1881 uzyskał 
świadectwo dojrzałości. Studiował teologię na Uni-
wersytecie Wrocławskim (1881-84), specjalizując 
się w zakresie Starego Testamentu. Na dalsze stu-
dia teologiczne został skierowany do Würzburga, 
gdzie uzyskał stopień doktora teologii. Po powro-
cie do Wrocławia 26 VI 1886 otrzymał święcenia 
kapłańskie i został skierowany przez władze ko-
ścielne do pracy duszpasterskiej jako wikariusz, naj-
pierw do Olesna, a po 15 miesiącach do Chorzowa. 
Tam w 1888 złożył przed komisją państwową eg-
zamin uprawniający go do nauczania religii, łaciny 

i hebrajskiego w gimnazjach. Od 1892 uczył religii 
w gimnazjum głubczyckim, nyskim, i wrocławskim, 
prowadząc jednocześnie badania naukowe w zakre-
sie biblistyki, których wynikiem były liczne publika-
cje. W 1897 mianowany wykładowcą Starego Te-
stamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
we Wrocławiu, a w dwa lata później wykładowcą 
egzegezy Nowego Testamentu w Seminarium Du-
chownym w Vidnawie, leżącej w austriackiej czę-
ści diecezji. W 1900 został profesorem zwyczajnym 
Starego Testamentu we Wrocławiu. Odtąd zdo-
bywał dalsze godności i zaszczyty. W 1907 został 
konsultorem Komisji Biblijnej, w 1913 kanonikiem 
katedralnym, przewodniczącym Stowarzyszenia św. 
Bonifacego i wizytatorem nauki religii w szkołach 
wyższych, w 1922 prepozytem Kapituły Katedral-
nej oraz protonotariuszem apostolskim z nomina-
cji papieża Piusa XI. W latach 1923-24 rektor Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Pochowany w katedrze 
wrocławskiej. JD, BK

NIWA, łąki i pola uprawne w południowo-za-
chodniej części dzielnicy Rowień. Nazwa topogra-
ficzna – pole. MW

NIŻNIK IZABELA, ur. 1939, Lipinki, pow. Gor-
lice; nauczycielka; dyrektor Przedszkola nr 19 w Żo-
rach; działaczka związkowa; od 1998 przewodniczą-
ca Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Żorach. Pracę pedagogiczną 
rozpoczęła w 1956 w Przedszkolu nr 2 w Rybniku-
Boguszowicach, awansując na stanowisko dyrektora 
placówki, a następnie pracowała w Przedszkolu nr 
9 w Rybniku. W 1978 objęła stanowisko dyrektora 
Przedszkola nr 19 w Żorach, które pełniła przez 10 
lat, do czasu przejścia na emeryturę w 1988. W 1980 
uzyskała Dyplom Kwalifikacji Równorzędnych 
Wyższym Studiom Zawodowym przy Instytucie 
Kształcenia Nauczycieli w Warszawie w zakresie pe-
dagogiki przedszkolnej. Aktywna działaczka związ-
kowa: w 1986 została członkiem Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żorach, a po 
przejściu na emeryturę działa w strukturach SEiR 
ZNP. W latach 1994-98 była wiceprzewodniczą-
cą, a od 1998 jest przewodniczącą Sekcji w Żorach. 
Oprócz nagród resortowych otrzymała odznacze-
nia: Złoty Krzyż Zasługi (1977), Złotą Odznakę Za-
służonemu w Rozwoju Woj. Katowickiego (1982), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987) 
i Złotą Odznakę ZNP (1994). BK

N
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NOC MUZEÓW, impreza kulturalna, polega-
jąca na udostępnianiu muzeów, galerii i instytu-
cji kultury, w wybranym dniu, w godzinach noc-
nych. Organizatorzy przygotowują także specjal-
ne atrakcje np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj 
niedostępnych, koncerty, poczęstunki, warsztaty, 
scenki rodzajowe itp. Zwiedzanie umożliwiane 
jest za symboliczną kwotę płaconą przy pierw-
szym wejściu lub za darmo. Pierwsza Noc Muze-
ów miała miejsce w Berlinie w 1997. Obecnie or-
ganizuje je ponad 120 miast w Europie. Muzeum 
Miejskie w Żorach także co roku organizuje tę 
imprezę, pierwotnie pod nazwą Muzealna Ma-
jówka. Każdego roku impreza ta ma nieco inny 
charakter. Stałym elementem jest wręczanie na-
gród  → „Przyjaciel muzeum”, oraz zwiedzanie 
ekspozycji, niespodzianką z reguły jest towarzy-
szące mu wydarzenie kulturalne. Zaprezentowa-
ły się już w trakcie tej imprezy zespoły afrykań-
skie, latynoskie, włoskie i śląskie, wystąpiły tak-
że grupy rekonstrukcji historycznej odtwarzają-
ce czasy II wojny światowej i wczesnego średnio-
wiecza.  Iw

NOGOWCZYK BOLESŁAW, ur. 20 VIII 
1933, Wisła, zm. 11 IX 1985, Jastrzębie-Zdrój; 
radny miejski; działacz społeczny. Ukończył stu-
dia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie. Z Żorami zwią-
zał się w 1959 pracą w Zakładach Wytwórczych 
Urządzeń Sygnalizacyjnych, gdzie przeszedł 
wszystkie szczeble kariery zawodowej, w tym od 
1973 zajmując stanowisko naczelnego dyrektora. 
Pełnił wiele różnorodnych funkcji społecznych 
w Żorach. Przez wiele lat był radnym miejskim 
i radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, w tym 
od III 1983 do IX 1985 przewodniczącym MRN. 
Jako bardzo aktywny działacz społeczny włączył 
się także w organizację TMMŻ i na pierwszym 
Walnym Zebraniu został wybrany II wicepreze-
sem Zarządu. JD

NOSKI JAN JÓZEF, ur. 1676, Praga, zm. 24 
VI 1761, Żory; Czech; urzędnik na Dolnym Ślą-
sku, a następnie burmistrz Raciborza (1742). 
W 1756, w wieku 70 lat i z dużym doświadcze-
niem w administrowaniu, przeniesiony na urząd 
burmistrza Żor. Jan Józef  Noski dobrze przy-
czynił się do rozwoju miasta. Pochowany w pre-
zbiterium kościoła farnego. MW

NOSZAK PRZEMYSŁ, ur. 1332/1336, zm. 23 
V 1410 Cieszyn: książę cieszyński i bytomski, wika-
riusz Rzeszy, dyplomata posłujący w imieniu kró-
la Czech Wacława IV do Anglii, Francji, Zakonu 
Krzyżackiego. W  1378 wziął z rąk → Jana I w za-
staw Żory  i Palowice w zamian  za 4000 kop gro-
szy praskich. Po dwóch latach podzastawił je za te 
samą kwotę księciu →Władysławowi Opolczyko-
wi. Uczestnik sporu z księciem raciborskim → Ja-
nem II Żelaznym, który zakończył się podpisaniem 
→Pokoju żorskiego. TG

NOWA GAZETA ŻORSKA → PRASA ŻOR-
SKA

NOWACK ALFONS, ur. 8 VIII 1868, Strzel-
ce Opolskie, zm. 13 III 1940, Strzelce Opolskie; 
duchowny; dyrektor Archiwum Archidiecezjalne-
go we Wrocławiu. W latach 1894-96 wikary i na-
uczyciel religii w Żorach. Opracował dziesiątki 
artykułów poświęconych dziejom kościoła i miej-
scowości na Górnym Śląsku. Podejmował także 
inną tematykę, jak chociażby losy rodziny von 
Eichendorff, oraz wiele drobnych, lecz niezwykle 
cennych przyczynków. Ostatnia praca ukazała się 
w 1939. W 1900 wydał małą książeczkę poświę-
cona dziejom parafii pw. św. św. Apostołów Filipa 
i Jakuba w Żorach, opublikowaną w Prudniku (Die 
Stadtpffarkirche zum hl. Philips und Jakobus in Sorau 
OS). W dwanaście lat później wrócił do tematyki 
związanej z okolicami Żor, wydając pracę o para-
fiach okolic Żor (Geschichte der Landpfarreien des Ar-
chipresbyterates Sohrau O.S.). MW

N

Pieczęć herbowa księcia Przemysła Noszaka
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Występ zespołu „Kisima Diabate” 2003

NOC MUZEÓW

Warsztaty plastyczne dla dzieci 2009
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NOWACKI FRANCISZEK, ur. 1650, Jawi-
szowice, zm. ?; ksiądz. Od dziecka wychowywał 
się w Rybniku. Studia teologiczne odbył w Oło-
muńcu, a święcenia kapłańskie otrzymał w 1675 
w Krakowie. Był wikarym w Żorach, Bieńko-
wicach, a następnie proboszczem w Moszcze-
nicy. JD

NOWAK EMILIA, ur. 20 II 1910, Klesz-
czów, zm. 30 I 1992; łączniczka AK (od 1 VIII 
1942); mieszkanka Żor (ul. Garncarska 30). 30 
XII 1943 na skutek zdrady została aresztowa-
na i osadzona w więzieniu w Mysłowicach, skąd 
21 II 1943 wywieziono ją do KL Auschwitz-
Birkenau (numer obozowy 75483). Jej mąż Jan, 
wówczas przymusowo wcielony do Organisa-
tion Todt, starał się o jej zwolnienie, jednak wła-
dze miejskie w Żorach nie udzieliły zgody. W I 
1945 uczestniczyła w „marszu śmierci” z Oświę-
cimia przez Jastrzębie do Wodzisławia. Stamtąd 
została wywieziona w otwartym wagonie kolejo-
wym do KL Ravensbrück. Potem uczestniczyła 
w pieszej ewakuacji na terenie Czech, gdzie uda-
ło jej się zbiec z kolumny i doczekać nadejścia 
wojsk radzieckich. W V 1945 wróciła do Żor. JD

NOWAK JAN, ur. ?, zm. 18 IV 1940, Oranien-
burg; mieszkaniec Żor; uczestnik powstań ślą-
skich; aresztowany w pierwszych dniach okupa-
cji (15 IX 1939) i osadzony w KL Sachsenhau-
sen, gdzie zginął. JD

NOWAK JERZY, radny Rady Miasta od 6 VI 
1990 do 6 V 1994 i od 1 VII 1994 do 19 VI 
1998. um

NOWAK ROMANA, ur. 24 XI 1914, Brzesko, 
w b. woj. krakowskim, zm. 29 XI 1943; miesz-
kanka Katowic; nauczycielka; harcerka, druży-
nowa Chorągwi Śląskiej OH. Ukończyła szko-
łę średnią. Jako nauczycielka pracowała kolej-
no w Górkach, Pawłowicach i Piotrowicach 
Śl., organizowała tam drużyny harcerskie i ży-
cie kulturalne. Od 1939 w konspiracji. Podjęła 
tajne nauczanie oraz współpracę z Komendą 
ZHP na Śląsku, a od 1941 była łączniczką mię-
dzy Delegaturą Rządu a Komendą. W XI 1941 
w ZWZ-AK została łączniczką szefa służby sa-
nitarnej. Jeździła na tereny zaolziańskie do Bo-
gumina i Jabłonkowa, także do Zagłębia, prze-

woziła rozkazy, pieniądze, prasę, broń. Od XII 
1942, poszukiwana przez gestapo, musiała się 
ukrywać. Aresztowana w VI 1943 w Osinach 
u Anny Wróbel. Torturowana podczas śledztwa 
w Mysłowicach, niczego nie ujawniła. Przewie-
ziona do KL Auschwitz 12 IV 1943. Przebywała 
w bloku 2a, numer obozowy 40791. Podczas po-
siedzenia policyjnego sądu doraźnego w bloku 
11 skazano ją na śmierć i rozstrzelano. JD

NOWAK ZBIGNIEW, ur. 16 I 1969, Rybnik; 
nauczyciel; dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
2 w roku szkolnym 2000/01. Od 1978 miesz-
kaniec Żor, gdzie w 1988 został absolwentem 
Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miar-
ki. W 1994 ukończył studia na Wydziale Mate-
matyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
a w 1999 kontynuował naukę na studiach po-
dyplomowych z informatyki na Uniwersyte-
cie Opolskim. Od 1990 nauczyciel matematyki 
w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie w roku szkol-
nym 2000/01 pełnił funkcję dyrektora szkoły. 
W roku szkolnym 2001/02 pracował w Szkole 
Podstawowej im. Broniewskiego w Szczejkowi-
cach, a od IX 2002 jest nauczycielem matematy-
ki i technologii informacyjnej w Zespole Szkół 
Społecznych w Żorach. MW

NOWAKOWSKA HALINA, dyrektor Gimna-
zjum nr 3 w latach 1999-2007. um

NOWE MIASTO SP. Z O. O., spółka pra-
wa handlowego, której właścicielem 100% 
udziałów jest Miasto Żory. Utworzona 5 VIII 
2009. Głównym rodzajem działalności spół-
ki jest handel i zarządzanie nieruchomościa-
mi na własny rachunek. Spółka zajmuje się za-
gospodarowaniem wolnych terenów inwesty-
cyjnych i mieszkaniowych, jak również reali-
zacją nowych inwestycji miejskich – np. mia-
steczko westernowe i pawilon wystawienniczo 
– promocyjny na tzw. Hulokach. iw

NOWSIE, kolonia w dzielnicy Kleszczów. MW

NOWY DWÓR, przysiółek w dzielnicy Bara-
nowice, kiedyś własność właściciela majątku Ba-
ranowice-Osiny. Nazwa kulturowa – właściciel 
Baranowic wybudował tam nowe zabudowania 
dworskie. MW
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OBARSKI ANDRZEJ, radny Rady Miasta od 
10 X 1997 do 19 VI 1998. um

OBCHODY 700-LECIA ŻOR, (3-11 VI 1972), 
24 II 1970 Miejska Rada Narodowa w Żorach 
podjęła uchwałę o zorganizowaniu w 1972 jubi-
leuszu 700-lecia obronnego miasta Żory (Uchwa-
ła Nr IX/22/70 z 24 II 1970). Wnioskodawcą 
zorganizowania jubileuszu był Miejski Komitet 
Frontu Jedności Narodu i Towarzystwo Miłośni-
ków Regionu Żorskiego. Powołanemu zgodnie 
z uchwałą Miejskiemu Komitetowi Obchodów 
700-lecia Miasta Żory, liczącemu 45 osób, prze-
wodniczył przewodniczący Prezydium MRN Ta-
deusz Krzemiński. Jubileusz rozpoczął się w so-
botę 3 VI 1972 uroczystą sesją MRN na rynku. 
Po sesji ulicami miasta przeszedł pochód mani-
festacyjny, w trakcie którego powszechną uwagę 
skupiały średniowieczne stroje radnych i człon-
ków Komitetu Obchodów Jubileuszu oraz ludo-
we stroje zespołów artystycznych działających 
w Miejskim Domu Kultury i w szkołach. Zgodnie 
z programem najbardziej widowiskowe imprezy 
odbywały się na płycie rynku w soboty i niedziele 
(3-4 VI 1972: jubileuszowa sesja MRN, pochód, 
całonocny karnawał, występy solistów i koncer-
ty orkiestr dętych oraz obchody 90-lecia Ochot-
niczej Straży Pożarnej, 9-10 VI 1972: koncer-
ty orkiestr dętych, zabawa ludowa i pokazy ogni 
sztucznych). W pozostałe dni imprezy organizo-
wano w MDK, na stadionie sportowym, na ką-
pielisku „Śmieszek”, w kinie „Znicz”, na boisku 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz w budynku i na 
boisku Liceum Ogólnokształcącego im. Karola 
Miarki, które w trakcie jubileuszu miasta obcho-
dziło 50-lecie istnienia. Ponieważ cały rok 1972 
ogłoszono w Żorach Rokiem Jubileuszowym, 
program obchodów zapowiadał: a) odsłonię-
cie pomnika upamiętniającego wyzwolenie Żor 

przez Ludową Armię Czechosłowacką, b) ob-
chody 25. rocznicy powstania Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, c) obchody 25-lecia powstania Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej, d) 15-lecie powstania 
i działalności Miejskiego Domu Kultury, e) 20-le-
cie powstania Zakładów Wytwórczych Urządzeń 
Sygnalizacyjnych, f) obchody 25-lecia Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żorach. 
9 VI 1972 nastąpiło otwarcie Regionalnego Mu-
zeum Żorskiego filii Rybnik i wystaw poświęco-
nych przypadającym w tym roku rocznicom: 50 
rocznicy przyłączenia Śląska do Polski, „30-le-
ciu Polskiej Partii Robotniczej w prasie i książce” 
oraz „Życiu i działalności Mikołaja Kopernika”, 
przygotowanej z okazji Międzynarodowego Roku 
Kopernikowskiego. Przez cały rok w MDK czyn-
na była wystawa filatelistyczna „Kultura i oświa-
ta w znaczku polskim” oraz fotograficzna „Sta-
re i nowe w architekturze Żor”. W Szkole Podsta-
wowej nr 2 przez cały okres obchodów 700-lecia 
Żor czynna była wystawa sztuki rzemieślniczej. 
Zakłady gastronomiczne w mieście czynne były 
codziennie do godziny 22.00, a pozostałe punk-
ty handlowe do godz.19.00 lub 21.00. Pierwsze 
duże osiedle mieszkaniowe (846 mieszkań), bu-
dowane w Żorach w latach 1969-72, otrzyma-
ło dla upamiętnienia jubileuszu nazwę „Osiedle 
700-lecia Żor”. W czerwcu TMMŻ wydało Pa-
miątkową Księgę Miasta Żory, której autorem był za-
łożyciel i pierwszy prezes TMMŻ Zygmunt La-
skowski. Trwałym śladem jubileuszu pozostał 
skomponowany przez Alfreda Paszendę hejnał 
Żor, będący odtąd jednym z insygniów miasta. 
W posiadaniu kolekcjonerów pozostały okolicz-
nościowe medale, proporczyki, szklanki, wazony, 
puchary i dziesiątki innych bibelotów z rozpro-
pagowanym wówczas herbem Żor i okoliczno-
ściowym napisem. BK

OBERAJ HALINA, ur. 26 XII 1925, Strzemie-
szyce, zm. 9 VI 1988, Rybnik; wieloletnia kierow-
niczka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. 
Pracę zawodową podjęła w 1942 w firmach han-
dlowych na terenie Tychów, Orzesza i Katowic. 

Halina Oberaj
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1 XII 1953 objęła stanowisko kierownika Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Żorach, które piasto-
wała do chwili odejścia na emeryturę 31 XII 1981. 
Stworzyła sieć biblioteczną, na którą składały się 
Biblioteka Centralna, 10 filii i Punkt Biblioteczny 
w Kleszczowie. Z jej inicjatywy w 1971 powsta-
ło Koło Przyjaciół Biblioteki. Dzięki jej staraniom 
Biblioteka centralna zyskiwała lepsze warunki lo-
kalowe, przenosząc się w 1955 do Domu Kultu-
ry (którego kierownikiem był jej mąż Hubert), 
a w 1979 do lokalu przy ul. Dworcowej. Oprócz 
pracy zawodowej prowadziła ożywioną działal-
ność społeczną. Pasją jej życia była praca z mło-
dzieżą – m.in. zorganizowała przy Domu Kultu-
ry dziecięcy teatrzyk baśni i była jego długolet-
nim instruktorem. Związawszy się od początku 
istnienia z TMMŻ, poświęciła mu swoje zdolno-
ści i umiejętności propagatora wiedzy o mieście 
wśród młodzieży. W składzie pierwszego Zarzą-
du TMMŻ pełniła funkcję sekretarza. Pochowana 
w Żorach. JD

OBERAJ HUBERT, ur. 22 VIII 1922, Radlin, 
zm. 8 VIII 1980, Żory; kierownik Domu Kultury 
w Żorach. Pracował na różnych stanowiskach ad-
ministracyjnych w Pszczynie, Tychach i w Teatrze 
„Ateneum” w Katowicach. W 1966 został kie-
rownikiem Domu Kultury w Żorach i odtąd po-
święcił się całkowicie pracy kulturalno-oświato-
wej w mieście. Pod jego kierownictwem powstało 
wiele zespołów, m.in. teatrzyk baśni, Młodzieżo-
wy Zespół Pieśni i Tańca, orkiestra symfoniczna 
i wiele innych, które rozsławiły miasto częstymi 
występami poza jego granicami administracyj-
nymi. W 1967 znalazł się w grupie założycieli 
TMMŻ i udzielił mu tymczasowej gościny w po-
mieszczeniu Domu Kultury. W pierwszym Zarzą-
dzie Towarzystwa powierzono mu funkcję wice-
prezesa. Jest autorem wielu artykułów w „Infor-
matorze TMMŻ”. Był cenionym i szanowanym 
społecznikiem. JD

„OBERSCHLESISCHES FRONTBLATT”, 
dwustronicowe czasopismo redagowane przez 

studenta prawa Anzelma Adamczyka, które uka-
zywało się w Żorach od 15 V 1921. W patetycz-
nym i egzaltowanym tonie donosiło o sukcesach 
powstańców walczących w III powstaniu śląskim. 
Zamieszczano w nim sugestywne reportaże, a ko-
munikaty przeplatane były wierszowanymi apela-
mi wzywającymi do walki. Od VI 1921 niektóre 
doniesienia i nekrologi drukowane były w języku 
polskim. Czasopismo prawdopodobnie zakoń-
czyło swój żywot wraz z zakończeniem walk po-
wstańczych. BK

OBLĘŻENIA I NAPAŚCI ŻOR W OKRESIE 
ŚREDNIOWIECZA, w czasie gdy mury obron-
ne, którymi opasane było miasto, miały walory 
nowoczesnych fortyfikacji mogących powstrzy-
mać atak wroga, czyli w wiekach XIV i XV, Żory 
były kilkakrotnie oblegane. Pierwsze znane z do-
kumentów oblężenie Żor miało miejsce w 1345. 1 
VI 1345 rycerstwo polskie pod dowództwem kró-
la Kazimierza Wielkiego wraz z posiłkami węgier-
skimi przekroczyło granic księstwa raciborskiego. 
Był to jeden z epizodów wojen, jakie król polski 
toczył wtedy z królem Czech Janem Luksembur-
skim. Księstwo raciborskie było wtedy lennem 
czeskim we władaniu księcia Mikołaja II z bocz-
nej linii królewskiej dynastii czeskich Przemyśli-
dów. Spalona została Pszczyna, a Rybnik został 
pozbawiony umocnień (bronił się jedynie zamek). 
Żory zostały okrążone 4 VI 1345. Wojska polsko-
węgierskie, złożone głównie z jazdy rycerskiej, nie 
były w stanie zdobyć miasta, którego mury zosta-
ły obsadzone przez żorskich mieszczan. Oblęże-
nie trwało do 29 VI. W tym czasie król czeski Jan 
Luksemburski, który został wezwany na pomoc 
przez księcia Mikołaja II, przybył ze swymi siła-
mi pod Wodzisław i stamtąd wysłał pod Rybnik 
i Żory konny rekonesans. Wystarczyło to do za-
kończenia oblężenia i wycofania się Kazimierza 
Wielkiego z powrotem w granice Polski. Wojska 
czeskie wyruszyły za nim w pościg.
Drugi raz Żory znalazły się w ogniu walk 85 lat 
później, w XI 1430 w czasie wojen husyckich. 
Księstwa śląskie opowiedziały się wtedy po stro-

Hubert Oberaj Winieta pisma Oberschlesiches Frontblatt
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nie króla Czech i Węgier Zygmunta Luksembur-
skiego, którego przeciwnikiem był ruch religij-
ny stronników spalonego w 1415 w Konstancji 
czeskiego reformatora Jana Husa. Jesienią 1430 
główne siły jednej z husyckich frakcji – taborytów 
– dowodzone przez Prokopa Gołego najechały 
księstwa górnośląskie. Większość oddziałów po-
suwała się na północ doliną Odry, jednak ich kon-
ne podjazdy dotarły pod Wodzisław i Żory. Nic nie 
wiadomo na temat przebiegu walk, jednak zarów-
no Wodzisław, jak i Żory nie dały się wziąć przez 
zaskoczenie i atak został odparty. Armia tabory-
tów pojawiła się pod miastem ponownie w 1433. 
Sprzymierzeni wtedy z Królestwem Polskim ta-
boryci mieli po spustoszeniu księstwa raciborskie-
go przejść do Małopolski, stamtąd zaś zamierza-
li uderzyć na Górne Węgry (dzisiejsza Słowacja), 
będące we władaniu Zygmunta Luksemburskiego. 
Taboryci na początku kwietnia zdobyli Rybnik, po 
czym obozowali wokół Żor, nie podejmując prze-
ciw miastu poważniejszych działań oblężniczych. 
Być może mieszczanie zdołali się wykupić przed 
oblężeniem, możliwe też, że husyci nie chcieli 
tracić czasu w trakcie przemarszu. Faktem jest, 
że kilka dni później próbowali zdobyć Pszczynę, 
następnie przeszli w granice Polski, gdzie mimo 
przymierza spalili Sławków i Skawinę, po czym 
przeszli na teren Górnych Węgier.
Paradoksalnie, jedyne zajęcie miasta przez obce 
wojska w okresie średniowiecza miało miejsce 
nie w czasie któregoś z wielkich konfliktów, lecz 
podczas zwady rodzinnej, jaka wybuchła mię-
dzy książętami z rodu Przemyślidów. W XI 1436 
rządzący księstwem raciborskim Mikołaj V za-
atakował znienacka Głubczyce, należące wtedy 
do jego kuzyna Wacława. Ten w odwecie wysłał 
swe wojska, dowodzone przez rycerza Puklicę, 
aż pod Żory, które zostały przez niego zdobyte. 
Wojskom Wacława musiało się udać zaskoczyć 
obrońców, lub też – co jest równie prawdopo-
dobne – żorzanie woleli nie angażować się w ten 
rodzinny spór i poddali miasto bez walki.
Wiosną 1462 na teren księstwa rybnickiego wtar-
gnął zbrojny oddział Borzywoja ze Skrzynna. 
Atak prawdopodobnie był inspirowany przez 
rządzącą w Pszczynie Barbarę Rockemberg, 
wdowę po księciu Mikołaju V, która wiodła spór 
ze swym pasierbem Janem Starszym, rządzącym 
wtedy księstwem rybnickim. Grasanci zaatako-
wali Żory. Nie udało im się zdobyć miasta, lecz 

w wyniku ich ataku spłonęły zabudowania.
Najcięższe oblężenie Żory przeżyły w pierwszej 
połowie 1473. Przeciwko rządzącemu księstwem 
rybnickim → Wacławowi Głuptawemu zawią-
zała się koalicja książąt górnośląskich, której 
przewodzili Wiktoryn i Henryk Podiebradowi-
cze. Sprzymierzeni z nimi byli Piastowie Mikołaj 
opolski i Przemysław cieszyński, Przemyślida Jan 
Młodszy raciborski, biskup wrocławski Rudolf  
oraz Wrocław i Świdnica. Inspiratorem powsta-
nia tej koalicji był król Węgier Maciej Korwin, 
gdyż Wacław Głuptawy był sojusznikiem króla 
Polski Kazimierza Jagiellończyka w walce o tron 
Czech, który zdobyć chciał także Maciej Kor-
win. Występujących przeciw Wacławowi Głupta-
wemu zjednoczyła też chęć odwetu chęć odwe-
tu za jego najazdy rabunkowe na wszystkich są-
siadów, których dokonywał od kilku lat. Wojska 
koalicji na początku 1473 najechały na księstwo 
rybnickie i jednocześnie obległy należące do Wa-
cława Głuptawego Rybnik, Żory i Pszczynę. Za-
mek rybnicki udało się zdobyć oblegającym po 
trzech miesiącach. Pszczyna, w której rezydował 
Wacław Głuptawy, i Żory broniły się dalej. Obie 
strony używały już w trakcie walk prymityw-
nej broni palnej: bombard, rusznic i hakownic. 
Wacław Głuptawy zwrócił się o pomoc do kró-
la Polski Kazimierza Jagiellończyka. Królew-
ski kanclerz Jakub z Dębna wysłał mu najpierw 
na odsiecz oddział polskich wojsk dowodzony 
przez Jana Kresę, który wzmocnił obronę Żor. 
Następnie do akcji weszły główne siły polskie 
dowodzone przez Jakuba z Dębna, które przyby-
ły pod Żory i Pszczynę. Wojska koalicji nie zde-
cydowały się na otwartą walkę z Polakami, oblę-
żenie zostało zakończone, zaś w wyniku nego-
cjacji 8 VI 1473 zawarto → pokój żorski, który 
miał zakończyć ten konflikt. TG

OBLIGACJE KOMUNALNE, papiery warto-
ściowe emitowane przez samorządy terytorialne. 
w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem 
kupującego obligacje i zobowiązuje się wobec nie-
go do spełnienia po pewnym czasie określonego 
świadczenia, najczęściej spłaty sumy, za którą za-
kupione zostały obligacje wraz z odsetkami. Mia-
sto Żory wypuściło serię takich obligacji w 1998, 
by wspomóc sfinansowanie budowy → Hali 
Sportowej przy ul. Folwareckiej. Wartość wypusz-
czonych wtedy obligacji wyniosła 2 mln zł.  TG
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OBOZY I WIĘZIENIA NIEMIECKIE 
W ŻORACH 1939-1945
Oddział roboczy jeńców francuskich – Kom-
mando F 270. 7 I 1945 oddział liczył 25 jeńców, 
którzy pracowali w miejscowych zakładach meta-
lowych.
Obóz pracy – Gemeinschaftslager. Założony 
w 1941, zlikwidowany w I 1945. Mieścił się w ko-
szarach przy ul. Zamkowej 17. W obozie przebywa-
li Polacy, Belgowie, Francuzi, Rosjanie i Ukraińcy, 
przeciętnie 550 osób. Więźniowie pracowali w fa-
bryce i w młynie. Podczas likwidacji obozu Niemcy 
wywieźli część więźniów w nieustalonym kierunku, 
część zdołała zbiec.
Obóz dla wysiedlonych Polaków – Polenlager 
nr 95. Założony 27 VIII 1942, mieścił się w bara-
kach przy ul. Nerlicha. W obozie, oprócz wysiedlo-
nych całych rodzin, znajdowała się również w 1944 
grupa 78 samotnych dzieci z ówczesnego powia-
tu chrzanowskiego, z Karwiny i Zagłębia Dąbrow-
skiego, wysłanych później do obozu w Potulicach. 
49 osób z obozu w II 1943 skierowano do pracy 
w kopalni „Knurów”.
Areszt dla nieletnich – Jugendarrestanstalt. Ist-
niał od 1 XI 1941. Przeznaczony był dla więźniów 
z okręgów sądów krajowych w Bielsku-Białej, Raci-
borzu i Cieszynie oraz sądów obwodowych w My-
słowicach, Katowicach i Chorzowie. JD

OBYWATELSKI RUCH OBRONY BEZRO-
BOTNYCH – STOWARZYSZENIE OGÓL-
NOPOLSKIE, ODDZIAŁ TERENOWY 
W ŻORACH, koordynator oddziału terenowe-
go: Zenon Stachoń. Ruch prowadzi działalność 
pożytku publicznego i wolontariatu. Cele: prze-
ciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społeczne-
mu, samopomoc, obrona praw i interesów osób 
bezrobotnych, szkolenia – nauka – kursy, współ-
praca z urzędami pracy, współpraca z innymi or-
ganizacjami pożytku publicznego, działalność 
w obszarze sportu, turystyki i rekreacji, wyrów-
nywanie szans osób niepełnosprawnych, praca 
na rzecz tych osób, działanie na rzecz zatrudnie-
nia, promocja integracji społecznej, pomoc spo-

łeczna, działania na rzecz rodzin szczególnego 
ryzyka, ochrona i promocja zdrowia, doradztwo 
i pomoc prawna, promocja działalności społecz-
no-wychowawczej, działalność charytatywna, 
obrona praw i interesów osób zagrożonych utra-
tą pracy, przeciwdziałanie bezdomności, realizacja 
zadań publicznych przy współpracy z administra-
cją publiczną. um

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻO-
RACH, powstała w 1881. Początków ochro-
ny przeciwpożarowej w Żorach należy szukać 
w Związkach Cechowych oraz we wzajemnej po-
mocy udzielanej sobie przez mieszkańców przy 
gaszeniu pożarów. Ponieważ pożary zdarzały 
się dość często i rozszerzały szybko ze względu 
na ówczesną drewnianą zabudowę miasta, szu-
kano różnych sposobów skutecznego reagowa-
nia na ten groźny żywioł. Jednym z takich dzia-
łań było zaopatrzenie miasta w stały sprzęt do ga-
szenia pożarów. Z raportu Magistratury Miasta 
z 1749 o stanie przygotowań do ochrony prze-
ciwpożarowej wynika, że w mieście istniały w tym 
czasie trzy baseny z wodą, w rynku – murowana 
studnia nakryta dachem, pod którym znajdowało 
się 6 skórzanych wiader, 2 siekiery, 2 haki i 2 dra-
biny pożarnicze oraz baseny z wodą na ul. Szero-
kiej i Górnym Przedmieściu. Ponadto w mieście 
istniało 18 studzien publicznych z wodą do picia, 
rozmieszczonych w 5 punktach miasta, zwłasz-
cza u zbiegu ulic. Ślad istnienia takiej studni do-
chował się do dnia dzisiejszego w formie małego 
placyku przy zbiegu ulic Garncarskiej i Szeptyc-
kiego. Studnie te służyły również dla celów prze-
ciwpożarowych, o czym świadczył znajdujący się 
przy nich sprzęt w postaci drabin i haków. W 1765 
opracowane zostały przepisy przeciwpożarowe, 
tzw. „Porządek do gaszenia pożarów”. Nakładał 
on obowiązek budowania nowych oraz remonto-
wania budynków wyłącznie z materiałów ognio-
odpornych, takich jak cegła i dachówka. MW

Poszczególne jednostki: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Żorach-Klesz-
czowie. Prezes: Piotr Łuszczyński.  (um)

Ochotnicza Straż Pożarna w ŻorachObóz Polenlager nr 95 (fot. zrobione z ukrycia)
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Ochotnicza Straż Pożarna Żory-Rogoźna. 
Prezes: Henryk Szopa; naczelnik: Maksymilian 
Konsek.  (um)

Ochotnicza Straż Pożarna Żory-Rowień. Pre-
zes: Adam Konsek, naczelnik: Bogdan Lubsz-
czyk, wiceprezes: Bronisław Da-Via, z-ca naczel-
nika: Mieczysław Kempny, sekretarz: Jan Golec, 
skarbnik: Benedykt Da-Via, członkowie zarządu: 
Alfred Gibas, Krzysztof  Buchalik, gospodarz: Jan 
Sobik. Komisja rewizyjna: przewodniczący: Grze-
gorz Kania, członkowie komisji: Paweł Kowolik, 
Marcin Konsek. Ważniejsze daty: rok założenia – 
1900, udział jednostki w pożarze stulecia w Kuź-
ni Raciborskiej; 1997 – udział w pożarze stulecia; 
2001 – generalny remont 100-letniej sikawki kon-
nej przy wsparciu Urzędu Miasta w Żorach oraz 
mieszkańców Rownia i Folwarek; 2001-02 – mo-
dernizacja starej remizy; 16 XI 2002 – oddanie 
nowej remizy do użytku oraz obchody 100-lecia 
OSP; 8 IV 2006 – przekazanie OSP przez PSP 
w Żorach samochodu STAR 266 z zaleceniem ka-
rosacji na samochód bojowy, odbiór po karosacji 
z firmy BOKAR 9 I 2007; 24 III 2007 – przeka-
zanie samochodu Żuk GLM 8 dla OSP Rój; 12 
V 2007 – uroczyste przekazanie i poświęcenie sa-
mochodu STAR 266 po karosacji, która została 
sfinansowana przez Urząd Miasta w Żorach oraz 
Zarząd Wojewódzki OSP w Katowicach; 30 XII 
2008 – zakup przez UM Żory pompy pływającej 
NIAGARA 1.  (iw)

Ochotnicza Straż Pożarna Żory-Rój. Prezes: 
Hubert Mura, naczelnik: Janusz Ferona, skarbnik: 
Kazimierz Zimończyk, sekretarz: Rafał Warmusz, 
gospodarz: Zdzisław Paś. Komisja rewizyjna: 
przewodniczący: Bronisław Wróbel, członkowie: 
Zygmunt Kempny, Czesław Broda. OSP została 
założona w latach 20. XX w.; brak pisemnej do-
kumentacji (zaginęła podczas II wojny światowej); 
reaktywowana w 1945 działa do dnia dzisiejszego. 
Pierwsza remiza OSP została oddana do użytku 
w 1950, druga na początku lat 70., obie przy ul. 
Wodzisławskiej. Przez 65 lat działalności posiada-
li różny sprzęt, począwszy od sikawki konnej po 
różnego rodzaju samochody. Jednostka OSP zrze-

sza około 45 członków, w tym 6 kobiet. W 1997 
jednostka OSP została włączona do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako dru-
ga oprócz OSP Kleszczów z terenu miasta Żory. 
Obecnie posiadają 2 samochody bojowe: Star 244 
GBA 2,5/16 oraz samochód „Żuk”, rok produk-
cji 1983 i 1987. Na wyposażeniu jest 5 różnych 
pomp, piła do drewna oraz agregat prądotwór-
czy, jak również wystarczająca ilość węży i innego 
sprzętu potrzebnego do akcji, szczególnie poża-
rowych. Największe akcje jednostki to pożar la-
sów w Kuźni Raciborskiej w 1992 oraz powódź 
w 1997. Brała czynny udział w zawodach spor-
towo-pożarniczych miasta Żory oraz udział w za-
wodach wojewódzkich Jastrzębie 1999 i Często-
chowa 2002 – drużyny nagrodzono pucharami 
i dyplomami. W 2005 wymieniono dach budynku 
remizy, a w 2009 wykonano ocieplenie elewacji ze-
wnętrznej. Rok 2010 to jubileusz 65-lecia reakty-
wacji jednostki.  (iw)

Ochotnicza Straż Pożarna Żory. Prezes zarzą-
du: Mirosław Orłowski, naczelnik: Marek Ko-
szyk.  (um)

Ochotnicza Straż Pożarna Żory-Osiny. Prezes: 
Sylwester Kreis, naczelnik: Eugeniusz Hałacz. (um)

ODPUSTY W ŻORACH, odpust – święto pa-
rafii, w które wspomina się patrona kościoła. To 
religijne wydarzenie posiada zewnętrzną otoczkę, 
której główną częścią jest suma odpustowa i pro-
cesja. Uroczystości tej towarzyszy festyn odpu-
stowy. Święto patrona często przenoszone jest 
na dzień wolny od pracy, czyli na najbliższą nie-
dzielę, co umożliwia parafianom świętowanie tego 
dnia.
W żorskich parafiach odpusty odbywają się w na-
stępujących terminach: parafia rzymskokatolicka 
pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Okrężna 1 – odpust 
w drugą niedzielę wielkanocną; parafia rzymsko-
katolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny, ul. Wiśniowa 9 – odpust w pierwszą 
niedzielę września; parafia rzymskokatolicka pw. 
NMP Matki Kościoła, ul. Wodzisławska 138a – 
odpust w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego; pa-

Ochotnicza Straż Pożarna w RowniuOchotnicza Straż Pożarna w Roju Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach
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rafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, ul. Wodzisławska 207 – odpust w nie-
dzielę po 14 IX; parafia rzymskokatolicka pw. św. 
św. Apostołów Filipa i Jakuba, ul. Garncarska 16 – 
odpusty w pierwszą niedzielę V i w pierwszą nie-
dzielę X; parafia rzymskokatolicka pw. św. Brata 
Alberta, ul. Jodłowa 12 – odpust w niedzielę po 
17 VI, czyli wspomnieniu Brata Alberta; parafia 
rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika, ul. 
Główna 99 – odpust w pierwszą niedzielę V; pa-
rafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, ul. Boryńska 45 – odpust w pierw-
szą niedzielę V; parafia rzymskokatolicka pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej w Kleszczowie, ul. 
Pszczyńska 50 – odpust w niedzielę po 26 VIII; 
parafia rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi, ul. Stra-
żacka – odpust w niedzielę po uroczystości św. Ja-
dwigi po 15 X. LB

OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH, w cią-
gu dwóch miesięcy frontu miasto poniosło dotkli-
we straty w ludziach. Zginęli wtedy: (30 I) zegar-
mistrz Paweł Hałacz (lat 61) i rzeźnik Rufin He-
rok (46), rolnik Alojzy Śniegoń (18); (31 I) stolarz 
Józef  Wieczorek (32) – zastrzelony przez żołnie-
rza niemieckiego; (1 II) Tomasz Kempny, Gerard 
Woźnica (2) w Świerklanach, rolnik Piotr Śnie-

goń (49); (2 II) Leon Balwierz (23) i Zofia Go-
liasz z Kleszczowa; (3 II) robotnik Ludwik Klepek 
(49) z Kleszczowa, Maksymilian Klepek – w wy-
niku ewakuacji przez Rosjan, robotnik fabryczny 
Allard Roger (19) – jeniec francuski; (4 II) Oty-
lia Owczorz (14), córka Erny; (7 II) Stefan Dajka 
(11) z Rogoźnej i Józef  Trzonek (14) – w obozie 
Polenlager; (8 II) Maksymilian Palarczyk (22); (12 
II) Apolonia Szala (8) z Baranowic; (15 II) rolnik 
Józef  Orszulik (64) z Baranowic i Erna Owczorz 
(38); (20 II) Franciszek Staniczek; (21 II) Antoni 
Depta (10) – na skutek odniesionych ran i Anto-
ni Jureczko; (25 II) Katarzyna Płonka (57) z Ba-
ranowic; (27 II) kolejarz Józef  Piątek z Kleszczo-
wa; (28 II) rolnik Piotr Blida (67) i Alojzy Śniegoń 
(17); (1 III) mgr filozofii Marian Wojciechowski 
(34) w Borkach; (5 III) Aniela Zając (17); (7 III) 
Henryk Lala – podczas ewakuacji nakazanej przez 
Niemców; (11 III) Jan Maciejończyk – zastrzelony 
w Rogoźnej przez niemieckiego wartownika; (16 
III) Paweł Łakota; (18 III) uczeń Walter Kłosok 
(15); (19 III) Wilhelm Szolc (81); (21 III) Gertru-
da Białończyk (42); (23 III) Henryk Gatner, ku-
piec Tadeusz Goliasz (17), Jadwiga Stencel (22), 
Franciszka Lipińska (71), Stefan Lipiński (39), Łu-
cja Lipińska (33) i Urszula Lipińska; (24 III) He-
lena Jośko (39) – zmarła w Boguminie na skutek 
ran.
24 III życie stracili niżej wymienieni mieszkańcy: 
Maria Bartecka (63), Jadwiga Białoń, Walenty Bo-
rys (60) oraz jego żona Julianna (54) i syn Euge-
niusz (12) – zginęli pod gruzami domu, wdowa 
Franciszka Drobik (78), rolnik Walenty Dziwoki 
(63) z Rogoźnej, jego córki Maria (27) i Wikto-
ria (24) oraz syn Franciszek (33), górnik – zginęli 
zastrzeleni przez Rosjan, rolnik Jan Drzyzga (43) 
z Rogoźnej, zginął od odłamka pocisku, inwalida 
Jan Duda (69) – zginął pod gruzami domu, Fa-
bia, Róża Folwarczna (31), Franciszek Gajda (81), 
Marianna Gajda (76), Emilia Goszyc (27), kolejarz 
Edward Hartman (68), Anna Iwan, Ewald Kadłu-
bek (9), Karol Kiełkowski (51), Maria Koniecz-
na (32), górnik Karol Konieczny (33), Julia Kukla 
(77), wdowa Anna Kumor (62), Edmund Masłow-
ski (15), Wincenty Mikołajec (45), rolnik Jan Oleś 
(84) z Rogoźnej, Pałasz, Maria Przybyła, Augu-
styna Rduch (86), Franciszek Siemianowski (58), 
Ludwina Siemianowska (54), Stefan Siemianowski 
(12), Anastazja Szmied (44) i R. Szmied, Aniela 
Szołtysiak (9), Józef  Szołtysiak (1,5), Witoszek.

Odpust parafialny - kościół św. ap. Filipa i Jakuba
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Przejście frontu w 24 III nie oznaczało końca 
cierpień i męczeństwa ludności Żor. Jeszcze przez 
długi czas niewypały min, pocisków i amunicji 
zbierały obfite żniwo śmierci przede wszystkim 
wśród dzieci i młodzieży oraz rolników usiłują-
cych wejść na pola, a także na skutek różnych tra-
gicznych wydarzeń. Oto daty kilkunastu z nich: 
(25 III) Anastazja Kowalczyk (47), Achilles Smy-
czek (16), Julia Kukla (78); (26 III) Herman Pie-
cha; (31 III) Maria Ośliźlok (14); (10 IV) Fran-
ciszka Krypczyk (51); (15 IV) Helena Wilczek (7), 
Gertruda Szewczyk i jej córka Łucja – zastrze-
lone przez Rosjan; (16 IV) rolnik Jerzy Piszczek 
(7), zginął na Folwarkach; (17 IV) Zygfryd Kro-
sny (4); (18 IV) blacharz Paweł Pepek (36); (21 
IV) kolejarz Wilhelm Mordzioł (65); (23 IV) Jó-
zef  Piszczek; (26 IV) Krystyna Kowol (14), zginę-
ła w Kleszczowie; (22 V) Józef  Kot (10) – zginął 
od wybuchu miny, Henryk Mikołajec (6) – zginął 
od wybuchu miny, Sylwester Mikołajec (9) – zgi-
nął od wybuchu miny, Urszula Mikołajec (3) – zgi-
nęła od wybuchu miny, Józef  Kot (10); (10 VI) 
Hubert Kasta (14) – zginął od wybuchu miny, 
Józef  Wita (15) – zginął od wybuchu miny, Sta-
nisław Paździor (10) – zginął w Kleszczowie od 
wybuchu miny; (30 VI) tokarz Ryszard Budziń-
ski (38) – zginął od wybuchu miny; (3 VII) uczeń 
Arnold Węgrzyk (15) – zginął w Nowej Wsi od 
wybuchu miny; (10 VII) Henryk Witoszek (3) – 
zginął w Kleszczowie od wybuchu miny; (20 VII) 
malarz Maksymilian Tkocz (37) – zginął od wybu-
chu miny. JD

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW 
KOŚCIELNYCH PIEŚNI POKUTNEJ i PA-
SYJNEJ METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ 
– ŻORY, pomysłodawcami powstania Przeglą-
du było małżeństwo Ewa Adamczyk-Ścibik, dy-
rygent chóru „Gloria”, nauczycielka Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Żorach, i Krzysz-
tof  Ścibik, menadżer ds. promocji imprez chó-
ru „Gloria”, zawodowo osoba nadzoru JSW S.A. 
w kopalni „Pniówek”. Pierwsza edycja przeglądu 
żorskiego odbyła się 27 III 2004 pod honorowym 

patronatem Metropolity Katowickiego ks. abpa 
Damiana Zimonia i Prezydenta Miasta Żory Wal-
demara Sochy. Patronat medialny sprawują m.in. 
TVP3 Katowice, Radio „eM” 107.6 FM, „Gaze-
ta Żorska” i „Gość Niedzielny”. Organizatorami 
corocznie są: parafia pw. św. św. Apostołów Fi-
lipa i Jakuba w Żorach, Ogólnopolski Związek 
Chórów Kościelnych „Caecilianum” w Warsza-
wie, Ewa Adamczyk-Ścibik, Urząd Miasta Żory, 
a współorganizatorami chór „Gloria”, Miejski 
Ośrodek Kultury i Gimnazjum nr 2. Najcenniej-
szą stałą coroczną nagrodą przeglądu jest Grand 
Prix – pozłacana 24-karatowym złotem statu-
etka Piety autorstwa żorskiego artysty Alojze-
go Błędowskiego – oraz nagrody pieniężne, któ-
rych wartość zależy od wręczającego (sponsora). 
Jest to jedyny Przegląd Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
na Śląsku. BK

OGRODY DZIAŁKOWE W ŻORACH, na te-
renie Żor istnieją następujące rodzinne ogrody 
działkowe (stan na 2010): ul. Kolejowa – IRYS, po-
wierzchnia 7,8 hektara, 33 działki; ul. Okrężna – 
BRATEK, pow. 7,9 ha, 203 działki – JAGÓDKA, 
pow. 7,9 ha, 232 działki – ASTER, pow. 2,3 ha, 89 
działek – WRZOS, pow. 2,1 ha, 91 działek – WI-
SIENKA, pow. 3,2 ha, 92 działki – POD KASZ-
TANAMI, pow. 10,6 ha, 268 działek – ZIELONY 
JAR, pow. 15,6 ha, 317 działek; ul. Kościuszki – CA-
LINECZKA, pow. 3,3 ha, 80 działek; ul. Folwarec-
ka – CHEMIK, pow. 4,6 ha, 133 działki – STOR-
CZYK; ul. Powstańców – KŁAPCZYK, pow. 9,2 

Omnibus Żorski 2010 - Alicja Bazgier Katarzyna Opoka Rynkiewicz

Najstarszy ogród działkowy przy ul. Powstańców

O
Boisko „Orlik” na os. Korfantego
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ha, 264 działki; ul. Brzozowa – PROMYK, pow. 0,9 
ha, 33 działki – JUTRZENKA, 68 działek; ul. Osiń-
ska – STOKROTKA, pow. 2 ha, 60 działek. BK

OKRĄGLOK, jeden ze stawów hodowlanych 
karpia na Kradziejówce o powierzchni 3,2 ha. Na-
zwa topograficzna – linia brzegowa zbliżona jest 
do okręgu. MW

OLEŚ ALOJZY, ur. 2 X 1923, Rowień, zm. ?; 
uczestnik kampanii włoskiej; mieszkaniec Żor. 
Do Polskich Sił Zbrojnych wstąpił we Włoszech 
27 I 1945 – żołnierz 5 kompanii saperów w 5 Kre-
sowej Dywizji Piechoty. W kampanii włoskiej wal-
czył o Bolonię. Odznaczony Star 1939-1945, Italy 
Star i War Medal 1939-1945. Do kraju powrócił 
z Wielkiej Brytanii 30 I 1947. JD

OŁÓWEK DLA AFRYKI, akcja charytatywna 
zakończona w III 2010, która odbywała się w Bi-
bliotece Centralnej MBP w Żorach. Inicjatorem 
akcji była Fundacja Pomocy Humanitarnej „Re-
demptoris Missio”. Dzięki hojności żorzan uda-
ło się zebrać: 594 ołówki, 1582 kredki, 450 dłu-
gopisów, 37 wkładów, 26 nabojów do pióra, 168 
mazaków, 85 gumek, 33 temperówki, 3 liczydła, 
135 linijek, ekierek, kątomierzy, 4 cyrkle, 5 klejów, 
130 kred, 9 nożyczek, 3 pędzelki, 4 opakowania 
farbek, 3 taśmy klejące, 4 szablony, 3 opakowania 
plasteliny, 4 piórniki i 1 zszywacz. TG

OMNIBUS ŻORSKI, zaszczytny tytuł, jaki zdo-
bywa indywidualny zwycięzca międzyszkolnego 
konkursu „Co wiesz o Żorach?”, organizowanego 
od 1977 przez Towarzystwo Miłośników Miasta 
Żory. W konkursie biorą udział uczniowie żor-
skich gimnazjów (do 1999 – uczniowie klas siód-
mych szkół podstawowych), którzy na lekcjach 
Dziejów Żor zdobywają wiedzę o naszym mie-
ście. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym eta-
pie drużyny szkolne walczą o Puchar Prezydenta 
Miasta, a w drugim toczy się walka o indywidu-
alne zwycięstwo. Po I etapie konkursu jury wy-
łania finalistów, którzy zdobyli największą liczbę 
punktów w napisanym teście. W finale, który od-
bywa się najczęściej na scenie sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury, walczą oni o cen-
ne nagrody, a od 1996 o zaszczytny tytuł Omni-
busa żorskiego. Pierwszą w historii konkursu 
zdobywczynią tego tytułu została w 1996 Agata 

Czarniawska – uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 13. W następnych latach byli to: w 1997 Łu-
kasz Jabłonka (SP 13), w 1998 Kamila Stadnik (SP 
13), w 1999 Lucyna Jóźwiak (Gimnazjum nr 6), 
w 2000 Krzysztof  Trojniarz (G 6), w 2001 Grze-
gorz Ponikierski (G 6), w 2002 Tomasz Serwot-
ka (G 6), w 2003 Julia Zaporowska (G 1), w 2004 
Dominika Kontny (G 1), w 2005 Łukasz Wojewo-
da (G 6). W 2006 Katarzyna Świeczka (G 6) wy-
grała finał konkursu, ale nie uzyskała wymaganej 
regulaminem liczby punktów i nie zdobyła tytułu 
„Omnibusa Żorskiego”. Główna nagroda (kom-
puter) przyznana została szkole, która zwyciężyła 
w konkursie drużynowym. W 2007 tytuł zdobyła 
Katarzyna Czernik (G 2), w 2008 Katarzyna Gó-
ras (G 1),w 2009 Jagoda Krzysztofik (G 1) w 2010 
Alicja Bazgier (G1).  BK

OPOKA-RYNKIEWICZ KATARZYNA, od 
1991 p.o. naczelnika i Naczelnik Wydziału Urbani-
styki i Architektury UM Żory. Osiągnięcia to udział 
w projekcie przebudowy płyty rynku i uliczek Sta-
rego Miasta i przebudowie ogrodzenia starego 
cmentarza przy ul. ks. Klimka. Inicjowała przywró-
cenie pomnika św. Nepomucena na płycie rynku, 
utworzenie bazy danych i dokumentacji konserwa-
torskich dla obiektów zabytkowych. Uczestniczy-
ła w powstawaniu projektu „Parku Cegielnia” – 1. 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Zagospo-
darowanie Terenów Poprzemysłowych. bw

ORDON LEON, ur. 23 VI 1911, zm. ?; miesz-
kaniec Żor; nauczyciel; aresztowany w pierw-
szych dniach okupacji niemieckiej – zaginął bez 
wieści. JD

ORIGAMI SEMBAZURU 1000 ŻURAWI, od 
1999 w Szkole Podstawowej nr 9 w Rowniu działa 
oddział Polskiego Centrum Origami, organizacji 
propagującej w Polsce japońską sztukę składania 
papieru. Założycielem jest Aleksandra Sojka.  TG

ORLIKI 2012 W ŻORACH, od 2008 w ca-
łej Polsce trwa akcja powszechnej budowy boisk 
sportowych, popularnie zwanych „Orliki 2012”, 
powstających przy pomocy państwowych środ-
ków finansowych. W Żorach do końca 2009 od-
dano do użytku trzy „Orliki”: 20 III 2009 kosztem 
1,01 mln zł kompleks boisk przy Zespole Szkół 
nr 3 na os. gen. Władysława Sikorskiego, 26 III 
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2009 kosztem 1,1 mln zł boisko przy Szkole Pod-
stawowej nr 17 na os. Powstańców Śląskich oraz 
w X 2009 tego samego roku kosztem 1,16 mln zł 
kompleks boisk przy Zespole Szkół nr 8 w dziel-
nicy Wojciecha Korfantego. BK

ORMAN WITOLD, radny Rady Miasta od 3 XI 
1998 do 10 X 2002. um

ORSZULIK ALOJZY SAC, ur. 21 VI 1928, Ba-
ranowice; pallotyn; pierwszy biskup ordynariusz 
diecezji łowickiej w latach 1992-2004; uczestnik 
rozmów w Magdalence i obrad Okrągłego Stołu. 
Pochodzi z rodziny rolniczej. W latach okupacji 
i w pierwszych latach po wojnie pracował fizycz-
nie jako stolarz. Był członkiem Stowarzyszenia So-
dalicji Mariańskiej. W 1948 podjął naukę w Niż-
szym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów 
w Chełmie. Od 1951 odbywał nowicjat pallotyń-
ski w Ząbkowicach Śląskich, a studia teologiczne 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołta-
rzewie (1952-57). Śluby wieczyste złożył w 1956, 
a święcenia kapłańskie przyjął 22 VI 1957 z rąk 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kontynuując stu-
dia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskał kolejno ma-
gisterium i licencjat. W latach 1961-89 wykładał 
prawo kanoniczne w seminarium ołtarzewskim. 
W 1962 skierowany został do pracy w Sekretaria-
cie Episkopatu Polski. Od 1968 – kierownik Biura 
Prasowego Episkopatu, w latach 1974-94 konsultor 
Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przeka-
zu, w 1980 sekretarz Komisji Wspólnej Episkopatu 
i Rządu PRL. Przygotowywał kolejne pielgrzymki 
papieskie do Polski. W 1987 był w składzie Ko-
misji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i Episkopatu 
Polski ds. nawiązania stosunków dyplomatycznych 
między Watykanem i Polską. Uczestniczył w roz-
mowach w Magdalence i obradach Okrągłego Sto-
łu. Od 1994 przewodniczył Komisji Episkopatu ds. 
Środków Społecznego Przekazu, brał także udział 
w pracach Kościelnej Komisji Konkordatowej. Sa-
krę biskupią otrzymał 8 XII 1989 w Siedlcach z rąk 
prymasa kardynała Józefa Glempa. Przyjął zawo-

łanie biskupie „Służyć Chrystusowi w innych”. 
Biskupem diecezjalnym w Łowiczu został 25 III 
1992. Jako Biskup Senior przeszedł na emeryturę 
22 V 2004. Otrzymał tytuł honorowego obywate-
la Łowicza i Łęczycy, Łowiczanin roku 1998 oraz 
Honorowy Członek Cechu Rzemiósł Różnych 
w Łowiczu a także Honorowy Członek Łowickie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Łowicza. Odznaczony 
m.in. Misio Reconciliationis. Publikacje: 1) Naucza-
nie pasterskie pierwszego biskupa łowickiego (dokumenty 
1992-2004), Ząbki 2005; 2) Czas przełomu. Notat-
ki ks. Alojzego  a z rozmów z władzami PRL w latach 
1981-1989, Warszawa-Ząbki 2006; 3) Spis duchowień-
stwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce (1975, współau-
tor); 4) Kościół katolicki w Polsce (1972, współautor); 
5) artykuły o tematyce społecznej na łamach „Ty-
godnika Powszechnego”, „Niedzieli” i „Przeglądu 
Katolickiego”. BK, LB

ORSZULIK ANDRZEJ, ur. 16 X 1954, Żory, 
technik budowlany, właściciel firmy projektowo-
handlowej „Studio Wnętrz”, mistrz stolarski, od 
1978 prowadzący zakład stolarski z ponad 60-let-
nią tradycją. Od 1999 współzałożyciel i pierwszy 
prezes Stowarzyszenia Staromiejskich Kupców, 
Rzemieślników i Przedsiębiorców, przewodniczą-
cy Komitetu Odbudowy Pomnika św. Jana Nepo-
mucyna na żorskim rynku, którego uroczystość 
poświęcenia odbyła się 15 X 2000. Odznaczony 
m.in. Honorową odznaką „Za Zasługi dla Rze-
miosła Województwa Katowickiego”.  TG

Andrzej OrszulikKs. biskupAlojzy Orszulik

Ks. Alojzy Orszulik podczas obrad Okrągłego Stołu
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ORSZULIK EMIL, ur. 20 XI 1900, Żory, zm. ?; 
uczestnik III powstania śląskiego; syn Jana i Ka-
tarzyny z d. Grzegorzek. Od 15 V 1920 do 30 
VI 1921 był czynnym członkiem POW Górnego 
Śląska. Brał udział w III powstaniu śląskim w 5 
kompanii II baonu 13 Pułku Powstańczego (żor-
skiego) na szlaku: Żory–Paruszowiec–Rybnik–
Rudy–Libuszowy–Stare Koźle. W czasie okupacji 
niemieckiej początkowo pracował na kolei, a na-
stępnie ukrywał się. 8 I 1944 został aresztowany 
przez gestapo i wywieziony do KL Gross-Rosen. 
Nie wiadomo w jakich okolicznościach i gdzie zgi-
nął. JD

ORSZULIK JAN, ur. 27 IV 1918, Baranowice, 
zm. 18 XI 2008 Żory, mistrz stolarski, w 1946 
założył własny warsztat stolarski na ul. Nerlicha 
(obecnie Męczenników Oświęcimskich), w krót-
kim czasie przeniesiony na Rynek. Działacz rze-
mieślniczy, członek Cechu Stolarzy w Rybniku 
gdzie pełnił funkcję skarbnika Zarządu. Następ-
nie członek Cechu Rzemiósł Różnych pełniący 
funkcję Podstarszego Cechu przez klika kaden-
cji. Był inicjatorem powołania żorskiego komi-
tetu na rzecz fundacji odnowienia sztandaru Ce-
chu Stolarzy, którego uroczystość poświęcenia 
odbyła się 18 III 1956. Pomysłodawca obchodów 
300-lecia istnienia tegoż Cechu 12 VII 1959. Od-
znaczony m.in. Honorową Odznaką Rzemiosła , 
Srebrnym i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego 
za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi.  TG

ORSZULIK KATARZYNA, ur. 1980, Rybnik; 
artysta plastyk; absolwentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach, dyplom otrzymała w pra-
cowni Nowe Media. Mieszka i tworzy w Żorach, 
na co dzień zajmuje się projektowaniem graficz-
nym. Jej zainteresowania artystyczne to fotografia, 
malarstwo i grafika warsztatowa. W swym dorob-
ku ma udział w kilku wystawach zbiorowych oraz 
żorskich wystawach poplenerowych. W 2003 mia-
ła wystawę indywidualną w → Miejskim Ośrodku 
Kultury. TG

ORZEŁ BIELIK, od I 2009 Żory opiekują się-
orłem bielikiem ze Śląskiego Ogrodu Zoologicz-
nego w Chorzowie. Ogród ten zwrócił się do Żor 
z prośbą o dofinansowanie utrzymania jednego 
z ich zwierząt. Po ankiecie przeprowadzonej wśród 
uczniów żorskich podstawówek zdecydowano, że 
będzie to orzeł bielik. Każdego miesiąca miasto 
przekazuje 150 zł na jego utrzymanie. W zamian, 
obok woliery z tym ptakiem znajduje się tabliczka 
z informacją o tym fakcie. TG

ORZEŁ JANUSZ, Kierownik Referatu w Wy-
dziale Urbanistyki i Architektury UM od 1 III 1993 
do 28 II 1998. um

OSIEDLE 1000-LECIA PAŃSTWA POL-
SKIEGO, osiedle domków jednorodzinnych po-
wstałe po obydwu stronach ul. Osińskiej na przeło-
mie lat 50. i 60. XX w. na podstawie zapisu w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta przygo-

Katarzyna Orszulik

Orzeł bielik ze śląskiego ZOO

Jan Orszulik

Katarzyna Orszulik „Silesia 1”, grafika 2004
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towanego przez Urząd Planowania w Katowicach 
w 1947, po wniesieniu poprawek przez Zarząd 
Miejski, zamiast proponowanego przez Urząd Pla-
nowania projektu zabudowy terenów wokół dro-
gi do Baranowic. Ul. Osińska była już wyposażo-
na w tym czasie w wodociąg, kanalizacje ogólno-
spławną i oświetlenie. Nazwa została nadana przez 
Miejską Radę Narodową 25 IV 1966. 8 IV 1970 
osiedle zostało zgłoszone przez miasto do woje-
wódzkiego konkursu na najlepiej zagospodarowa-
ne osiedle w czynie społecznym, zorganizowanego 
przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu i re-
dakcję „Trybuny Robotniczej”. W konkursie tym 
osiedle otrzymało nagrodę w wysokości 125 tys. zł. 
W następnych latach oficjalna nazwa osiedla prze-
stała być używana. TG

OSINIOK, las mieszany (sosna, świerk, buk, dąb) 
o powierzchni ok. 67,6 ha, położony w dzielnicy 
Rogoźna. Graniczy z gminą Jastrzębie-Zdrój, sta-
wem Ławczok oraz al. Jana Pawła II. Rośnie na gle-
bach gliniastych. Występują tu sarny, zające, kuny 
leśne oraz dużo wróblowatych (kosy, sojki).  LB, MW

OSINY, dawniej wieś, obecnie dzielnica miasta 
Żory leżąca na wzniesieniach, przez które przebie-
ga dział wodny dorzecza Wisły i Odry. Południo-
wą granicę stanowi rzeczka Bródka, która w War-
szowicach wpada do Pszczynki, będącej dopływem 
Wisły, zaś północną granicę wytycza w swoim 
górnym biegu rzeka Ruda, dopływ Odry. Nazwa 
tej wsi oznaczała pierwotnie rejon leśny, podmo-
kły, porośnięty topolą czarną, zwaną osiną. Na-
zwa wsi na przestrzeni wieków ulegała zmianie. I 
tak w 1321 Osiny występują pod nazwą Nościn, 
w 1418 – Ossiny, w 1679 – Oszyn, w 1911 Osi-
ny Górne nazwano „Oschin”, zaś Osiny Dolne 
„Eichendorf ”, od nazwiska wielkiego śląskiego po-
ety okresu romantyzmu, wielkiego miłośnika folk-
loru, zbieracza śląskich pieśni ludowych.
Początki dziejów Osin giną w zamierzchłej prze-
szłości. Wiadomo, że wieś istniała już na prze-
łomie XIII i XIV w. Pierwsza wzmianka o nowej 
wsi Ossina znajduje się w Liber fundationis episkopa-
tus Vratislaviensis z ok. 1305. Była to już wtedy wieś 
nowoustrojowa na prawie niemieckim, założona 
w miejscu osady istniejącej na dawnym prawie pol-
skim. Wieś założona była w lesie, po obu stronach 
strumyka spływającego w kierunku Krzyżowic. 

Strumyk ten, nazywany „przykopa”, wypływał ze 
stawu znajdującego się w centrum Osin tuż obok 
kaplicy Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
w miejscu, gdzie obecnie znajduje się przystanek 
autobusowy. Woda w stawie była przez cały rok, 
bowiem wypływało tam źródło. W 1305 w Osi-
nach istniały 24 gospodarstwa kmiece. Dziesięcina 
z nich należała do biskupa wrocławskiego. Pierw-
szy dokument dotyczący Osin pochodzi z czasów 
panowania księcia Leszka raciborskiego (1306-36). 
6 XII 1321 zatwierdził on fakt sprzedaży Osin 
przez dotychczasowego właściciela wsi, obywa-
tela miasta Żor Teodora (Dytrycha) nazywanego 
„Bogacz” Fryderykowi von Viniraro. Sprzedał on 
Osiny za 140 grzywien groszy praskich liczby pol-
skiej. Temuż Fryderykowi książę zatwierdził wieś 
z wszelkimi prawami, jakie książę na tej wsi posia-
dał, wraz z prawem niemieckim, na którym siedzie-
li osadnicy, ze strumykiem spływającym w kierun-
ku Krzyżowic i lasem okalającym nową wieś. Miał 
on też być wolny od wszelkich świadczeń i czyn-
szów, jak i poradlnego. Co się tyczy poprzednie-
go właściciela, prawdopodobnie był on osadźcą 
lub potomkiem osadźcy Osin. Przez całe stulecia, 
aż do końca XVIII w., Osiny dzieliły się na Osi-
ny Górne i Osiny Dolne. Z czasem doszły jesz-
cze Osiny Średnie. W tym czasie wieś była łączo-
na, dzielona i znów łączona w zależności od po-
trzeb właścicieli. Osiny Górne i Dolne miały każde 
swój odrębny herb. Herb Osin Górnych przedsta-
wiał na białym tle zielony pagórek, na którym rósł 
czerwony kwiat, a na nim oparte były czarne grabie. 
Herb Osin Dolnych przedstawiał na białym tle zie-
lone rozłożyste drzewo, rosnące na zielonej mura-
wie. Z biegiem czasu Osiny rozrastały się w kierun-
ku Żor. Karczowano otaczający je las i zakładano 
nowe siedliska. W ten sposób powstały Osiny Śred-
nie. Powstał też duży folwark, czyli „pańskie pole”, 
z dworem, zabudowaniami gospodarczymi i miesz-
kaniami dla fornali. Następna źródłowa wiado-
mość dotycząca Osin pochodzi z 6 II 1418. Tego 
dnia książę raciborski Jan II Żelazny zwany też Ka-
tem (1382-1423) zatwierdził sprzedaż Osin przez 
Ambrosa Roschen z Osin za 350 marek i 14 gro-
szy praskich (350 grzywien groszy praskich) nieja-
kiemu Jeske (Jaśkowi) ze Ściernej. 4 IV 1451 ksią-
żę Mikołaj (1424-52) potwierdził w Pszczynie kup-
no miejscowości Osiny przez Macieja ze Żytnej za 
250 marek drobnych groszy czeskich. Maciej z Żyt-
nej jako właściciel Osin przybrał nazwisko Osiński. 
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W 1480 Maciej Osiński sprzedał Osiny wraz ze sta-
rym młynem leżącym nad strumieniem Hochołóg 
na trasie Żory–Gliwice Mikołajowi Skrzeczkow-
skiemu ze Skrzyszowa (później nazwisko wymie-
niane jako Skrzyszowski) za 400 węgierskich gul-
denów. Fakt ten 31 VIII 1480 potwierdził książę 
opawsko-raciborski Jan Młodszy (1480-93). Miko-
łaj Skrzyszowski miał zatarg z mieszczanami żor-
skimi o granicę swoich włości. Zakończył się on 
ugodowo w 1518, co potwierdził książę Walentyn 
(1505-21). Na mocy tej ugody granica między po-
lami Żor i Osin miała być utrzymana aż po wieki 
tak jak było kiedyś: poczynając od Rogoźnej, ma 
przebiegać wzdłuż drogi prowadzącej do granicz-
nego strumienia, dalej ma biec wzdłuż strumienia. 
Umowę tę odnowiono 28 VI 1547. W 1581 właści-
cielem Osin był Jan Skrzyszowski. Po nim Osiny 
przejął Henryk Skrzyszowski, który w 1611 sprze-
dał Osiny za 3000 talarów swemu krewnemu Fili-
powi Skrzyszowskiemu z Boryni, będącemu sędzią 
ziemskim w Pszczynie. Jeszcze przed 1620 właści-
cielem Osin został Walenty Skrzyszowski, syn Fili-
pa. Prowadził on z Żorami długoletni spór o pra-
wo do wypasu na miejskich polach. Za zagarnię-
cie spornych terenów został on skazany na ty-
dzień aresztu w Raciborzu i zapłacenie sporego od-
szkodowania miastu. W 1635 jako współwłaścicie-
le Osin wymienieni są bracia Walenty, Piotr, Ma-
ciej, Władysław i Jerzy Skrzyszowscy. W 1676 Osi-
ny rozpadły się na cztery działy. Właścicielami byli: 
Anna Skrzyszowska z d. Tluck, Wilhelm Woszczyc-
ki, Henryk Rohowski i Zofia Holly z Ponięcic, z d. 
baronessa Kotulińska, wdowa po Wojciechu Holly. 
Około połowy XVIII w. wyróżniano działy Hau-
enszylda, Larysza i Gusnara. W 1765 działy Lary-
sza i Gusnara nabył podpułkownik Jan Samuel von 
Posek, pan na Baranowicach. Po jego śmierci w V 
1773 właścicielką tej części Osin została wdowa po 
nim, Eleonora z d. Reisewitz, która zmarła w 1776. 
Następnie majątek odziedziczył jej brat Jan Ferdy-
nand Reisewitz, który nabył także część Osin nale-
żącą do Hauenszylda. Po jego śmierci w 1788 Osi-
ny przypadły rotmistrzowi Karolowi Jerzemu von 
Goretzki. W 1790 jego następcą został Aleksan-
der baron von Sass, który nabył Osiny za 73 tys. 
talarów. Od niego Osiny nabył Henryk Józef  von 
Schmeskal, który zmarł w 1796. Jako późniejsi wła-
ściciele figurują: Anna Helena von Jänisch, z d. Go-
retzki (do 1811), wdowa baronowa Janeta von Du-
rant z d. Czarnetzki (18 V 1813) i baron Emil von 

Durant (11 IX 1827). 11 IV 1874 Osiny odziedzi-
czył podporucznik Emil von Durant. 30 XII 1903 
majątek w Osinach nabył berliński Landbank. Gór-
ne Osiny zostały rozparcelowane, a poszczególne 
parcele sprzedane na dogodnych warunkach osad-
nikom z okolic Raciborza i Nysy. Resztówkę, czy-
li Średnie i Dolne Osiny nabył właściciel tartaku 
parowego Paweł Szczepan z Żor. Ok. 1780 było 
w Osinach 8 siodłaków, 26 zagrodników, razem 
186 mieszkańców. W 1844 wieś liczyła 426 osób. 
W Osinach było wtedy 55 domów, młyn i cegielnia. 
W 1864 było 512, zaś w 1912 – 640 mieszkańców. 
W 1940 w Osinach mieszkało 560 osób. Po wojnie 
część ziemi dworskiej należącej do rodziny Hup-
ka rozparcelowano, zaś na pozostałej utworzono 
PGR. W 1975 Osiny zostały przyłączone do Żor 
jako sołectwo, zaś od 2002 Osiny są jedną z dziel-
nic miasta Żory. Obecnie liczą ok. 1200 mieszkań-
ców i stale się rozrastają. ZP

OSTROWSKA KRYSTYNA, ur. 20 IV 1958, 
Rybnik; od 2007 dyrektor Zespołu Szkół nr 
3 w Żorach. W latach 1992-97 wicedyrektor 
w Szkole Podstawowej nr 14 w Żorach, a w latach 
1997-2007 dyrektor III Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Z. Herberta w Żorach. Istotne działania 
to: obchody Roku Herbertowskiego (2008) – wy-
stawa „Życie wieczne Pana Cogito” prezentowa-
na w Muzeum Miejskim w Żorach oraz w siedzi-
bie Narodowego Banku Polskiego w Katowicach, 
spektakl Jaskinia filozofów, sesja popularnonaukowa 
„Czytania Herberta”, Wojewódzki Konkurs Po-
ezji Z. Herberta dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, który odbywa się od 2002, 
koncerty dla mieszkańców Żor w kolejne rocznice 
nadania LO imienia (były to dotychczas koncer-
ty M. Bajora, G. Turnaua, J. Wójcickiego, S. Soj-
ki, W. Warskiej i A. Kurylewicza), „Bieg Jesieni” 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska bie-
ga” – impreza połączona została z festynem dla 
uczniów, rodziców, mieszkańców osiedla i Żor.
Do osiągnięć zaliczyć można: 100% wskaźnik 
zdawalności egzaminu maturalnego (2008, 2009), 
liczne sukcesy sportowe szkół, m.in. VIII miejsce 
w województwie w LA dziewcząt (LO 2007/08) 
oraz IX miejsce w województwie w siatkowej pił-
ce plażowej (LO 2007/08), prowadzenie dwóch 
klas „policyjnych”, klasy „inwestorów finan-
sowych” pod opieką merytoryczną NBP, kla-
sy teatralno-filmowej oraz oddziału sportowego 



O

266 

w gimnazjum (piłka ręczna dziewcząt, koszyków-
ka chłopców), realizację programów prowadzo-
nych przez Uniwersytet Śląski, wspierających na-
uczanie przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych („Aktywny w szkole, aktywny w życiu” 
– gimnazjum, „Partnerzy w nauce” – liceum), 
pozyskanie środków z WFOŚ na termomoder-
nizację szkoły. Otrzymane nagrody to: Nagroda 
Prezydenta Miasta, Medal KEN (2003), Nagroda 
Kuratora Oświaty (2009). Jest członkiem Komisji 
Rewizyjnej Klubu Herbertowskich Szkół i preze-
sem Towarzystwa Przyjaciół III LO im. Z. Her-
berta w Żorach. bw

OSTROWSKI RYSZARD, ur. 3 VIII 1958, 
Rybnik; poseł na Sejm RP w latach 1997-2001; 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego 
w latach 1998-2002; w latach 1994-98 przewod-
niczący rady miejskiej w Żorach i delegat do Sej-
miku Samorządowego województwa katowickie-
go. W czasie swej kadencji poselskiej podejmował 
aktywne działania na rzecz utworzenia w Żorach 
powiatu grodzkiego. Działał na rzecz żorskie-
go sportu, będąc przez kilka lat prezesem Klubu 
Sportowego „Pogoń” Żory (piłka ręczna kobiet), 
oraz zaangażował się w działalność charytatywną 
na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną. W 2000 został uhonorowany „Czarnym Dia-
mentem”, nagrodą Rybnickiej Izby Przemysłowo-
Handlowej. Został też nagrodzony przez Regio-
nalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. bw

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSO-
WEJ W ŻORACH, zgodnie z ustawą o pomo-
cy społecznej prowadzenie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej jest zadaniem powiatowym w zakre-
sie pomocy społecznej. W 1999 ośrodek taki po-
wstał w Żorach. Rada Miasta Żory 26 IV 2001 
przyjęła do realizacji lokalny program pomocy 
dziecku i rodzinie na lata 2001-05. Jednym z pro-
jektów tego programu jest organizowanie na tere-
nie powiatu interwencji kryzysowej. Pozwoliło to 
na uruchomienie od 18 VI 2001 nowego budyn-
ku ośrodka, wcześniej bowiem działał on na ba-

zie Domu Dziennego Pobytu. W tym okresie jego 
działalność była ograniczona, głównie z uwagi 
na skąpe możliwości kadrowe i lokalowe. Rów-
nież baza noclegowa zapewniająca schronienie 
dla ofiar przemocy ograniczała się tylko do po-
koju noclegowego. W nowym budynku parter 
zajmują sale terapii, pomieszczenia biurowe i go-
spodarcze, zaś piętro zajmuje hostel na 16 miejsc 
noclegowych oraz hostelik dla 8 dzieci. Ośrodek 
dysponuje w chwili obecnej dobrą bazą lokalową, 
a także kadrową, co stworzyło możliwości do roz-
szerzenia jego działalności. Jest on czynny całą 
dobę we wszystkie dni w roku. Osoby zgłaszają-
ce się o pomoc do ośrodka są kierowane przez 
pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, służby zdrowia, szkoły, Policję 
oraz sąd. Duża część osób zgłasza się samoistnie. 
Osoby te otrzymują pomoc najczęściej w posta-
ci wsparcia, porady, terapii i schronienia. Proble-
my ludzi dotyczą głównie: przemocy w rodzinie, 
chorób i zaburzeń psychicznych, konfliktów mał-
żeńskich i rodzinnych, trudności wychowawczych 
z dziećmi i uzależnień od alkoholu i narkotyków. 
Dyrektorem OIK jest → Weronika Cębrzyna. TG

OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKA-
CYJNO-WYCHOWAWCZY, powstał 5 X 1992, 
dzięki inicjatywie pierwszej przewodniczącej Pol-
skiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym Koło w Żorach pani Janiny 
Golicz, a także grupie zaangażowanych rodziców. 
Pierwszą dyrektor Ośrodka została Maria Siwicka. 
Ośrodek znalazł siedzibę w budynku Przedszkola nr 
11 na os. ks. Władysława. Liczba uczestników wyno-
siła wtedy 35 osób. Remontem i adaptacją ośrodka 
zajęli się rodzice dzieci, swój udział w dostosowy-
waniu warunków do potrzeb osób niepełnospraw-
nych mieli również sponsorzy. Ośrodek działa pod 
egidą Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym. Przeznaczony jest 
dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacz-
nym z wieloraką niepełnosprawnością, w wieku od 
3 do 25 lat. W 1996 powstała filia ośrodka na os. 
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Korfantego, w zajęciach uczestniczyła młodzież od 
16 roku życia. Były to początki mających powstać 
już niedługo Warsztatów Terapii Zajęciowej. Swoim 
zasięgiem ośrodek obejmuje dzieci i młodzież z te-
renu Żor oraz z ościennych gmin: Suszec/Rudzicz-
ka, Pawłowice, Studzionka, Jastrzębie-Zdrój, Piel-
grzymowice, Rybnik i Czerwionka-Leszczyny. iw

OŚRODEK SZKOLENIA I DOSKONALE-
NIA KADR W ŻORACH, został powołany 
do istnienia wiosną 2001 z inicjatywy Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożeny Dą-
browskiej. Jego siedziba mieści się w Zespole Szkół 
nr 6 na os. Pawlikowskiego, którego dyrektorem jest 
Bożena Duda. Ośrodek to miejsce, w którym do-
radcy metodyczni mają swoje pomieszczenie biu-
rowe, gdzie znajduje się podstawowe wyposażenie 
potrzebne do organizowania kursów, warsztatów, 
szkoleń i spotkań dla nauczycieli. To miejsce, w któ-
rym spotykają się na konsultacjach w swoim gro-
nie oraz z nauczycielami. Ośrodek jest dla żorskich 
nauczycieli miejscem, w którym znajdują fachową 
i życzliwą pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu róż-
norodnych problemów związanych z pracą zawo-
dową, awansem nauczyciela oraz zmianami spo-
wodowanymi wprowadzaniem reform w oświacie. 
Konsultują również sprawy dotyczące pracy z dziec-
kiem na różnych etapach edukacji – od przedszkola 
do uczniów klas maturalnych. 1 I 2010 skład do-
radców metodycznych był następujący: Urszula 
Niechoj – doradca metodyczny wychowania przed-
szkolnego, Jadwiga Tabor – doradca metodyczny 
kształcenia zintegrowanego, Jolanta Malczewska – 
doradca metodyczny języka polskiego, Urszula Sko-
rupa – doradca metodyczny matematyki, Ksawery 
Fojcik – doradca metodyczny wychowania fizycz-
nego, Mariola Żur-Kawałek – doradca metodyczny 
języka niemieckiego. MW

„OŚWIATOWIEC”, kwartalnik związku nauczy-
cielskiego oddziału w Żorach. Pierwszy numer uka-
zał się w 2002. Pomysłodawcą czasopisma był → 
Bogusław Janicki. Po jego śmierci prowadzenie pi-
sma przejęła → Ilona Witala-Sługa. W czasopiśmie 
zamieszczone są m.in. opinie prawne, odpowiedzi 
na pytania nauczycieli, elementy ze spotkań związ-
kowców, oferta kursów i szkoleń. MW

OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA, 
działająca od 2006 przy Miejskim Ośrodku Kultu-

ry, proponuje profesjonalne warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z zakresu rysunku, grafiki 
i malarstwa. Zaprasza na atrakcyjne działania arty-
styczne dla mieszkańców miasta oraz wszystkich 
zainteresowanych sztuką: wakacyjne Rendez-vous 
z batikiem – w ramach „Akcji Lato”, happenin-
gi – działania interdyscyplinarne na rynku miasta 
połączone z wystawą prac, studenckie inwencje, 
projekty loga „Przystanku Kultura” – na Dzie-
dzińcu Domu Kultury, klub historii sztuki – dla 
młodzieży ponadgimnazjalnej. Zaprasza do Gale-
rii „Na Starówce”, jak również do foyer wysta-
wienniczego Domu Kultury, organizując interesu-
jące wystawy czasowe znanych artystów z Polski, 
jak również żorskich twórców, oraz spotkania ze 
sztuką dla dzieci i młodzieży. OPP wraz ze Sto-
warzyszeniem Artystycznym Żorskie Plenery or-
ganizuje XXI Międzynarodowy Plener Malarsko-
Fotograficzny na przełomie VII/VIII 2010. Przy 
Otwartej Pracowni Plastycznej mieści się Decor 
– atelier, wykonując dekoracje sceniczne, sceno-
graficzne, grafikę, druk zaproszeń, folderów i pla-
katów. Uczestnicy Pracowni biorą udział w ogól-
nopolskich jak również międzynarodowych kon-
kursach plastycznych, zdobywając nagrody (np.: 
XI 2009 – Liliana Piechaczek I nagroda w Mię-
dzynarodowym Konkursie Plastycznym „Barwy 
Jesieni”, organizowanym przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Raciborzu. KŁN

OWCZAREK GRAŻYNA, ur. 13 XI 1955, Za-
mbrów; dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Żo-
rach 1990-99; dyrektor Gimnazjum nr 4 w Żorach 
od 1999. Do jej osiągnięć należą: Super Szkoła 
2003 w kategorii gimnazjów w miejscowościach 
powyżej 50 tys. mieszkańców, certyfikat Śląskiej 
Szkoły Jakości we wszystkich obszarach (2006), 
Srebrny Znak Jakości Interkl@sa w latach 2004-
06, Złoty Znak Jakości Intrkl@sa w latach 2006-
09, Złota nagroda w światowej edycji konkursu 
Cyber Fair, I miejsce w edycji polskiej (2005), Zło-
ta Nagroda w światowej edycji Cyber Fair (2008), 
200 uczniów Gimnazjum nr 4 uzyskało Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych, od 2005 do 2009 
– I miejsce we współzawodnictwie sportowym 
gimnazjów żorskich. Nagrody i wyróżnienia: Na-
groda II stopnia MENiS (2004), Nagroda Kura-
tora Oświaty (2004), Nagroda II stopnia MENiS 
(2006), Nagroda Prezydenta Miasta Żory (2007), 
Brązowy Krzyż Zasługi (2004). bw
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OWCZAREK KAMIL, radny Rady Miasta Żory 
2002-06, Przewodniczący Komisji Sportu Kultu-
ry i Młodzież od 2005, radny Rady Miasta Żory 
2006-10, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
Członek Zarządu Klubu Sportowego Żory 2003-
09, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Chorych im. Jana Pawła II 
w Żorach od 2005. Założyciel Biura Pomocy 
Prawnej w Żorach, z siedzibą w Klubie „Wisus” 
na os. Sikorskiego. bw

P
 

PAINTBALL, rodzaj gry zespołowej, polegają-
cej na prowadzeniu pozorowanej walki przy uży-
ciu markerów, urządzeń zbliżonych kształtem 
i  zasadą działania do broni pneumatycznej, które 
za pomocą sprężonego powietrza lub dwutlenku 
węgla wyrzucają kulki wypełnione farbą. Trafie-
nie przeciwnika, podczas którego kulka rozbija 
się, pozostawiając kolorowy ślad powoduje jego 
eliminację z gry. W Żorach rozrywka ta pojawiła 
się po raz pierwszy w 2003. Poligon przeznaczo-
ny do  uprawiania tego sportu znajduje się przy 
ul. Kolejowej.  TG

PAJĄK ANNA, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 12 w latach 1990-92. um

PAJĄK AUGUSTYN, ur. 21 VII 1919, Kryry, 
zm. ?; mieszkaniec Żor. Wstąpił do Polskich Sił 
Zbrojnych we Włoszech 20 VII 1944; żołnierz 7 
Pułku Artylerii Przeciwpancernej w II Korpusie 
Polskim. W kampanii włoskiej walczył o Bolonię. 
Odznaczony Star 1939-1945, Italy Star i War Me-
dal 1939-1945. Do kraju powrócił z Wielkiej Bry-
tanii w 1947. JD

PALARCZYK FRANCISZEK, ur. 26 VIII 
1887, Baranowice, zm. 22 I 1961; ksiądz; syn Józe-
fa i Katarzyny; absolwent gimnazjum w Gliwicach 
oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Po święceniach kapłańskich w 1912 został 
wikarym w Lipinach. Działał w licznych polskich 
organizacjach plebiscytowych, tj. w Związku Ka-
tolickich Robotników pw. św. Józefa, Towarzy-
stwie Śpiewu „Cecylia”, Kongregacji Młodzień-

ców, Towarzystwie św. Stanisława, Zjednoczeniu 
Zawodowym Polskim, Towarzystwie Oświaty św. 
Jacka, Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, 
Kongregacji Mariańskiej, Towarzystwie Inwali-
dów, Straży Honorowej. Za tę działalność został, 
mimo protestów wymienionych organizacji i pe-
tycji polskiej ludności, przeniesiony do Szobiszo-
wic. W 1921 został kapelanem powstańczym puł-
ku gliwicko-toszeckiego. Po zakończeniu III po-
wstania śląskiego uszedł do Polski. Był wikarym 
w Wirku, a od 1924 – z przerwą w latach 1939-
1945 – proboszczem w Biertułtowach. Popadł 
w konflikt na tle narodowym z Rybnickim Gwa-
rectwem Węglowym. W czasie okupacji przeby-
wał w Tarnowie. Po zakończeniu II wojny świato-
wej powrócił do parafii. JD

PAŁKA WŁADYSŁAW, ur. 21 IX 1898, Przełaj 
k. Sędziszowa, zm.15 IV 1942; powstaniec; wię-
zień obozów; syn Piotra i Marianny z d. Drwal. 
Po przeprowadzeniu się z rodzicami do Go-
tartowic (obecnie dzielnica Rybnika) pracował 
jako ogrodnik, a następnie jako górnik w kopal-
ni „Jankowice” w Boguszowicach. W 1920 ożenił 
się z Katarzyną Stajer z Folwarków. Brał udział 
w III powstaniu śląskim. Został ranny pod Górą 
św. Anny. Po powstaniu powrócił do pracy w ko-
palni. W okresie międzywojennym był bezrobot-
nym, więc zarabiał na utrzymanie rodziny doryw-
czymi pracami. Współorganizator Związku Po-
wstańców Śląskich w Kłokocinie. W 1939 został 
aresztowany w wyniku zdrady – policja odnala-
zła zakopany w jego ogrodzie sztandar powstań-
czy. Początkowo był więziony w piwnicach żor-
skiego magistratu, a następnie przekazany do KL 
Buchenwald, gdzie został zarejestrowany jako 
więzień nr 2912. W 1940 został przetransporto-
wany do KL Neuengamme k. Hamburga i otrzy-
mał nr 3792. Następnie w 1941 przekazano go 
do KL Dachau i otrzymał kolejny numer obozo-
wy 27280. W 1942 został przewieziony z Dachau 
do austriackiego zamku Hartheim, gdzie mordo-
wano ludzi przez zagazowanie dwutlenkiem wę-
gla, a zwłoki palono w miejscowym krematorium 
i prochy wrzucano do Dunaju. Rodzina otrzymała 
zawiadomienie, że zmarł na zapalanie płuc. JD

PAŁUCHOWSKA MARIA, ur. 19 V 1951, 
Inowrocław; prezydent miasta; mieszkanka Żor. 
W miejscu urodzenia ukończyła szkołę podstawo-
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wą i liceum ogólnokształcące. Studiowała na Po-
litechnice Śląskiej w Gliwicach, uzyskując w 1973 
dyplom inżyniera mechanika. W 1976 wyszła za 
mąż za Andrzeja Pałuchowskiego. Rok później 
osiedlili się w Żorach. Pracę zawodową rozpoczę-
ła jako asystent projektanta w Zakładzie Studiów 
i Projektów „Progor” w Katowicach. Następnie 
przez prawie dwa lata była specjalistą w Kombina-
cie Budownictwa Mieszkaniowego PW „Fadom” 
w Żorach. Stamtąd przeniosła się w 1980 do or-
ganizującej się Spółdzielni Mieszkaniowej w Żo-
rach na stanowisko pełnomocnika ds. inwestycji. 
Na tym stanowisku, przy ścisłej współpracy z wła-
dzami miasta, koordynowała budowę osiedli miesz-
kaniowych. W 1987 przeszła do pracy w Urzędzie 
Miejskim, obejmując stanowisko wiceprezydenta, 
zaś od 18 X 1989 pełniła obowiązki Prezydenta 
Miasta z nominacji Wojewody Katowickiego. Miej-
ska Rada Narodowa dokonała jej formalnego wy-
boru na to stanowisko 13 II 1990. Z zajmowane-
go stanowiska zrezygnowała 13 VI 1990. W cza-
sie pełnienia przez nią stanowiska wiceprezydenta, 
a następnie prezydenta miasta zrealizowano szereg 
inwestycji, w tym komunalnych. Rozpoczęto pla-
nową budowę budynków z mieszkaniami komu-
nalnymi o wysokim standardzie. Kontynuowano 
budowę dróg obwiednich oraz przygotowywano 
dokumentację kilku obiektów infrastruktury spo-
łecznej. Obecnie pracuje na stanowisku wicepre-
zesa żorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. JD

PAŁUCHOWSKI ANDRZEJ, ur. 1950, zm. 
17 V 2009, Żory. Naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej UM oraz Wydziału Infrastruk-
tury Komunalnej i Ochrony Środowiska UM 
od 1998 do 2007. W okresie 1973 do 1998 pra-
cownik → Zakładów Wytwórczych Urządzeń 
Sygnalizacyjnych, od 2007 do 2009 pracował 
w → Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanaliza-
cji. Działacz NSZZ „Solidarność” i → Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” w Żorach, aktyw-
ny działacz → Towarzystwa Miłośników Miasta 
Żory. W roku 2006 kandydował na stanowisko 
Prezydenta Miasta. MM

„PAMIĘTAM ŻORY”, nazwa serii wydawni-
czej ukazującej się w Żorach od 2000 z inicjaty-
wy Zarządu → Towarzystwa Miłośników Miasta 
Żory, której wydawcą jest Drukarnia „Oldprint”, 
a współwydawcą TMMŻ. Oprócz opracowań na-
ukowych w tej serii ukazały się książki zawierają-
ce wspomnienia i relacje świadków ważnych wy-
darzeń w historii Żor. Na kolejne pozycje cyklu 
składają się: 1/ Idzi Panic, Żory we wczesnym średnio-
wieczu. Z badań nad historią miasta, TMMŻ, 2000; 2/ 
Jan Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego w Żo-
rach 1511-1940. Z badań nad historią miasta, TMMŻ, 
2002; 3/ Idzi Panic, Żory pod rządami Przemyślidów 
i Habsburgów. Z badań nad historią miasta w latach 
1327-1742, TMMŻ, 2002; 4/ Barbara Kieczka, 
Przedwojenny rynek żorski. Ze wspomnień Kazimierza 
Hermana, TMMŻ, 2002; 5/ Żory światłem malowa-
ne: historia miasta na kartach pocztowych z lat 1896-
1945, praca zbiorowa TMMŻ i Muzeum Miejskie, 
2005; 6/ Barbara Kieczka, Przedwojenna Drzewna, 
Garncarska i Górna. Ze wspomnień Ireny Twardzik, 
TMMŻ, 2005; 7/ Aleksandra Sieklicka-Wilamow-
ska, Dokumenty magistratu żorskiego 1308-1746, Mu-
zeum Miejskie, Żory, 2007; 8/ Barbara Kieczka, 
Stanisław Szwarc, Przedwojenne miasto Żory i jego 
mieszkańcy: Od rynku w stronę Dolnego Przedmieścia, 
ulicy Dworcowej i Zostawy, TMMŻ, 2008. BK

PANEK HENRYK, ur. 12 VIII 1942, Szo-
pienice, zm. 26 IX 2008, Żory; proboszcz pa-
rafii Kleszczów; syn Alfonsa i Olgi z d. Howa-
niec. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego 
w Szopienicach, zdał maturę w 1960. W latach 
1960-67 przebywał na studiach filozoficzno-te-
ologicznych w Śląskim Seminarium Duchownym 
w Krakowie. Przyjął święcenia diakonatu w 1966 
w katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach, 
a następnie święcenia prezbiteratu w 1967, oba 
z rąk bpa Henryka Bednorza. Był wikariuszem 
w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Halem-
bie (1967-71). W latach 1971-77 posługiwał jako 
rekolekcjonista diecezjalny przy domu prowincjal-
nym Sióstr Służebniczek NMP w Panewnikach. 
Studiował w Prymasowskim Instytucie Życia We-

Andrzej PałuchowskiMaria PałuchowskaKamil Owczarek Logo cyklu wydawniczego „Pamiętam Żory”
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wnętrznego w Warszawie. Następnie pracował 
jako wikariusz w Czarnym Lesie, Knurowie, a tak-
że w parafii pw. św. św. Apostołów Filipa i Jaku-
ba w Żorach. Służył jako samodzielny duszpa-
sterz i katecheta w Kleszczowie, zbudował dom 
katechetyczny w Baranowicach, w którym prowa-
dził regularne duszpasterstwo. W okresie od 3 VI 
1983 do 29 VII 2008 był proboszczem nowo za-
łożonej parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Kleszczowie, tam przewodził budowie kościo-
ła parafialnego do 1991. Był diecezjalnym dusz-
pasterzem gospodyń i pracownic probostw. Po 
przejściu na emeryturę w 2008 zmarł i został po-
chowany w Kleszczowie. JK

PAŃCZAK JANINA, ur. 19 XII 1947, Dęby, woj. 
mazowieckie; Ukończyła Liceum Pedagogiczne 
w Szczytnie, Studium Nauczycielskie w Gdańsku-
Oliwie oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zie-
lonej Górze. W 2001 ukończyła studia podyplo-
mowe na kierunku Zarządzanie Oświatą w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Peł-
niła funkcję wizytatora ds. przedszkoli w Wydzia-
le Oświaty Urzędu Miasta Żory, zastępcy Inspekto-
ra Oświaty i Inspektora Oświaty w latach 1980-90. 
Od 1 IX 1990 do 31 VIII 2002 była dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Żorach. Współzałoży-
cielka Solidarności nauczycielskiej w Żorach, z sie-
dzibą w Szkole Podstawowej nr 17. W drugiej po-
łowie lat 80. prowadziła Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Żorach. Przy pomocy funduszy ZOZ-u 
organizowała obozy wypoczynkowe dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Do pracy z dziećmi pozyskiwa-
ła nauczycieli szkół żorskich, którzy angażowali się 
jako wolontariusze. Prowadziła w mieście Społecz-
ny Komitet Przeciwalkoholowy przy Prezydencie 
Miasta Żory, którego celem była promocja mate-
riałów przeciwalkoholowych, wspieranie klubów 
AA oraz pomoc rodzinom z problemami alkoho-
lowymi. Zasługą w działalności dla miasta były za-
kończone sukcesem starania o powołanie do życia 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żorach. 
Jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 organizo-
wała wyjazdy uczniów na letnie biwaki na Mazu-

ry. Była to tania i ciekawa forma wypoczynku po-
łączona z możliwością poznawania Pojezierza Ma-
zurskiego. Jej staraniem było także zagospodaro-
wanie terenu wokół szkoły i utworzenie ogrodu 
botanicznego. Potrafiła skupić dla tego celu rodzi-
ców i nauczycieli, dzięki czemu ogród z walorami 
rekreacyjnymi i dydaktycznymi zajął I miejsce w II 
edycji Konkursu na obiekt użyteczności publicz-
nej, ogłoszonego przez Urząd Miasta Żory. Dzięki 
dobrej współpracy i przychylności rodziców zdo-
łała na dobrym poziomie wyposażyć szkołę w po-
moce naukowe. Motywowała kadrę nauczycielską 
do dokształcania i zdobywania dodatkowych kwali-
fikacji. Pamiętała, że szkoła jest ważnym ogniwem 
w środowisku, które potrafiła integrować i zachę-
cać do współdziałania. Z dużym sukcesem zachę-
cała uczniów do udziału w olimpiadach, konkur-
sach i turniejach. bw

PAŃSKIE ŁĄKI (Pański Łonki), łąki zajmujące 
duży obszar w południowo-zachodniej części Row-
nia i południowo-wschodniej części Gotartowic 
(również terenu obecnego lotniska). Właścicielem 
tych terenów od czasów I wojny światowej do cza-
sów po II wojnie światowej (za wyjątkiem jej samej) 
był bogaty pan o nazwisku Piotrowski, mieszkający 
w dworze w Gotartowicach. Tereny te są dobrze 
nawodnione za sprawą przepływającej tam rzeki 
Kłokocinki i licznych cieków wodnych. Mianem 
Pańskich Łonk określa się również → Kyncyrz. 
Na wszystkich tych łąkach pracowali mieszkańcy 
Rownia. GB

PAŃSTWO ŻORSKIE POD WŁADZĄ MA-
GISTRATU, po wygaśnięciu władzy rodzimych 
książąt z dynastii Piastów śląskich oraz Przemyśli-
dów opawskich w 1532 władzę zwierzchnią nad 
majątkiem objął bezpośrednio król czeski Ferdy-
nand I Habsburg. W 1567 miasto, za zgodą Ka-
mery Śląskiej we Wrocławiu, przejęło administro-
wanie zastawem żorskim (państwo żorskie). Mogło 
z tego tytułu czerpać dochody i zyski. W święto św. 
Michała Archanioła (29 IX) miasto przejęło wła-
dzę na 24 lata. Na sejmie Rzeszy w Spirze cesarz 

Wozy bojowe Państwowej Straży Pożarnej
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i król czeski Maksymilian II Habsburg przyrzekł, że 
po upływie zastawu nie będzie już oddawał w za-
staw majątku żorskiego szlachcie. Ma ono być czę-
ścią majątku cesarskiego pod władzą Kamery Ślą-
skiej. Zwrot zastawu miał nastąpić w 1591, upro-
szono jednak przedłużenie zastawu na 6 lat, aby 
móc powetować straty, jakie miasto poniosło m.in. 
w pożarze z 1583. Cesarz Rudolf  II wyraził zgo-
dę na przedłużenie 23 IV 1590. Ostatecznie zastaw 
był w rękach miasta aż do 1603, kiedy to żorski ma-
jątek ziemski przeszedł na własność miasta. MW

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA, Komen-
da Miejska PSP w Żorach kontynuuje niedługą 
historię jednostki terenowej ochrony przeciwpo-
żarowej, których poprzedniczką była Zawodo-
wa Straż Pożarna w Żorach powołana zarządze-
niem Wojewody Katowickiego z 1988. Powoła-
na ZSP w sile kompanii miała liczyć 46 etatów 
na podziale bojowym oraz 8 etatów w Komen-
dzie. Dotychczas teren miasta Żory organizacyj-
nie podporządkowany był Komendzie Rejonowej 
Straży Pożarnych w Rybniku. W mieście działa-
ło wtedy także sześć terenowych Ochotniczych 
Straży Pożarnych: →OSP Żory, →OSP Rowień, 
→OSP Rój, →OSP Osiny, →OSP Rogożna, 
→OSP Kleszczów. Pomagały także dwie zakła-
dowe straże: OSP Peberow-Fadom i obowiązko-
wa SP ZWUS. Miasto chroniła także ZZSP Kry-
wałd ERG z Knurowa, która posiadała Oddział 
w Zakładzie Zamiejscowym w Żorach oraz Od-
dział Ppoż. KWK ZMP ŻORY. 30 I 1988 zarzą-
dzeniem wewnętrznym Komendant Wojewódzki 
Straży Pożarnych w Katowicach polecił przystą-
pić do organizacji ZSP. Na 1988 przydzielono 32 
etaty. Komendantem ZSP został st.chor. Zenon 
Skowron , W dniu 15.03.1988r ZSP Żory pod-
jęła służbę operacyjną w mieście. Pierwsze wy-
posażenie ZSP stanowiły przekazane z komend 
w Rybniku, Katowicach i  Jastrzębiu Zdroju. Ko-
lejnym etapem rozwoju jednostki było utworzeni 
1 I1989 Komendy Rejonowej Straży Pożarnych. 
Komendantem Rejonowym został st.chor. Ze-
non Skowron, Utworzenie powiatu grodzkie-
go w 1999 w Żorach spowodowało konieczność 
utworzenia w mieście Komendy Miejskiej PSP 
działającej jako rządowa administracja zespolona 
pod zwierzchnictwem starosty podporządkowa-
ne organizacyjnie Komendantowi Wojewódzkie-
mu PSP. 1 I 1999 rozpoczęła działalność Komen-

da Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, 
na bazie istniejącej Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej (JRG). Dotychczasowa JRG była pododdzia-
łem interwencyjnym, która chroniła i chroni ob-
szar miasta Żory i sąsiednich gmin (Suszec, Paw-
łowice, Orzesze, Czerwionka-Leszczyny i Ryb-
nik), działa bowiem w ramach Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. JRG nie była orga-
nem administracji specjalnej, a do podstawowych 
obowiązków dowódcy należało utrzymanie jed-
nostki w odpowiedniej gotowości bojowej, prowa-
dzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz 
organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych. 
Wszystkie decyzje z zakresu spraw kadrowych, lo-
gistycznych i szeroko rozumianej prewencji prze-
ciwpożarowej zapadały w Komendzie Rejonowej 
PSP w Rybniku. Z chwilą utworzenia Komendy 
Miejskiej PSP, zakres zadań stojących przed funk-
cjonariuszami dotychczasowej JRG poszerzył 
się w sposób zasadniczy. Do zadań Komendan-
ta Miejskiego PSP, odpowiedzialnego za realizację 
całokształtu zadań z zakresu ochrony przeciwpo-
żarowej w mieście należy między innymi: kiero-
wanie Komendą, organizowanie jednostek ratow-
niczo-gaśniczych, organizowanie na obszarze po-
wiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 
dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na ob-
szarze powiatu poprzez swoje stanowisko kiero-
wania, organizowanie i prowadzenie akcji ratow-
niczej, rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i in-
nych miejscowych zagrożeń, opracowywanie pla-
nów ratowniczych na obszarze powiatu, nadzoro-
wanie przestrzegania przepisów przeciwpożaro-
wych, wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa, 
organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarni-
czego, w tym także członków OSP. Obecnie Ko-
mendantem Miejskim jest brygadier Jacek Gorol.  
  iw

PAPIEROK, staw o powierzchni 10,8 ha, po-
łożony przy granicy z gminą Rybnik, przy ul. 
Kłokocińskiej, na północ od autostrady A1 
w dzielnicy Rój. LB

PARADA KONI, akcja promocyjno - cha-
rytatywna zorganizowana przez Urząd Mia-
sta w  2006. Na Starym Mieście pojawiło się 
10 naturalnej wielkości koni wykonanych z pla-
stiku. Figury, ufundowane przez kilka żorskich 
firm, zostały pomalowane w nietypowe wzory 
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przez żorskich artystów. Nadano im też imio-
na: Mi-Lord, Marzyciel, Dark Angel, Elf, Mister 
Lata, Natura, Pegaz, Iskierka, Two Worlds, To-
tem. Przez całe lato budziły zaciekawienie prze-
chodniów. Większość z nich sprzedano po wa-
kacjach na aukcji internetowej, zaś wylicytowa-
ną sumę przekazano Oddziałowi Pediatryczne-
mu Szpitala Miejskiego. TG

PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTO-
CHOWSKIEJ W KLESZCZOWIE, istnieje 
od 1 V 1983. Kościół poświęcił abp Damian 
Zimoń w 2001 roku. Budowę kościoła prowa-
dził ks. Henryk Panek. iw

PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ WNIEBO-
WZIĘTEJ W OSINACH, pierwotnie Parafia 
św. Józefa Robotnika istniejąca od 15 III 1981. 
Kościół poświęcił abp Damian Zimoń w 1995. 
W tym samym roku doszło do zmiany wezwa-
nia parafii na obecne. iw

PARAFIA PW. MIŁOSIERDZIA BOŻE-
GO, W 1984 biskup katowicki Herbert Bednorz 
powierzył ks. Stanisławowi Garboczowi opiekę 
duszpasterską nad mieszkańcami budowanego 
Osiedla Władysława Sikorskiego. Polecił mu 
także budowę nowego kościoła. 29 V 1986 bi-
skup katowicki Damian Zimoń poświęcił tym-
czasową kaplicę. 19 IV 1987 utworzona została 
tymczasowa parafia. Ostateczne erygowanie pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w Żorach nastąpiło 3 
IV 1988. Teren jej został wydzielony z żorskich 
→ parafii świętych Apostołów Filipa i Jakuba 
oraz → św. Stanisława BM. Budowę kościoła 
rozpoczęto w 1988, Kościół został poświęcony 
6 XII 1992 przez arcybiskupa metropolitę kato-
wickiego Damiana Zimonia. iw

PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO SERCA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ROW-
NIU, Początki parafii w Rowniu związane są z II 
poł. XX w. Do kościoła parafialnego w Boguszo-
wicach miejscowa ludność miała do pokonania 
około 4 km. Sporadycznie w latach 50. zaczęto 
w Rowniu odprawiać msze święte w przydrożnej 
kaplicy pw. Wniebowzięcia NMP. Liczba ludno-
ści szybko wzrastała, toteż ks. Edward Tobola, 
proboszcz boguszowicki, postanowił wybudo-
wać drewnianą kaplicę pw. Niepokalanego Serca 
N.M.P. Poświęcił ją 8 XII 1957. Dekretem z 6 III 
1981 z parafii św. Filipa i Jakuba w Żorach oraz 
z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bo-
guszowicach utworzono samodzielną parafię 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 
Swym zasięgiem objęła Rowień i Folwarki. Na-
leżała do dekanatu boguszowickiego. W 1983 
papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny 
pod budowę kościoła i probostwa. Pierwsze pra-
ce budowlane zaczęły się 13 III 1989. W 1998 
parafię przeniesiono do dekanatu żorskiego. Pod 
koniec tego roku zaczęto odprawiać msze święte 
w nowym kościele. Jego konsekracja nastąpiła 19 
VI 1999. iw

PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY MATKI KOŚCIOŁA W ROGOŹ-
NEJ, W 1917 wybudowano w → Rogoźnej małą 
kapliczkę, która została zniszczona w 1955. W jej 
miejsce wybudowano nową, znacznie większą, 
p.w. św. Jana Nepomucena. Poświęcenia kościoła 
dokonał 16 XII 1973 biskup katowicki Herbert 
Bednorz. Parafię erygowano 10 IV 1977. Powsta-
ła z części parafii śś. → Apostołów Filipa i Jaku-
ba w Żorach. 12 XII 1993 arcybiskup metropolita 
katowicki Damian Zimoń konsekrował kościół. iw

PARAFIA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO W ROJU, 22 VIII 1957 biskup 
Stanisław Adamski erygował kurację Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Roju. Parafianie po wie-
lu odwołaniach otrzymali pozwolenie na budowę 
kościoła 4 IV 1958. Nowy kościół został usytu-
owany w środku sołectwa Rój przy drodze głów-
nej Żory – Wodzisław. 6 IV 1959 rozpoczęto bu-
dowę nowego kościoła. Budowa kościoła została 
sfinansowana przez katolików Roju. 25 XI 1975 
kurację Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju 
podniesiono do rangi parafii. iw

Parada koni
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PARAFIA PW. ŚW. BRATA ALBERTA, 
W 1996 roku z inicjatywy Ks. Dziekana → Jana 
Szewczyka rozpoczęto starania o budowę nowe-
go kościoła w Żorach w dzielnicy Kleszczówka. 
W pierwszym roku uzyskano wszystkie uzgodnie-
nia budowlane i zatwierdzenie projektu architek-
tonicznego. Zgodę na budowę uzyskano we wrze-
śniu. Pod koniec tego miesiąca rozpoczęto pra-
ce budowlane. Budowę rozpoczęto od probo-
stwa i zaplecza by w następnej fazie prowadzić 
prace przy budowie kościoła. Budowę probostwa 
ukończono w stanie surowym pod koniec 1998. 
W grudniu 1999 roku kościół wraz z probostwem 
w stanie surowym został ukończony. 5 II 2000 
Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń erygował pa-
rafię p.w. Św. Brata Alberta.  iw

PARAFIA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 
W BARANOWICACH, istnieje oficjalnie od 1 I 
1987, kościół poświecony został 15 X 1986 przez 
abp Damiana Zimonia. Od XII 1982 msze odby-
wały się w tymczasowym baraku. iw

PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA W 1978 
Kuria Diecezjalna w Katowicach uzyskała zgodę 
na budowę nowego kościoła w Żorach.  Ks. dzie-
kan →Jan Szewczyk zwrócił się do Urzędu Miasta 
i Gminy z prośbą o przekazanie terenu pod budo-
wę nowego kościoła. Urząd Miasta i Gminy zapro-
ponował parafii teren pomiędzy ulicami: Nowobo-
ryńską i Staroboryńską – w centrum budującego się 
osiedli D i E (obecnie Pawlikowskiego i Sikorskie-
go) i w niewielkiej odległości istniejących już osiedli. 
W 1979 w Częstochowie Jan Paweł II poświęcił 
kamień węgielny pod budowę kościoła. W między-
czasie ksiądz Proboszcz przystąpił wraz z wiernymi 
do zagospodarowywania terenu i postawiono tam 
pierwszą drewnianą szopę. Otwarcie budowy ko-
ścioła p.w. św. Stanisława Biskupa nastąpiło 8 IV 
1980.   W XII 1980 ks. budowniczy Kazimierz Ko-
peć poprosił o zezwolenie na użytkowanie dla ce-
lów liturgicznych dolnej kondygnacji nowego ko-
ścioła. Uroczystego poświęcenia dokonał Biskup 
Senior Herbert Bednorz w Boże Narodzenie. Pod 
koniec 1981 księża zamieszkali na probostwie, któ-
rego budowa w części została już ukończona.17 
XI 1981 wydany został dekret erygujący parafię 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika, której teren 
został wydzielony z parafii św. Apostołów Fili-
pa i Jakuba w Żorach. Dekret miał być ogłoszony 

29 XI 1981 i z tym dniem wejść w życie. Odczy-
tanie dekretu nastąpiło jednak dopiero w niedzielę 
13 XII 1981. Był to dzień wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego. W 1983 roku powstały salki ka-
techetyczne; mury górnego kościoła wybudowano 
do projektowanej wysokości. Dnia 12 maja 1984 r. 
Biskup Senior Herbert Bednorz dokonał uroczy-
stego poświęcenia górnego kościoła iw

PARAFIA PW. ŚW. ŚW. APOSTOŁÓW FI-
LIPA I JAKUBA, kościół miejski swoją genezą 
sięga czasów lokacji miasta. Patrocinium ma ści-
sły związek z rzemieślniczym charakterem osa-
dy. Najstarszym śladem jest architektura kościo-
ła. Prezbiterium ma sięgać swoją genezą schyłku 
XIII w. Po raz pierwszy parafia jest wspomnia-
na w 1318, gdy pojawia się informacja o jej ple-
banie. Krótko po powstaniu parafii, co zapewne 
miało miejsce jeszcze u schyłku XIII w., Żory zo-
stały w hierarchii kościelnej podniesione do ran-
gi siedziby dziekana-archiprezbitera. Pierwszy raz 
wzmianka o archiprezbiteracie żorskim pojawia 
się w spisie dłużników dziesięciny papieskiej z lat 
1335-42. Parafia żorska nie występuje w tym wy-
kazie, co może sugerować, iż opłaciła ona dzie-
sięcinę już ok. 1330. Była to już wówczas stabil-
na parafia z aspiracjami, co wynika z nie do koń-
ca zrealizowanego programu ideowego gotyckiej 
świątyni. MW

PARCHAŃSKI WILHELM, ur. 27 I 1916, Ze-
brzydowice, zm. 18 XII 1956; mieszkaniec Żor. 
Były uczeń Gimnazjum im. Karola Miarki w Żo-
rach – zdał maturę w 1936. Próbował ze swoimi 
kolegami, Urbankiem i Wyrobkiem, przedostać się 
za granicę. Przyłapany w Austrii na próbie prze-
kroczenia granicy, został aresztowany 20 V 1940 
i przekazany do KL Dachau, a stamtąd w III 1943 
przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie 
otrzymał nr 48431. Mimo ciężkich warunków, jakie 
panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność – 
wyzwolony 5 V 1945 przez wojska alianckie. Zmarł 
przedwcześnie na skutek obozowych przeżyć i po-
wojennych prześladowań. JD

PARK KRAJOBRAZOWY → CYSTERSKIE 
KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD 
WIELKICH (PARK KRAJOBRAZOWY 
„CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJO-
BRAZOWE RUD WIELKICH”)
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Parafia pw. Matki Bożej Wniebowzietej w Osinach

Parafia pw. św. Stanisława

Parafia pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba

PARAFIE RZYMSKOKATOLICKIE W ŻORACH



 275Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Baranowicach

Parafia pw. św. Brata AlbertaParafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kleszczowie

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
w Rogoźnej

Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w Rowniu

PARAFIE RZYMSKOKATOLICKIE W ŻORACH
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Parafia pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba. Ołtarz boczny św. Barbary - lata 60 XX wieku

Parafia pw. Św. Św. Apostołów Filipa i Jakuba - wnętrze przed wojną

PARAFIE RZYMSKOKATOLICKIE W ŻORACH
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Parafia pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba po wojnie.Ołtarz główny - lata 60 XX wieku

Parafia pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba - fot. z okresu międzywojennego

PARAFIE RZYMSKOKATOLICKIE W ŻORACH
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PARK TABLIC INFORMACYJNYCH, dzię-
ki współpracy z niemieckim miastem partnerskim 
Kamp-Lintfort tablice trafiły do jednego z dwóch 
istniejących na świecie parków tablic informacyj-
nych. Działający od kilkunastu lat w górnofran-
końskim mieście Hof  „Fernwehpark” w Niem-
czech gromadzi drogowe tablice informacyjne 
z miast całego świata. W czasie krótkiego spaceru 
można przemieścić się z Nowego Jorku do Rio de 
Janeiro, a stamtąd do Szanghaju. Propozycję za-
mieszczenia tam swoich tablic otrzymało również 
nasze miasto partnerskie Kamp-Lintfort. Przyja-
ciele z Niemiec postanowili, by zawieźć do parku 
także tablice ze swoich miast partnerskich: angiel-
skiego Chester-le-Street, francuskiego Cambrai 
i polskich Żor. Wszystkie tablice zawieziono za-
tem do parku i można je tam oglądać obok tablic 
z miast całego świata. TG

PARKI MIEJSKIE
Cegielnia, usytuowany pomiędzy ulicami Fol-
warecką a Wodzisławską na terenie byłej cegielni 
i wyrobisku popiaskowym o powierzchni ok. 7 ha. 
Park Miejski u zbiegu ul. Rybnickiej i Męczen-
ników Oświęcimskich. Założony został pod ko-
niec XIX wieku na terenie po placu maneżowym 
wykorzystywanym do 1894 przez stacjonujących 
w Żorach kawalerzystów 4 szwadronu 2 regimen-
tu ułanów śląskich armii niemieckiej. W 1904 
na terenie parku zlokalizowano cztery studnie 
głębinowe, z których woda tłoczona była do wie-
ży ciśnień na wzgórzu przy ul. Boryńskiej i stam-
tąd do miejskiej sieci wodociągowej. Atrakcją par-
ku jest fontanna, która została tam przeniesio-
na na początku XX wieku z Rynku. W latach 40 
na jej szczycie umieszczono bajkowe figurki Jasia 
i Małgosi (dziś już nieistniejące). Fontanna została 
wyremontowana w 1997. Znacznie zmieniła wte-
dy swój wygląd. W jej pobliżu znajdują się dwa 
kamienne lwy przeniesione do parku po drugiej 
wojnie światowej z ulicy Dworcowej. Przez wie-
le lat w parku leżał także fragment zniszczonego 
pomnika św. Jana Nepomucena z Rynku. Obecnie 
wszedł w skład odrestaurowanego pomnika. TG

Piaskownia, położony w dzielnicy Kleszczów-
ka, po lewej stronie ul. Bocznej, przed skrę-
tem w kierunku Gichty. W parku utworzony 
jest → Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej. 
Kleszczówka, o powierzchni ok. 0,6 ha, położony 
przy ul. Wolności, w rejonie dawnej Strzelnicy. LB

PARKOMATY, działają w mieście od 1 IX 2005 
na czterech ulicach w obrębie Starego Miasta: 
Moniuszki, Bałdyka, Szeptyckiego i Szerokiej. 
Płatne parkowanie na tych ulicach obowiązuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 
i w soboty od 9.00 do 13.00. Powodem wprowa-
dzenia parkomatów była konieczność wymusze-
nia rotacji parkujących w centrum miasta samo-
chodów, tak by raczej parkowały tam osoby przy-
jeżdżające na zakupy, niż stali pracownicy znaj-
dujących się w centrum firm. Dla nich przezna-
czone są bezpłatne parkingi nieco dalej od cen-
trum, przy ul. Bramkowej, Górnym Przedmie-
ściu, Pszczyńskiej i Smutnej.  TG

PARYŻ JÓZEF, ur. 9 IX 1915, Żory, zm. ?; miesz-
kaniec Żor; syn Józefa i Gertrudy z d. Miś. Po ukoń-
czeniu 8 klas szkoły powszechnej podjął naukę za-
wodu stolarza w prywatnym warsztacie, uczęszcza-
jąc jednocześnie do wieczorowej szkoły zawodowej 
w Żorach. W 1930 otrzymał świadectwo czeladni-
cze stolarza. W III 1939 został powołany do służ-
by wojskowej do 75 Pułku Piechoty w Chorzowie, 
z którym brał udział w wojnie obronnej w wal-
kach na szlaku bojowym: Mikołów–Wyry–Tychy–
Oświęcim–Kraków–Tarnów–Biłgoraj. 17 IX 1939 
dostał się do niewoli niemieckiej w miejscowości 
Pacanów (woj. lubelskie). Stamtąd przetranspor-
towano go do obozu jeńców wojennych nr XI – 
Falingbostel, gdzie przebywał do 20 VI 1940. Na-
stępnie został przekazany do prac przymusowych 
na teren Niemiec, gdzie pracował jako robotnik 
dołowy do chwili wyzwolenia przez wojska amery-
kańskie. Powrócił do domu 1 V 1945 i podjął pracę 
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbo-
żowo-Młynarskiego – Młyn i Kaszarnia w Żorach, 

Parkomat
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Park Cegielnia przy ul. Folwareckiej

PARKI MIEJSKIE

Park Piaskownia w dzielnicy Kleszczówka

Park Kleszczówka przy ul. Wolności

Park miejski przy ul. Rybnickiej
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Fontanna w parku miejskim przy ul. Rybnickiej - fot. 2005

Fontanna w parku miejskim przy ul. Rybnickiej - fot. z czasów 
okupacji niemieckiej

Fontanna w parku miejskim przy ul. Rybnickiej - fot. z lat 
80 XX wieku

Figurki Jasia i Małgosi ustawione na fontannie w latach 40 
XX wieku
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gdzie pracował na stanowisku stolarza do przej-
ścia na emeryturę. JD

PASIERBEK JOLANTA, prezes Zarządu Za-
kładów Techniki Komunalnej od V 2008. W Żo-
rach od 1979, absolwentka Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach i Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach. W 2000 tworzyła Powiatowy Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego w Żorach, w la-
tach 2001- 08 dyrektor Zarządu Budynków Miej-
skich. Nagradzana za działalność zawodową  
i społeczną bw

PASZENDA ALFRED ALOJZY, ur. 26 IV 
1916, Rydułtowy, zm. 4 VIII 1996, Hamburg; 
nauczyciel muzyki i gry na instrumentach. Pod 
koniec lat 30. studiował w Śląskim Konserwato-
rium Muzycznym w Katowicach. W 1945 wró-
cił do Polski z Francji, gdzie zagnały go wojenne 
losy. W latach 1946-47 był dyrygentem orkiestry 
Związku Zawodowego Górników przy kopalni 
„Rydułtowy”. W 1947 rozpoczął pracę w szkol-
nictwie, zostając nauczycielem śpiewu w Gimna-
zjum Chemicznym w Knurowie, gdzie pracował 
4 lata. W latach 1951-54 był nauczycielem gry 
na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej 
w Rybniku. W 1955 zdał egzamin na nauczycie-
la szkół muzycznych I stopnia w zakresie gry 
na skrzypcach. W tym samym roku rozpoczął 
pracę jako nauczyciel muzyki w rybnickim Li-
ceum Pedagogicznym oraz w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej w Rybniku. Współpraca z obydwo-
ma szkołami trwała do 1961, kiedy to przeszedł 
do pracy w Społecznym Ognisku Muzycznym 
w Rybniku i Żorach. W tym okresie uczył gry 
na gitarze, akordeonie i pianinie. W latach 70. 
spośród swoich uczniów utworzył orkiestrę mło-
dzieżową, działającą przy Domu Kultury w Żo-
rach. Uczył również muzyki w Szkole Podsta-
wowej w Kleszczowie. Prowadził orkiestrę dętą 
przy KWK „Borynia”. Był też współtwórcą ze-
społu Żorskie Smyczki. W 1972 skomponował hej-
nał żorski uświetniający obchody 700-lecia mia-
sta. Pracował również jako muzyk w Filharmo-

nii ROW w Rybniku, początkowo jako fagocista, 
przeszedł potem do drugich skrzypiec, by w koń-
cu grać na altówce. Był utalentowanym multiin-
strumentalistą. W 1976 przeszedł na emeryturę, 
ale pozostał nadal czynnym zawodowo. W II poł. 
lat 80. dyrygował Raciborską Orkiestrą Symfo-
niczną. Ostatnie 6 lat życia spędził w Hamburgu, 
gdzie zmarł. Pochowany w Żorach. JD

PASZYNA MARIA, ur. 1897, Studzionka, zm. 
1977, Mikołów; s.m. Agapis, boromeuszka; pielę-
gniarka; córka Pawła i Zofii z d. Waszek; w Zgro-
madzeniu Sióstr Boromeuszek od 1919. Śluby cza-
sowe przyjęła w 1922, a śluby wieczyste w 1925. 
Dyplom pielęgniarki dyplomowanej otrzymała 
w 1938. Pracowała w szpitalu w Trzebnicy (1921-
22), Trębaczowie (1922-48) i Orzeszu (1953-54). 
Była przełożoną sióstr boromeuszek w Żorach. 
Ciężko chora przebywała w Domu Generalnym 
w Mikołowie. Pochowana na miejscowym cmenta-
rzu parafialnym. JD

PAWELEC-GLIKLICH KLAUDIA, ur. 1983, 
Żory; malarka; absolwentka Wydziału Artystycz-
nego Uniwersytetu Śląskiego. Od 2006 była człon-
kiem klubu fotograficznego „Niezależni”, od 2008 
jest członkiem Żorskiego Klubu Fotografii → 
„Kadr”. Jej zainteresowania artystyczne to foto-
grafia, malarstwo i grafika. Oprócz udziału w wy-
stawach zbiorowych zorganizowała dwie wystawy 
indywidualne swych prac: „Debiuty, postdebiuty” 
w galerii „Centrum” w Rybniku (2007) oraz wysta-
wę w żorskim klubie „Wisus”, w którym zaprezen-
towała swe grafiki, linoryty i prace wykonane tech-
niką suchej igły. TG

PAWEŁEK KRYSTYNA, dyrektor Przedszko-
la nr 19 w latach 1987-91. um

PAWLAS BARBARA, ur. 21 VII 1964, Rybnik; 
od II 1991 do VII 1991 p.o. dyrektora Przed-
szkola nr 17; od I 2009 do nadal dyrektor Przed-
szkola nr 17. Osiągnięcia: koordynator na tere-
nie przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Cho-

Alfred PaszendaJolanta Pasierbek Pawelec-Gliklich Klaudia
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rych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach, 
aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym, 
Nagroda Prezydenta Miasta Żory w 1995 i 2006.

PAWLAS KONSTANTY, rolnik zamieszka-
ły w Rowniu, utrzymujący się wyłącznie z pra-
cy na roli. Specjalizował się w produkcji trzo-
dy chlewnej, prowadził intensywną gospodarkę 
w produkcji rolnej i zwierzęcej. Był długoletnim 
działaczem samorządu chłopskiego, prezesem 
Kółka Rolniczego, aktywnym członkiem Woje-
wódzkiego Związku Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej. Na podstawie Uchwały Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Żory nr XVII/64/80 
w 1980 został wpisany do Księgi Ludzi Zasłużo-
nych Miasta Żory. BK

PAWLICKA-JAWORSKA WERONIKA, ur. 20 
XII 1947; od 1992 prezes i właścicielka firmy Eu-
romot; dealer Fiata i Alfa Romeo z siedzibą w Żo-
rach; radna Rady Miasta Żory od 2007;wiceprezes 

Żorskiej Izby Gospodarczej; członek Izby Prze-
mysłowo-Handlowej ROP w Rybniku, Cechu Rze-
miosł w Żorach, Izby Rzemieślniczej w Kato-
wicach; przewodnicząca Stronnictwa Demokra-
tycznego w Żorach. Została wyróżniona nagrodą 
Phoenix Sariensis przyznawaną przez Urząd Mia-
sta Żory, tytułem „Złoty Serwis” przyznawanym 
przez Fiat Auto Poland, nagrodą „Narcyz” przy-
znaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ryb-
nickiego Okręgu Przemysłowego, nagrodą „Liga 
5” przyznaną przez Żorską Izbę Gospodarczą, na-
grodą Czarny Diament, nagrodą Darczyńca Roku 
przyznaną przez UM Żory, statuetką „Nadzieja” 
Fundacji Chorób Nowotworowych u Kobiet „Go-
dula Hope”, Krzyżem Zasługi przyznanym przez 
Prezydenta RP, nagrodą „Firma Równych Szans” 
pod patronatem ONZ. bw

PAWLICZEK HALINA, Kierownik Referatu 
Gospodarczego Wydziału Organizacyjnego UM 
od 1 VI 2008; członek grupy wdrażającej w UM 
system zarządzania jakością ISO 9001:2000 i au-
dytor wewnętrzny SZJ; członek Zarządu → To-
warzystwa Miłośników Miasta Żory. bw

PAWLIKOWSKI WŁADYSŁAW ŁUKASZ, 
ur. 24 VII 1903, Sudół k. Jędrzejowa, zm. 1 IX 
1939, Żory; nauczyciel. Jego rodzice, Łukasz 
i Zofia z d. Jagiełło, prowadzili kilkumorgowe go-
spodarstwo rolne i mieli ośmioro dzieci. Szkołę 
powszechną ukończył w 1916. Do kontynuowa-
nia nauki wrócił w 1920, przygotowując się przez 
dwa lata do nauki zawodu nauczyciela na kursie 
w Jędrzejowie. Po jego ukończeniu podjął na-
ukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim 
w Krzemieńcu, gdzie w 1926 otrzymał świadec-
two dojrzałości uprawniające do pełnienia obo-
wiązków nauczyciela. W 1926 został mianowany 
nauczycielem dwuklasowej szkoły powszechnej 
w Haćkach, gmina Wyszki k. Bielska Podlaskiego. 
Wkrótce potem powołano go do odbycia rocz-
nej służby wojskowej w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Piechoty w Dubnie. Po wyjściu do cy-
wila przeniósł się na Górny Śląsk i w 1928 został 

Pawelec-Gliklich Klaudia „Pejzaż z motywem rowerowym 3” 
olej, 2007

Halina Pawliczek Konstanty Pawlas Weronika Pawlicka-Jaworska Władysław Łukasz Pawlikowski
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nauczycielem w Szczejkowicach, a w 1931 ob-
jął na własną prośbę posadę nauczyciela w Szko-
le Powszechnej nr 1 w Żorach. W rok później 
zaczął również uczyć gimnastyki i przedmiotów 
ogólnokształcących w Zawodowej Szkole Do-
kształcającej. Od X 1932 uczęszczał do Instytu-
tu Pedagogicznego w Katowicach, który ukoń-
czył w 1934. W miesiącach letnich tego roku 
został powołany do 4 Pułku Strzelców Podha-
lańskich w Cieszynie na kilkutygodniowe ćwicze-
nia dla podchorążych rezerwy. Uzyskał wówczas 
stopień podporucznika. W 1937 został przenie-
siony, ze względów organizacyjnych, do Szkoły 
Powszechnej nr 3 w Żorach. Jednocześnie woje-
woda śląski powierzył mu pełnienie obowiązków 
kierownika tej szkoły. Późną jesienią tego roku, 
po utworzeniu oddziałów Obrony Narodowej, 
powołano go na stanowisko dowódcy plutonu 
w kompanii „Żory”. Aktywnie uczestniczył rów-
nież w działalności takich organizacji jak: Pol-
ski Związek Zachodni, Liga Obrony Powietrz-
nej i Przeciwgazowej, Polski Czerwony Krzyż 
i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Był też pre-
zesem Klubu Sportowego „Strzelec”. 1 IX 1939 
poległ w obronie Żor. Dla upamiętnienia Wła-
dysława Pawlikowskiego społeczeństwo miasta 
w 1979 nazwało jego imieniem jedno z osiedli. JD

PAWŁOWSKI KRZYSZTOF, dyrektor → 
Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
w okresie od 1 V 2007 do 2 X 2007. um

PAŹDZIOR MARIA, radna Rady Miasta od 3 
XII 1998 do 10 X 2002. um

PAŹDZIOR PIOTR, ur. 1898, zm. 27 V 1921; 
powstaniec w 5 kompanii II baon pułku żorskie-
go. Poległ w walce pod Starym Koźlem. Pochowa-
ny w zbiorowej mogile powstańczej w Żorach. JD

PERKACZ FRANCISZEK, ur. 1820, Żory, 
zm. 1860, Żory; ksiądz. Syn organisty i nauczy-
ciela; wyświęcony w 1846. Był początkowo wika-
rym w Sycowie, od 1851 administratorem parafii 
warszowickiej, a następnie administratorem para-
fii gliwickiej, skąd przybył do Mikołowa, wprowa-
dzony 15 IX 1853. Był tam kapłanem (prebenda-
rzem) przy kościele parafialnym pw. św. Wojcie-
cha. W 1855 odszedł na probostwo do Żor, gdzie 
zmarł 5 lat później. JD

PERZICH SZYMON, ur. ?, zm. 19 II 1866, Ba-
borów; ksiądz. Urodził się w Beneszowie w Kra-
ju Hulczyńskim, w dawnym pow. raciborskim. 
Teologię katolicką studiował w Ołomuńcu, or-
dynowany został w 1828, następnie był wikarym 
w Krawarzu i Hulczynie. W 1829 został mianowa-
ny tymczasowo dyrektorem Seminarium Nauczy-
cielskiego w Głogówku. Trzy lata później został 
proboszczem w Tworkowie. Był dobrym admi-
nistratorem, remontował plebanię, kościół i sta-
rą szkołę. Doprowadził do zbudowania nowej 
szkoły, lecz ukończono ją już po jego wyjeździe. 
Mimo dbałości o kościół i szkołę prowadzenie się 
proboszcza bardzo rozczarowało parafian, a tak-
że władze świeckie i kościelne. Ujawniła się jego 
choroba alkoholowa. Dlatego w wyniku docho-
dzenia dyscyplinarnego, po 5 latach proboszczo-
wania, w 1838 ks. Szymon Perzich został złożony 
z Urzędu „propter ebrietatem”, czyli z powodu pi-
jaństwa. Pół roku później opuścił Tworków i udał 
się „wraz ze służbą” do wsi parafialnej Rudysz-
wałd, gdzie ponad rok mieszkał na Górze Ka-
plicznej w starej plebanii. W 1840 został pomoc-
nikiem proboszcza w Ostropie k. Gliwic i w tym 
czasie wydał opracowane uprzednio w Tworkowie 
i Rudyszwałdzie dzieło Kancyonał zupełny katolicki 
i książka modlitewna dla użytku pobożnych chrześcijan 
opublikowany w 1841 we Wrocławiu. Siedem lat 
później przeniesiono go do Gorzyc, gdzie przez 
krótki czas był wikarym, później komorantem 
(emerytowanym księdzem) w Żorach, a od 1859 
w Piekarach Śląskich. Przebywając tam, opubliko-
wał Homilij 75 na wszystkie niedziele i święta uroczyste 
kościelne całego roku, z łacińskiego na język polski prze-
łożone. Ten druk ukazał się w Lesznie w 1859. Nie-
długo później powstało najpopularniejsze dzie-
ło ks. Perzicha Przewodnik duszy do Ojczyzny Nie-
bieskiej, czyli poznanie serca człowieka, czy Bóg w niem 
mieszka, czy diabeł? W 10 rycinach zmyślnie ustawione. 
Rozprawa zbawienna o powstaniu upadłego grzesznika, 
westchnienie duszy skruszonej i dwanaście znaków ludzi 
do żywota wiecznego wybranych. Z czeskiego przełożył 
i wyborem najpotrzebniejszych i najpiękniejszych modlitw 
dla ludu pomnożył ks. Szymon Perzich. Jeszcze dwie 
publikacje ks. Perzicha: polską Książkę modlitewną 
oraz niemiecką Moralische Fabeln des heiligen Christi 
aus dem lateinischen 1640 gedrucktem Werke opubliko-
wano w 1863 w Głubczycach.
Ostatnie lata życia spędził jako komorant w Ba-
borowie. Tu autor 4 polskich dzieł religijnych 
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i jednego niemieckiego, łącznie dziesięciu wydaw-
nictw, zmarł i został pochowany na cmentarzu pa-
rafialnym. JD

PHOENIX SARIENSIS, nagroda miejska usta-
nowiona z inicjatywy prezydenta Żor → Walde-
mara Sochy przez → Zarząd Miasta w 1999. Przy-
znawana jest przez Kapitułę Nagrody, w skład 
której oprócz Prezydenta Miasta i osób przez nie-
go powołanych (zwyczajowo: → przewodniczący 
Rady Miasta, prezes → Towarzystwa Miłośników 
Miasta Żory, przedstawiciele żorskich organizacji 
gospodarczych) wchodzą także laureaci poprzed-
niej edycji nagrody. Nagroda przyznawana jest in-
stytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom itp. 
oraz osobom szczególnie zasłużonym dla miasta 
i jego promocji w kraju i za granicą za osiągnię-
cia w danym roku. W szczególnych przypadkach 
Kapituła przyznaje feniksa honorowego. Laure-
aci nagradzani są wykonaną z brązu 30-centyme-
trową statuetką przedstawiającą stylizowanego fe-
niksa. Jej autorem jest nieżyjący już żorski rzeź-
biarz → Henryk Michalik. Kandydatów do otrzy-
mania nagrody zgłaszają: Prezydent Miasta, jego 
zastępcy, Rada Miasta oraz indywidualnie radni 
Rady Miasta, laureaci nagrody z lat poprzednich, 
organizacje i stowarzyszenia działające w mieście 

oraz kierownictwa firm i instytucji mających sie-
dzibę w Żorach.
Laureaci za lata 1999-2008. Phoenix Sarien-
sis za rok 1999: → Firma Marek Myśliwiec, → 
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Paweł Kania, 
→ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe THERMODOM, → Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe „SMAK”, → firma ro-
dzinna Pysz; Phoenix Sariensis za rok 2000: → 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe A-P 
Żory sp. z o.o., → Zakład Usługowo-Handlowy 
„Euromot” sp. z o.o., → „Foto Szczepański”, 
→ Przedsiębiorstwo Geodeodezyjno-Kartogra-
ficzne „Vertical”, Honorowy Phoenix Sariensis 
otrzymał ksiądz prałat → Jan Szewczyk, pro-
boszcz parafii pw. św. św. Apostołów Filipa i Ja-
kuba; Phoenix Sariensis za rok 2001: → PPHU 
Euro-Mix → Gartfen, → Centrum Zaopatrze-
nia Budowlanego „Hadex”, → Towarzystwo Mi-
łośników Miasta Żory; Phoenix Sariensis za rok 
2002: → zespół Carrantuohill, → Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”, → MIX; 
Phoenix Sariensis za rok 2003: → Jan Delowicz, 
→ Geo-Bud T.B.M, → Kurkowe Bractwo Strze-
leckie oraz → Mokate; Phoenix Sariensis za rok 
2004: → Stanisław Szwarc, → Gimnazjum Nr 
2, → piekarnia „Rehlis” i → Centrum Dystry-
bucyjne DLS; Phoenix Sariensis za rok 2005: → 
„Complex”, → Andrzej Żabka, → Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, → chór „Glo-
ria”, → Klinika Chirurgii Endoskopowej; Pho-
enix Sariensis za rok 2006: → Andrzej Zabiegliń-
ski, → Bank Spółdzielczy w Żorach, → Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. 
z o.o., → Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa 
WARWAS; Phoenix Sariensis za rok 2007: → 
Zygmunt Łukaszczyk, → Chór „Voce Segreto”, 
→ Dziecięcy Zespół taneczny „Wesołe Nutki”, 
→ Firma Rodzinna Emilia Kristoff; Phoenix 

Laureaci nagrody Phoenix Sariensis za rok 2008Statuetka nagrody Phoenix Sariensis
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Sariensis za rok 2008: → Barbara Kieczka, → 
Ludwik Wróbel, → Adam Zdziebło, → PPUH 
Fabet i → PHU Górecki; Phoenix Sariensis za 
rok 2009: → Żorska Izba Gospodarcza, → Kli-
mosz sp. z o.o., → Zespół Ludowy Pieśni i Tań-
ca „Osiny”, → Cech Rzemiosł Różnych. TG

PIĄTEK FRANCISZEK, mieszkaniec Żor; 
uczestnik powstań śląskich; aresztowany 7 II 
1943 i przekazany do KL Auschwitz, gdzie zgi-
nął. Brak innych informacji o tym więźniu. JD

PIDEK STANISŁAW, ur. 1952; wiceprezy-
dent miasta z rekomendacji Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność” w okresie od 1 III do 28 
VI 1990; absolwent Politechniki Śląskiej – inży-
nier transportu. W latach 1982-90 kierownik Wy-
działu Komunikacji UM. Od 23 X 1989 do 28 
II 1990 kierownik MOD. Jako główne zadanie 
postawił sobie zreorganizowanie i rozbudowanie 
układu komunikacyjnego miasta. W niełatwym 
okresie lat 80. doprowadził do realizacji ważnych 
inwestycji drogowych – pierwszej części obej-
ścia północnego miasta z wiaduktem w ciągu ul. 
Pszczyńskiej oraz drogi od ul. Rybnickiej do ul. 
Folwareckiej (obecnie Armii Krajowej), eliminu-
jącej uciążliwy ruch tranzytowy z os. Kłapczy-
ka. Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidar-
ność”; autor pierwszego raportu o stanie mia-
sta i współautor programu wyborczego KOS. 
Po pierwszych demokratycznych wyborach sa-
morządowych od 27 VI 1990 do 31 I 1991 se-
kretarz miasta. W 2009, w trosce o zachowanie 
walorów przyrodniczych miasta i poszanowanie 
zasady zrównoważonego rozwoju, zablokował 
sprzeczne z planem przestrzennego zagospoda-
rowania poprowadzenie kolejnego etapu obej-
ścia północnego miasta przez Park Krajobrazo-
wy, w tym przez najcenniejszy przyrodniczo te-
ren Lasu Dębina. Od 15  II 1991 przedsiębior-
ca – współzałożyciel Drukarni „Oldprint”. bw

PIECH STANISŁAW, kierownik Inspektoratu 
OC w okresie od 1 VII 1990 do 31 III 1993. um

PIECHOCZEK ANNA, ur. 1905, zm. 1994, 
Żory; s.m. Aniceta, boromeuszka; pielęgniarka; 
córka Franciszka i Karoliny z d. Bogaczek; w Zgro-
madzeniu Sióstr Boromeuszek w Cieszynie od 
1930. Przyjęła śluby czasowe w 1934, a śluby wie-
czyste 1937. Pielęgniarka w Żorach w latach 1933-
34, w Świętochłowicach w latach 1934-50; absol-
wentka Państwowego Kursu Pielęgniarstwa w Ka-
towicach w 1938; pielęgniarka w szpitalu w Biel-
szowicach (1950-52), przeciwgruźliczym w Orze-
szu (1952-60) i w Mikołowie (1960-67). W latach 
1967-80 przebywała w Domu Generalnym w Mi-
kołowie i aż do śmierci w Żorach. JD

PIECZONKA MICHAŁ, prezes Zarządu Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach od 
8 III 2000. um

PIERCHAŁA ANDRZEJ, ur. 2 IV 1953, Ryb-
nik; dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żorach od 
2004. Osiągnięcia: trzykrotne zdobycie tytułu 
Najaktywniejszej Szkoły w Dniu Przedsiębiorczo-
ści, uzyskanie tytułu UNICEF Najbardziej Zaan-
gażowanej Społecznie Szkoły za działalność cha-
rytatywną i wolontariat w 2008. Szkoła zdoby-
ła zaszczytne certyfikaty: Szkoły Uczącej Się, Li-
dera Szkół Przedsiębiorczości, Szkoły Bez Prze-
mocy, „Szkoły z Klasą”. Placówka została tak-
że ośrodkiem OKE do przeprowadzania egza-
minu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
w zawodach: technik handlowiec, technik tech-
nologii odzieży, technik technologii żywności, 
kucharz, kucharz małej gastronomii oraz sprze-
dawca. Szkoła została wprowadzona do elitarne-
go Klubu Szkół Uczących Się, Szkół Innowacyj-
nych oraz Klubu Przedsiębiorczych Nauczycie-
li „IMPULS”. Prowadzi we współpracy z NBP 
oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości 
cykliczne warsztaty dla nauczycieli przedmiotów 
ekonomicznych Ekonomia w Szkole oraz Moje 
Finanse. W czasie pełnienia funkcji dyrektora od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymał 
też Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Nagrodę Kuratora Oświaty. bw
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PIEREGORÓLKA WIESŁAW, pochodzący 
z Roju, znany dyrygent. JD

PIERSIAK PIOTR, ur. 29 V 1954, Rybnik; miesz-
kaniec Żor; dyrektor wydawniczy Prasy Śląskiej – 
wydawcy gazety „Polska – Dziennik Zachodni”; se-
kretarz redakcji „Dziennika Zachodniego”. Studio-
wał prawo na Uniwersytecie Śląskim. Prezes koła 
łowieckiego „Żory”. TG

PIETER JÓZEF, ur. 9 II 1904, Ochaby k. Cie-
szyna, zm. 3 III 1989, Katowice; psycholog i pe-
dagog. Ukończył gimnazjum klasyczne w Cieszy-
nie (1924), historię, filologię klasyczną i filozo-
fię na UJ (1928). W latach 1929-31 uczył historii 
i łaciny w gimnazjum w Żorach i w Seminarium 
Nauczycielskim w Nowej Wsi (obecnie Ruda Ślą-
ska). Po ukończeniu pedagogiki na UJ uczył hi-
storii i psychologii w Seminarium Nauczycielskim 
w Cieszynie i podjął pracę w Instytucie Pedago-
gicznym w Katowicach. Po wojnie reaktywował 
Instytut Pedagogiczny w Katowicach i został jego 
dyrektorem (1945-50). Był profesorem Uniwersy-
tetu Łódzkiego (1949-53), Warszawskiego (1953-
57), WSP w Katowicach (1955-68) i jej rektorem 
(1960-68) oraz profesorem Uniwersytetu Śląskie-
go (1968-74). Zajmował się psychologią nauczania 
i uczenia się, psychologią twórczości, społeczny-
mi uwarunkowaniami rozwoju dzieci i młodzieży, 
metodologią pracy naukowej oraz historią psy-
chologii. Napisał m.in. Nowe sposoby egzaminowania 
(1934); Krytyka dzieł twórczych (1948); Czytanie i lek-
tura (1960); Słownik psychologiczny (1963); Metodologia 
prawdy naukowej (1965); Psychologia uczenia się i naucza-
nia (1967); Historia psychologii (1972, 3 wyd.). JD

PIETRZYK FRYDERYK ALEKSANDER, 
ur. 6 II 1922, Gliwice, zm. 1983, Rybnik; miesz-
kaniec Żor; żołnierz; dziennikarz. Przed wojną 
uczeń gimnazjum księży Salezjanów w Ostrze-
szowie Wlkp. W X 1939 został wywieziony na ro-
boty do Niemiec, skąd wrócił w 1940, podejmu-
jąc pracę na kolei. Po dwóch latach przymuso-
wo wcielony do armii niemieckiej, skąd w 1944 
uciekł do partyzantki francuskiej, a potem został 
żołnierzem II Korpusu Polskiego, uczestnicząc 
w kampanii włoskiej. W 1946 przeniesiono go 
do Wielkiej Brytanii, gdzie uzupełnił swoje wy-
kształcenie. Wrócił do Polski w 1947. Pracował 
jako dziennikarz w „Gazecie Robotniczej”. W la-

tach 1950-56 pozbawiony prawa wykonywania za-
wodu ze względów politycznych. Dorywczo pisy-
wał artykuły w różnych gazetach. Po rehabilitacji 
podjął w 1957 pracę jako dziennikarz „Wieczo-
ru”, a po roku tygodnika „Nowiny”. Współzało-
życiel TMMŻ i autor artykułów do „Informatora 
TMMŻ” oraz współtwórca audycji miejskiego ra-
diowęzła w Żorach. JD

PILARSKA IRENA, ur. 11 VIII 1951, Rybnik; 
w latach 1984-88 radna Miejskiej Rady Narodowej 
– z-ca przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultu-
ry; w latach 1994-98 członek Komisji Rady Mia-
sta (spoza Rady) ds. Opieki Społecznej i Zdrowia; 
1998-2002 – radna Rady Miasta, z-ca przewodni-
czącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej; 2004-
08 – sekretarz rady os. ks. Władysława. Na rzecz 
mieszkańców miasta w latach 1978-2000 pełniła 
funkcję społecznego kuratora sądowego, w okre-
sie 1975-2007 uczestniczyła jako członek lub prze-
wodniczący obwodowych komisji wyborczych we 
wszystkich komisjach wyborczych do władz samo-
rządowych i krajowych; w latach 1978-2007 ławnik 
sądowy. Odznaczona Srebrną Odznaką Zasłużony 
w Rozwoju Woj. Katowickiego. bw

PILICH JÓZEF, ur. 27 V 1894, Pierściec k. Sko-
czowa, zm. 8 IV 1940, Kalinin; żołnierz; poli-
cjant; syn kolejarza Józefa i Marii z d. Stawowiok. 
Po ukończeniu miejscowej szkoły ludowej uczył 
się rzemiosła budowlanego najpierw w dokształ-
cającej szkole przemysłowo-handlowej w Orło-
wej, a następnie na półrocznym kursie w Jaro-
sławiu k. Przemyśla. Od III do VIII 1914 praco-
wał w swoim zawodzie. Poza nauką i pracą rów-
nolegle prowadził aktywną działalność narodowo-
polską w Katolickim Związku Młodzieży w Pier-
ścu. Przez rok, do wybuchu I wojny światowej, 
był jego sekretarzem. W tym czasie brał też udział 
w zajęciach Polowych Drużyn „Sokoła”, któ-
re weszły w skład legionów. 9 IX 1914 w rejo-
nie Mszany Dolnej na Podhalu został przydzie-
lony do 3 Pułku Piechoty II Brygady Legionów 
Polskich. W szeregach najpierw 2 kompanii, a na-
stępnie w kompanii technicznej walczył na fron-
cie w Karpatach, na Bukowinie i Wołyniu, awan-
sując do stopnia plutonowego. Po tzw. kryzysie 
przysięgowym i przebyciu ciężkiej choroby został 
wcielony do wojska austriackiego. Służył w bazie 
lotniczej pod Przemyślem. Jesienią 1918 wstąpił 
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do Polskiej Żandarmerii Krajowej Śląska Cieszyń-
skiego. Od 14 XI służył na posterunku w Skoczo-
wie, a później w Dziedzicach w stopniu sierżan-
ta. W tym czasie brał udział w walkach z wojskiem 
czeskim podczas agresji na Śląsk Cieszyński. Zaś 
po wybuchu III powstania śląskiego został urlo-
powany, a następnie skierowany do 4 Szwadronu 
Żandarmerii Górnego Śląska, która utrzymywała 
porządek i bezpieczeństwo na opanowanym przez 
powstańców terenie. Z chwilą likwidacji powsta-
nia wrócił na posterunek w Dziedzicach. Gdy 15 
VII 1922 żandarmeria weszła w skład utworzonej 
Policji Województwa Śląskiego, został policjantem 
(nr służbowy 2503) – najpierw w stopniu przo-
downika, a od 19 XII w randze starszego przo-
downika służył w Katowicach. Od 1928 pracował 
w Żorach, w charakterze komendanta posterunku 
policji. W 1931 został przeniesiony z Żor na sta-
nowisko komendanta posterunku w Pszczynie, 
a później w Mikołowie. Kolejnym od 1938, i zara-
zem ostatnim, miejscem jego służby był komisa-
riat we Frysztacie na Zaolziu. We IX 1939 ewaku-

ował się na wschód i wraz z innymi policjantami 
został zagarnięty do niewoli przez żołnierzy ra-
dzieckich, a następnie znalazł się w obozie jeniec-
kim w Ostaszkowie. Zginął zamordowany strza-
łem w tył głowy w więzieniu NKWD. Pochowano 
go wraz z innymi ofiarami w Miednoje. Za zasłu-
gi dla ojczyzny otrzymał wiele odznaczeń, m.in. 
Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości, Krzyż 
na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Krzyż 
Legionowy, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Pol-
ska Swemu Obrońcy, Medal Dziesięciolecia Od-
zyskanej Niepodległości, Odznakę Pamiątkową 
PW Śl. i Odznakę 2 Brygady Legionów. Pośmiert-
nie nadano mu medal za udział w wojnie obron-
nej 1939. JD

PIŁSUDSKI JÓZEF, ur. 5 XII 1867 Zułów pod 
Wilnem, zm. 12 V 1935 Warszawa; Naczelnik 
Państwa w latach 1918 – 1922, Marszałek Polski. 
W VIII 1922 wizytował Górny Śląsk, oficjalnie 
przyłączony do Polski w lipcu tego roku. 28 VIII 
przyjechał do Żor, gdzie przyjmował go w swym 

Piotr Piersiak Krzysztof Korwin Piotrowski

Józef Piłsudski na rynku w Żorach w 1922
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mieszkaniu → Bonifacy Bałdyk. W przyjęciu 
oprócz rodziny gospodarza i marszałka wzięło 
udział około 50 osób, m.in. wojewoda śląski Jó-
zef  Rymer, starosta rybnicki, generalicja Wojska 
Polskiego, znamienici obywatele miasta.  TG

PIONTEK-PRZEPIÓRA ALEKSANDRA, 
ur. 1 X 1963, Żory; dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 8 im. Adama Mickiewicza w Żorach od 2002. 
Osiągnięcia: podjęcie działań mających na celu 
stworzenie szkoły pełniącej w środowisku lokal-
nym przewodnią i kulturotwórczą rolę, współpra-
ca z Radą Dzielnicy i LKS „Jedność” Rogoźna 
podczas organizacji wielu środowiskowych inicja-
tyw, zorganizowanie w 2005 uroczystości nadania 
szkole imienia A. Mickiewicza, aktywna współ-
praca z miejskim instytucjami i stowarzyszeniami: 
MOK-iem, Biblioteką Miejską, Ośrodkiem Regio-
nalnym, Hospicjum, uzyskanie w 2006 prestiżo-
wej nagrody i tytułu „Przyjaciel Ziemi” za podjęte 
działania ekologiczne, realizacja projektu „Dzie-
ci doradzają, jak zachować dobre samopoczucie, 
zdrowie i piękno naszej planety” w ramach Pro-
gramu Socrates Comenius, uzyskanie certyfikatu 
Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz 
„Dzień Wiosny w Europie”, sukcesy uczniów 
w wielu konkursach ogólnopolskich i międzyna-
rodowych, np.: w konkursie literackim, konkursie 
na baśń, uzyskanie tytułu Mistrza Śląska w zawo-
dach pływackich, nagrody II stopnia w Konkur-
sie Matematycznym „Kangur”, cykliczne otrzy-
mywanie głównych nagród w konkursach gwary 
śląskiej. Otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta 
Żory w 2005. bw

PIOTRA MŁYN, w średniowieczu młyn oraz 
niewielka osada przy stawie Hochołóg, położona 
przy trakcie z Żor do Gliwic przed Palowicami. 
Osadę założył komes Piotr ze Sławikowa. Wymie-
niona została po raz pierwszy w dokumentach bi-
skupa wrocławskiego w roku 1305.  TG

PIOTROWSKI KRZYSZTOF KORWIN, ur. 
24 XI 1968, Dębica; mieszkaniec Żor; dzienni-
karz; reżyser telewizyjny; kierownik artystyczny 
Gliwickiego Teatru Muzycznego od 2001; absol-
went teatrologii i studiów podyplomowych zarzą-
dzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był 
wykładowcą historii teatru i dramatu w Studium 
Aktorskim przy Teatrze im. Jana Dormana w Bę-

dzinie. Przez 4 lata współpracował z Instytucją 
Kultury Ars Cameralis w Katowicach jako rzecz-
nik prasowy i współorganizator Górnośląskie-
go Festiwalu Sztuki Kameralnej. Związany z ka-
towickim ośrodkiem Telewizji Polskiej od 1992. 
Przez 9 lat miał tam autorski program Teatroma-
nia. Autor wielu reportaży emitowanych w tele-
wizji ogólnopolskiej. Scenarzysta i reżyser wido-
wisk telewizyjnych: Chłopczyk z zapałkami, Bara-
nek oraz filmów dokumentalnych: Warszawa Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego (TVP1), Czarownik z Janowa 
– Teofil Ociepka (TVP Polonia), Gliwickie lata Ta-
deusza Różewicza (TVP2), Roland Topor (TVP Kul-
tura), Wenezuelska Polonia (TVP Polonia), Teatr Je-
rzego Moskala (TVP Katowice). Współautor cyklu 
Jubileuszowe powroty (m.in. G. Holoubek, K. Kutz, J. 
Szajna). Współpracuje z magazynem Pora na kul-
turę w TVP Katowice oraz z TVP Kultura. Sce-
narzysta i reżyser widowisk muzycznych: Wiedeń 
moich marzeń, W wiedeńskim nastroju, Europa moich 
marzeń oraz współtwórca widowisk edukacyjnych: 
Maska w teatrze, Muzyka w teatrze. Autor scenariu-
sza do spektaklu muzycznego Mickiewicz i ada-
ptacji teatralnej Anny Kareniny wg Lwa Tołstoja. 
Współautor (z Marcinem Herichem) scenariusza 
i inscenizacji widowiska plenerowego – produkcji 
festiwalowej Tsunami. Mieszka w Żorach od 1975. 
Swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej 
nr 4, gdzie występował w chórze szkolnym jako 
solista. Kontynuował naukę w I LO im. Powstań-
ców Śląskich w Rybniku, gdzie brał udział w za-
jęciach koła teatralnego i koła dramy, prowadzo-
nego przez znakomitą polonistkę, Wandę Świtałę. 
Otrzymał wiele nagród i wyróżnień w konkursach 
recytatorskich oraz III nagrodę w finale Ogólno-
polskiego Konkursu Poezji i Prozy Francuskiej 
w Bydgoszczy. Przez 5 lat uczył się gry na forte-
pianie u Marii Dziwoki. Współpracuje z Żorską 
Orkiestrą Rozrywkową Lothara Dziwoki, z któ-
rą występował w kraju i za granicą (w Niemczech 
i Szwecji). TG

PISAREK BRONISŁAW ANTONI, ur. 13 VII 
1929, Królówka pow. pszczyński, zm. 19 I 1991, 
Szczecin; ksiądz; syn Ludwika Pisarka i Marty z d. 
Janasik. Szkołę powszechną ukończył w Wosz-
czycach w czasie II wojny światowej. Od 1945 
uczęszczał do Gimnazjum im. Karola Miarki 
w Żorach, gdzie w 1950 uzyskał świadectwo doj-
rzałości. W latach 1950-55 studiował w Semina-
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rium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1955. Pierwszą 
jego placówką był wikariat w parafii Karlino k. 
Białogardu. Pracował tam przez dwa lata. W na-
stępnych dwóch latach był wikarym w Kołczygło-
wach k. Bytowa. Po czterech latach wikariatu zo-
stał proboszczem w Jasienicy k. Polic, gdzie prze-
pracował 10 lat. Odrestaurował tam niszczeją-
cy zabytkowy kościół. Od 1969 aż do śmierci był 
proboszczem w Nowogardzie. Od 1972 pełnił 
obowiązki kapelana nowogardzkiego więzienia. 
W latach stanu wojennego czynnie wspierał pod-
ziemne struktury „Solidarności” i opozycję demo-
kratyczną, dodawał im otuchy i udzielał wsparcia. 
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Nowo-
gardzie. JD

PITAS LUDWIK, ur. 1 X 1913, Piekary Ślą-
skie, zm. 10 III 1980; ksiądz; kapelan żorskich 
harcerzy; syn Jana i Julii z d. Czardybon. W 1934 
zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Gim-
nazjum, w tym samym roku wstąpił do Śląskie-
go Seminarium Duchownego w Krakowie. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w 1939 z rąk bpa Stani-
sława Adamskiego. Duszpasterzował w parafiach 
w Biertułtowach, Katowicach i Łagiewnikach Śl. 
W V 1945 został katechetą w Państwowym Gim-
nazjum i Liceum Koedukacyjnym w Żorach. Był 
bardzo ceniony i lubiany przez uczniów. Moc-
no zaangażowany w szkolne sprawy społecz-
ne i organizowanie kolonii letnich dla liceali-
stów. Finansowo wspierał chorych i potrzebują-
cych uczniów. Organizował dla uczniów wyciecz-
ki, uczył poznawania piękna krajobrazu ziemi pol-
skiej. W 1946 na wniosek komendanta Śląsko-Dą-
browskiej Chorągwi Harcerek i Harcerzy bp Sta-
nisław Adamski mianował go kapelanem hufca 
harcerzy w Żorach. Dbał o duchowy wzrost lice-
alistów. Założył męską i żeńską Sodalicję Mariań-
ską. Inicjował pielgrzymki dla szkolnej młodzieży 
na Górę Świętej Anny i na Jasną Górę. Po zwol-
nieniu z funkcji katechety przez władze państwo-
we, od II 1951 był wikarym żorskiej parafii pw. św. 
św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. W roku 
szkolnym 1957/58 nauczał religii w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Karola Miarki w Żorach. Od 
1957 najpierw jako administrator, a następnie jako 
proboszcz w Woszczycach. Zmarł w następstwie 
wypadku samochodowego na terenie Woszczyc. 
Pochowany na tamtejszym cmentarzu. DD

PLEBANIA KOŚCIOŁA EWANGELICKIE-
GO W ŻORACH, została wybudowana w 1906 
w miejscu starej, zburzonej plebanii ewangelic-
kiej. Uroczyste poświęcenie nastąpiło w 1907. Słu-
żyła ewangelikom do końca II wojny światowej, 
a w okresie 1945-50 wraz z kościołem ewangelic-
kim została przejęta przez parafię rzymskokatolic-
ką. Po wieloletnich staraniach ówczesnego admini-
stratora, ks. Jana Karpeckiego z Mikołowa, parafia 
ewangelicka otrzymała z powrotem kościół i ple-
banię, na której zamieszkał kościelny z rodziną. Od 
1956 mieszkał tam ks. Karol Bauman, a w latach 
1960-76 ks. Emil Kowal. Od 1976 do dziś miesz-
ka tam proboszcz Tadeusz Makula. W minionym 
okresie plebania poddana została gruntownym re-
montom i obecnie, licząc 104 lata, nadal służy para-
fianom. BK

PLEBISCYT W ŻORACH, odbył się 20 III 
1921. Podkomisariat Plebiscytowy w Żorach repre-
zentowali: → Bonifacy Bałdyk – aptekarz, → Julian 
Samulowski – organista i → Nikodem Sobik – ko-
mendant POW w Żorach. Wyniki głosowania ple-
biscytowego: Żory – uprawnionych 3463, głosowa-
ło 3398, za Polską 1036, za Niemcami 2358, gło-
sów nieważnych 9; Baranowice – upr. 214, gł. 214, 
za Polską 176, za Niemcami 38; Folwarki – upr. 
74, gł. 73, za Polską 59, za Niemcami 14; Klesz-
czów – upr. 365, gł. 352, za Polską 320, za Niem-
cami 32; Osiny – upr. 268, gł. 263, za Polską 208, 
za Niemcami 54, głosów nieważnych 1; Rogoźna 
– upr. 295, gł. 292, za Polską 240, za Niemcami 49, 
głosów nieważnych 3; Rowień – upr. 414, gł. 407, 
za Polską 374, za Niemcami 33; Rój – upr. 376, gł. 
375, za Polską 335, za Niemcami 40; Baranowice 
(obszar dworski) – upr. 160, gł. 160, za Polską 96, 
za Niemcami 63, głosów nieważnych 1. BK

Przedstawiciele Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej 
i Plebiscytowej w Żorach
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PŁONECZKA ZYGFRYD, przewodniczący 
MRN od VI 1981 do II 1983. JD

PŁONKA BARTŁOMIEJ, ur. 1977, Od sierp-
nia 2009 Prezes Zarządu miejskiej spółki Nowe 
Miasto Sp. z o. o. W okresie 2007 – 2010 dyrek-
tor Działu Rozwoju w Górnośląskiej Agencji 
Przekształceń Przedsiębiorstw SA. Wcześniej – 
od 2004 do 2006 pracownik Wydziału Rozwoju 
i Promocji Miasta. bw

PŁÓCIENNIK ANETA, kierownik Biura Pro-
mocji i Informacji UM od 1 XII 2009. um

PNIAK FRANCISZEK, ur. 3 III 1910, Anto-
niów, pow. będzińskm, zm. 20 IX 2001; uczestnik 
wojny obronnej; mieszkaniec Żor. Po ukończe-
niu Szkoły Przemysłowej w Maczkach pracował 
w hutnictwie. W 1932 powołany został do służby 
wojskowej w Żorach w 23 Pułku Artylerii Lekkiej, 
służąc w nim 5 lat jako podoficer zawodowy (ka-
pral). Po zwolnieniu się z wojska w 1937 podjął 
pracę w fabryce samolotów w Lublinie. W 1938 
ożenił się z żorzanką Anną Horzela, którą po-
znał podczas służby wojskowej. Zmobilizowany 
w 1939 do macierzystej jednostki w Żorach brał 
czynny udział w wojnie obronnej. Podczas wyco-
fywania się z pułkiem został 12 IX ciężko ranny 
pod Chrzanowem. Do III 1940 przebywał w szpi-
talu polowym. Został zwolniony z orzeczeniem 
o niezdolności do służby. Do Żor wrócił dopie-
ro po II wojnie światowej i podjął pracę w Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej, a później w żor-
skim szpitalu. Przez 18 lat prezesował Spółdzielni 
Spożywców. Przez pół roku pełnił obowiązki bur-
mistrza, był radnym przez wiele kadencji, pełniąc 
obowiązki przewodniczącego branżowych komi-
sji, a także przez pewien okres wiceprzewodniczą-
cego rady. Był współzałożycielem Koła Łowiec-
kiego, Związku Inwalidów Wojennych, wielolet-
nim przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego 
oraz uczestniczył w pracach wielu innych organi-
zacji społecznych. W 1973 przeszedł na emerytu-
rę. Przeżył 91 lat i został pochowany na cmenta-
rzu parafialnym przy ul. Nowej, przy żonie Annie. 
Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwo-
wymi, wojewódzkimi, resortowymi i bojowymi, 
wśród nich Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Medalem za 
udział w wojnie obronnej 1939 roku. JD

PNIAK FRANCISZEK, ur. 14 I 1946, Żory; 
radny Rady Miasta Żory w latach 1998-2006. Od 
30 IX 1999 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta, od 15 I 2003 do końca 2006 był prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. 
W trakcie pełnienia funkcji radnego w latach 1998-
2002 członek Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży 
RM oraz od 2003 do 2006 członek Komisji Roz-
woju Gospodarczego RM. W latach 2000-08 był 
także członkiem Rady Dzielnicy Kleszczówka. bw

PNIAK MARIA, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
16 w latach 1990-91. um

POCIASK IWONA, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w latach 1997-2002. um

POCIĄG PAPIESKI, specjalny pociąg piel-
grzymkowy jeżdżący na trasie Kraków–Wadowice. 
W dniach 29-31 V 2009 przejechał specjalną tra-
są Katowice–Rybnik–Żory–Skoczów–Bielsko-Bia-

ła–Tychy. W Żorach pociąg zatrzymał się o godzi-
nie 12.08. Pociąg był uroczyście witany przez wie-
lu mieszkańców miasta przybyłych na → dworzec 
kolejowy specjalnie z tej okazji. TG

Żorscy listonosze przed budynkiem poczty - okres 
międzywojenny

Okolicznościowy przejazd Pociągu Papieskiego przez Żory
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POCZTA, pierwsza agencja pocztowa została 
utworzona po zajęciu Śląska przez Prusy. Fryde-
ryk II władca Prus wydał w VII 1741 akt praw-
ny ustanawiający istnienie zorganizowanej pocz-
ty na Śląsku. Podzielono obszar Górnego Śląska 
na cztery urzędy pocztowe. Najbliższy znajdo-
wał się w Raciborzu. W Żorach utworzono agen-
cję. Od 1766 przez Żory kursowały kryte dyliżan-
se. Na początku kierownikiem agencji był czło-
nek magistratu. Następnie od XII 1743 poczmi-
strzem i pisarzem miejskim był Antoni Rauer. Po 
nim jego syn, również Antoni. Od 1770 obowiąz-
ki poczmistrza objął inny urzędnik miejski, Ber-
nard Fryderyk Hitzwedel. Następnie tę funkcję 
powierzono rajcy miejskiemu, Janowi Antonie-
mu Steblickiemu. Na przełomie stuleci działała 
w Żorach ekspedycja pocztowa podległa urzędo-
wi pocztowemu w Pszczynie. MW

POLICJA, umundurowana i uzbrojona formacja 
przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Do jej głównych zadań 
należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściga-
nie przestępców, jak również zapewnienie ochro-
ny i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno 
wobec ludzi jak i mienia. W Żorach, podobnie jak 
w całym kraju w 1990 w Policję przekształciła się 

miejscowa jednostka Milicji Obywatelskiej. Od 
1999 dzięki zmianom w ustawie o samorządzie te-
rytorialnym, miasto finansuje część etatów policyj-
nych (dzielnicowi) oraz pomaga w zakupie sprzę-
tu policyjnego. 24 VII 2002 żorska policja otrzy-
mała sztandar ufundowany przez → Stowarzysze-
nie „Bezpieczne Miasto” i władze miejskie. TG

PODATEK POŚREDNI, TZW. „AKCY-
ZA”, został wprowadzony na towary sprowadza-
ne do miasta przez bramę w 1765 po całkowi-
tym zdobyciu Śląska przez Fryderyka Pruskiego. 
W tym celu dokonano remontu studni na rynku 
miasta. W tym samym roku władze miasta opraco-
wały tzw. „Porządek do gaszenia pożarów”. Były 
to przepisy dotyczące budowy i remontów domu. 
Nakazywały one stosowanie cegieł, odsunięcie 
pieców od ścian i łatwopalnych towarów. MW

PODLAS, KOLONIA PODLAS, obszar leżący 
pod Czarnym Lasem (Czorny Las) na skraju → 
Pańskich Łąk. Administracyjnie teren ten należy 
do Rybnika-Gotartowic, jednak jego mieszkańcy 
historycznie są bardziej związani z Rowniem i Żo-
rami. GB

PODYMA KATARZYNA, ur. 16 XI 1970, Krzy-
żowice; kustosz → Muzeum Miejskiego w Żorach. 

Bartłomiej Płonka Aneta Płóciennik Franciszek Pniak Franciszek Pniak

Uroczystość nadania sztandaru żorskiej jednostce Policji w 2002
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Kieruje pracami Działu Kultur Pozaeuropejskich; 
główny inwentaryzator Muzeum Miejskiego; magi-
ster historii i historii sztuki; absolwentka Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła też 
Podyplomowe Studium Muzealnicze na Wydziale 
Historycznym w Instytucie Etnologii i Antropo-
logii Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. W Muzeum Miejskim pracuje od 2001, 
wcześniej przed powstaniem tej placówki praco-
wała w → Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. 
Uczestniczka wypraw naukowo-badawczych: Ata-
cora-Lurum 2001, Ambasira 2005. Od 2005 pro-
wadzi badania z zakresu historii sztuki afrykań-
skiej. Osiągnięcia: 2001 – Indywidualna Nagroda 
Dyrektora Centrum Animacji Kultury w Warsza-
wie za projekt programu „Bliżej Afryki”, 2002 – 
European Label Agencji Socrates za projekt edu-
kacyjny „JA – TY – MY, MOI – TOI – NOUS” 
za innowacyjne wprowadzanie języków obcych 
do zajęć, 2003 – wyróżnienie w konkursie na Naj-
ważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 
2003” Ministerstwa Kultury i Sztuki za dwueta-
powy projekt edukacyjny „JA – TY – MY, MOI 
– TOI – NOUS”, „Sztuka – interaktywna droga 
poznania”, 2006 – nagroda w konkursie na scena-
riusz zajęć z edukacji rozwojowej Fundacji Edu-
kacja dla Demokracji, 2007 – European Label za 
projekt edukacyjny „Laboratorium – Belgia fran-
kofońska” za innowatorskie wprowadzanie języ-
ków obcych do zajęć, 2007 – nagroda w konkur-
sie norweskim Samorządowy Lider Zarządzania 
2007 – usługi społeczne za „Zintegrowany Plan 
Rozwoju Muzeum Miejskiego”, 2008 – Nagroda 
Marszałka Województwa Śląskiego za projekt kul-
turoznawczo-edukacyjny „Szlakiem czekolady…” 
(we współpracy z → Anitą Czerner). Publikacje: 
2002 – Ecclesia nostra ŚŚ. Filip i Jakub w Żorach, Żory 
(album), 2005 – Afrykańska kolekcja Muzeum Miej-
skiego w Żorach, [w]: „Gazeta Antykwaryczna”, nr 
4, s. 16-17, 2005 – Bogolan, korhogo i inne tkaniny 
Afryki Zachodniej, [w]: Archiwum Etnograficzne, 
t. 43, s. 261-269 (we współpracy z → Lucjanem 
Buchalikiem), 2006 – Na Jawie do Indonezji. Daleko 
czy blisko? [w:] „Edukacyjne Zeszyty Muzealne”, 

t. 1, Żory (we współpracy z Anitą Czerner), 2007 
– Laboratorium – Belgia frankofońska, [w:] „Eduka-
cyjne Zeszyty Muzealne”, t. 2, Żory (redakcja, we 
współpracy z Renatą Klimek-Kowalską, Axelem 
Louvrier), 2007 – Som My ze Ślonska. bw

PODZORSKA DANIELA, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w latach 1990-91. um

POKAZY POJAZDÓW MILITARNYCH, 
prezentacje uzbrojenia, pojazdów wojskowych 
oraz grup rekonstrukcyjnych organizowane kilka 
razy w roku przez → Muzeum Miejskie wraz z → 
Żorską Grupą Operacyjną. Pierwszy pokaz odbył 
się 24 III 2008 w rocznicę wyzwolenia miasta.  TG

POKORSKI ROMAN, ur. 30 X 1965, Krzyżo-
wice; sekretarz miasta w latach 1994-2000; ab-
solwent Liceum Ogólnokształcącego im. Karola 
Miarki w Żorach i Wydziału Prawa Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach; radca Prawny; zatrud-
niony w Urzędzie Miasta Żory w latach 1990-
94 jako Kierownik Kancelarii Prezydenta Mia-
sta, następnie Sekretarz Miasta; nieetatowy czło-
nek Zarządu Miasta Żory od III 2000 do XI 2002. 
Jako Sekretarz Miasta uczestniczył w działaniach 
władz Miasta Żory w celu przyznania mu statusu 
miasta na prawach powiatu. Inicjator wprowadze-
nia w Urzędzie Miasta Żory (jako jednym z pierw-
szych w Polsce) systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2000; przewodniczący Rady Nadzorczej 
PWiK Żory; członek – założyciel Stowarzysze-
nia Przyjaciół „Chorych Hospicjum im J. Pawła 

Katarzyna Podyma Roman Pokorski

Pokaz pojazdów militarnych na rynku w 2008
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II”. Od XII 2009 członek Zarządu tego Stowarzy-
szenia. bw

POKÓJ ŻORSKI, 1). Porozumienie zawarte 
7 IX 1407 w Żorach pomiędzy księciem racibor-
skim Janem II Żelaznym a księciem cieszyńskim 
Przemysławem Noszakiem i jego synem Bolesła-
wem. Zakończył się w ten sposób trwający przez 
kilka lat spór pomiędzy tymi władcami. Przy-
czyny i przebieg konfliktu nie są dokładnie zna-
ne. Kością niezgody był zamek w pogranicznym 
Bohuminie, cła i opłaty w należącym do księstwa 
cieszyńskiego Strumieniu, które były uciążliwe 
dla kupców raciborskich, i monopol składu soli 
w Raciborzu (niekorzystny z kolei dla cieszynian 
– Przemysław Noszak otworzył w trakcie kon-
fliktu konkurencyjny skład właśnie w Cieszynie). 
Obie strony miały też pretensje o wiano zmarłej 
siostry Jana II Żelaznego, Małgorzaty, która kilka 
lat wcześniej wyszła za cieszyńskiego księcia Bole-
sława. W trakcie sporu, jak wynika z treści pokoju, 
obie strony doznały strat wynikających najpraw-
dopodobniej z jakichś bliżej nieznanych napaści. 
W trakcie sporu 1 I 1406 został zamordowany syn 
Przemysława Noszaka, Przemysł. Wracał on tego 
dnia z Gliwic do Cieszyna i został zaatakowany 
w okolicach Żor. O tę zbrodnię Przemysław No-
szak oskarżył Jana II Żelaznego. Co więcej schwy-
tani przez niego zabójcy wyznali na mękach, że 
działali na rozkaz raciborskiego księcia. Z treści 
zachowanego dokumentu wynika jednak, że stro-

na cieszyńska uznaje te oskarżenia za niebyłe i za-
pewnia formalnie, że nie wierzy w zeznania złożo-
ne przez zabójców. Treść aktu przetrwała do na-
szych czasów. Dokument spisany został w języku 
średnio-wysoko-niemieckim.
2). Pokój z 8 VI 1473, kończący → oblężenie Żor 
i Pszczyny przez wojska koalicji książąt śląskich, 
której przewodzili Wiktoryn i Henryk Podiebra-
dowicze. Sprzymierzeni z nimi byli Piastowie Mi-
kołaj opolski i Przemysław cieszyński, Przemy-
ślida Jan Młodszy raciborski, biskup wrocławski 
Rudolf  oraz miasta Wrocław i Świdnica. Siły te 
na początku 1473 najechały księstwo rybnickie. 
Po zdobyciu Rybnika i bezskutecznym kilkumie-
sięcznym oblężeniu Żor i Pszczyny wojska koalicji 
nie zdecydowały się na otwartą walkę z Polakami, 
dowodzonymi przez kanclerza Jakuba z Dębna, 
który z rozkazu Kazimierza Jagiellończyka przy-
był na pomoc księciu rybnickiemu → Wacławowi 
Głuptawemu. Postanowienia pokoju praktycznie 
likwidowały księstwo rybnickie – Wacław Głupta-
wy pod swymi rządami zachował jedynie Pszczy-
nę i najbliższą okolicę. Rybnik, prawdopodobnie 
w lenno, otrzymał poddany Wacława, Kropacz 
z Niewiadomia. Żory zostały oddane w ręce gwa-
ranta porozumienia, którym był Jakub z Dębna. 
W razie złamania przez Wacława warunków po-
koju, Żory miały być wydane w ręce koalicji. Po-
kój został zerwany już na początku 1474 przez 
Henryka Podiebradowicza, który ponownie ob-
legł Wacława w Pszczynie. TG

„Pola ryżowe”
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POLA RYŻOWE, potoczna nazwa obszaru mię-
dzy osiedlami Ks. Władysława i Wojciecha Korfan-
tego, w granicach dzielnicy Korfantego. Przez wie-
le lat, mimo oficjalnej nazwy tego terenu „Centrum 
Usług Ogólnomiejskich”, był to teren nieużytków 
i pól uprawnych. Dopiero na początku tego stulecia, 
dzięki utworzeniu tam sieci nowych ulic i wybudo-
waniu gmachu Sądu Rejonowego, rozpoczęła się tam 
w miarę intensywna działalność inwestycyjna. TG

POLE WARSZOWICKIE → Katowicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Jastrzębsko-
Żorska 

POLE WYGODA → Katowicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna Podstrefa Jastrzębsko-Żorska

POLENLAGER NR 95 → obozy

POLOK JOANNA, ur. 26 III 1987, Żory; od 
2008 dziennikarz telewizji TVT. Najważniejsze ma-
teriały dziennikarskie z terenu Żor: reportaże Święto 
Ogniowe, Stary cmentarz katolicki, Krzyże pokutne, Uro-
dziny Żor. Laureatka konkursu Literackiego „Żor-
skie Opowieści” (drugie miejsce); w latach 2003-06 
współautorka wieczorków poetyckich w filii nr 7 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2002 zdobyła 1. 
miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
„Mój Zielony Świat – Moje Zielone Marzenia”. TG

POLOK JOLANTA, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w latach 1990-96; dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w latach 1997-98. um

POLOK JÓZEF, ur. 4 XI 1958, Żory, zm. 29 I 
2008; aktor; estradowiec. Dzieciństwo spędził 
w rodzinnej wiosce Rój. Ukończył Technikum 
Górnicze w Rybniku oraz Państwową Wyższą 
Szkołę Teatralną w Krakowie. Po studiach dostał 
angaż w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Występo-
wał na festiwalu w Opolu i był solistą Kapeli Czer-
niakowskiej w Warszawie, z którą współpracował 
przez 5 lat. Można go było też oglądać w progra-
mach telewizyjnych: „Śląski koncert życzeń”, „Za-

piski Erwina Respondka”, „Wesoło, czyli smutno”, 
„Śląska laba”, „Niedziela w Bytkowie”, „Śląska 
Lista Przebojów”, „Festiwal Kultur Kresowych”, 
„Święta wojna” (serial komediowy, rola Ernesta). 
W swoim dorobku artystycznym miał również epi-
zodyczne role w takich filmach jak: Królowa Bona 
(paź na dworze królewskim), Z dalekiego kraju oraz 
07 zgłoś się. Jednak najważniejsza była dla niego 
działalność estradowa. W swoich programach ści-
śle nawiązywał do tematyki Śląska, jego kultury, 
tradycji oraz śląskiego humoru. W związku z tym 
otrzymał prestiżową nagrodę Hanysa 2004. Jak 
wielu jego kolegów z branży zainwestował w pry-
watny biznes. Działalność handlową prowadził 
w Żorach i Rybniku, gdzie mieszkał od 1979. JD

POLSKA RADA LUDOWA, działała w Żo-
rach od XII 1918 do II 1919. Przejęła władzę pol-
ską w mieście po zakończeniu I wojny światowej. 
Na czele Rady stanął Bonifacy Bałdyk, a członka-
mi Rady zostali: Józef  Wyrobek, Józef  Kowalczyk, 
Mateusz Krybus, Jan Lindner, Jan Tomala, Jan Pa-
szek i Franciszek Czardybon. BK

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZ-
NEJ – ZARZĄD MIEJSKI W ŻORACH, pre-
zes Zarządu Miejskiego: Wiesław Łaguna. Cele: 
dobrowolne i bezinteresowne niesienie różno-
rodnych form pomocy osobom i rodzinom, które 
z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywa-
nia swych życiowych problemów, w szczególności 
ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, 
samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom 
wielodzietnym pozbawionym nie ze swej winy 
środków do życia. Celem PKPS jest kształtowa-
nie postaw społecznych sprzyjających bezpośred-
niemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób 
potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich 
działań. um

POLSKI KONSUM, spółka spożywcza w latach 
1904-09, prowadząca sklep z towarami kolonial-
nymi. Kierował nią Paweł Hanslik. Konsum zrze-
szał 250 członków. MW

Józef PolokJoanna Polok
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POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCI-
STÓW I INWALIDÓW, ODDZIAŁ REJO-
NOWY ŻORY, przewodniczący Zarządu Oddzia-
łu Miejskiego i Rejonowego: Józef  Sobik. Związek 
zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu 
poprawiania ich warunków socjalno-bytowych 
oraz uczestnictwa w życiu społecznym i kulturo-
wym, a także reprezentowania ich interesów wobec 
władzy administracyjnej oraz problemów w społe-
czeństwie. PZERiI w Żorach posiada 7 kół dzielni-
cowych na terenie miasta, zrzeszając 999 członków 
związków. Dla tej grupy organizowane są wycieczki 
krajoznawcze i zagraniczne, spotkania klubowe, za-
bawy, festyny, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, wigilia 
oraz wyjazdy do operetki i teatru. iw

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘ-
BI POCZTOWYCH, ODDZIAŁ ŻORY, pre-
zes Zarządu: Adam Sobik, pierwszy z-ca prezesa: 
Roman Trojan, z-ca prezesa, skarbnik: Tadeusz 
Wierzbicki, z-ca prezesa ds. gospodarczych: Antoni 
Bartecki, sekretarz oddziału: Feliks Potrawa, czło-
nek zarządu: Mirosław Owczarek, członek zarzą-
du: Bogdan Siemianowski, członek zarządu: Sput 
Mirosław, z-ca skarbnika: Marian Sosna, członek 
zarządu: Jan Płaczek, Komisja Rewizyjna: Bogdan 
Brocki – przewodniczący, Sąd Koleżeński: Koczar 
Czesław – przewodniczący.
Powstanie zorganizowanego życia związkowego 
dla Śląska to lata po III powstaniu śląskim i prze-
prowadzonym plebiscycie. Szczególną aktywność 
w organizowaniu tej działalności przejawiały gór-
nicze środowiska ROW-u, które już na przełomie 
lat 1921-22 rozpoczęły działalność organizacyj-
no-sportową. W Żorach miłośnicy gołębi różnych 
ras i odmian już w 1921 byli zrzeszeni w Związku 
Drobnego Inwentarza. Pod koniec 1923 grupa mi-
łośników gołębia pocztowego postanowiła założyć 
Towarzystwo Gołębi Pocztowych „Wesoła Wiado-
mość – Żory V-23”. Jego działalność przerwała II 
wojna światowa. Po wojnie została ona wznowio-
na pod nazwą „Sekcja V-23”. W 1950 powstała sa-
modzielna jednostka organizacyjna Oddział Żory, 
przynależna do Okręgu Katowice, która zrzesza-
ła hodowców z Żor i okolic, co trwa po obecne 
czasy. W 1993 dla uczczenia 70. rocznicy Związ-
ku ufundowany został sztandar, który jest godłem 
na wszystkich uroczystościach Oddziału. W 2008 
Związek obchodził 85-lecie swojego istnienia. Pre-
zesami Związku byli kolejno: Teszner, F. Różański, 

A. Reich, J. Babilas, M. Heesch (1972-2006).
Siedziba Związku mieści się na dzierżawionej po-
sesji Urzędu Miasta Żory, na której stoi budy-
nek świetlicy z zapleczem, punkt wkładań gołębi 
na loty, hangar na kabinę transportową oraz nacze-
pę do transportu gołębi na loty (drugi punkt wkła-
dań gołębi znajduje się w Roju).
Oddział Żory zrzesza 201 członków zgrupowa-
nych w 8 sekcjach z miejscowości: Żory Centrum, 
Rój, Rogoźna, Rowień, Osiny, Rudziczka, Suszec, 
Baranowice, Warszowice, Krzyżowice, Jastrzębie-
Zdrój i Palowice. Pod względem liczby członków 
jest to jeden z największych oddziałów na Śląsku. 
Oddział należał do Rejonu Lotowego Ziemi Ryb-
nickiej, aktualnie przynależy do Rejonu Lotowego 
nr 8 Leszczyny. W Rejonie tym gołębie hodowców 
wyróżniają się w poszczególnych klasyfikacjach lo-
towych.
Zadania Oddziału Żory to organizacja lotów go-
łębi pocztowych: sezon lotów gołębi dorosłych 
w miesiącach maj-lipiec, sezon lotowy gołębi mło-
dych w miesiącach sierpień-wrzesień, organizowa-
nie wystaw gołębi pocztowych wspólnie z Rejonem 
Lotowym Leszczyny, branie udziału w mistrzow-
stwie lotowym Rejonu, okręgu Katowice oraz Pol-
ski, branie udziału w wystawach gołębi wszystkich 
szczebli organizacyjnych Związku, organizacja in-
auguracji sezonu lotowego w formie mszy św., pik-
niku i aukcji na rzecz pomocy dzieciom szczególnej 
troski w Żorach, organizacja zakończenia sezonu 
lotowego z rozdaniem nagród, połączona z zaba-
wą taneczną, organizowanie udziału hodowców 
w uroczystości zakończenia ogólnopolskiego sezo-
nu lotowego na Górze Św. Anny. Honorowy patro-
nat nad mistrzostwami pełni corocznie Prezydent 
Miasta Żory. iw

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KANAR-
KÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH, prezes 
oddziału w Żorach: Stefan Pałka. Oddział powstał 
23 XII 1986, obecnie jest w nim 18 członków. Ce-
lem związku jest upowszechnienie hodowli kanar-
ków i innych ptaków wśród szerokich rzesz społe-
czeństwa. Od 23 lat oddział Żory organizuje w li-
stopadzie wystawy, zapraszając szkoły, przedszkola, 
mieszkańców Żor i hodowców z zagranicy. Wysta-
wy odbywają się obecnie w Klubie „Wisus” na os. 
Sikorskiego. Oddział bierze udział w konkur-
sach mistrzostw Śląska, Polski i zawodach zagra-
nicznych. Żorski oddział jest jednym z większych 
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w kraju, zdobywa wiele pierwszych miejsc i nagród 
podczas wystaw. iw

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, KOŁO 
NR 102 W ŻORACH, prezes: Piotr Gołda. Cele: 
organizowanie wędkarstwa i sportu wędkarskiego, 
stwarzanie swym członkom dogodnych warun-
ków wędkowania, racjonalne użytkowanie i ochro-
na wód, rozwijanie wśród członków poszanowania 
przyrody i zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej 
oraz kształtowanie etyki wędkarskiej. um

POLSKIE CENTRUM MEDIACJI OD-
DZIAŁ ŻORY, prezes: Ewa Górska, wicepre-
zes: Grzegorz Bajda, sekretarz: Ewa Czapelka, 
skarbnik: Irena Tamecka. Centrum istnieje od XI 
2001. Jest to pierwszy ośrodek mediacji, jaki po-
wstał na Śląsku. Dzięki jego staraniom na Śląsku 
rozwinęły się i dobrze funkcjonują idee mediacji 
i sprawiedliwości naprawczej, posiada dwuletnie 
doświadczenie w prowadzeniu na terenie Żor pro-
gramu „Mój starszy brat, moja starsza siostra” oraz 
unikatowego w Polsce programu „Mediacje po wy-
roku” – autorski program prezes Ewy Górskiej 
(2001-202), 2004 – list gratulacyjny prezesa oddzia-
łu Ewy Górskiej szkolenia u ordynatorów mediacji 
w szkole i mediatorów rówieśniczych. iw

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁO-
WYM KOŁO W ŻORACH, działa na tere-
nie Żor od 1992. Koło prowadzi trzy placówki: 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Ośrodek 
Wczesnej Interwencji. Celem Stowarzyszenia 
jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób 
z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun-
ków przestrzegania wobec nich praw człowie-
ka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu 
w życiu społecznym oraz wspieraniu ich rodzin.
Warsztaty Terapii Zajęciowej działają od 2 XI 
2000. WTZ realizują zadania z zakresu rehabilita-
cji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogól-
nego rozwoju uczestnika. W 2009 do placów-
ki uczęszczało 75 osób. Uczestnicy brali udział 
w festiwalach, konkursach, olimpiadach, w któ-
rych niejednokrotnie zdobywali nagrody. Od I 
do XII 2009 19 uczestników brało udział w re-
alizacji Projektu Systemowego Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3. 

Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną (osoby z zespołem Downa oraz z upośledze-
niem w stopniu głębokim). W ciągu wszystkich lat 
działalności uczestnicy realizowali programy do-
stosowane do indywidualnych potrzeb. Terapeuci 
pracują w oparciu o roczne programy pracy oraz 
indywidualne programy dla każdego uczestnika, 
opracowane wspólnie z psychologiem i kierow-
nikiem. Warsztaty Terapii Zajęciowej były wielo-
krotnie organizatorami kuligów, zabaw karnawa-
łowych i dyskotek, wycieczek do kina, śniadań 
wielkanocnych i spotkań opłatkowych, wycieczek. 
W X 2009 miały miejsce II Zawody sportowe 
w dwuboju siłowym o Puchar Prezydenta Miasta 
Żor. W 2009 19 osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną przeszło z WTZ na otwarty rynek pracy, 
czyli do Zakładu Aktywności Zawodowej działa-
jącego w Żorach.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczy jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 3 do 25 roku życia z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim umiarkowa-
nym i znacznym z wieloraką niepełnosprawno-
ścią. Dzieci są objęte opieką psychologiczną i lo-
gopedyczną, pedagogiczną oraz rehabilitacyjną. 
W roku edukacyjno-dydaktycznym 2009/2010 
został wzbogacony wachlarz terapii dodatkowych 
o zajęcia z dogoterapii, muzykoterapii, a także 
zwiększono liczbę seansów w grocie solnej i czę-
stotliwość zajęć hipoterapii. W 2009 zostali za-
trudnieni dodatkowi specjaliści do pracy z dzieć-
mi, tacy jak: oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci 
oraz muzykoterapeuci, a przede wszystkim wy-
bitny lekarz rehabilitacji medycznej. W ubiegłych 
latach Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy sukcesywnie prowadził terapię na wy-
sokim poziomie, czego dowodem są wyróżnienia 
i nagrody wychowanków uczestniczących w za-
jęciach arteterapii w konkursach, także między-
narodowych, m.in. w 2004 w konkursie „Frida 
Kahlo – dusza kolorowa” czy w 2005 w konkur-
sie „Gustaw Klimt – secesyjny wizjoner”. Obra-
zy powstałe na powyższych zajęciach prezento-
wane były na wielu wystawach w profesjonalnych 
salach wystawienniczych, a także happeningach 
artystycznych. Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczy od wielu lat współpracuje 
ze wszystkimi szkołami oraz placówkami oświa-
towymi i kulturalnymi w mieście i w gminach 
ościennych. Placówka cieszy się dobrą renomą, co 
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skutkuje zainteresowaniem mieszkańców innych 
gmin umieszczeniem dzieci w OREW.
Ośrodek Wczesnej Interwencji swoje początki 
działalności datuje na 1995 jako Punkt Wczesnej 
Interwencji w ramach Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego. Nadrzędnym ce-
lem ośrodka jest zapewnienie wczesnej wielody-
scyplinowej i specjalistycznej diagnostyki, rehabi-
litacji i terapii dla dzieci w wieku od 0-7 roku życia, 
zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psycho-
ruchowym, upośledzeniem umysłowym z różne-
go typu sprzężoną niepełnosprawnością. Ogólna 
liczba dzieci objętych opieką neurologiczną, reha-
bilitacyjną, neurologopedyczną, psychologiczną 
i oligofrenopedagogiczną w 2009 wyniosła 461. 
W latach 2005-08 Ośrodek Wczesnej Interwencji 
brał udział w realizowaniu programu PARTNER 
„Prowadzenie rehabilitacji dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelek-
tualną oraz sprzężonym kalectwem i zaburzenia-
mi w różnych typach placówek”. Prawie 15-letnie 
doświadczenie w pracy z małymi dziećmi z różne-
go typu niepełnosprawnością, liczne sukcesy te-
rapeutyczne naszych specjalistów, opinie lekarzy 
i rodziców na temat pracy naszej placówki, wyra-
żane w przeprowadzanych ankietach badawczych, 
pozwalają wierzyć, że ta praca ma sens. iw

POŁOŻENIE FIZYKOGEOGRAFICZNE, 
(w układzie zstępującym), obszar – Europa Za-
chodnia, podobszar – Stare Góry i Wyżyny Euro-
py Zachodniej, prowincja – Wyżyna Małopolska, 
podprowincja – Wyżyna Śląsko-Krakowska, ma-
kroregion – Wyżyna Śląska, mezoregion – Płasko-
wyż Rybnicki. MW

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, miasto leży 
na Płaskowyżu Rybnickim w pasie 18,42` długo-
ści geograficznej wschodniej oraz 50,03` szeroko-
ści geograficznej północnej. Zajmuje obszar 56,64 
km2. Najwyższe wzniesienie miasta wynosi 283 m, 
najniższe 46 m, a średnie 165 m n.p.m. Płaskowyż 
Rybnicki jest częścią Kotliny Raciborsko-Oświę-
cimskiej – od północy i północnego zachodu za-
mknięty Wzgórzem Boguszowicko-Rybnickim, 
a od północnego wschodu i wschodu Wzgórzem 
Łaziskim, wznoszącym się 315 m n.p.m. MW

POŁOŻENIE PRZYRODNICZE, GEOBO-
TANICZNE (w układzie zstępującym), Prowin-

cja Środkowoeuropejska Niżowo-Wyżynna, dział – 
Bałtycki, poddział – Pas Wyżyn Środkowych, kra-
ina – Wyżyna Śląska. Ż. p. w układzie przyrodniczo 
– leśnym; lasy miasta Żory należą do Krainy V – 
Śląskiej. Ż. p. zoogeograficzne: region – Środkowo-
europejski, podregion – Środkowy, okręg – Środ-
kowopolski, podokręg – Śląsko-Małopolski. MW

POMNIK BRATERSTWA BRONI, pomnik 
w postaci czołgu odsłonięto 5 V 1975 na placu 
o tej samej nazwie, przy ówczesnej alei Zwycię-
stwa (dziś Jana Pawła II), na os. XXX-lecia PRL 
(dziś dzielnica ks. Władysława). Powstaniem tego 
pomnika zainteresowane były władze politycz-
ne powiatu i miasta i to one kierowały jego budo-
wą. Zarówno Naczelnik Miasta, jak i Urząd Miej-
ski nie były bezpośrednio zaangażowane w reali-
zację tego przedsięwzięcia. Pomnik miał symbo-
lizować udział Armii Czerwonej i Czechosłowac-
kiej Brygady Pancernej w wyzwalaniu Żor w III 
1945. W kolejnych latach, 24 III, w rocznicę wy-
zwolenia, przy pomniku odbywały się uroczystości 
składania kwiatów. Pomnik zlikwidowano w 1991, 
a czołg przeznaczono na złom. Odkupił go jeden 
z mieszkańców Rudziczki. Obecnie plac, na któ-
rym stał czołg, nosi nazwę pl. Księcia Władysława, 
a w miejscu czołgu stanął → pomnik księcia Wła-
dysława opolskiego – założyciela miasta Żory, od-
słonięty 27 VI 2004. BK

POMNIK KSIĘCIA WŁADYSŁAWA, pomnik 
założyciela miasta, księcia Władysława z dynastii 
Piastów odsłonięto 27 VI 2004 na rozpoczęcie 
II Jarmarku Władysławowskiego. Stanął na placu 
Księcia Władysława, położonym w pobliżu alei 
Zwycięstwa, w dzielnicy księcia Władysława. Po-
nad 3-metrowy postument z piaskowca, przedsta-
wiający siedzącą postać księcia wspartego na mie-
czu, zaprojektował mieszkający w Żorach artysta, 
Leszek Zbożil. Pomnik wykonała żorska firma 
Lecha Wietrzyka „Complex”. Odsłonięcia doko-
nali wspólnie: Prezydent Miasta Waldemar Socha, 
przewodniczący Rady Miasta Wacław Badura, 
przedstawiciele samorządu dzielnicy księcia Wła-
dysława Wilhelm Kuczawski i Stanisław Stokło-
sa. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii pw. św. 
Stanisława, ks. Jan Andres. W odsłonięciu, które-
mu przyglądali się licznie zgromadzeni mieszkań-
cy, uczestniczyli również przedstawiciele Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego, członkowie bractw 
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Pomnik Św. Jana Nepomucena na rynku

Pomnik Stanisława Moniuszki na ul. Moniuszki
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Pomnik Braterstwa Broni na os. XXX-lecia PRL (ob. Ks. Władysława) - zdjęcie archiwalne

Pomnik Braterstwa Broni - ustawianie pomnika na postumencie- zdjęcie archiwalne



300 

Pomnik Wojciecha Korfantego w dzielnicy Korfantego

Pomnik Księcia Władysława w dzielnicy jego imienia
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Pomnik Walczących o Wolną Polskę na Placu Pamięci 
Narodowej - stan obecny

Pomnik Poległym Bohaterom za Ojczyznę i Demokrację przy 
ul. Rybnickiej (obecnie Plac Pamięci Narodowej) - stan z 1959

Pomik zamordowanych na Wschodzie policjantów i żołnierzy
przy ul. Wodzisławskiej
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rycerskich z Pszczyny i Raciborza, Zespół Tań-
ca Ludowego „Żory” oraz delegacja Towarzystwa 
Miłośników Miasta Żory. BK

POMNIK STANISŁAWA MONIUSZKI, 
11  XI 2004 z okazji Święta Niepodległości od-
słonięto na placu u zbiegu ulic Moniuszki, Bałdy-
ka i Garncarskiej pomnik z popiersiem wybitne-
go polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. 
Postument pod popiersie kompozytora zaprojek-
tował Stanisław Szwarc. Popiersie jest autorstwa 
rzeźbiarki Bernadety Leśniowskiej, odlew w brą-
zie wykonała firma RODLEW, a postument żor-
ska firma „Complex”, odpowiedzialna za całość 
wykonywanych prac. BK

POMNIK ŚW. JANA NEPOMUCENA, 21 V 
2000 wmurowano akt erekcyjny zawierający 158 
nazwisk i nazw firm sponsorujących powrót po-
mnika (po 55 latach) na rynek Żor. Oficjalne od-
słonięcie pomnika odbyło się 15 X 2000. Na ścia-
nie frontowej cokołu widnieje inskrypcja: „Jan 
Nepomucen. Kapłan i męczennik. Ok. 1350-93”. 
Inskrypcja umieszczona na ścianie przeciwległej 
informuje: „Pomnik od wielu wieków stojący 
na żorskim rynku. W roku 1883 drewnianą figurę 
świętego zastąpiono rzeźbą kamienną. Zniszczo-
ny w czasie działań wojennych w III 1945. Odbu-
dowany w 2000 staraniem Społecznego Komitetu 
Odbudowy ze składek społeczeństwa. Zachowa-
no fragment ocalałej kolumny. Zabytkowa figura 
z przełomu XVIII/XIX w. pochodzi z Warszo-
wic/Soszów. 21 maja 2000”. Zabytkowa figura 
św. Jana Nepomucena jest darem rodziny państwa 
Szkróbków. BK

POMNIK WOJCIECHA KORFANTEGO, 
11 XI 2009 przy Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Dzielnicy Wojciecha Korfantego w Żorach od-
słonięto pomnik wielkiego Polaka i Ślązaka, pa-
trona tej dzielnicy, Wojciecha Korfantego. Auto-
rem projektu jest Tomasz Wenklar z Tychów. 2009 
został ogłoszony przez Sejmik Województwa Ślą-
skiego Rokiem Wojciecha Korfantego. BK

POMNIK POŚWIĘCONY POLICJAN-
TOM I OFICEROM REZERWY WOJSKA 
POLSKIEGO Z ŻOR, ZAMORDOWANYM 
PRZEZ RADZIECKIE NKWD → MIEJ-
SCA PAMIĘCI NARODOWEJ

POMNIK WALCZĄCYCH O WOLNĄ POL-
SKĘ NA PLACU PAMIĘCI NARODO-
WEJ → MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

POMNIKI PRZYRODY, 44 drzewa, okazałe 
dęby i lipy rosnące pojedynczo lub w skupiskach 
o szczególnej wartości przyrodniczej w obrębie 
miasta Żory. Drzewa uzyskały miano pomnika 
w drodze uchwały Rady Miasta. Zgodnie z reje-
strem posiadają numerację i położone są w rejo-
nach: Żwaka (nr 1, 2, 3), park pałacowy w Bara-
nowicach (nr 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31), 
droga leśna do Kleszczowa (nr 9, 10, 11), ul. Lipo-
wa (nr 12, 13, 14, 15, 16), ul. Dworska i początek 
ul. Podlesie (nr 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 36, 
37), początek ul. Południowej (nr 33, 34, 35), re-
jon Piekucza, koniec ul. Podlesie (nr 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45), rejon stawu Śmieszek (nr 38), Klesz-
czówka przy ul. Wolności (nr 24), Rejon OSP Rój 
przy ul. Wodzisławskiej (nr 25). LB

PORADNIA WYCHOWAWCZO-ZAWODO-
WA W ŻORACH, powstała 15 VIII 1978. Na sku-
tek zmian aktów prawnych dotyczących funkcjono-
wania poradni 1 IX 1993 nastąpiło przekształcenie 
Poradni Wychowawczo-Zawodowej na Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną. Podstawowymi zada-
niami Poradni jest wspomaganie wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży poprzez diagnozę psycho-
logiczno-pedagogiczną (opinie, orzeczenia) oraz dzia-
łania postdiagnostyczne (warsztaty, zajęcia, porady 
bez badań, grupy wsparcia, terapie). Poradnia wspiera 
nauczycieli i rodziców w działaniach edukacyjno-wy-
chowawczych, m.in. poprzez konsultacje, zajęcia dla 
rodziców, udzielanie porad. Udziela bezpłatnej pomo-
cy diagnostyczno-terapeutycznej. Dzieci i młodzież 
przyjmuje na wniosek rodzica lub w przypadku oso-
by pełnoletniej na wniosek samego zainteresowanego. 
Dyrektorzy: Krystyna Kuźnik (1978-83), Adam Karp 
(1983-99), Bożena Naczyńska (1999-2003), Alina Sir-
dak (2001-03), p.o. dyr. Grażyna Tlołka (2003), Kazi-
miera Struglińska-Szyszko (2003-08), Maria Rozmus 
(od 2008). iw

PORALLA JOLANTA, dyrektor Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wychowaczego w 1995. um

PORWOLIK KRYSTYNA, Kierownik Referatu 
Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich UM 
od 1 III 1999. um
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PORWOŁ EWA, dyrektor Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w latach 1991-2009. um

POTOK WOSZCZYCKI, potok o długości ok. 
3,8 km ma swoje źródło na terenie gminy Czer-
wionka-Leszczyny, jest prawobrzeżnym dopły-
wem Rudy. MW

POTRAWA ELŻBIETA, z-ca kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego od 26 II 1992 do 31 XII 
2003. um

POWIAT GRODZKI, (miasto na prawach po-
wiatu), gmina o statusie miasta, wykonująca zada-
nia powiatu. Status ten Żory posiadają od 1 I 199. 
Akt poświadczający został władzom Żor wręczo-
ny 23 XI 1998 na Zamku Królewskim w Warsza-
wie. We wszystkich miastach na prawach powiatu 
władzę wykonawczą sprawuje Prezydent Miasta. 
Są one jednostkami samorządu terytorialnego. 
W konsekwencji nadania miastom praw powia-
tu organy w takim mieście (tj. Rada Miasta i Pre-
zydent Miasta) wykonują kompetencje właściwe 
dla – odpowiednio – Rady Gminy i Rady Powia-
tu oraz Wójta (Burmistrza) i Starosty. Status ten, 
po wprowadzeniu 1 I 1999 nowego trójstopnio-
wego podziału terytorialnego państwa, otrzymało 
65 miast: te liczące ponad 100 tys. mieszkańców, 
dawne stolice województw oraz niektóre miasta 
w dużych aglomeracjach miejskich: Jastrzębie-
Zdrój, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Sie-
mianowice Śląskie, Sopot, Świętochłowice, Świ-
noujście, Żory. Włączenie Żor w tę strukturę nie 
było łatwe ze względu na mniejszą niż oficjalnie 
zakładana liczba 100 tys. mieszkańców i aspira-
cje sąsiedniego Rybnika, który przez pewien czas 
dążył do odtworzenia dawnego powiatu rybnic-
kiego, w którego skład wchodziły także Jastrzę-
bie-Zdrój, Wodzisław i Żory. Pierwsze działania 
podjęto już w 1990, kiedy zaczęto mówić o nowej 
strukturze administracyjnej kraju. Do 1999 władze 
doprowadziły do powstania w mieście Rejonowe-
go Urzędu Pracy, Roków Sądowych, Ośrodka Za-
miejscowego Prokuratury, Komendy Rejonowej 
Policji, Urzędu Skarbowego i Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Tak-
że sam Urząd Miasta wypełniał zadania szersze, 
niż wynikało to z ustawy o samorządzie teryto-
rialnym: w ramach porozumienia z Urzędem Re-
jonowym i wojewodą katowickim Żory realizowa-

ły sprawy paszportowe, miały też szerszy zakres 
kompetencji w dziedzinie ochrony środowiska, 
prawa budowlanego, komunikacji, gospodarki 
gruntami, geodezji, kartografii i katastru. Stara-
nia żorskich władz były wspierane w Warszawie 
przez ówczesnego posła na Sejm RP → Ryszar-
da Ostrowskiego. W ramach powiatu grodzkiego 
powstało w mieście szereg nowych instytucji, np. 
→ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go, czy → Powiatowy Rzecznik Praw Konsumen-
tów. Miasto zyskało też wpływ na działalność Po-
licji i Straży Pożarnej. Wiele zadań powiatowych 
wykonują jednak jeszcze instytucje poza miastem, 
np. Powiatowy Lekarz Weterynarii czy Sanepid. TG

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZO-
RU BUDOWLANEGO, organ administracji 
rządowej działający w Żorach w strukturach → 
powiatu grodzkiego jako element tzw. admini-
stracji zespolonej. Zajmuje się egzekwowaniem 
i przestrzeganiem na terenie powiatu grodzkiego 
przepisów prawa budowlanego. Istnieje w mieście 
od 12 IV 2000. Powiatowym Inspektorem Nadzo-
ru Budowlanego jest → Andrzej Brocki. TG

POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSU-
MENTÓW, działa w mieście od 12 VII 1999. 
Początkowo funkcja ta była finansowana wspól-
nie przez powiaty grodzkie – jastrzębski, rybnicki, 
żorski i ziemskie – wodzisławski i rybnicki. Pierw-
szym rzecznikiem konsumentów była Kazimiera 
Lalik. Po pewnym czasie Żory, z powodu dużej 
liczby prowadzonych spraw na terenie miasta, po-
stanowiły powołać własnego rzecznika. Od 8 VIII 
2005 funkcję tę pełni → Bożena Staneczek. Do 
zadań rzecznika konsumentów należy m.in. za-
pewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenc-
kiego i informacji prawnej w zakresie ochrony 
interesów konsumentów, wytaczanie powództw 
na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich 
zgodą do toczącego się postępowania w sprawach 
o ochronę interesów konsumentów, występowa-
nie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsu-
mentów. TG

POWSTANIA ŚLĄSKIE, po zakończeniu 
I wojny światowej wzmocniły się antypruskie na-
stroje wśród ludności śląskiej, która bojkotowała 
gospodarcze, polityczne i kulturalne organizacje 
niemieckie. W wielu miastach organizowały się 
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i przejmowały władzę polskie rady ludowe. W Żo-
rach od XI 1918 do I 1919 działała → Polska Rada 
Ludowa. Wiosną 1919 terror niemiecki na Ślą-
sku nasilił się. Obóz niemiecki mobilizował siły 
do utrzymania Górnego Śląska w obrębie państwa 
niemieckiego. Nasiliły się także aresztowania pol-
skich działaczy narodowych. W Żorach w kwiet-
niu aresztowani zostali działacze obozu polskiego 
Bonifacy Bałdyk – aptekarz, prezes → Towarzy-
stwa Śpiewaczego „Feniks” i Julian Samulowski – 
dyrygent chóru. Sąd wojskowy skazał ich na sześć 
miesięcy więzienia. W pierwszych dniach maja od-
bywały się manifestacje polskie związane z roczni-
cą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Żorach kilka 
tysięcy osób demonstrowało pod biało-czerwoną 
flagą. Wobec wzmożonego terroru niemieckiego 
wielu działaczy polskich musiało opuścić Górny 
Śląsk i udać się za granicę. W Żorach dotknęło 
to Nikodema Sobika, braci Wojciecha, Franciszka 
i Konstantego Zieleźnioków i Jana Benisza. Po-
nieważ POW Górnego Śląska w pow. rybnickim 
została podzielona na dwa pułki, żorscy peowiacy 
zgrupowani zostali w II pułku, w II baonie, w VII 
kompanii Nikodema Sobika z Rownia i VIII kom-
panii Franciszka Smusza z Żor.
I powstanie śląskie wybuchło w nocy z 16/17 
VIII 1919. Zakończyło się klęską militarną po-
wstańców. Nie objęło ono Żor, w których nie było 
działań wojennych. 9 XI tego samego roku odby-
ły się na Śląsku wybory komunalne. Wbrew prze-
widywaniom władz niemieckich przyniosły sukces 
stronie polskiej. Największy sukces odniesiony zo-
stał w pow. rybnickim, gdzie 1089 radnych pocho-
dziło z list polskich. W Żorach na listę polską od-
dano 729 głosów, zdobywając 9 z 24 mandatów 
i tu przewaga głosów niemieckich była dość znacz-
na. Po klęsce I powstania śląskiego strona polska 
nie zaprzestała organizowania działań narodowo-
niepodległościowych. W Żorach reaktywowane 
zostało Towarzystwo Śpiewacze „Feniks”, którego 
prezesem w tym okresie był ks. Śmieja, a dyrygen-
tem Florian Leśnik. W III 1920 powstało gniaz-
do → Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” kie-
rowane przez Józefa Wyrobka, działał tu również 
Polski Komitet Plebiscytowy kierowany przez Bo-
nifacego Bałdyka i Kółko Rolnicze z Konstan-
tym Szymurą na czele. W VI 1920 miał miejsce → 
strajk szkolny w Żorach.
II powstanie śląskie wybuchło w nocy z 19/20 
VIII 1920. Pod Żorami zebrało się 400-500 człon-

ków Polskiej Organizacji Wojskowej, których za-
daniem było zdobycie miasta. Niemcy wobec li-
czebnej przewagi sił polskich podjęli rokowania 
i Bonifacy Bałdyk zawarł z nimi układ. W wyniku 
tego układu siły żorskiego sipo (popularna nazwa 
niemieckiej policji bezpieczeństwa Sicherheitspolizei) 
skapitulowały, oddając powstańcom broń. Mia-
sta nie szturmowano, a władzę w Żorach przejęła 
Straż Obywatelska. Cel II powstania – pokonanie 
sipo –został osiągnięty. Rozpoczęła się kampania 
plebiscytowa. 25 VIII 1920 został wydany roz-
kaz o zakończeniu II powstania śląskiego. 20 III 
1921 odbył się na Śląsku plebiscyt, w trakcie któ-
rego mieszkańcy wypowiedzieli się za swoją przy-
należnością do Polski lub do Niemiec. Na całym 
obszarze plebiscytowym za przyłączeniem Śląska 
do Polski głosowało 40,3% uczestników plebi-
scytu, za pozostawieniem w Niemczech 59,4%. 
W 674 gminach głosowano za przyłączeniem 
do Polski, a w 834 za pozostawieniem w Niem-
czech. W pow. rybnickim strona polska uzyskała 
zwycięstwo, gdyż za przyłączeniem Śląska do Pol-
ski głosowało 65,2%. → Plebiscyt w Żorach wyka-
zał, że na 5629 uprawnionych, w głosowaniu wzię-
ło udział 5534 mieszkańców. Za Polską opowie-
działo się 2844, a za Niemcami 2676 mieszkańców. 
Tylko 14 głosów uznano za nieważne. Opierając 
się na wynikach plebiscytu, alianci zamierzali prze-
kazać Polsce powiaty rybnicki i pszczyński oraz 
skrawki katowickiego. Wojciech Korfanty – dzia-
łacz narodowy, jeden z przywódców powstań ślą-
skich – uznał taki podział za niesprawiedliwy, dla-
tego zdecydował się ponownie na powstanie. 1 V 
1921 rozpoczął się na Śląsku strajk generalny.
III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2/3 
V 1921. Powstańcze działania na ziemi rybnickiej 
→ 13 Pułk Żorski Piechoty Wojsk Powstańczych 
rozpoczął od ataku na Żory. O godzinie 2.00 nad 
ranem 2 baon Nikodema Sobika uderzył od stro-
ny południowo-wschodniej, 3 zaś baon Felik-
sa Michalskiego uderzył od strony południowej. 
Powstańcy opanowali rynek z ratuszem, dworzec 
kolejowy, pocztę i budynek Policji Górnośląskiej. 
Niemcy w Żorach poddali się, oddając w ręce po-
wstańców 11 karabinów maszynowych, inną broń 
i amunicję. Żory były wolne. W maju i w lipcu tego 
roku żorscy powstańcy walczyli w rejonie Dziergo-
wic, Kędzierzyna i Koźla oraz brali udział w trwa-
jącej siedem dni bitwie o Górę św. Anny. 12 X 
1921 zapadła decyzja Rady Ligi Narodów w spra-
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Powstańcza msza polowa na żorskim rynku - maj 1921

POWSTANIA ŚLĄSKIE

Oddział powstańczy na rynku - 1921
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I kompania wartownicza 13 pp (żorskiego) w środku w białym kapeluszu siedzi Bonifacy Bałdyk - 30 czerwiec 1921

POWSTANIA ŚLĄSKIE

Przemarsz członków Związku Powstańców Śląskich ulicami 
Żor - lata 30 XX wieku

Żorscy weterani Powstań Śląskich w latach 70 XX wieku
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Mogiła powstańcza na cmentarzu przy ul. Męczenników 
Oświęcimskich - stan z lat 60 XX wieku

Mogiła powstańcza na cmentarzu przy ul. Męczenników 
Oświęcimskich - stan obecny

POWSTANIA ŚLĄSKIE

Żorscy powstańcy - fot. z maja 1921
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wie podziału Górnego Śląska. Żory miały wrócić 
do Polski. 15 V 1922 rządy Polski i Niemiec podpi-
sały konwencję górnośląską, uchwaloną w Gene-
wie. Od 20 VI rozpoczął się proces przejmowania 
poszczególnych miejscowości przez administrację 
polską i niemiecką. 4 VII 1922 Żory zostały prze-
jęte przez administrację polską. W dniu tym wkro-
czyło do miasta Wojsko Polskie z gen. Stanisła-
wem Szeptyckim, a mianowicie bateria 23 Pułku 
Artylerii pod dowództwem Edmunda Kucharskie-
go. Od tego dnia do wybuchu II wojny światowej 
Żory były siedzibą garnizonu. W tym dniu w Ryb-
niku podpisano protokół zakończenia przejmowa-
nia przez Polskę części Górnego Śląska. BK

POWSTAŃCZY PUŁK PIECHOTY → Żor-
ski XIII Pułk Piechoty Wojsk Powstańców

POŻARY, piętno pożarów znaczyło dzieje wie-
lu dawnych miast. Sprzyjał temu łatwopalny ma-
teriał, z którego powstawały domy mieszczan. 
W Żorach aż do początków XIX w. jedynymi mu-
rowanymi budowlami były: kościół farny, bramy 
miejskie i mury obronne. Reszta budynków wzno-
szona była z drewna, kryta słomą lub gontem.
Pierwszy wielki pożar miasta, który został odnoto-
wany w kronikach, wybuchł w 1454. Żory spłonę-
ły doszczętnie. Następny miał miejsce prawie sto 
lat później, w 1552. Najprawdopodobniej właśnie 
w tych dwóch pożarach spłonęła zarówno więk-
szość akt miejskich z pierwszych 200 lat istnienia 
miasta, jak i pierwsze miejskie pieczęcie. Kolejny 
raz miasto płonęło 18 VIII 1583. O pomoc finan-
sową przy odbudowie miasta żorzanie zwrócili się 
wtedy aż do cesarza Rudolfa II Habsburga, któ-
rego władzy w tym czasie podlegały Żory. Kolej-
ny wielki pożar miał miejsce w 1661. 17 V 1661 
Marianna Kasper, żona chorążego ze stacjonują-
cego w mieście oddziału cesarskiej kawalerii, wra-
cała z wesela, które wyprawiał Adam Wielopolski, 
pan na Woszczycach. Wraz z parobkiem, który ją 
eskortował, dotarła do miasta o 10.00 wieczorem. 
Z nieznanych przyczyn rzuciła w parobka płoną-
cą pochodnią. Od pochodni błyskawicznie zajęła 
się słoma, ogień szybko przerzucił się na dach, zaś 
wiejący wtedy silny wiatr spowodował, że wkrót-
ce płonęły już dachy w całym mieście. Spłonęły 
nie tylko wszystkie domy w mieście, ale także dach 
i wieża kościelna oraz jedna z bram miejskich. 
Ogień przedostał się także za mury – na przed-

mieściach ocalało jedynie 7 domostw, miejskie 
więzienie i słodownia. W obrębie murów nie spło-
nął jeden szynk. Następny pożar wybuchł 11 V 
1702. Jeden z rajców miejskich, Andrzej Peisker, 
wrócił z pobliskiej wioski z biesiady. Rozochoco-
nemu zabawą radnemu apetyt, mimo późnej pory, 
w dalszym ciągu dopisywał i kazał sobie upiec za-
jąca. Pożar wybuchł pół godziny przed półno-
cą. Ponownie spłonął dach kościoła, wieża ko-
ścielna, stopił się jeden z dzwonów. Zniszczeniu 
uległy też wszystkie zabudowania wokół rynku. 
W pożarze zginął ówczesny burmistrz Marcin 
Scholz. Wraz z nim jego główny rywal w mie-
ście Adam Hok z Górnego Przedmieścia, który 
pospieszył mu na ratunek. Obydwaj udusili się 
w piwnicy, z której nie mogli się wydostać, gdyż 
spadające belki zablokowały drzwi. Właśnie po 
tym pożarze ludność miasta złożyła uroczyste 
ślubowanie, iż każdego roku, w dniu tego nie-
szczęścia, czyli 11 V, odbywać będzie uroczystą 
błagalną procesję w intencji odwrócenia klęski 
pożarów od Żor.
Pożar, który ostatecznie zmienił obraz miejskiej 
architektury wybuchł w 15 VIII 1807, tuż przed 
południem. Z nieustalonych przyczyn zaczęła 
się palić stajnia należąca do żydowskiego dzier-
żawcy gorzelni, Heimana Labandy. Tym razem 
kościół ocalał, spłonęło jednak całkowicie 150 
miejskich budynków w obrębie murów i po-
nad połowa zabudowań Dolnego Przedmieścia. 
Znacznie uszkodzony został ratusz. Ocalało za-
ledwie 8 budynków mieszkalnych, nie spaliła się 
większość stodół, w których składowane było 
ziarno, dlatego nad ocalałymi pogorzelcami nie 
zawisło, przynajmniej początkowo, widmo gło-
du. Dwa tygodnie po pożarze Kamera Wrocław-
ska wydała zarządzenie, by nowe budynki w mie-
ście stawiać wyłącznie z cegły. Wokół miasta 
zaczęły powstawać cegielnie, jednak pierwszym 
źródłem cegły wykorzystywanej przy odbudowie 
były żorskie mury obronne oraz wieża ratuszo-
wa, która, uszkodzona w czasie pożaru, zawaliła 
się ostatecznie 22 IX 1807.
Ostatni wielki pożar w historii miasta miał miej-
sce w 1945 i spowodowany był działaniami wo-
jennymi 24 III 1945 w trakcie walk radziecko-
niemieckich. Pożar wybuchł wskutek radzieckie-
go przygotowania artyleryjskiego i trawił mia-
sto przez trzy następne dni. Patrz też: Święto 
Ogniowe. TG, MW
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PRADELOK ALICJA, Kierownik Referatu Ad-
ministracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału 
Urbanistyki i Architektury UM od 9 VIII 2001. um

PRASA ŻORSKA, od drugiej połowy XIX wie-
ku rozpoczęła się historia żorskiej prasy: 
„Sohrauer Stadtblatt”(1) Pierwsza gazeta miej-
ska o tej nazwie zaczęła wychodzić raz w tygo-
dniu w 1877. Drukowana i wydawana była jed-
nak w Rybniku. 2 lata później miała już 70 czy-
telników. Od VIII 1879 gazeta stała się organem 
publikacji magistrackich ogłoszeń urzędowych. 
Mimo to gazeta ta przestała wychodzić w końcu 
X 1879.
„Neue Sohrauer Stadtblatt”, od początku X 
1879 w Żorach zaczęło być wydawane pismo 
o tym tytule przez Edwarda Hunolda. Prawdopo-
dobnie ten tytuł przejął magistrackie ogłoszenia, 

co doprowadziło do zaprzestania druku poprzed-
niego tytułu. Po pewnym czasie gazeta ta zmieni-
ła tytuł na „Sohrauer Stadtblatt”.
„Sohrauer Stadtblatt”(2) , wydawana począt-
kowo pod tytułem „Neue Sohrauer Stadtblatt”, 
przez Edwarda Hunolda, a następnie jego syna 
→ Paula Hunolda. Początkowo tygodnik, od III 
1886 wychodziła dwa razy w tygodniu, w środy 
i soboty, od końca XIX wieku aż do roku 1920 pu-
blikowany też był niedzielny dodatek ilustrowany. 
W roku 1921 redakcja i drukarnia zostały zajęte 
przez powstańców, którzy drukowali tam własną 
powstańczą gazetę „Oberschlesiche Frontblatt”. 
Po powstaniu gazeta wznowiła działalność. W la-
tach międzywojennych wychodziła już jednak je-
dynie raz w tygodniu. Przetrwała jako jedna z nie-
licznych lokalnych gazet niemieckojęzycznych aż 
do 1940. Mimo wykazywanej na łamach radości 
z ponownego przyłączenia Górnego Śląska do 
Rzeszy, władze niemieckie zdecydowały się za-
mknąć tytuł, zgodnie z realizowaną w tym czasie 
nazistowską polityką unifikacji prasy niemieckiej 
i podporządkowaniu jej propagandzie NSDAP. 
Ostatni numer ukazał się 6 X 1940.
„Gazeta Żorska”(1) „Sohrauer Stadtblatt” był 

gazetą niemieckojęzyczną i reprezentował nie-
miecki punkt widzenia. Polscy działacze naro-
dowi z Rybnika postanowili wydawać skierowa-
ną do mieszkańców Żor gazetę w języku polskim. 
Od 1935 wydawcy „Gazety Rybnickiej” Michał 
Kwiatkowski i Ignacy Knapczyk zaczęli w Rybni-
ku wydawać polską „Gazetę Żorską”. Głównym 
korespondentem z Żor był Władysław Froelich. 
Gazeta wychodziła w cyklu tygodniowym, wyda-
wana była do końca sierpnia 1939. Ostatni nu-
mer z datą 1 IX 1939 dotarł do miasta przed tuż 
rozpoczęciem działań wojennych, jednak cały na-
kład został zniszczony w obawie przed Niemca-
mi, którzy szybko zdobyli miasto.
„Nowa Gazeta Żorska” Po drugiej wojnie świa-
towej aż do 1992 nie wychodził na terenie mia-
sta żaden lokalny periodyk. Dopiero w kwietniu 
tego roku ukazał się pierwszy numer „Nowej Ga-
zety Żorskiej”, która wydawana była przez fir-
mę Budmet w cyklu dwutygodniowym. Jej re-
daktorem naczelnym został →Marek Jan Karaś. 
W maju 1993 tytuł został przejęty przez →Miej-
ski Ośrodek Kultury, zaś redaktorem naczelnym 
został Bogdan Wita. W lutym 1996 na stanowi-

Winieta niemieckojęzycznej gazety „Sohrauer Stadtblatt” 
wychodzącej w Żorach do 1940

Winieta „Gazety Żorskiej” z okresu międzywojennego

Winieta „Nowej Gazety Żorskiej” - lata 90 XX wieku

Redakcja„Nowej Gazety Żorskiej” w MOKu - lata 90 XX 
wieku. Od lewej Piotr Flaga, Dariusz Filak, Waldemar 

Żyłowski, Barbara Mierzmińska, Bogdan Wita, Andrzej 
Żabka, Piotr Chmiel
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sko naczelnego wrócił Marek Jan Karaś jednocze-
śnie wydający „Gazetę Żorską”(2). Po kilku mie-
siącach MOK zaprzestał wydawania gazety.
„Gazeta Żorska”(2) W styczniu 1993 →Marek 
Jan Karaś, który wraz z →Joanną Cyganek od-
szedł z „Nowej Gazety Żorskiej”, wspólnie zało-
żyli nowy tytuł prasowy wprost nawiązujący swą 
nazwą do przedwojennego tygodnika. Początko-

wo wychodził jako dwutygodnik, następnie mie-
sięcznik, by od 1996 ponownie zostać dwutygo-
dnikiem. W takiej formie wychodzi do dziś. 
„Kurier Żorski” początkowo biuletyn informa-
cyjny →Zarządu Miasta, obecnie Miejski biuletyn 
Informacyjny. Wydawany przez miasto 10 razy 
w roku periodyk zawierający najważniejsze z punk-
tu widzenia magistratu informacje dla mieszkań-

ców, obwieszczenia, uchwały Rady Miasta, zarzą-
dzenia Prezydenta, itp. Wychodzi od 1999 w nakła-
dzie 18 tys. Sztuk i jest bezpłatnie dostarczany do 
każdego żorskiego mieszkania. TG

PRASNOWSKA URSZULA, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 w latach 1999-2003. um

PRASOŁOWIE, Kupcy zajmujący się sprzedażą 
soli, w Żorach wymieniani w XVI wiecznych urba-
rzach. Podobnie jak inni pras ołowie ze Śląska po-
średniczyli w handlu solą z Wieliczki i Bochni. TG 

PRAWO MIECZA, Przywilej nadawany mia-
stom w średniowieczu, polegający na możliwości 
karania śmiercią schwytanych złoczyńców. Posia-
danie takiego prawa przez Żory miałoby tłuma-
czyć symbolikę heraldycznego miecza umieszczo-
nego w żorskim herbie. Niestety nie wiadomo w tej 
chwili kiedy Żorom nadano takie prawo. Według 
najnowszych ustaleń historyków Żory nie wcho-
dziły bowiem w skład związku 22 miast śląskich 
i ziemi wieluńskiej, które otrzymały taki przywilej 
od księcia →Władysława Opolczyka w 1384 TG

PROBOSZ MAREK, ur. 24 III 1959, Żory; reży-
ser filmowy i teatralny; aktor; scenarzysta. W 1983 
ukończył wydział aktorski Szkoły Filmowej w Ło-
dzi. W 1987 wyemigrował do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie ukończył wydział reżyserii w Ame-
rykańskim Instytucie Filmowym w Los Angeles. 
W latach 2001-04 był wykładowcą na Wydziale Ak-
torskim w Emerson College w Los Angeles, a od 
2005 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los An-
geles. Wyreżyserował kilka krótkich filmów, w tym 
jeden dokumentalny. Jego najnowsza produk-
cja to film fabularny według własnego scenariu-
sza pt. Y.M.I, czyli Dlaczego jestem. Grał w wielu fil-
mach w USA, w Polsce znany z postaci Grzegorza 
w filmie M jak miłość. Jest autorem książki Eldorado 
(debiut literacki powstały pod wpływem podróży 
do Peru). 3 IX 2008 gościł w Żorach. Spotkanie au-
torskie z Markiem Proboszem odbyło się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Na spotkaniu miała 
miejsce promocja jego książki. LB

PROFESJONALNA GMINA PRZYJAZNA 
INWESTOROM, ogólnopolski ranking organi-
zowany wspólnie przez Prezydium Konferencji 
Inwestorów, redakcję pisma „Puls Biznesu”, Fun-
dację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz firmę 
doradczą Wolska & Jefremienko. Przewodniczą-
cym Kapituły rankingu jest profesor Jerzy Regul-
ski. Żory od samego początku co roku uczestniczą 
w rankingu i za każdym razem, mimo coraz więk-
szej konkurencji innych gmin, zyskują co najmniej 
wyróżnienie. Największy sukces Żory odniosły 
w edycji konkursu 2001/02, zdobywając 1. miejsce 

Winieta „Kuriera Żorskiego” w latach 2005-2009 

Winieta współczesnej „Gazety Żorskiej” 

Siedziba współczesnej „Gazety Żorskiej” przy ul. Moniuszki
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Marek Probosz Aleksandra Profic-Bielak

w kategorii zarządzania rozwojem w grupie gmin 
od 40 do 100 tys. mieszkańców i 3. miejsce w kla-
syfikacji ogólnej w tej samej kategorii. W czwartej 
edycji konkursu w 2005, oprócz wyróżnienia, Żory 
otrzymały znak jakości „za spełnienie wysokich 
standardów w zakresie organizacji wewnętrznej, 
zarządzania rozwojem oraz komunikacji społecz-
nej i partycypacji mieszkańców”. TG

PROFIC-BIELAK ALEKSANDRA, ur. 1980, 
Częstochowa; mieszkanka Żor; artystka; absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wy-
dziale Edukacji Wizualnej. Specjalizuje się w grafi-
ce warsztatowej. Uczestniczka wielu wystaw zbio-
rowych, a jej wystawy indywidualne organizowane 
były w Łodzi i w Żorach. TG

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ 
EMISJI W ŻORACH, w 2010 Żory przystąpi-
ły do opracowania Programu Ograniczenia Ni-
skiej Emisji. Celem Programu jest poprawa stanu 
środowiska miejskiego i jakości życia mieszkań-
ców Żor poprzez znaczne ograniczenie emisji 
pyłowo-gazowej do powietrza z procesów spa-
lania paliw w indywidualnych kotłowniach na te-
renie miasta. Na realizację Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji w Żorach Gmina Żory pla-
nuje pozyskać środki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Gmina będzie koordynatorem 

Programu i beneficjentem środków pozyskanych 
z funduszy zewnętrznych, niezbędnych do jego 
realizacji. Dzięki środkom zewnętrznym pozy-
skanym przez Gminę oraz środkom własnym 
z budżetu Gminy każdy zdeklarowany uczest-
nik Programu będzie mógł otrzymać częściowe 
dofinansowanie do kosztów termomodernizacji 
w swoim budynku. Zakres tej termomoderniza-
cji będzie wynikał ze skali potrzeb w skali miasta 
i finansowych możliwości ich zaspokojenia. TG

PROMENADA, założenie w 1859 alei Lipo-
wej przy rozbudowanym cmentarzu jest zwią-
zane z powstaniem promenady wokół miasta. 
W 1859 Magistrat postanowił urządzić ośrodek 
wypoczynkowy w części miejskiego lasu zwa-
nego Dębiną poprzez uporządkowanie starych 
dróg leśnych, założenie trawników, plantacji, po-
sadzenie drzew liściastych i utworzenie placów 
zabaw dla dzieci. Koszty tego przedsięwzięcia 
zostały pokryte z pieniędzy za opłaty stragano-
we szynkarzy, korzenników i innych. Zbudowa-
na jesienią 1883 promenada, biorąca swój począ-
tek na przedmieściu i ciągnąca się wzdłuż drogi 
gliwickiej, teraz już dobiegająca do zabudowań 
dworca kolejowego, została w III 1884 obsadzo-
na po obu stronach drzewami kasztanowymi. MW

PRUCIAK SZYMON PIOTR, ur. 1985, Żory; 
artysta fotografik; absolwent żorskiego III Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Her-
berta. W 2003 wygrał Żorski Konkurs Filmowy. 
Po maturze wyjechał do Irlandii. W 2006 rozpo-
czął studia na University for the Creative Arts 
w Rochester w Anglii. W ramach wymiany mię-
dzyuczelnianej w 2008 studiował na najstarszej 
uczelni artystycznej w USA – Maryland Institute 
College of  Art w Baltimore. Pracował tam jako 
adiunkt w katedrze Nowych Mediów. Wystawy 
jego prac: 2007 – Rochester, Anglia, 2008 – Bal-
timore, USA. 20 VIII 2008 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Żorach odbył się wernisaż jego prac 
zatytułowany „Postrzeganie zmysłowe: Fotogra-
ficzna eksploracja rzeczywistości”. BK

Profic-Bielak Aleksandra „Bez tytułu” rysunek, 2004
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PRUSKI GARNIZON WOJSKOWY, pierw-
szy stały oddział wojskowy został wprowadzo-
ny za rządów pruskich w II 1742 w czasie I woj-
ny śląskiej. Już wcześniej, za czasów habsburskich, 
w mieście pojawili się żołnierze i ich rodziny lub 
nawet większe grupy. Jednak brak pewności, czy 
stacjonował tu stały garnizon. Od wejścia sił pru-
skich mnożą się śluby ewangelickie, a także katolic-
kie oficerów i żołnierzy armii pruskiej w Żorach. 
W V 1743 stacjonowała w mieście kompania rot-
mistrza von Augstein. Nakazano mieszczanom za-
opatrywać wojsko w różne potrzebne przedmioty, 
ale w żaden sposób nie prowokować zajść z żołnie-
rzami i nie składać skarg na ich zachowanie. W I 
1748 w mieście stacjonował regiment huzarów We-

chmara oraz inny oddział pułkownika Michała Se-
kuliego (zapewne regiment tzw. Bośniaków). Wraz 
z wybuchem wojny siedmioletniej (1756-63) gar-

nizon opuścił miasto na pewien czas. Już w trak-
cie wojny pojawił się ponownie garnizon pruski. 
W 1765 dowodził nim komendant Joachim von 
Krokow. W trakcie obecności wojska mnożyły 
się skargi, tym razem oficerów, na złe składowa-
nie siana dla koni, na nieodpowiedni stan budyn-
ków czy nawet na złą nawierzchnię dróg, przez co 
wiele koni okulało. Co jakiś czas zmieniało się do-
wództwo szwadronu. Coraz więcej żołnierzy – ofi-
cerów zakładało tu rodziny, kupowało spore mająt-
ki, a przede wszystkim różne towary. Pobyt wojska 
zaczynał się korzystnie odbijać na ekonomice mia-
sta, którego wytwórczość powoli podupadała. Gar-
nizon pruski opuścił Żory jesienią 1795. Z trudem 
wzniesione zabudowania popadły w ruinę. Miasto 
odczuło teraz, że nie zawsze lubiany dawniej ele-
ment wojskowy miał spory wpływ na obrót pie-
niądzem, a tym samym bogacenie się mieszkań-
ców miasta i gminy miejskiej. Władze prosiły usil-
nie, aby przywrócić w mieście garnizon wojsko-
wy. Mimo próśb dopiero w 1867 przybył do mia-
sta garnizon składający się z 4 szwadronu 2 regi-
mentu ułanów śląskich armii pruskiej. W ramach 
reorganizacji dyslokacji jednostek w 1894 jednost-
ka ta jednak opuściła Żory. Po zakończeniu i woj-
ny światowej, w VII 1919 w Żorach stacjonował 
dywizjon kawalerii pod dowództwem rtm.Poeh-
la. Odział ten rozbił w ncy z 16 na 17 VIII 1919 
grupę powstanców koncentrujaca się na polach za 
Gotartowicami. Na początku 1920, oddział ten, 
wraz z resztą armii niemieckiej opuścił tereny ple-
biscytowe, gdy wkroczyły tu wojska ententy. MW

Wieża ciśnień przy ul. Boryńskiej lata 80 XX wieku

Żołnierze pruskiego garnizonu w Żorach w 1890 przed 
karczmą w Rowniu
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PRZĄDKA PELAGIA, główna księgowa UM 
od 1 X 1983; z-ca Naczelnika Wydziału Finansów 
i Budżetu UM od 28 IX 1990; z-ca skarbnika mia-
sta od 1 I 1996 do 13 XII 2000. um

PRZEDLOKACYJNE ŻORY, osada wiejska ist-
niała już przed lokacją. Rycerz Chwalisz lub jego 
przodkowie uzyskali wieś od książąt opolsko-raci-
borskich. Według różnych badaczy wieś Żory po-
wstała pomiędzy końcem XII a połową XIII w. 
Przyjmuje się, że najstarszy zapis o wsi dotyczy no-
tatki datowanej na 1258. Etymologia nazwy Żory 
zdaje się wskazywać, że ma związek z gospodarką 
wypaleniskową. Zatem przestrzeń osady była ob-
szarem poddanym działalności człowieka, zapew-
ne dawnym obszarem leśnym. Proces oczyszczenia 
terenu i założenia osady trwał co najmniej kilka lub 
kilkanaście lat. Na tym terenie była to prawdopo-
dobnie pierwsza osada, która powstała w wyniku 
zorganizowanej akcji osadniczej. W 1272 książę 
Władysław I opolsko-raciborski dokonał zamiany 
swojej wsi Ściernie na Żory będące w rękach ryce-
rza Chwalisza. Przełom zimy i wiosny 1272 to po-
czątek istnienia miasta i zakończenie funkcjonowa-
nia wioski rycerskiej. MW

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KO-
MUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, (1974-
80), powstało 1 I 1974 na podstawie Uchwały Nr 
123/691/73 Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Rybniku. W skład powołanego przedsię-
biorstwa weszły: Miejskie Przedsiębiorstwo Go-

spodarki Komunalnej w Knurowie, Miejskie Za-
rządy Budynków Mieszkalnych w Boguszowicach, 
Czerwionce, Leszczynach, Niedobczycach, Ry-
dułtowach i Żorach oraz Miejska Służba Drogo-
wa w Knurowie. Zakres działania przedsiębiorstwa 
obejmował m.in.: remonty i konserwację dróg oraz 
chodników, budowę i konserwację terenów zielo-
nych, utrzymanie czystości, utrzymanie i moderni-
zację administrowanych budynków mieszkalnych, 
konserwację cmentarzy komunalnych wraz z usłu-
gami pogrzebowymi, usługi łaziennicze i inne. 
Pierwszym dyrektorem Powiatowego PGKIM 
w Rybniku z siedzibą w Żorach został Robert Wra-
zidło, zaś jego zastępcami inż. Brunon Nawrat, inż. 
Stanisław Probosz i Franciszek Celary. W wyni-
ku podziału administracyjnego 1 VII 1975 Ryduł-
towy włączono w granice Wodzisławia Śląskiego, 
zaś 1 I 1976 Boguszowice i Niedobczyce włączo-
no do Rybnika. W wyniku tych reorganizacji od 1 I 
1976 PGKiM obejmowało swym zakresem działa-
nia miasta Knurów, Leszczyny i Żory. 1 I 1975 dy-
rektorem przedsiębiorstwa został inż. Brunon Na-
wrat, a od 1 I 1979, Antoni Śmietana. BK

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I 
KANALIZACJI ŻORY SP. Z O.O., laureat Na-
grody Miejskiej → Phoenix Sariensis za 2006. Za-
częło działać samodzielnie od 1 IV 1997, kiedy to 
na mocy decyzji Wojewody Katowickiego dokona-
no podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Rybniku na kilka lokalnych 
przedsiębiorstw. PWiK w obecnej formie istnieje 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - widok z lotu ptaka
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od 1 X 2000. Właścicielem wszystkich udziałów 
Spółki jest Miasto Żory. 
Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest 
m.in. zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbio-
ru ścieków, prowadzenie eksploatacji, konserwa-
cji, remontów i modernizacji urządzeń wodocią-
gowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczania ście-
ków. Wykonywanie usług w zakresie podłączeń 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Podstawowym źródłem zasilania Żor w wodę 
jest sieć Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów w Katowicach. Rozdział wody następu-
je poprzez własną rozdzielczą sieć wodociągową 
PWiK Żory Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo eksploatuje wybudowaną w la-
tach 70. ubiegłego wieku mechaniczno-biologicz-
ną oczyszczalnię ścieków, która po przeprowa-
dzonej modernizacji w latach 2001-03 jest oczysz-
czalnią nowoczesną z podwyższonym usuwaniem 
związków biogennych.
W celu sprostania przyjętym zadaniom przedsię-
biorstwo dąży poprzez należytą i precyzyjną in-
formację, doskonalenie kadr oraz podnoszenie ja-
kości świadczonych usług, do wypracowania stan-

dardowego modelu obsługi klienta. Gwarancją 
jakości oraz rzetelności świadczonych usług jest 
wdrożony w 2006 Zintegrowany System Zarzą-
dzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001, 
ukierunkowaną na klienta oraz ISO 14001, obej-
mującą stosowanie przepisów proekologicznych. 
JD

PRZEDSZKOLA, Pierwsze żorskie przedszko-
le powstało, jako Ogródek Jordanowski, jesz-
cze przed wojną . Potem, aż do swej likwidacji w 
1990 funkcjonowało jako P 1 przy ul. Powstań-
ców. Przedszkole nr 2 utworzono w latach powo-
jennych przy ul. Osińskiej (zamknięte w 1989), 
podobnie jak Przedszkole nr 3 przy ul. Dworco-
wej (funkcjonowało do 2001). Gdy powstały wiel-
kie osiedla mieszkaniowe powstało szereg nowych 
placówek, z których część, opisana niżej, istnieje 
do dziś, część zaś uległa likwidacji. I tak: Przed-
szkole nr 6 w 1990 (ob. siedziba MOPS), Przed-
szkole nr 11 w 1991 (ob. siedziba OREW), Przed-
szkole nr 15 w 1994, Przedszkole nr 20 w 1991 
(ob. filia P23), Przedszkole nr 21 w 1991 (ob. sie-
dziba PUP)

Przedszkole nr 16 Przedszkole nr 23Dawne Przedszkole nr 1

Dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola nr 1 przeł. lat 40/50  XX wieku.
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Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 4 istnieje od 40 
lat. Znajduje się ono przy ul. Fabrycznej 12. Budy-
nek, w którym się mieści, został wzniesiony me-
todą tradycyjną. Początkowo było to mieszkanie 
prywatne. Dopiero w 1968 budynek został ada-
ptowany na cele przedszkola. Pierwszym dyrekto-
rem była p. Klisińska. W początkowym okresie, tj. 
do 1974 funkcjonowały dwa oddziały, a nauczyciel-
kami były Pelagia Muras i Waleria Mazur. Obec-
nie jest to przedszkole pięciooddziałowe. Przed-
szkole znajduje się w miejscu cichym, spokojnym, 
z dala od ulicznego zgiełku, w pobliżu lasu i par-
ku Piaskownia. Jest to przedszkole o profilu eko-
logicznym, przyjazne środowisku. Celem podej-
mowanych działań jest m.in. stosowanie w prakty-
ce codziennego życia zasad ochrony środowiska. 
Od 2 lat Przedszkole zajmuje 1. miejsce w kategorii 
grupowej i indywidualnej w organizowanym przez 
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Żory konkursie „Odzyskujemy zużyte ba-
terie”. W 2009 Przedszkole otrzymało certyfikat 
„Przyjaciel Natury”. Sławni absolwenci: Agata Mu-
ras – obecnie uczennica Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej im. St. Staszica w Bielsku-Białej. Bra-
ła udział w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, 
m.in. w Rybniku, gdzie w 2006 i 2008 otrzymała 
wyróżnienia, w 2008 Łomiankach – wysoka punk-
tacja, oraz o zasięgu międzynarodowym, m.in. 
w Płocku i w Krakowie w 2009. Jakub Muras – ab-
solwent PSM I w Żorach. W konkursach ogólno-
polskich w 2007 w Szczecinku oraz w Przeworsku 
zdobył 3. miejsce, w przesłuchaniach regionalnych 
w Jaworznie w 2007 wyróżnienie, a w 2008 w kon-
kursie ogólnopolskim w Dąbrowie Górniczej 2. 
miejsce. MM

Przedszkole nr 5, rozpoczęcie budowy nastą-
piło 26 III 1973; rozpoczęcie działalności 1 IX 
1974 (uroczyste otwarcie 10 X 1974); liczba sal – 
4 + sala gimnastyczna, powierzchnia każdej ok. 
60m2; powierzchnia ogrodu przedszkolnego ok. 
2900m2; placówka nastawiona na edukację eko-
logiczną dzieci – motto placówki to słowa D. Ga-
tesa: „Musimy nauczyć się dbać o środowisko, 
w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy na-

uczymy się tego na czas”. Placówka wydaje gazet-
kę dla wychowanków – kwartalnik „Biedronecz-
ka” – od 1998. Jednorazowo wydano też w 1997 
gazetkę „Śląska Klachula”. Od 2004 corocznie 
organizowane są festyny rodzinne. Placówka jest 
nowocześnie wyposażona (nowoczesny wystrój, 
zabawki z materiałów ekologicznych, komputery 
w salach dzieci 4-, 5- i 6-letnich, bogato wyposa-
żony plac zabaw). Przedszkole zatrudnia średnio 
12 nauczycieli oraz ok. 15 osób personelu tech-
niczno-administracyjnego.
Przedszkole nr 8, znajduje się w dzielnicy Żor 
– Rogoźnej. W placówce funkcjonują trzy grupy 
– dwie z żywieniem i jedna popołudniowa bez ży-
wienia. Przedszkole w Rogoźnej może poszczy-
cić się długą tradycją, sięgającą jeszcze czasów II 
wojny światowej, najprawdopodobniej 1940 lub 
1941. Pierwsze przedszkole mieściło się w familo-
ku znajdującym się obok dworku, które udostęp-
nił pan Atanazy Dzida. W tym czasie do dzieci 
zwracano się w języku niemieckim. We IX 1945 
uruchomiono polskie przedszkole, które w bu-
dynku pana Dzidy egzystowało aż do 1961. Na-
stępnie Przedszkole zostało przeniesione do bu-
dynku pana Leona Kopca. Przeznaczono na nie 
dwa pokoje i kuchnię. Przedszkole mieszczące 
się w obecnym budynku rozpoczęło swoją dzia-
łalność 1 X 1981. Obecnie trwa budowa nowe-
go budynku przedszkola przy Szkole Podstawo-
wej nr 8 w Żorach. Absolwenci przedszkola: śp. 
Henryk Michalik – artysta rzeźbiarz ludowy, Ka-
zimierz Dajka – radny Rady Miasta Żory, nauczy-
cielki Szkoły Podstawowej nr 8: Lucyna Magiera 
– wicedyrektor i Leokadia Buchman oraz Ewelina 
Gwóźdź – autorki książki Rogoźna przez wieki.
Przedszkole nr 13, Przedszkole zastało otwarte 
1 IX 1977. Po raz pierwszy prawdziwe urodziny 
placówka obchodziła w 30 roku istnienia, czyli we 
IX 2007. Przedszkole przyjęło profil regionalno-
europejski. Poczyniono w tym kierunku wiele kro-
ków. Nauczycielki współpracują z przedszkolami 
innych miast Polski oraz z 5 krajami europejski-
mi: Finlandią, Wielką Brytanią, Bułgarią, Rumunią 
i Szkocją. Placówka od dwóch lat realizuje projekt 

Przedszkole w Rogoźnej Przedszkole w Roju Przedszkole w Dzielnicy Korfantego
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współfinansowany z Unii Europejskiej, w ubie-
głym roku pod hasłem: „Mały człowiek – wiel-
kie marzenia”, natomiast w tym roku „Żorskie 
Euroludki”. Wychodzi naprzeciw rodzicom i ma 
wydłużony czas pracy do 18.30, zaprasza także 
na popołudnia dzieci 3- i 4-letnie, dla których bra-
kło miejsc w przedszkolach, w celu asymilacji.
Przedszkole nr 16 im. Czesława Janczarskiego 
w żorach, os. Sikorskiego; otwarcie Przedszkola 
– 1 II 1987; adaptacja 2 sal dla dzieci najmłod-
szych – 1- i 2-letnich – 1997. Nadanie przedszkolu 
im. Czesława Janczarskiego – 28 V 1998. Podjęcie 
działań w celu uzyskania przez Przedszkole miana 
przedszkola artystycznego – od IX 2000. Tradycja 
Przedszkola: m.in. organizacja festynów rodzin-
nych 2000-04, organizacja międzyprzedszkolnych 
konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej 
2000-09, organizacja Jesiennych Spotkań Integra-
cyjnych 2004-09, Tydzień Twórczego Przedszko-
laka 2004-09, Dni otwarte, Urodziny Przedszkola 
– 1997, 2002, 2007. Udział w projektach unijnych: 
„Mały człowiek – wielkie marzenia” i „Żorskie 
Euroludki”, organizacja kółek zainteresowań dla 
dzieci. Wyróżnienia dla przedszkola: 1. i 2. miejsce 
w miejskim konkursie na najlepiej zagospodaro-
wany ogród przedszkolny – 1997 i 1988. Wyróż-
nienia dla wychowanków: nagrody w konkursach 
plastycznych, wokalno-tanecznych, literackich, 
przeglądach teatralnych, zawodach sportowych 
na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopol-
skim, a nawet międzynarodowym (II miejsce).
Przedszkole nr 17, placówka powstała w VIII 
1987 w nowo wybudowanym bloku nr 28 na os. 
Gwarków w dzielnicy Żor – Roju. W 1998 w ra-
mach redukcji etatów Przedszkole nr 17 połączyło 
się z Przedszkolem nr 14, oddalonym o ok. 1 km, 
mieszczącym się w obrębie dzielnicy Rój. Obec-
nie Przedszkole mieści się w dwóch budynkach, 
prowadzi kształcenie w cyklu 4-letnim dla dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. W Przedszkolu funkcjonują 
cztery oddziały dziecięce. Rocznie do Przedszko-
la uczęszcza ok. stu przedszkolaków, z czego po-
łowa to 6-latki. Placówka jest nieustannie moder-
nizowana, tak aby mogła spełniać zadania wynika-
jące ze zmian ustrojowych, gospodarczych i po-
litycznych kraju oraz przepisów prawa unijnego. 
Przedszkole jest placówką ciekawą, skłaniającą 
się ku nowoczesności, spełniającą wymogi edu-
kacyjne, w szczególności nastawione na edukację 
ekologiczną. Posiada własną stronę interneto-

wą www.republika.pl/przedszkolenr17wzorach.
Przedszkole nr 19 im. Juliana Tuwima, istnie-
je od 1978 na terenie os. Powstańców Śląskich. 
17 VI 2004 placówce nadano imię Juliana Tuwi-
ma. W Przedszkolu realizuje się podstawy pro-
gramu wychowania przedszkolnego ze szczegól-
nym ukierunkowaniem na ekologię.
Przedszkole nr 22 z oddziałami integracyj-
nymi w żorach, 1 XII 1980 oddano do użyt-
ku nowy budynek Przedszkola, w którym po-
czątkowo były 3 oddziały. 11 XI 1980 decyzją 
Kuratora Oświaty i Wychowania z Katowicach 
zostało otwarte Przedszkole nr 22 na os. Win-
centego Pstrowskiego z Żorach (obecnie os. 
Wojciecha Korfantego). Pierwszym dyrektorem 
Przedszkola była Halina Ciucias w latach 1980-
87. Do podstawowych zadań Przedszkola należy 
wszechstronny rozwój dzieci i przygotowanie ich 
do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc pracu-
jącym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki 
wychowawczej. 1 IX 1981 został otwarty pierwszy 
oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych, 
który istniał do 31 VIII 1997. W XII 1993 zaku-
piono pierwszy sprzęt do rehabilitacji pod nazwą 
„AKTIW” i po raz pierwszy w Żorach zaczęto 
prowadzić gimnastykę korekcyjną. W 1987 dy-
rektorem Przedszkola została Irena Fijałkowska. 
1997 tworzy nowe dzieje w historii przedszkola. 
Z woli rodziców i kilku chętnych nauczycielek 
powstała tu integracja. Integracja w Przedszko-
lu rozpoczęła się innowacją pedagogiczną au-
torstwa Ireny Fijałkowskiej. 1 IX 1997 powstały 
dwa pierwsze oddziały integracyjne. W VI 2000 
personel pedagogiczny stworzył koncepcję pra-
cy Przedszkola. Nad koncepcją pracy przedszko-
la pracował wspólnie cały zespół (dyrektor, wi-
cedyrektor, nauczyciele i specjaliści) pod opieką 
dwóch trenerów. Efektem pracy jest dokument 
„Koncepcja Pracy Przedszkola nr 22 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Żorach”, który jest punktem 
odniesienia dla merytorycznych i organizacyjnych 
działań placówki. W 2003 Rzecznik Praw Dziecka 
i CMPPP w Warszawie nadały Przedszkolu nr 22 
z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach tytuł LI-
DERA INTEGRACJI. W 2003 odbyło się I Fo-
rum Placówek Integracyjnych Delegatury Rybnik. 
Na potrzeby terapii dzieci niepełnosprawnych 
zorganizowano również salę doświadczania świa-
ta – SNOEZELLEN. W 2007 powołano Zespół 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Przygoto-
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wano gabinet do prowadzenia zajęć z wczesnego 
wspomagania rozwoju.
Przedszkole nr 23 im. Lucyny Krzemieniec-
kiej, działalność przedszkola datuje się od III 
1982. W ramach reorganizacji placówek oświato-
wych w mieście w roku szkolnym 1991/92 Przed-
szkole zostało przeniesione do budynku zaadap-
towanego po żłobku. Od 1 III 1998 swoją dzia-
łalność rozpoczęła filia przedszkola, mieszcząca 
się w budynku byłego Przedszkola nr 20 na os. 
Powstańców Śl. Utworzone zostały tam oddziały 
„0” dla dzieci z os. Pawlikowskiego, os. Powstań-
ców Śl. i os. Księcia Władysława. 14 V 1999 od-
była się uroczystość nadania Przedszkolu im. Lu-
cyny Krzemienieckiej, autorki m.in. przygód ulu-
bieńca dzieci, Krasnala Hałabały. Aby umożliwić 
dzieciom 4- i 5-letnim bezpłatne uczęszczanie 
do Przedszkola, w roku 2000/01 powstały pierw-
sze grupy 5-godzinne bezżywieniowe. W obu bu-
dynkach przedszkolnych przeprowadzono wiele 
remontów i modernizacji, dzięki czemu możliwe 
było utworzenie dodatkowych sal zajęć, a tym sa-
mym zwiększenie liczby miejsc dla żorskich dzie-
ci. Obecnie w Przedszkolu funkcjonuje 16 oddzia-
łów dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.  W 
wyniku wspólnych działań dyrektora i kadry pe-
dagogicznej Przedszkole to jako jedyne w Żorach 
jest placówką ukierunkowaną na działalność spor-
towo-rekreacyjną. Wychowankowie biorą udział 
w licznych konkursach i przeglądach artystycz-
nych, zawodach sportowych, odnosząc sukcesy, 
zdobywając nagrody i wyróżnienia. Przedszkole 
jest organizatorem cyklicznych imprez o charak-
terze miejskim, tj „Wiosenny Weekend Sporto-
wy Przedszkoli” oraz turniej wiedzy „Bezpiecz-
ny Przedszkolak”. Przedszkole uczestniczy we 
współorganizowaniu festynów osiedlowych, przy 
współpracy z Radą Dzielnicy os. Pawlikowskiego, 
Powstańców Śl. i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Przedszkole współpracuje także z Muzeum Miej-
skim, Centrum Regionalnym w Osinach oraz włą-
cza się czynnie w akcje charytatywne organizowa-
ne przez Stowarzyszenie Hospicjum Jana Pawła 
II i Parafialne Koło Charytatywne. Od kilku lat 
przedszkole organizuje turnusy Zielonego Przed-
szkola. Placówka uczestniczy w realizacji projek-
tów EFS. W roku szkolnym 2008/09 Przedszko-
le realizowało zadania w ramach projektu „Mały 
człowiek – wielkie marzenia”, a obecnie w ramach 
dwuletniego projektu „Żorskie Euroludki”.

PRZEJĘCIE ŻOR PRZEZ PAŃSTWO PRU-
SKIE, 16 XI I 1740 armia pruska pod wodzą mło-
dego króla Fryderyka II przekroczyła granicę Ślą-
ska wchodzącego w skład Korony św. Wacława. 
Jeszcze 9 I burmistrz żorski Jerzy Hallacz, wraz 
z innymi przedstawicielami stanów Górnego Ślą-
ska, brał udział we Wrocławiu w nabożeństwie 
w intencji zmarłego cesarza Karola VI, dając tym 
samym wyraz wierności katolickim Habsburgom. 
Jako pierwsi żołnierze armii pruskiej w Żorach 
pojawili się dragoni Möllendorfa. 2 II 1742 w Żo-
rach pojawiły się dwa szwadrony pruskiego regi-
mentu huzarów von Małachowskiego. 11 IV 1742 
na zjeździe w Koźlu szlachta i miasta Górnego Ślą-
ska, w tym i Żor, zostały zobowiązane do wysła-
nia kontyngentu żywnościowego dla armii pruskiej 
do Raciborza i Opawy. W sierpniu miasto musia-
ło wyłożyć sumę na rozbudowę twierdz w Nysie 
i Brzegu. Po zakończeniu wojny pokojem we Wro-
cławiu (11 VI 1742), wraz ze stanami górnośląski-
mi, przedstawiciel Żor złożył hołd nowemu wład-
cy Śląska na ręce jego przedstawiciela (gen. Henryk 
Karol von der Marwitz) w Nysie 18 III 1743. MW

PRZEJRZYSTA POLSKA, Program Funda-
cji Rozwoju Demokracji Lokalnej, który powstał 
w 2004. Jego celem jest promowanie uczciwości 
i skuteczności w samorządach, przyczyniające się 
do poprawy jakości życia publicznego oraz do po-
budzania aktywności obywatelskiej. W trakcie reali-
zacji Programu wypracowano i wdrożono w wielu 
jednostkach samorządu terytorialnego konkretne 
rozwiązania sprzyjające przejrzystości i usprawnie-
niu działania samorządu oraz wspieraniu i pobu-
dzaniu aktywności obywatelskiej na rzecz poprawy 
jakości lokalnego życia publicznego. Żorski Urząd 
Miasta wziął udział już w pierwszej edycji Progra-
mu w 2005. Otrzymał certyfikat za zrealizowanie 
w swoich działaniach zasady przejrzystości, bra-
ku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecz-
nej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. 
Otrzymał też wyróżnienie za wypełnienie szeregu 
zadań fakultatywnych. TG

PRZELIORZ BRUNON, ur. 26 IX 1912, Żory, 
zm. 18 XII 1982, Żory; założyciel spółdzielczości 
w mieście; przez długi czas prezes Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska”. Dał się poznać 
w mieście ze swej społecznikowskiej pasji, zwłaszcza 
w dziedzinie propagatora masowego ruchu sporto-
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wego. Sam był w młodości piłkarzem, lekkoatletą, 
tenisistą stołowym, w których to dyscyplinach zdo-
bywał wysokie lokaty. W późniejszym czasie pełnił 
funkcję sekretarza miejscowego klubu sportowego 
„Pogoń”, a następnie po wojnie prezesa tego klu-
bu, który wtedy nosił nazwę „Kolejarz”. Szczegól-
nie dużo czasu poświęcał młodzieży, jej wszech-
stronnemu rozwojowi fizycznemu poprzez sport. 
Swoje zamiłowanie skierował w stronę gry w piłkę 
palantową (baseball), dla której opracował przepisy 
gry dla młodzieży. Był prezesem Zarządu Polskie-
go Związku Baseballu i Piłki Palantowej. Należał 
także do grupy osób, które zainicjowały powsta-
nie TMMŻ. W pierwszym Zarządzie pełnił funkcję 
przewodniczącego komisji historyczno-wydawni-
czej, w 1976 zaś wybrano go wiceprezesem. Należał 
do grona najaktywniejszych członków Zarządu. JD

PRZELIORZ ROMAN, ur. 1936, zm. 2007; 
długoletni działacz w ochronie przeciwpożaro-
wej. Już w 1949, w wieku 14 lat, wstąpił do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Rowniu, gdzie mieszkał. 
W 1961 rozpoczął pracę w Zawodowej Straży Po-
żarnej w Zakładach Chemicznych Krywałd-Erg 
w Knurowie. Po dwóch latach został jej komen-
dantem. W tym czasie podnosił swoje kwalifikacje 
na różnych kursach, m.in. w Szkołach Podofice-
rów Straży Pożarnej w Krakowie oraz Poznaniu. 
W Knurowie pracował do 1984, tj. do czasu prze-
niesienia na stanowisko komendanta w budowa-
nych na terenie Żor nowych Zakładów Chemicz-
nych Krywałd-Erg. W 1987 zakończył pracę za-
wodową ze względu na stan zdrowia.
Pracę zawodową łączył z działalnością społeczną 
w szeregach OSP. W 1968 został wybrany do Za-
rządu Powiatowego w Rybniku, gdzie powierzono 
mu obowiązki sekretarza. Był również członkiem 
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Kato-
wicach, a w latach 1992-96 wiceprezesem. W 1990 
został wybrany prezesem OSP w Żorach. Funkcję 
tę pełnił do 1996, tj. do czasu, gdy stan zdrowia 
ograniczył jego możliwości działania. W tym sa-
mym roku otrzymał godność „honorowego pre-
zesa”. Świadczył też usługi pożarnicze dla miesz-

kańców oraz podmiotów gospodarczych z Żor 
i okolicy. Prowadził działalność gospodarczą 
w zakresie wyżywienia podczas różnych imprez 
kulturalnych, strażackich i zawodów sportowych.
Za swoją długoletnią działalność zawodową i spo-
łeczną został uhonorowany wieloma odznacze-
niami państwowymi i związkowymi, m.in.: Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem im. Bolesława Chomicza, Złotym Zna-
kiem Związku OSP. JD

PRZELIORZ ZOFIA, rodowita żorzanka; ab-
solwentka Liceum im. Karola Miarki w Żorach; 
członkini, a jednocześnie instruktor zespołu 
„Osiny”; zdobywczyni tytułu wice-Ślązaczki 2004 
w konkursie „Po naszymu, czyli po śląsku”, or-
ganizowanego przez Radio Katowice. Laureatka 
nagrody „Narcyz 2005” przyznawanej przez Izbę 
Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego kobietom prowadzącym własne 
firmy, zajmującym ważne stanowiska, pracujące 
w kulturze czy też udzielającym się społecznie. 
Od 2003 członkini sekcji literackiej Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych, trzykrotna zdobywczyni 
II nagrody, a w 2008 I nagrody na Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim im. Jana Pocka w dziedzi-
nie prozy. Jej opowiadania publikowane są w wy-
daniach pokonkursowych oraz w ogólnopolskim 
kwartalniku „Twórczość Ludowa”. Jest też współ-
autorką wydanych przez Żorskie Centrum Regio-
nalne książek: Legendy, podania i opowieści żorskie, Le-
gendy, podania i opowieści śląskie oraz kolorowanek 
Śląskie stroje ludowe naszego regionu. Pisze opowia-
dania do kwartalnika „Bajtel”, „Kalendarza Żor-
skiego”, „Kalendarza Żorskiego dla dzieci”, a tak-
że scenki rodzajowe dla dzieci biorących udział 
w szkolnych konkursach gwary oraz teksty piose-
nek i scenariusze obrzędów dla zespołu „Osiny”. 
Jest współautorką książki Osiny w latach 1305-2005, 
wydanej przez MOK oraz Radę i Zarząd Dzielni-
cy Osiny. Na zajęciach w Żorskim Centrum Re-
gionalnym, od czasu jego powstania w 2000, ra-
zem z kilkoma innymi członkami zespołu „Osi-
ny” przybliża dzieciom śląskie zwyczaje i obrzędy, 
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a także prezentuje śląskie stroje z własnej kolek-
cji. Od 2009 zasiada w Zarządzie Dzielnicy Osiny, 
pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest 
również członkiem Stowarzyszenia Pomocy Dzie-
ciom w Żorach. Bierze udział w różnych konkur-
sach związanych z regionem. Została nagrodzona 
w żorskich konkursach „Monografia rodzinna”, 
„Opowiastka o utopku” i „Szkryflomy po śląsku” 
oraz odbywającego się w ramach Festiwalu Kultu-
ry Śląskiej w Jastrzębiu konkursu literackiego „Na-
szo gowiydź”. Występując jako solistka, jest wie-
lokrotną zdobywczynią I, II i III miejsca na kon-
kursach „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach, „Wici” 
w Chorzowie i „Wodzisławskie Spotkania z Folk-
lorem”. Reprezentując w 2005 woj. śląskie, zo-
stała laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. 
Jest także zdobywczynią wyróżnienia w konkursie 
„Rodzina śląska w dawnej fotografii”, zorganizo-
wanym przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. 
Trzykrotnie została laureatką Konkursu Gawę-
dziarzy w Rybniku. Od dzieciństwa fascynowała 
ją przeszłość jej małej ojczyzny, wkłada więc wie-
le wysiłku w to, by śląską kulturę, mowę, zwycza-
je i obrzędy przekazać następnym pokoleniom. bw

PRZYCHODZIEŃ BOLESŁAW, ur. 31 I 
1928; radny Rady Narodowej Miasta i Gminy 
Żory; członek samorządu mieszkańców. Jako dłu-
goletni pracownik Zakładów Wytwórczych Urzą-
dzeń Sygnalizacyjnych w Żorach położył wielkie 
zasługi w dziedzinie organizacji pracy i racjona-
lizacji. Odznaczony Złotą Odznaką Zasłużone-
mu w Rozwoju Woj. Katowickiego, Złotą i Srebr-
ną Odznaką Przodownika Pracy Socjalistycznej. 
Na podstawie Uchwały Rady Narodowej Miasta 
i Gminy Żory nr IV/17/78, w 1978 został wpisa-
ny do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. BK

PRZYJACIEL MUZEUM, Nagroda honorowa 
przyznawana przez →Muzeum Miejskie w for-
mie rzeźby z brązu nawiązującej do tradycji od-
lewniczych stosowanych na terytorium Afryki Za-
chodniej od XIV wieku, wykonanej współcześnie 
przez artystów-rzemieślników afrykańskich. Przy-
znawana corocznie osobom prywatnym i instytu-
cjom, które w roku minionym w sposób wyjąt-
kowy zapisały się w historii Muzeum Miejskiego 
w Żorach. Osoby i instytucje nagradzane uważane 
są w ten sposób za griotów muzealnych, odpo-
wiedników griotów afrykańskich, którzy opowia-
dają historie królestw i ludów Afryki Zachodniej. 
Dodatkowo podkreśleniu wyjątkowości ich po-
zycji w historii Muzeum Miejskiego służy bezpo-
średnie nawiązanie tematyczne nagrody do mo-
tywów muzycznych – statuetka przedstawia mu-
zyków grających na tradycyjnych instrumentach 
muzycznych, które również towarzyszom opo-
wieściom griotów afrykańskich. Uhonorowane 
zostały najważniejsze instytucje miejskie, oso-
by ze świata polityki, kultury, mediów i biznesu, 
a przede wszystkim osoby, dzięki którym Mu-
zeum powstało i które bezinteresownie przekazu-
ją do niego własne zbiory i kolekcje.  KP

PRZYJAZNY SAMORZĄD, w V 2008 władze 
samorządowe Żor otrzymały Nagrodę Główną 
w konkursie Forum Organizacji Pozarządowych 
Subregionu Zachodniego i Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych CRIS. Żorski samorząd 
otrzymał nagrodę m.in. za wspieranie organizacji 
pozarządowych w ich działalności poprzez prze-
kazywanie środków na przedstawiane przez orga-
nizacje programy działań. Jednym z efektów tej 
działalności było powstanie → Żorskiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych. TG

Statuetka nagrody „Przyjaciel Muzeum”
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PRZYWILEJ TKACZY, 16 II 1380 książę 
→Władysław Opolczyk, posiadający w tym cza-
sie Żory w podzastawie od → Przemysła Nosza-
ka, nadał żorskim tkaczom wełny prawo sprzeda-
ży tej tkaniny według miary łokcia, ale bez pra-
wa na krojenie sukna nabytego poza miastem, co 
było dozwolone tylko dla sukienników.  TG

PSIE UBIKACJE, W VII 2009 ustawiono 
w mieście 50 specjalnych pojemników na psie nie-
czystości, które właściciele psów mają tam wyrzu-
cać po załatwieniu się swoich czworonogów.  TG

PTASZEK KASPER, kierownik żorskiej szkoły 
w XVIII w. Przed podjęciem pracy w Żorach był 
nauczycielem w Kamieniu Śląskim. Za poparciem 
proboszcza Zaica został rektorem szkoły na Wiel-
kanoc 1774. Miał duże doświadczenie w sprawach 
muzyki, lecz słaby głos, dlatego rektorem chóru 
został kantor kościelny. Za czasów kierowania 
szkołą przez nauczyciela Ptaszka rozpoczęto bu-
dowę nowej szkoły, a na ten cel przeprowadzo-
no specjalną zbiórkę. Szkoła była w części goto-
wa wiosną 1778. Jednak z braku odpowiednich 
funduszy (nie wszystkie gminy wiejskie wpłaci-
ły składkę) nie można było ukończyć budowy. 
Efekty edukacji w języku niemieckim były dość 
słabe z racji nieregularnego uczęszczania dzieci 
do szkoły oraz faktu, iż w domu mówiono tylko 
po polsku (w dialekcie śląskim). W 1779 kierownik 
szkoły dostał nowe mieszkanie, ale musiał je opu-
ścić, przenosząc się do zastępczego lokum. Bar-
dzo szybko odszedł ze stanowiska (IV 1779). MW

PUKOWIEC JÓZEF, ur. 14 IX 1904, Święto-
chłowice, zm. 18 VIII 1942, Katowice; miesz-
kaniec Chwałowic; więzień obozu koncentracyj-
nego. Uczęszczał do seminarium nauczycielskie-
go w Wągrowcu i Pszczynie (1921-25). Pierwszą 
pracę podjął w Baranowicach (1925) i Chwało-
wicach (od 1926). Harcerz; członek IX Drużyny 
ZHP im. Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach; 
harcmistrz; Komendant Hufca ZHP w Rybniku 
w latach 1927-29 i 1930-35; w 1929 uczestniczył 

w Jamboree w Anglii. Od 1930 pracował w szko-
le w Załężu (Katowice) oraz studiował w Instytu-
cie Pedagogicznym w Katowicach. W okresie 26 
VIII-3 IX 1939 był komendantem Śląskiej Cho-
rągwi Harcerzy, a następnie Tajnej Śląskiej Cho-
rągwi Harcerzy (do 18 VIII 1940). Zorganizował 
konspiracyjną sieć harcerską; główny redaktor taj-
nych wydawnictw „Świt” i „Zryw”; aresztowany 
18 XII 1940 przez gestapo wraz z kilkuset harce-
rzami i dowództwem Śląskiego Okręgu Sił Zbroj-
nych Polski. Uwięziony w obozie Auschwitz. 
Z końcem VII 1942 sąd w Bytomiu wydał na nie-
go wyrok śmierci „za przygotowywanie zdrady 
stanu”. Został ścięty na gilotynie w katowickim 
więzieniu. JD

PUKOWNIK JOLANTA, ur. 14 IX 1960, 
Miedźno, woj. śląskie; dyrektor Przedszkola nr 8 
w Żorach od 1 IX 2003. Osiągnięcia: Nagroda 
Prezydenta Miasta Żory w 2008. bw

PUNKT INFORMACJI MIEJSKIEJ, działa 
od VII 2002 w budynku u zbiegu ulic ks. Klim-
ka i Męczenników Oświęcimskich. Uruchomiony 
został z inicjatywy ówczesnego Zespołu Rozwoju 
i Promocji Miasta UM Żory. Po roku działalności 
wszedł w struktury Muzeum Miejskiego. Głów-
nym zadaniem punktu jest udzielanie mieszkań-
com i turystom aktualnych informacji o mieście, 
jego działalności i wydarzeniach. Można w nim 
także kupić pamiątki związane z Żorami oraz wy-
dawnictwa Muzeum Miejskiego i Towarzystwa 
Miłośników Miasta Żory. W budynku, w którym 
mieści się Punkt Informacji Miejskiej, przed woj-
ną mieścił sie sklep z tytoniowy, po wojnie w jego 
podziemiach zorganizowano szalety miejskie, 
na górze zaś przez pewien czas funkcjonowało 
koło Polskiego Związku Wędkarskiego, potem 
zaś różnego rodzaju sklepy. Na budynku znajdu-
je się jedna z kamer podłączonych do policyjnego 
systemu monitoringu miasta. TG

PUSKARCZYK BOŻENA, ur. ?, Węgorzewo; 
w okresie od 5 XI 1990 do 31 VIII 2003 Naczel-

Punkt Informacji Miejskiej Bożena Puskarczyk Krzysztof RaciborskiAlojzy Pustelnik



 321

P

R

nik Wydziału Ekologii, Zdrowia i Rolnictwa, a na-
stępnie Ochrony Środowiska i Rolnictwa; od 1 IX 
2003, po reorganizacji Urzędu, Kierownik Refera-
tu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Osiągnięcia: 
rekultywacja dołu pocegielnianego przy ul. Folwa-
reckiej i zagospodarowanie w kierunku rekreacyj-
no-sportowym, objęcie ochroną prawną 23 drzew 
pomnikowych, utworzenie i prowadzenie → Le-
śnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy ul. 
Bocznej (Kleszczówka), utworzenie sieci Lide-
rów Edukacji Ekologicznej w placówkach oświa-
towych, utworzenie nagrody Przyjaciel Ziemi, 
promującej działalność na rzecz ochrony środo-
wiska miasta Żory, opracowanie cyklu edukacyj-
nego „Cztery Żywioły”, obejmującego lata 2008-
09. Odznaczona Brązową Odznaką Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej, Odznaką Honorową 
Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. bw

PUSTELNIK ALOJZY, ur. 15 VI 1918, zm. ?; 
nauczyciel; dyrektor Szkoły Podstawowej w Roju 
w latach 1949-78; inicjator budowy w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Tysiąc szkół na 1000-le-
cie” nowej szkoły w Roju, oddanej do użytku 1 
IX 1964; aktywny działacz społeczno-politycz-
ny. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Od-
znaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Medalem 
XXX-lecia PRL, Srebrną Odznaką Zasłużonemu 
w Rozwoju Woj. Katowickiego. W 1978 wpisany 
do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. BK

PUSTELNY WILHELM, ur. ?, zm. 3 V 1921, 
Paruszowiec; mieszkaniec Roju; członek POW 
Górnego Śląska; uczestnik III powstania śląskie-
go w 7 kompanii pułku żorskiego. Walczył na te-
renie Paruszowca, gdzie poległ. Spoczywa w mo-
gile zbiorowej na cmentarzu w Boguszowicach. JD

PYKA PIOTR, mieszkaniec Żor; uczestnik po-
wstań śląskich; aresztowany 17 XII 1940 i osa-
dzony w KL Auschwitz. 5 IV 1941 zwolniono go 
z obozu. Brak innych informacji o tym więźniu. JD

PYSZ WŁADYSŁAW, nauczyciel. W pamię-
ci przedwojennych żorskich harcerzy zapisał się 
m.in. tym, że 10 X 1932 objął kierownictwo II 
Drużyny Harcerzy im. Franciszka Żwirki. Druży-
na ta powstała w Publicznej Szkole Powszechnej 
nr 1 w Żorach. Aresztowany w drugim miesiącu 

okupacji niemieckiej – 6 XI 1939 – i osadzony 
w obozie koncentracyjnym. Brak informacji doty-
czących miejsca. JD

R
RAABE LEOPOLD, ur. 1908, Częstociny k. 
Ostrowca, zm. 1 VIII 1987; ksiądz ewangelicki; 
syn Bertolda i Natalii z d. Szulc. Szkołę powszech-
ną i gimnazjum ukończył w Gostyninie. Po matu-
rze w 1929 rozpoczął służbę wojskową w Szko-
le Podchorążych w Zambrowie i Toruniu, gdzie 
w 1932 uzyskał stopień oficerski. Równocześnie 
od 1930 studiował na Wydziale Teologii Ewan-
gelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukoń-
czeniu studiów i zdaniu egzaminów kościelnych 
został przez bpa Juliusza Burschego ordynowany 
17 XII 1935 w Warszawie. Zwierzchnicy Kościo-
ła, znając jego przekonania narodowe, przydzielili 
go do pracy na Górnym Śląsku. Był więc kateche-
tą w szkołach powszechnych i średnich w Żorach, 
Świętochłowicach, Chorzowie Batorym, Lipinach 
i Nowej Wsi (dziś Wirek). Włączył się aktywnie 
w działalność Towarzystwa Polaków Ewangeli-
ków, współpracował z czasopismem „Ewange-
lik Górnośląski”. Po wygaśnięciu konwencji ge-
newskiej, a tym samym odejściu niemieckich księ-
ży z parafii górnośląskich, został mianowany 21 
XI 1937 przez Tymczasową Radę Kościoła Ewan-
gelicko-Unijnego, jako pierwszy z polskich księ-
ży, administratorem parafii w Świętochłowicach 
i Chorzowie Batorym. Na miesiąc przed wybu-
chem II wojny światowej zawarł związek małżeń-
ski z Anną Słowik. Aresztowany w 1940, po zwol-
nieniu schronił się w Błędowicach – rodzinnych 
stronach żony. Po wojnie wrócił do Świętochło-
wic. W 1952 został wybrany na proboszcza parafii 
w Świętochłowicach i Chorzowie Batorym. W la-
tach 1956-62 był członkiem Synodu i radcą Na-
czelnej Rady Kościelnej. W stan spoczynku prze-
szedł 1 V 1978. JD

RACIBORSKI KRZYSZTOF, ur. 12 XI 1954, 
Szczecin, zm. 11 III 1995, Szczecin. W rodzinnej 
miejscowości ukończył Liceum Ogólnokształcą-
ce i studia na Wydziale Architektury Politechniki 
Szczecińskiej. W 1980 przeprowadził się do sto-
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licy, gdzie przez trzy lata pracował w Biurze Pla-
nowania Rozwoju Warszawy w pracowni ekspor-
tu zajmującej się planami urbanistycznymi w Libii. 
W 1983 otrzymał stypendium z Fundacji Ko-
ściuszkowskiej i wyjechał do Filadelfii. Po trzech 
latach ukończył studia doktoranckie na Uniwer-
sytecie Pensylwania, a następnie podjął pracę 
w Biurze Architektonicznym H2L2 w Filadelfii. 
Następne trzy lata to już prywatna praktyka archi-
tektoniczna. W 1992 Cooperative Housing Foun-
dation (CHF), czyli amerykańska Fundacja Spół-
dzielczości Mieszkaniowej, która wspiera oddolny 
ruch spółdzielczy w Stanach oraz w wielu krajach 
świata, ogłosiła konkurs na organizację i przepro-
wadzenie projektu wprowadzającego w życie me-
chanizmy spółdzielczości mieszkaniowej w go-
spodarce rynkowej. W założeniach projekt miał 
być realizowany w niedużym mieście, na terenach 
przemysłowych z wyraźnym „głodem mieszka-
niowym” i z dużym zainteresowaniem władz mia-
sta. Wynikiem projektu miało być nieduże osiedle 
domów jednorodzinnych, powstałe przy współ-
udziale spółdzielców, czyli przyszłych mieszkań-
ców. Na propozycję CHF wysłaną do Polski od-
powiedziało 8 miast, spośród których wybrane 
zostały Żory, całkowicie spełniające warunki pro-
jektu.
Do jego realizacji amerykańska fundacja wysła-
ła Krzysztofa Raciborskiego. Przez 3 lata, miesz-
kając w Żorach (razem z żoną i córką) i pracu-
jąc w Urzędzie Miasta, starał się realizować wspo-

mniany projekt. Był także członkiem Komitetu 
Doradców Ministra Budownictwa i Gospodar-
ki Przestrzennej i aktywnie uczestniczył w pra-
cach tego organu w Warszawie. Na zaprosze-
nie Technikum Budowlanego w Żorach prowa-
dził dla uczniów zajęcia dotyczące nowoczesnych 
metod budownictwa drewnianego stosowanych 
w USA. Często bywał w swoim rodzinnym Szcze-
cinie. Podczas jednego z takich wyjazdów zginął 
w wypadku samochodowym. Jego dzieło – osie-
dle domków jednorodzinnych na Kleszczówce 
– zostało dokończone, a jedna z tamtejszych ulic 
nosi imię Krzysztofa Raciborskiego. JD

RADA MIASTA, organ stanowiący i kontrolny, 
działający na podstawie ustawy o samorządzie te-
rytorialnym z 1990. Kadencja rady trwa 4 lata li-
cząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewod-
niczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3. 
Do właściwości rady należą wszystkie sprawy po-
zostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy 
nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego gro-
na może powoływać stałe i doraźne komisje do 
określonych zadań, ustalając przedmiot działania 
oraz skład osobowy. Do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy: uchwalanie statutu gminy, po-
woływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarb-
nika gminy, który jest głównym księgowym bu-
dżetu, uchwalanie budżetu gminy oraz przyjmo-
wanie sprawozdań z działalności finansowej gmi-
ny i udzielanie absolutorium zarządowi z tego ty-

Posiedzenie Rady Miasta - grudzień 2006
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tułu, uchwalanie miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, uchwalanie programów 
gospodarczych, ustalanie zakresu działania sołec-
twa i dzielnicy (osiedla) oraz przekazywanie im 
składników mienia do korzystania, podejmowa-
nie uchwał w sprawach podatków i opłat w grani-
cach określonych w odrębnych ustawach, podej-
mowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, do-
tyczących: nabycia, zbycia i obciążania nierucho-
mości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile usta-
wy szczególne nie stanowią inaczej, przyjmowa-
nia lub odrzucania spadków i zapisów, emitowa-
nia obligacji oraz określania zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu przez wójta, zaciągania dłu-
goterminowych pożyczek, ustalania maksymalnej 
wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąga-
nych przez zarząd w roku budżetowym, zobowią-
zań w zakresie podejmowania inwestycji i remon-
tów o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
corocznie przez radę gminy, tworzenia i przystę-
powania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywa-
nia i występowania z nich, określania zasad wno-
szenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez 
wójta, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przed-
siębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 
określanie wysokości sumy, do której wójt może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmowa-
nie uchwał w sprawach współdziałania z innymi 
gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowied-
niego majątku, podejmowanie uchwał w spra-
wach współpracy ze społecznościami lokalnymi 
i terytorialnymi innych państw oraz przystępowa-
nia do międzynarodowych zrzeszeń społeczności 
lokalnych i regionalnych, podejmowanie uchwał 
w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów pu-
blicznych oraz wznoszenia pomników, nadawanie 
honorowego obywatelstwa gminy, podejmowa-
nie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów 
dla uczniów i studentów, stanowienie w innych 
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompeten-
cji rady gminy. W Żorach w skład rady wchodzi 
obecnie 23 radnych, w pierwszych trzech kaden-
cjach ich liczba wynosiła 36. 
Składy Rady Miasta w Żorach: 
Kadencja 1990 – 1994: Aleksandra Adamczyk, 
Bernard Białoń (wiceprzewodniczący), Czesław 
Błażyca (przewodniczący), Tadeusz Brocki, We-

ronika Cębrzyna, Róża Cichy – Jania, (wiceprze-
wodnicząca do 1992), Marian Drawiński, Józef  
Dziendziel, Ignacy Dziwoki, Piotr Dziwoki, Piotr 
Gawliczek, Jan Grzonka, Jan Huzarewicz, Alfons 
Jacko, Alicja Katra, Wilhelm Kołodziej (następnie 
Paweł Tomala), Tadeusz Konsek, Janusz Koper, 
Mieczysław Kosmalski (następnie Sylwester Kre-
is), Rajmund Kowalczyk, Zygmunt Łukaszczyk, 
Janusz Miś (wiceprzewodniczący do 1992), Jerzy 
Nowak, Marek Kołodziejczyk (wiceprzewodni-
czący), Leszek Smoleń, Waldemar Socha, Henryk 
Solich, Krystian Stępień, Czesław Szulc, Stanisław 
Szwarc, Teodor Szczęsny, Roman Tajak, Henryk 
Wieczorek, Piotr Wołowicz, Józef  Wróbel, An-
drzej Zabiegliński, Józef  Zaniewski, 
Kadencja 1994 – 1998: Eugeniusz Basak, Cze-
sław Błażyca, Tadeusz Brocki, Jan Broy, Józef  
Chmiel (wiceprzewodniczący), Lucjan Ćwięczek, 
Marian Drawiński (następnie Henryka Rehlis), 
Józef  Dziendziel, Ignacy Dziwoki, Barbara Fie-
dor, Piotr Gawliczek, Joachim Grzonka, Bernard 
Gwoździk, Jan Hamerski, Jan Huzarewicz, Gra-
żyna Jaworska – Muchowicz, Tadeusz Konsek, 
Janusz Koper, Rajmund Kowalczyk, Zbigniew 
Kożuch (następnie Andrzej Obarski), Sylwester 
Kreis, Piotr Kwaśniewski, Jan Ludwik, Zygmunt 
Łukaszczyk, Franciszek Marszolik, Janusz Miś, Ja-
nusz Muchowicz, Jerzy Nowak, Ryszard Ostrow-
ski (przewodniczący), Krystian Stępień, Czesław 
Szulc (wiceprzewodniczący), Henryk Wieczorek, 
Elżbieta Worsztynowicz, Józef  Wróbel, Andrzej 
Zabiegliński, Andrzej Zgódka (wiceprzewodni-
czący).
Kadencja 1998 – 2002: Wacław Badura, Czesław 
Błażyca, Ewa Broda, Kazimierz Dajka, Józef  
Dziendziel, Barbara Fiedor, Joachim Grzonka, 
Bernard Gwoździk, Jan Hamerski, Zenon Heb-
da, Jan Huzarewicz, Jadwiga Kempny, Janusz Ko-
per (wiceprzewodniczący), Piotr Kosztyła, Sylwe-
ster Kreis, Henryk Lojza, Zygmunt Łukaszczyk, 
(przewodniczący), Andrzej Marciniec, Krzysztof  
Mazur, Janusz Miś (następnie Dorota Schmidt), 
Edmund Mrówczyński, Jan Muchowicz, Witold 
Orman, Maria Paździor, Irena Pilarska, Franci-
szek Pniak (wiceprzewodniczący), Henryka Reh-
lis, Ewa Rotter Płóciennik, Waldemar Socha, 
Grzegorz Utrata, Daniel Wawrzyczek, Henryk 
Wieczorek, Elżbieta Worsztynowicz, Andrzej Za-
biegliński (następnie Piotr Szulik), Józef  Zaniew-
ski (wiceprzewodniczący), Alojzy Zimończyk.
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Kadencja 2002 - 2006: Jacek Arasim,Wacław Ba-
dura (przewodniczący), Kazimierz Dajka, Da-
riusz Domański, Barbara Fiedor, Joachim Grzon-
ka (wiceprzewodniczący), Zenon Hebda, Jan Ko-
łodziej, Jadwiga Kempny, Janusz Koper, Piotr 
Kosztyła (wiceprzewodniczący), Zbigniew Ko-
żuch, Krzysztof  Kurek, Henryk Lojza, Zygmunt 
Łukaszczyk, Wojciech Maroszek, Jan Mucho-
wicz (następnie Ireneusz Ryszkiel), Kamil Owcza-
rek, Franciszek Pniak, Robert Trybulski (następ-
nie Dorota Schmidt), Bogdan Stryczek, Grzegorz 
Utrata, (wiceprzewodniczący), Elżbieta Worszty-
nowicz. 
Kadencja 2006 - 2010: Maria Sawicka, Witold 
Raszczyk, Zbigniew Krówka, Zygmunt Łukasz-
czyk (następnie Wojciech Maroszek, Wojciech 
Kałuża (następnie Ireneusz Jaguś), Marian Wań-
czura (następnie Piotr Huzarewicz), Andrzej 
Bielawski, Kazimierz Dajka, Dariusz Domański 
(wiceprzewodniczący), Barbara Fiedor, Joachim 
Grzonka, Zenon Hebda, Leszek Hoderny, Jadwi-
ga Kempny, Jan Kołodziej (wiceprzewodniczący), 
Piotr Kosztyła (przewodniczący), Krzysztof  Ku-
rek, Krzysztof  Mentlik, Ewa Mitręga – Kosmal, 
Kamil Owczarek (wiceprzewodniczący), Weroni-
ka Pawlicka – Jaworska, Józef  Sobik.  TG

RADIO ŻORY, żorskie radio internetowe. Za-
częło nadawać 9 II 2009. Wszystko zaczęło się 
od opracowania programu autorskiego dla klas 
dziennikarskich, które miały zostać otworzone 
w ZSO w Żorach. Klasy powstały, przyszli dzien-
nikarze nabyli wiedzę teoretyczną, więc nadszedł 
czas, aby umożliwić im sprawdzenie umiejętno-
ści w „eterze” i najbardziej prostą formą okazał 
się Internet. Studio zostało zaaranżowane w jed-
nym z pomieszczeń Liceum im. Karola Miarki, 
sprzęt zakupiono z dotacji władz miasta. Kolej-
nym etapem było poskładanie kolejnych elemen-
tów w całość, tak aby radia można było bez pro-
blemów słuchać w Internecie. A wśród tych ele-
mentów można znaleźć nie tylko przedmioty, ale 
i osoby, dzięki którym ta swoista magia głosów 
i dźwięków mogła zadziałać. Są to: Adam Kotlar-

ski (administrator), Dawid Sewera (koordynator 
ds. dźwięku) i oczywiście nasi dziennikarze, kore-
spondenci i serwisanci (o których można poczy-
tać na stronie internetowej). Obecnie radio działa 
w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury. TG

RADIOWĘZEŁ MIEJSKI, 6 IV 1948 odbyło 
się zebranie Zarządu Miasta dotyczące utworze-
nia w Żorach Komitetu Radiofonizacji. Efektem 
było ustalenie składu osobowego Komitetu i roz-
poczęcie powszechnej radiofonizacji, czyli zakła-
dania w domach odbiorników, tzw. „kołchoźni-
ków”. Transmitowały one program Polskiego Ra-
dia, a w określonych dniach i godzinach nadawano 
przez nie audycje lokalne. 15 IV 1953 ustalono 
skład kolejnego Komitetu Redakcyjnego, które-
go przewodniczącą została nauczycielka Krystyna 
Mrozek, jej zastępcą Emil Tomecki, a członkami 
Wiktor Sitnikow, Józef  Czarnecki, Anna Brzezic-
ka, Karol Dubiel i Józef  Kozioł. Z raportu Na-
czelnika Poczty z 13 I 1966 wynika, że w samych 
Żorach było jeszcze 875 abonentów odbiorników 
przewodowych (czyli głośników z radiowęzła 
miejskiego). W dokumentacji Urzędu Miasta ist-
nieje ponadto informacja z 26 XI 1969, że na te-
renie Żor i okolicy istniało w tym roku 1130 abo-
nentów radiowęzła terenowego, który swym za-
sięgiem obejmował oprócz Żor także Baranowice, 
Kleszczów, Osiny, Rój, Rowień, Rogoźną, Szero-
ką, Palowice i Szczejkowice. Komitet radiowęzła 
składał się z sześciu osób pracujących społecznie 
i jednego lektora, który nadawał audycje lokalne 
dwa razy w tygodniu. Radiowęzeł miejski zakoń-
czył swoją działalność w latach 70. XX w. BK

RADY DZIELNIC, jednostki pomocnicze → 
Rady Miasta, do ich zadań, ustalonych w Statucie 
Miasta należy m.in. stały kontakt z mieszkańcami 
dzielnic, przyjmowanie wniosków i skarg miesz-
kańców dotyczących dzielnic, współpraca z ko-
misjami i radnymi Rady Miasta, współorganizo-
wanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do po-
prawy życia mieszkańców dzielnic, itp. Organem 
uchwałodawczym rady dzielnicy jest rada o liczbie 

Antoni Rajch w młodości i w mundurze kombantanta w 2005Logo Radio Żory Stanisław RatajczykWitold Raszczyk
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21 członków, zaś wykonawczym, wybierany spo-
śród członków rady zarząd. Na czele rady dzielni-
cy i zarządu dzielnicy stoją przewodniczący. Ka-
dencja rad dzielnic trwa cztery lata. Członkowie 
rady wybierani są przez zebrania mieszkańców 
dzielnicy. Członkiem danej rady może zostać tyl-
ko mieszkaniec danej dzielnicy. TG

RADZYMIŃSKA AGNIESZKA, Kierownik 
Referatu Świadczeń Rodzinnych Wydziału Spraw 
Społecznych UM od 1 V 2006. um

RAJCH ANTONI, ur. 26 IX 1916, Kuźnia 
Raciborska; były sportowiec; współzałożyciel 
i działacz przedwojennych klubów sportowych 
w Żorach; kombatant II wojny światowej; dzia-
łacz społeczny. Urodził się w wielodzietnej ro-
dzinie Ludwika i Karoliny z d. Śmieszek. Wstąpił 
do Klubu Sportowego „Strzelec”, który w 1934 
został utworzony przez kierownika szkoły po-
wszechnej Władysława Pawlikowskiego. Był do-
brze zapowiadającym się sportowcem w wielu 
dziedzinach sportu, a szczególnie w lekkoatle-
tyce i piłce nożnej. W V 1935 zdobył I miejsce 
w organizowanym w Żorach biegu na 3 km. Na-
leżał do organizatorów i współzałożycieli dru-
giego Klubu Sportowego Kolejowe Przysposo-
bienie Wojskowe, utworzonego 28 VIII 1935. 
W tym samym roku w założonym „Katolickim 
Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej” pełnił funk-
cję kierownika sportu rejonu żorskiego. Organi-
zował zawody lekkoatletyczne, a szczególnie bie-
gi na 3,5 i 10 km. W 1936 zdobył tytuł Mistrza 
Śląska na dystansie 3 km. W 1937 założył w klu-
bie „Strzelec” sekcję narciarską, która już tego sa-
mego roku zdobyła 5. miejsce na mistrzostwach 
Śląska w biegu na 12 km. W Mistrzostwach Pol-
ski kolejarzy w Zakopanem, wraz z drugim za-
wodnikiem Chudawą, zdobył 4. miejsce. Powo-
łany do służby wojskowej 1 III 1939 otrzymał 
przydział do 75 Pułku Piechoty w Chorzowie, 
do batalionu ciężkich karabinów maszynowych. 
19 IX został ranny w walkach pod Zwierzyń-
cem. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której 
zwolniono go w II 1940. 4 IV 1945 podjął pracę 
na stanowisku referenta wydziału elektromecha-
nicznego PKP. Aktywnie działał w reaktywowa-
nym 28 VIII 1945 „Kolejowym Klubie Sporto-
wym Związku Zawodowego Kolejarzy”. Zajmo-
wał tam stanowiska kierownika sportu, sekretarza 

i prezesa w latach 1948-57. W VI 1952 podjął 
pracę kierownika działu konstrukcyjnego w Fa-
bryce Sygnałów Kolejowych w Żorach. Był rów-
nież szefem obrony cywilnej. 1 I 1977 przeszedł 
na emeryturę. Za działalność sportową otrzymał 
wiele odznaczeń, m.in. brązową odznakę Głów-
nego Komitetu Kultury Fizycznej. BK

RAJSZCZOK, las o powierzchni ok. 80,8 ha, po-
łożony w dzielnicy Rój, na północ od ul. Łąko-
wej. Po jego północnej stronie przebiega autostra-
da A1. LB

RAKARZE, (niem. Rackers) osoby zajmujące 
się usuwaniem nieżywych zwierząt domowych. 
Początkowo pojawili się w Żorach na początku 
XIX w. Do tej płatnej pracy wyznaczano jedne-
go parobka wybranego przez naczelnika więzienia 
Guntzela. Dopiero po śmierci naczelnika rakarz 
działał bezpłatnie. Najbardziej znanymi przed-
stawicielami byli: Antoni Ettelsberger z Babo-
rowa, Franciszek Paweł Szumny, Józef  Cierlicki 
ze Świerklan Górnych, Tomecki oraz Jakub Lub-
czyk. MW

RAKOWSKI WIKTOR, ostatni dyrektor Gim-
nazjum i Liceum w Żorach w okresie międzywo-
jennym w latach 1938-39. Pełnił tę funkcję do wy-
buchu II wojny światowej. Był biologiem i opie-
kunem ogrodu szkolnego. MW

RAPIOR BERNARD, ur. 29 VII 1918, Epper-
dorf, zm. ?; uczestnik kampanii włoskiej, mieszka-
niec Żor. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych we 
Włoszech 20 XI 1944. Żołnierz 3 Pułku Ułanów 
Śląskich w 14 Wielkopolskiej Brygadzie Pancer-
nej. W kampanii włoskiej walczył o Bolonię. Od-
znaczony Italy Star i War Medal 1939-1945. Do 
kraju powrócił z Włoch. JD

RASIŃSKA MARIA, z-ca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego od 1 II 1989. um

RASZCZYK WITOLD, radny Rady Miasta od 
28 XII 2006. um

RATAJCZYK STANISŁAW, ur. 18 XI 1958, Ja-
rocin; dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury od 
15 IX 2009; absolwent astronomii na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomo-
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RATUSZ MIEJSKI

Budynek Magistratu przeł. XIX i XX wieku

Zburzony ratusz - stan z roku 1945
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RATUSZ MIEJSKI

Urząd Miasta po odbudowie - początek lat 70 XX wieku 
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we na Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
na kierunku menadżer kultury. W czasie studiów 
na Uniwersytecie Wrocławskim działacz Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów, działacz opozy-
cyjny w latach 80. W latach 1989-90 przewodni-
czący Koła Zakładowego NSZZ „Solidarność” 
w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa 
w Rybniku. W V 1989 Przewodniczący Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” w Żorach. Współ-
założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Staromiej-
skich Kupców, Rzemieślników i Przedsiębiorców 
w latach 1999-2002, współzałożyciel → Żorskiej 
Izby Gospodarczej, współzałożyciel i prezes → 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Kontrapunkt”. bw

RATUSZ MIEJSKI, ratusz będący siedzibą 
władz miasta Żory został wzniesiony prawdopo-
dobnie w II poł. XIV w. Brak jednak informacji 
dotyczących jego usytuowania i wyglądu. Pierwsza 
lokalizacja przedstawiona na planie miasta opra-
cowanym przez rysownika i kronikarza Werne-
ra z 1766 w przybliżeniu określa jego położenie 
na płycie rynkowej. Według jego opisu, wzniesio-
ny ratusz o architektonicznym zarysie gotyckim 
był formatu prostokątnego z siodłowym dachem. 
Wieża ratusza nie była przedłużeniem fasady, lecz 
stała samodzielnie i przylegała do ratusza. Docho-
dziła do 35 m wysokości, a zdobił ją zegar z dwo-
ma talerzami dzwonnymi. Pod zegarem był ganek 
straży. Wieża wzmocniona była skarpami. W 1749 
naprawiono skarpy, a całości wieży nadano tynk 
czerwony. Z ogólnego ganku wieżowego prowa-
dziło wejście do izby trębaczy. Według opisu wie-
ży z 1750, pod sklepieniem wieżowym znajdowa-
ło się archiwum miejskie (wózek obity żelazem, 
w czasie pożaru wyciągany na środek rynku). Ra-
tusz ten spłonął w czasie pożaru w 1807. Kolej-
ny ratusz wybudowano w latach 1811-12 w połu-
dniowej pierzei rynku, a nadbudowano o półtorej 
kondygnacji w 1878. W okresie międzywojennym 
nadal był siedzibą władz miasta oraz mieściła się 
tam Policja Województwa Śląskiego, Sąd Grodz-
ki i Komunalna Kasa Oszczędności. W latach 
1927-28 rozebrano piętrowy budynek przyle-
gający do ratusza i w jego miejsce dobudowano 
nowe skrzydło ratusza, który dzięki dobudowa-
nej części zyskał harmonijny, symetryczny układ. 
W okresie okupacji (1939-45) był siedzibą władz 
niemieckich. W III 1945 w wyniku działań wo-
jennych żorski ratusz został zburzony, zachowało 

się jedynie jego prawe skrzydło. 30 X 1970 od-
dano do użytku nową, dobudowaną część ratusza 
na rynku, w której znalazły siedzibę Prezydium 
MRN z gabinetem przewodniczącego i sala obrad 
Miejskiej Rady Narodowej. Na poddaszu mieściła 
się od 1974 siedziba Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej. W późniejszym 
okresie pomieszczenia na parterze budynku zago-
spodarowała Biblioteka Miejska. 25 X 1983 MRN 
w Żorach wyraziła zgodę na przejęcie na cele ad-
ministracyjne Urzędu Miejskiego budynku byłego 
Kombinatu Budownictwa Ogólnego Rybnickiego 
Okręgu Węglowego przy al. Wojska Polskiego 25. 
Budynek został przejęty na rzecz miasta i prze-
niesiono do niego większość wydziałów Urzędu 
Miejskiego. Ratusz na rynku stał się siedzibą rad-
nych, Urzędu Stanu Cywilnego i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. BK

RAZIUK DANUTA, ur. 12 III 1955, Przeworsk; 
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Ti-
schnera w Żorach (od 1992). Szkoła zdobyła na-
stępujące certyfikaty: Śląska Szkoła Jakości, Certy-
fikat Zarządzania Jakością ISO, Certyfikat Szko-
ły Przedsiębiorczej, Certyfikat „Szkoły z Klasą”. 
Wśród uczniów są laureaci Olimpiady Logistycz-
nej, Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego, zdobywcy 2. miejsca w Olimpiadzie 
Przedsiębiorczości, 1. miejsca w Ogólnopolskim 
Konkursie Gazetek Szkolnych, 1. miejsca w Ogól-
nopolskim Konkursie Krasomówczym, Mistrzo-
stwa Śląska w Piłce Ręcznej Dziewcząt, zdobywcy 
licznych sukcesów sportowych na szczeblu woje-
wództwa. Podejmowana jest współpraca między-
narodowa – wymiana młodzieży z Rosją, Niem-
cami i Francją, realizacja programu Comenius, 
pozyskanie środków z Unii Europejskiej na reali-
zację wycieczek szkolnych, współpraca z Fundacją 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości (prowadzenie 
przez uczniów młodzieżowych przedsiębiorstw). 
We współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą 
i Bankami realizowane są staże wakacyjne dla 
młodzieży. Szkoła współpracuje z uczelniami.
Szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie górnik 
została przekształcona w Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych kończących się egzaminem matu-
ralnym. Pozyskano dodatkowe środki finansowe, 
przeprowadzono remonty (wymiana okien, pod-
łóg, szatni i łazienek w sali sportowej, remont toa-
let szkolnych, malowanie klas, korytarzy, zagospo-
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darowanie podwórka szkolnego, budowa parkingu 
itd.), utworzono pracownie, zakupiono nowocze-
sne pomoce naukowe, księgozbiór i środki audio-
wizualne oraz założono nagłośnienie, monito-
ring szkoły, zakupiono sprzęt muzyczny i spor-
towy, w tym siłownię z własnych dochodów.
Jeśli chodzi o działalność pozaszkolną, Danuta 
Razium jest członkiem Stowarzyszenia „Drogami 
Tischnera” (ogólnopolskie), Stowarzyszenia „Bez-
pieczne Miasto”, członkiem Komisji Edukacji 
Rady Miasta spoza rady (2002-06). Prowadzi prak-
tyki dla przyszłej kadry kierowniczej dla szkół, jest 
ekspertem w komisjach ds. awansu zawodowego 
nauczycieli i egzaminatorem zewnętrznego egza-
minu maturalnego z matematyki. Otrzymała 2 Na-
grody Prezydenta Miasta (1998 i 2008), Nagrodę 
Śląskiego Kuratora Oświaty (2002), dwie nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej (2004 i 2009) oraz 
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007). bw

RECLIK (OBECNIE KRZANICKA) JOAN-
NA, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w 1990. um

REFERENDUM UNIJNE, przeprowadzone 
zostało podobnie jak w całej Polsce 7 i 8 VI 2003. 
W Żorach uprawnionych do głosowania było 
49 374 osób. Ogólna frekwencja w mieście wynio-
sła 63 procent. Za przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej opowiedziało się 84 procent biorą-
cych udział w referendum (26 238 osób). 16 pro-
cent było przeciw ( 4 957 osób). TG

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W ŻO-
RACH, z nowym rokiem szkolnym 1978/79 w ca-
łej Polsce wprowadzono nowy system edukacji 
narodowej, polegający na obowiązkowej realizacji 
„Programu 10-letniej szkoły średniej ogólnokształ-
cącej”. Reformą w tym roku szkolnym miały być 
objęte dzieci klas I, natomiast opieką przedszkolną 
wszystkie dzieci 6-letnie. W Żorach reformą objęci 
zostali uczniowie istniejących tu 16 szkół podsta-
wowych (łącznie ze szkołami w Rudziczce i Kobie-
licach), przy zatrudnieniu 258 nauczycieli (w tym 
235 kobiet). W tym roku szkolnym zarejestrowa-
no w żorskich przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych 1055 dzieci 6-letnich, zaś do klas I przy-
jęto 1062 dzieci. Ogółem we wszystkich szkołach 
podstawowych w mieście i gminie pobierało naukę 
6900 dzieci. Inspektorem Wydziału Oświaty i Wy-
chowania przy Urzędzie Miasta i Gminy Żory był 

Antoni Nowicki, a zastępcą Leon Pytlik. Po kilku 
latach Ministerstwo Oświaty i Wychowania zrezy-
gnowało z realizacji programu i tym samym idea 
tworzenia szkół w systemie nauki 10-letniej w Pol-
sce została zaniechana. BK

REFORMACJA W ŻORACH, na obszarze księ-
stwa raciborskiego wpływy nauk Marcina Lutra, 
choć niezbyt silne, pojawiły się już w latach 30. XVI 
w. Powoli nauki zdobywały poparcie okolicznej 
szlachty oraz kupców kontaktujących się z więk-
szymi ośrodkami miejskimi, gdzie poglądy wirtem-
berskiego reformatora szybko zdobywały poparcie. 
W Żorach, dzięki położeniu blisko granic Pszczyń-
skiego Wolnego Państwa Stanowego, hasła refor-
matorskie były zapewne popularne już w połowie 
XVI w. Według przekazu z XVII w. miasto Żory 
przeszło na stronę reformacji w 1569. Według tra-
dycji parafii ewangelickiej w Żorach już przed tą 
datą działał w mieście protestancki duchowny → 
Wawrzyniec. Przejście to było zapewne dość „ła-
godne”, czemu sprzyjały pewne reformy w diecezji 
wrocławskiej, takie jak zgoda papieska na komunię 
pod dwiema postaciami. Zapewne mieszczaństwo 
i duchowni zachowali wiele elementów tradycji ka-
tolickiej, o czym po części może świadczyć zacho-
wany bogaty skarbiec naczyń liturgicznych pocho-
dzących jeszcze sprzed okresu reformacji.  MW, TG

REGIONALNE STOWARZYSZENIE KUL-
TURALNE, ODDZIAŁ „ALTERNATYWA” 
W ŻORACH, JEDNOSTKA TERENOWA, 
prezes zarządu: Jacek Różycki, przewodniczący 
oddziału: Rafał Woźny. Cele: podtrzymywanie 
oraz promocja tradycji i kultury Śląska, Zagłębia 
Dąbrowskiego i Małopolski; działanie wspomaga-
jące integrację oraz rozwój wspólnot i społeczno-
ści lokalnych; promowanie twórczości lokalnych 
twórców i artystów; ochrona i promocja zdro-
wia oraz profilaktyka uzależnień; upowszechnia-
nie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz 
form aktywnego wypoczynku; upowszechnianie 
i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich; pielęgnowanie polskości oraz roz-
wój świadomości narodowej, obywatelskiej i kul-
turowej, w tym świadomości wspólnego dziedzic-
twa kultury chrześcijańskiej; działania na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami; promocja 
i organizacja wolontariatu; organizowanie wolne-
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go czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środo-
wisk zagrożonych patologią społeczną; diagno-
zowanie środowiska lokalnego w zakresie proble-
mów związanych z patologią i niedostosowaniem 
społecznym dzieci i młodzieży; pomoc psycholo-
giczna, pedagogiczna i materialna ofiarom prze-
mocy fizycznej i psychicznej; działalność charyta-
tywna; działalność na rzecz osób niepełnospraw-
nych; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
działania na rzecz mniejszości narodowych, w tym 
polskiej mniejszości narodowej za granicą; działa-
nie wspomagające technicznie, informacyjnie lub 
finansowo szkolnictwo, organizacje pozarządowe, 
kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmio-
ty, w zakresie określonym przepisami o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie. um

REHLIS HENRYKA, radna Rady Miasta od 31 
V 1996 do 19 VI 1998 i od 3 XI 1998 do 10 X 
2002.  um

„REHLIS” PIEKARNIA, laureat Nagrody Miej-
skiej → Phoenix Sariensis za 2004. To rodzin-
na firma założona przez Henrykę i Wiktora Reh-
lis. Zaczynali od małej piekarni, obecnie zatrudnia-
ją już kilkadziesiąt osób nie tylko w piekarniach, ale 
i w sklepach na terenie Żor i Rydułtów. 40 rodza-
jów wypieków oferowanych przez firmę produko-
wanych jest przy pomocy nowoczesnych technolo-
gii, opartych na tradycyjnych recepturach. Ostatnio 
firma otrzymała tytuł „Firma z jakością”, przyzna-
wany przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach. TG

REICH KAROL, ur. 13 XII 1926, Żory; prof. dr 
hab. inż., uczony i profesor Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Urodził się w wielodzietnej rodzinie 
Ludwika Reicha i jego żony Karoliny z d. Śmie-
szek. W okresie studiów magisterskich oraz po 
ich ukończeniu pracował równocześnie jako na-
uczyciel kontraktowy w Technikum Górniczym 
w Rybniku i w Zabrzu. 1 IV 1954 podjął pracę 
w charakterze asystenta w Katedrze Maszyn Gór-
niczych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Roz-
począł karierę naukową, wykonując pod kierun-
kiem prof. dr. hab. inż. O. Popowicza szereg prac 
naukowych i badawczych. Równocześnie prowa-
dził zajęcia dydaktyczne, głównie z działu Teorii 
Maszyn i Mechanizmów. Za osiągnięcia badaw-
czo-konstrukcyjne otrzymał szereg nagród z za-
kresu postępu naukowo-technicznego. Między in-

nymi w 1968 otrzymał nagrodę Komitetu Nauki 
i Techniki za pierwszą maszynę szybikową z napę-
dem elektrycznym dla warunków kopalń silnie ga-
zowanych. W 1972 za „urządzenia strumienicowe 
do zwalczania lokalnych zagrożeń metanowych” 
został wpisany do Księgi Czynów Nauki Polskiej. 
Pracując na stanowisku konstruktora prowadzą-
cego, kierownika zespołu i zakładu, uczestniczył 
w posiedzeniach Rad Technicznych i Zespołów 
Problemowych (ZKMPW, Sekcji Górnictwa PAN 
i innych). Od 1953 żonaty z Janiną Goździerską, 
ma córkę Ewę i syna Andrzeja, którzy również 
ukończyli studia wyższe na Politechnice Śląskiej. 
Prawie 50 lat pracy zawodowej poświęcił na ulep-
szanie warunków pracy górników w kopalniach 
podziemnych. BK

REISNER FELIKS, ur. ?, zm. 23 III 1808; 
ksiądz. W 1772 został proboszczem w Rybni-
ku i kierował tą parafią przez 35 lat. Przygotował 
budowę nowego kościoła pw. Matki Boskiej Bo-
lesnej i doprowadził to dzieło do końca w 1801. 
Był ostatnim proboszczem w kościele gotyckim 
na górce przy ul. Gliwickiej i pierwszym probosz-
czem celebrującym w nowym, przez siebie zbudo-
wanym kościele. Był również dziekanem dekanatu 
żorskiego. Pochowany w kaplicy cmentarnej przy 
ul. Gliwickiej (prezbiterium dawnego kościoła). JD

REKONSTRUKCJA OBRONY ŻOR, została 
zorganizowana przez Muzeum Miejskie w 70 rocz-
nicę Wojny Obronnej 1939. Z przyczyn technicz-
nych i organizacyjnych odbyła się 15 VIII 2009. 
Udział w rekonstrukcji wzięło przeszło stu rekon-
struktorów odtwarzających wojska polskie, nie-
mieckie, harcerzy oraz ludność cywilną. Pokazano 
też sprzęt ciężki walczący o miasto: czołg niemiec-
ki typu pz II, oraz armatę polską typu Schneider. 
Rekonstrukcję zorganizowaną w Parku Cegielnia 
oglądało ok. 3 tysiące osób. TG

REKORDY SPORTOWCÓW ŻORSKICH, 20 
X 1935 na nowo otwartym żorskim stadionie miej-
skim rozegrano zawody lekkoatletyczne, w któ-
rych trzej żorscy sportowcy pobili 3 rekordy krajo-
we Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej: Emil Żab-
ka w biegu na 60 m (7 s, poprzedni 7,2 s), Igna-
cy Kremiec w trójskoku (11,55 m, poprzedni 9,82 
m) oraz Brunon Przeliorz w skoku w dal z miejsca 
(2,82 m, poprzedni 2,48 m). TG
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REMISZ MARIA, ur. 31 VIII 1912, Żory, zm. 
15 IX 1942; córka Jana i Joanny z d. Brzyczek, 
w okresie okupacji mieszkanka Dzięgielowa pow. 
cieszyński. Aresztowana, przebywała najpierw 
w więzieniu w Rybniku, a następnie przekaza-
na została do KL Auschwitz i tam zarejestrowa-
na 9 IX 1942 jako więźniarka nr 19242. Zginęła 
w obozie. JD

REPATRIANCI, Żory, podobnie jak inne pol-
skie miasta, uczestniczą w akcji pomocy w po-
wrocie do ojczyzny Polaków z krajów byłego 
ZSRR. Podstawą prawną takiej akcji jest ustawa 

o repatriacji, zapewniająca pomoc nie tylko ro-
dzinom przybywającym ze Wschodu, ale i przyj-
mującym ich miejscowościom. Pierwszymi repa-
triantami przybyłymi do Żor była rodzina Pisku-
nowów z Kazachstanu, kolejnymi rodzina Bie-
łowów z Uzbekistanu i Lasockich z Kazachsta-
nu. Rodziny te otrzymały w Żorach mieszkania 
i możliwość zatrudnienia. W planach jest przy-
jazd kolejnych czterech rodzin do Żor. TG

„RESURSA”, towarzystwo teatralne założo-
ne w 1855 przez dobrze sytuowanych miesz-
czan. Dochody z organizowanych przedstawień 

Rekonstrukcja obrony Żor - stanowisko polskiego działa

Rekonstrukcja obrony Żor - niemiecki czołg w natarciu
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przeznaczano na podarunki świąteczne dla dzie-
ci z ubogich rodzin. Towarzystwo przestało dzia-
łać już po trzech latach, ze względu na słabe za-
interesowanie publiczności, która wolała uczest-
niczyć w festynach ludowych organizowanych 
przez Bractwo Kurkowe. Wiadomo, że w 1855 
zakupiono na rzecz biednych odzież za 30 ta-
larów, zaś na początku 1856 dochód z dwóch 
przedstawień teatralnych w wysokości 37 tala-
rów przekazano żorskim biednym.  TG, MW

ROBENEK TERESA, dyrektor Przedszkola nr 
19 w latach 1991-2002. um

ROGOŹNA, dawna wieś, a obecnie dzielnica Żor, 
położona w południowo-zachodniej części mia-
sta. Z północy graniczy z dzielnicą Rowień-Fol-
warki, z zachodu z dzielnicą Rój, z południowego-
wschodu z dzielnicą Osiny, natomiast od wschodu 
z dzielnicą Zachód. Według stanu na 31 XII 2007 
liczba ludności wynosiła 1822 (liczba ta ciągle ro-
śnie w związku z rozwijającym się budownictwem 
jednorodzinnym). Rogoźna powstała jako wieś 
dworska ok. 1305. Nazwa wsi pochodzi od wyra-
zu „rogoża” (trzcina, sitowie) – rośliny z rodziny 
pałkowatych, służącej do wyrobu koszyków i mat. 
Etymologia ludowa nazwy głosi, iż w XVIII w. 
właścicielem wsi był człowiek imieniem Roger. Od 
jego imienia wieś miała otrzymać nazwę – Rogoź-
na. Inne zapiski podają, że nazwa Rogoźna ma swój 
pierwowzór w nazwie najwyższego punktu wioski 

(rogu dzielącego wody na dwie części, z których 
jedne płyną do Odry, a drugie do Wisły). Z tego 
punktu granicznego działu wód miała wziąć nazwę 
wioska. W herbie Rogoźnej występuje kura i kogut. 
Barwy godła są prawdopodobnie interpretacją cza-
sów najnowszych.
Historia zabytków Rogoźnej wiąże się z siedmio-
wiekową przeszłością wsi. Należą do nich: dworek, 
krzyż pokutny i kapliczka. Dworek został wybu-
dowanego w I poł. XIX w. w stylu klasycystycz-
nym. Krzyż pokutny to cenny zabytek archeologii 
prawnej, pochodzący z okresu XIV-XVI w. – jest 
klasycznym krzyżem pokutnym w stylu łacińskim, 
wykutym z jednolitej bryły piaskowca. Na skutek 
czasu i silnej erozji zatarł się wizerunek narzędzia 
zbrodni, jaki często znaczyli zabójcy na podobnych 
dowodach swego przestępstwa. Obecnie znajduje 
się na prywatnej posesji przy ul. Wodzisławskiej. 
Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena zbudowana 
została w 1957 na pamiątkę maleńkiej kapliczki 
z 1717, w którą uderzył przejeżdżający drogą sa-
mochód. Do 1977 była miejscem, w którym odpra-
wiano niedzielne msze święte i nabożeństwa. LB

ROJEK WILHELM WITOLD, ur. 2 VIII 1921, 
Chorzów, zm. ?; muzyk. W rok po jego narodzi-
nach rodzice przenieśli się do Żor i zamieszka-
li na ojcowiźnie matki Eleonory, która pochodzi-
ła z muzykalnego rodu Glosów. Ojciec Wilhelm 
był m.in. dzierżawcą restauracji „Strzelnica”, dzia-
łał w Bractwie Kurkowym, zdobywając w 1936 ty-

Rogoźna



R

 333
Agata Rokita „Bez tytułu” grafika

tuł Króla Kurkowego. Był też założycielem Koła 
Cyklistów w Żorach, zakupił sześć rowerów do gry 
w piłkę rowerową i zaczął organizować mecze przy 
strzelnicy. Brał w nich udział również jego syn Wil-
helm – Busik. To przezwisko nadali mu koledzy 
z Kleszczówki. Po wojnie zmuszono go do zmia-
ny brzmiącego wrogo imienia Wilhelm – na polskie 
– Witold. Gdy miał sześć lat zagrał pierwszy raz 
na pianinie. Ku zdumieniu zebranych w restauracji 
ludzi odegrał płynnie przed chwilą usłyszaną pio-
senkę. Przez pół roku poznawał nuty pod okiem 
Lucyny Bąk, ale zawsze grał z pamięci. Jako dziesię-
ciolatek zapisał się do „Sokoła”, w którym specja-
lizował się w gimnastyce i w „piramidach”. Zawsze 
uwielbiał piłkę nożną (grał w obronie). W wieku 
12 lat należał do orkiestry grającej podkład pod fil-
my nieme w kinie. Podjął naukę w żorskim gimna-
zjum, którą przerwał na skutek wojny. Potem za-
ciągnięto go do armii niemieckiej. Przypadek spra-
wił, że przez pół roku był ochraniarzem króla Bel-

gii Leopolda III. W obozie przejściowym dla pol-
skich żołnierzy zainicjował rozgrywki piłki nożnej, 
które przeobraziły się w międzynarodowy turniej. 
Po powrocie z wojny w 1947 Busika poproszono 
o wzmocnienie piłkarskiej drużyny klubu „Kole-
jarz” Żory. Grał w niej przez 12 lat. Podjął też pra-
cę w młynach w Baranowicach i Żorach. W 1949 
ożenił się z wdową Reginą Sojka z d. Cierlicka. Pra-
cował jako ekonomista w młynarstwie w PEBE-
ROWIE, FADOMIE, PSS. W Odlewni Żeliwa 
przez 12 lat prowadził świetlicę i radiowęzeł. Od 
momentu powstania Domu Kultury prowadził ze-
spół muzyczny – posiadał wydaną przez Minister-
stwo Kultury legitymację Społecznego Instruktora 
Twórczości Artystycznej. Z Domem Kultury zwią-
zany był blisko 20 lat, przygrywając zespołom wo-
kalnym, tanecznym i rytmicznym. Tam Busik roz-
sławił żorskie Arkady. Słynne dancingi przyciąga-
ły złaknionych rozrywki z całego powiatu. W ka-
wiarni grali wraz z Busikiem Zenon Murek i Ci-
chut, czyli Jan Plutecki. Wykonywali wtedy znane 
szlagiery, najczęściej słynne tanga Pamiętasz Capri, 
Siwy włos czy też nieśmiertelną Marinę. Busik grał 
przede wszystkim na instrumentach klawiszowych, 
ale również na kontrabasie czy na perkusji. JD

ROKITA AGATA, ur. 31 I 1978 Jastrzębie 
Zdrój, artystka – plastyk związana z Żorami, 
Absolwentka policealnego studium zawodowe-
go „Opus art” w Sosnowcu, na kierunku techniki
rzeźbiarskie-ceramika. Obecnie (2010)  studentka 
ostatniego roku na ASP w Katowicach, zajmuje 
się grafiką, plakatem, malarstwem sztalugowym, 
tworzy biżuterię autorską. Niektóre wystawy: 
Galeria „Dolne przedmieście”, Żory,  6 biennale 
grafiki studenckiej, Poznań 2009  (nominacja do 
nagrody), pokonkursowa wystawa: „dialog” Gale-
ria na Starówce, Żory, Sens słów” Galeria na Sta-
rówce, Żory. TG

ROMANEK JÓZEF, kierownik Miejskiej Pra-
cowni Zasobów Geodezyjnych od 1 IV 1991; 
z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii 
i Katastru UM od 15 II 1999 do 29 XII 2008. um

Agata Rokita
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ROMPOLT LUDWIK, ur. 27 VII 1890, Jorda-
nów, zm. 1958; zawodowy prawnik. Był wysokim 
urzędnikiem sądowym w Żorach i zarazem miesz-
kańcem miasta w latach 1925-38. Jako ochotnik 
walczył w Legionach Polskich. Następnie praco-
wał i kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W 1920 brał udział w wojnie z bolszewikami. Swo-
ją karierę sądową rozpoczął w Rybniku w XII 1922 
jako praktykant sądowy. W 1925 zdał egzamin sę-
dziowski i otrzymał przydział do Sądu Grodzkie-
go w Żorach. Doszedł tam do stanowiska naczelni-
ka. W Żorach mieszkał przez 13 lat. W 1938 awan-
sował na stanowisko sędziego w katowickim Wy-
dziale Karno-Administracyjnym, a następnie został 
mianowany na wiceprezesa Sądu Obwodowego 
w Katowicach z siedzibą w Tarnowskich Górach. 
Tam zastała go wojna. Z Górnego Śląska został 
ewakuowany na wschód. Znalazł się w Rumuni, 
potem na Cyprze, skąd dotarł do Palestyny. Stam-
tąd wraz z oddziałami gen. Władysława Andersa 
przeszedł szlak wojenny w służbach pomocniczych 
aż do północnych Włoch, gdzie w 1946 rozpoczę-
ła się kolejna odsłona jego tułaczki. Później prze-
bywał w Anglii, następnie w USA, gdzie pracował 
jako robotnik aż do emerytury. Wrócił do Polski 
w 1957 po dojściu do władzy Władysława Gomuł-
ki. Zmarł na zawał serca w VIII 1958. Jest auto-
rem pamiętnika Tych lat nie można zapomnieć…, 
w którym opisuje swoje lata spędzone w Żorach. 
Pamiętnik ten ukazał się w 2004 w Wojniczu. Wię-
cej na temat: Marcin Wieczorek, „Kalendarz Żor-
ski 2006”, s. 231-236. MW

RONDO FRANCUSKIE MONTCEAU-LES-
MINES, rondo w dzielnicy Śródmieście na skrzy-
żowaniu ulic Wodzisławskiej, Stodolnej, al. Jana 
Pawła II i al. Niepodległości. 30 V 2008 nadano mu 
nazwę „Rondo Francuskie Montceau-Les-Mines”, 
dla uczczenia rozpoczętej 24 IX 2006 partnerskiej 
współpracy z tym francuskim miastem. Elemen-
tem ozdobnym ronda jest podarowany przez Fran-
cuzów kur galijski, ważący prawie ćwierć tony. BK

RONDO LITEWSKIE PASVALYS, rondo 
w dzielnicy Śródmieście na skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki, Huloki i Stodolnej. 5 V 2006 nadano 
mu nazwę „Pasvalys”, dla uczczenia rozpoczę-
tej w 2005 współpracy partnerskiej z tym litew-
skim miastem. 29 V 2008 wprowadzono korek-
tę nazwy, dodając przymiotnik – litewskie. Ele-

mentem ozdobnym ronda jest 3-metrowy po-
sąg Świętowida, autorstwa żorskiego rzeźbiarza 
Leszka Zbożila. BK

RONDO NA DOLNYM PRZEDMIEŚCIU, 
przebudowa skrzyżowania ulic na Dolnym Przed-
mieściu rozpoczęła się w 2000. Początkowo utwo-
rzono rondo tymczasowe, a po wykonaniu ro-
bót kanalizacyjnych powstało rondo w dzisiej-
szym kształcie. 8 V 2002 na rondzie u zbiegu ulic 
Pszczyńskiej i Dworcowej zakończono budowę 
repliki Bramy Krakowskiej, która kiedyś znajdo-
wała się przy pobliskiej ul. Szerokiej. Projekt po-
mniejszonej repliki wykonał Stanisław Szwarc w X 
1999. W fundamenty bramy wmurowano akt erek-
cyjny o treści: „Przez wiele wieków niedaleko tego 
miejsca znajdowała się w murach miejskich brama, 
przez którą wiódł do miasta trakt od strony Krako-
wa. Przez mieszczan zwana Krakowską, bądź też 
Dolną, została rozebrana po 1807, gdy po kolej-
nym pożarze zdecydowano, że Żory odbudowane 
będą wyłącznie z cegły. W 2002 władze Żor po-
stanowiły przypomnieć mieszkańcom fakt istnienia 
bramy, budując jej pomniejszony model. Zaprojek-
tował go żorski artysta Stanisław Szwarc, zaś pra-
ce przy budowie wykonane zostały przez żorskich 
murarzy z firmy «Complex» Lecha Wietrzyka. Aby 
fakt ten upamiętnić wobec potomnych, w funda-
ment wmurowano niniejszy akt erekcyjny”. BK

RONDO NIEMIECKIE KAMP-LINTFORT, 
23 X 2009 przy ul. Huloki otwarto „Rondo Nie-
mieckie Kamp-Lintfort”, dla uczczenia 5-lecia 
współpracy partnerskiej Żor z tym miastem. Zdo-
bi je 12-tonowa konstrukcja – żeliwny odlew z fa-
bryki poniemieckiej, który ma przywodzić na myśl 
przemysłowy charakter Niemiec. Obrastający go 
bluszcz obrazuje to, co nowe we wspólnej histo-
rii obydwu narodów. Autorem projektu konstrukcji 
jest → Jarosław Kita. BK

RONDO WĘGIERSKIE MEZŐKÖVESD, 
w dzielnicy 700-lecia Żor, u zbiegu ulic Wojska 
Polskiego, Jubileuszowej i al. Niepodległości po-
wstało rondo, któremu 23 IX 2005 nadano nazwę 
„Mezőkövesd”, dla uczczenia 10-lecia współpra-
cy partnerskiej z tym węgierskim miastem. 29 V 
2008 wprowadzono korektę nazwy, dodając przy-
miotnik – węgierskie. Elementem ozdobnym ron-
da jest zegar. BK
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ROSENSTRAUCH ALEKSANDER, ur. 
30 VIII 1940, Wadowice, zm. 23 X 1979, Żory. 
W rodzinnym mieście ukończył Liceum Ogól-
nokształcące. W 1960 rozpoczął naukę w Stu-
dium Nauczycielskim w Cieszynie na kierunku 
historia. Po uzyskaniu dyplomu, 1 IX 1962 pod-
jął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Żorach. W rok później rozpoczął studia 
wyższe na Wydziale Filologiczno-Historycznym. 
Wkrótce po ich ukończeniu został wizytatorem 
szkolnym, a później inspektorem Oświaty i Wy-
chowania w Rybniku. W 1974 ukończył na Uni-
wersytecie Śląskim podyplomowe studia z zakre-
su organizacji i zarządzania szkolnictwem. Ciężka 
choroba uniemożliwiła mu dalsze wykonywanie 
zawodu, zbieranie materiałów do pracy naukowej 
po otwarciu przewodu doktorskiego w I 1977, 
a także oddawanie się swoim pasjom: samocho-
dom, samolotom i fotografii. Pochowany na miej-
scowym cmentarzu. JD

ROSENSTRAUCH URSZULA, ur. 19 IX 
1942, Żory; nauczycielka; dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Żorach; działaczka Towarzystwa 
Miłośników Miasta Żory; działaczka związkowa. 
Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1962 w Szkole 
Podstawowej nr 9 w Rowniu, a w latach 1964-73 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Żorach. W trakcie 
pracy ukończyła studia zaoczne w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Krakowie, uzyskując w 1971 ty-
tuł magistra filologii polskiej. W Instytucie Kształ-
cenia Nauczycieli w Katowicach zdobyła II sto-
pień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania 
języka polskiego. Od 1 IX 1973 była dyrekto-
rem i organizatorem pracy szkoły wybudowanej 
na os. 700-lecia Żor. Pełniła tę funkcję do przej-
ścia na emeryturę w 1992. Należała do TMMŻ 
od jego założenia w 1967. Przez 4 kadencje w la-
tach 1973-83 wchodziła w skład Zarządu, pełniąc 
obowiązki skarbnika. Od 1962 należy do Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Po przejściu na emery-
turę, w latach 1998-2006 aktywnie działała w sek-
cji emerytów i rencistów ZNP w Żorach. Autorka 
artykułów w kwartalniku „Oświatowiec”, wydawa-

nym przez ZNP, kroniki i monografii SEiR ZNP 
obejmującej lata 1986-2006 oraz Śpiewnika Eme-
ryta, wydanego nakładem ZNP. Otrzymała wiele 
nagród resortowych, a w 1992 nagrodę specjal-
ną Prezydenta Miasta Żory. Odznaczona Srebrną 
Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Kato-
wickiego (1976), Złotym Krzyżem Zasługi (1982) 
i Medalem 100-lecia ZNP (2005). BK

ROSOHOCZ, pole uprawne na lekkich glebach 
gliniasto-piaszczystych w północnej części dzielni-
cy Baranowice.  MW

ROSTEK ADAM JÓZEF, ur. 3 VII 1890, Woj-
nowice k. Raciborza, zm. 13 V 1937; burmistrz 
Żor. Syn rolnika Stefana Rostka i Weroniki z d. 
Kotula. Mając 4 lata, wraz z bratem Antonim za-
mieszkał w Raciborzu u stryja, doktora Józefa 
Rostka, który zajął się ich wychowaniem. Tu ukoń-
czył gimnazjum i po maturze wyjechał do Pozna-
nia, podejmując pracę w banku. Następnie prze-
niósł się do Gniezna na stanowisko dyrektora ban-
ku. W 1919 ożenił się z Marią Gałecką, a rok póź-
niej przeprowadził się do Gdańska, gdzie również 
objął stanowisko dyrektora banku. W tym mie-
ście urodziła się córka Franciszka, a w 1925 syn 
Jerzy. W 1925 Adam Rostek za namową stryjów 
– doktora Józefa Rostka oraz notariusza w Kato-
wicach Antoniego Rostka, wielkich patriotów pol-
skich – powrócił z Gdańska wraz z całą rodziną 
na polski Śląsk i objął w Żorach stanowisko bur-
mistrza. W 1930 w Żorach urodził się jego ostatni 
syn – Marian. Rostkowie mieszkali w Żorach po-
czątkowo w domu urzędniczym przy ul. Pszczyń-
skiej, a później przeprowadzili się do mieszkania 
w magistracie. W czasie jego urzędowania w Żo-
rach powstało wiele instytucji, które przyczyniły 
się do rozwoju miasta, wybudowano m.in. gmach 
gimnazjum. Zmarł po długiej chorobie. JD

ROSTEK JERZY, ur. 19 II 1925, Gdańsk, zm. 5 
IX 1977; lekarz neurochirurg. Syn Adama. Szko-
łę powszechną i trzy klasy gimnazjum ukończył 
w Żorach. Podczas wojny pracował jako robot-

Urszula Rosenstrauch Adam Józef Rostek Jerzy RostekAleksander Rosenstrauch
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nik w betoniarni w Kleszczowie. Maturę uzyskał 
w 1946 w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Ka-
towicach. Medycynę studiował w Poznaniu – dy-
plom w 1951, doktorat w 1964. Od 1952 pracował 
w Klinice Neurochirurgii AM w Poznaniu jako or-
dynator oddziału diagnostycznego, z-ca kierowni-
ka Kliniki. Tematem rozprawy habilitacyjnej, któ-
rej nie ukończył z powodu choroby, były badania 
przepływu krwi przez mózgowie w oparciu o ba-
dania radiologiczne. Pracował dodatkowo m.in. 
jako społeczny konsultant w zakładzie opiekuń-
czym prowadzonym przez siostry szarytki w Za-
rzewie k. Jarocina. JD

ROSTEK (ROSTKONIS) MIKOŁAJ, ur. ?, 
zm. 1449/50?; pleban żorski w latach 40. XV w. 
Wzmiankowany w 1444. Stał się członkiem eksklu-
zywnej grupy duchownych jako członek kapituły 
kolegiackiej przy kościele farnym pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu. W 1449 
nie przybył na kapitułę w Raciborzu, za co obłożo-
no go grzywną pieniężną. Jego nieobecność w Ra-

ciborzu mogła być spowodowana chorobą, bo już 
w następnym roku nie pełnił tej funkcji. MW

ROSTEK PIOTR, jako pleban żorski pojawia 
się w latach 1479-1509. W tym samym czasie na-
leżał do kolegiackiej kapituły raciborskiej. W 1480 
pleban Piotr wraz z członkami żorskiego Bractwa 
Maryjnego był współfundatorem ołtarza w koście-
le żorskim. W 1500 ogłosił ustanowienie nowego 
ołtarza i związanej z nią altarii w kościele miejskim, 
a 9 lat później wyraził zgodę na fundację kolejnego 
ołtarza i altarii. Zmarł zapewne w ciągu kilku na-
stępnych lat. MW

ROTTER-PŁÓCIENNIKOWA EWA, ur. 17 
IX 1952, Żory; artysta plastyk. W 1972 ukończyła 
Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach, potem 
studia w częstochowskiej Wyższej Szkole Nauczy-
cielskiej i Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w Instytucie Sztuk Pięknych – w 1983 
dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zygmunta 
Kotlarczyka – oraz studium podyplomowe z pe-

Ewa Rotter-Płóciennikowa

Ewa Rotter-Płóciennikowa „Brama Morawska” pastel, 2005
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dagogiki artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Jako nauczyciel przepracowała 23 
lata. W latach 80. w Instytucie Kształcenia Nauczy-
cieli w Katowicach pracowała jako metodyk pla-
styki. Od 1984 do 1989 była członkiem, założycie-
lem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Eduka-
cji Plastycznej, Oddziału w Katowicach, do które-
go należeli artyści pedagodzy z województw czę-
stochowskiego, opolskiego, krakowskiego, bielskie-
go oraz katowickiego. Po zakończeniu w 1998 pra-
cy w szkolnictwie pracowała w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Żorach, a potem w żorskim Muzeum 
Miejskim. Od 2000 pracuje w zarejestrowanej pra-
cowni autorskiej. Od 2004 w Atelier Ewy Rotter-
Płóciennikowej, najpierw prywatnym, a obecnie 
działającym pod egidą Stowarzyszenia Artystyczne-
go Żorskie Plenery. Prowadzi zajęcia z malarstwa 
dla wszystkich grup wiekowych, szczególny nacisk 
kładąc na nauczanie osób dorosłych.
Od 1988 corocznie organizowała w Żorach Mię-
dzynarodowe Plenery Malarskie dla artystów profe-
sjonalnych oraz działające przy plenerach warsztaty 
artystyczne dla młodzieży i osób dorosłych z Żor. 
Wzięło w nich udział 104 artystów profesjonalnych 
(niektórzy z nich byli w Żorach kilkakrotnie): ma-
larzy, grafików, fotografików, ceramików i rzeźbia-
rzy. Do Żor przyjeżdżali artyści z Polski, Węgier, 
Litwy, Niemiec, Czech, Białorusi i Słowacji. Pokło-
siem plenerów, prócz wystaw (w Żorach, w Rün-
deroth w Niemczech, kilkakrotnie w Mezőkövesd 
na Węgrzech), jest kolekcja dzieł o tematyce żor-
skiej, które są własnością UM, MOK, Muzeum 
Miejskiego, sponsorów i osób prywatnych. Szacuje 
się, że jest ich ponad tysiąc. Pierwszy żorski plener 
zorganizowany został z funduszy Polskiego Sto-
warzyszenia Edukacji Plastycznej, kolejne z dotacji 
Miasta Żory i sponsorów. W 2006, po utracie pracy, 
fundusze na plener i warsztaty pozyskała od me-
cenasów sztuki: żorskich instytucji i osób prywat-
nych. W 2007 wraz z grupą inicjatywną założyła 
Stowarzyszenie Artystyczne Żorskie Plenery, któ-
re od tej pory kontynuuje prace nad organizowa-
niem kolejnych plenerów w Żorach i na Węgrzech 
w Mezőkövesd. Założyła również stowarzyszenie 
Grupa Twórcza Atelier, zrzeszające żorskich arty-
stów. W latach 90. w ramach „cywilizowania twór-
czości ludzi młodych” nawiązała kontakty ze śro-
dowiskiem grafficiarzy, którym pomagała wyżywać 
się twórczo na „legalnych ścianach”. W mieście po-
wstało kilka murali, m.in. „malowane przystanki”, 

które zapoczątkowały tradycję malowania w Żo-
rach graffiti. W 2004 została ujęta w rankingu „100 
najbardziej znanych kobiet w regionie”, ogłoszo-
nym przez „Dziennik Zachodni”, nominowano ją 
również do statuetki „Narcyza”, którą honoruje się 
kobiety przedsiębiorcze. Przez prawie 30 lat działa-
ła w Radzie Dzielnicy Śródmieście, przez kilka ka-
dencji pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej, a po-
tem przewodniczącej. W latach 1998-2002 była też 
radną Rady Miasta Żory. W środowisku jest znana 
jako malarka (uprawia pastel i rysunek) oraz osoba 
działająca na rzecz miasta i kultury. Uczestniczyła 
w 9 (poza żorskimi) plenerach malarskich w Polsce 
i na Węgrzech, miała 15 wystaw indywidualnych 
w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech, wzięła też 
udział w 35 wystawach zbiorowych w Polsce (War-
szawa, Toruń, Katowice, Częstochowa, Giżycko, 
Wilkasy, Lanckorona, Rybnik, Żory), na Węgrzech, 
w Niemczech i w Czechach. Jej obrazy znajdują się 
w zbiorach 6 galerii węgierskich, 2 czeskich , 4 pol-
skich oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Wiel-
kiej Brytanii, Niemczech, USA, Czechach, Turcji, 
Tunezji i na Węgrzech. bw

ROWIEŃ (Rowiyń), dawniej wieś, sołectwo, 
obecnie wchodzi w skład dzielnicy Żor, Rowień-
Folwarki. Pierwszą wzmiankę o Rowniu znajduje-
my w Księdze Uposażeń Biskupów Wrocławskich (Liber 
fundationis episcopatus Vratislaviensis), spisanej przed 
1305. Rowień wchodził wtedy w skład parafii żor-
skiej i nazywał się po łacinie Rovona. W 1354 
wojska Kazimierza Wielkiego, nie mogąc zdobyć 
Żor, skierowały się na Rybnik, najprawdopodob-
niej paląc po drodze Rowień. Przez Rowień prze-
chodziły także wojska husytów oblegające Żory 
w 1433. W XVI w. właścicielem wsi był Wyskota, 
w następnym stuleciu Bies, a później rodziny Ho-
lych, Opersdorfów i Węgierskich. Według trady-
cji ustnej w 1683 przez Rowień przechodziły woj-
ska Jana III Sobieskiego, idące na odsiecz wiedeń-
ską. Na pamiątkę tego wydarzenia król miał za-
sadzić dąb, będący obecnie pomnikiem przyrody, 
który rośnie na skraju lasu Starok → Dąb w Sta-
roku. W XVIII w. 
Rowień był częścią rybnickiego państwa stanowe-
go. Odkryto wtedy w Rowniu i okolicznych miej-
scowościach pokłady rudy żelaza (rudy darniowej). 
Dlatego we wsi powstał zakład hutniczy. W 1788 
król pruski Fryderyk Wilhelm III odkupił stano-
we państwo rybnickie od hrabiego Węgierskie-
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go. Rowień zamieszkiwało wówczas dwóch wol-
nych chłopów, siedmiu chłopów pańszczyźnianych 
i czterech pańszczyźnianych zagrodników. Według 
relacji starszych mieszkańców, w 1812 przez wieś 
przechodziły wojska napoleońskie idące na Ro-
sję, a dla ich potrzeb wybudowano młyn na Bie-
sie. W tamtym okresie miała też powstać kaplicz-
ka na Biesie (wg innych źródeł powstała ona w po-
łowie XX w., postawiona przez Kostonia). Na po-
czątku XIX w. działała w Rowniu huta żelaza 
z kuźnią, w której pracowało pięciu robotników 
i gdzie w czasach napoleońskich wyrabiano broń 
dla wojska. Funkcjonował także tartak i dwa mły-
ny. W I poł. XIX w. przez Rowień biegł szlak pocz-
towy. Doszło wtedy do napadu na dyliżans poczto-
wy. W połowie XIX w. w Rowniu istniała walcow-
nia kupca Maksymiliana Adlera z Żor. W latach 60. 
zanikła działalność hutnicza. W połowie XIX w. 
w okolicach Żor i Rybnika szalała krwawa dyzen-
teria i tyfus. W całym powiecie rybnickim, który li-
czył wtedy 59 tys. osób, na tyfus zmarło 10 tys. Wo-
bec panującej nędzy i głodu notowano przypadki 
kanibalizmu. Słownik geograficzny wydany w Warsza-
wie w II poł. XIX w. tak opisywał Rowień: „wieś 
w powiecie rybnickim, należy do parafii katolickiej 
w Boguszowicach. W 1861 liczył 47 domów, to jest 
391 mieszkańców (w tym pięciu Żydów), uprawia-
no 395 mórg roli. Wieś zamieszkiwała ludność pol-
ska, był młyn zwany Byz, tartak i kuźnica”. Według 
tradycji ustnej, w połowie XIX w. tereny od Fol-
warek, przez wschodnie krańce Rownia, aż do Bie-

sa należały do szlacheckiej rodziny Śmieszków, 
która ufundowała pierwszą kaplicę w Rowniu. 2 I 
1878 powstała pierwsza szkoła w wiosce. Na prze-
łomie XIX i XX w. stał młyn na Biesie, należący 
do rodziny Kostoniów, która odkupiła ten teren od 
Śmieszków. Później Kostonie sprzedali Bies rodzi-
nie Dyrszka. 
Na początku XX w. w okolicy Rownia odkryto po-
kłady węgla, a Najwyższy Urząd Górniczy przyznał 
skarbowi pruskiemu prawo do eksploatacji, m.in. 
w gminie Rowień. Przed I wojną światową uregulo-
wano koryto Rudy na północy Rownia. W starym 
korycie pozostało bagno zwane Rudkiem. Spis lud-
ności z 1 XII 1910 podał, że w Rowniu mieszka-
ło 808 osób, w tym 743 zakwalifikowano jako Po-
laków, a 8 jako Niemców. W tym okresie przeta-
czała się przez Śląsk fala germanizacji. Organizo-
wano abenty, czyli wieczorki, na których przedsta-
wiano sztuki teatralne, występowały chóry, śpiewa-
no niemieckie pieśni. Ich celem była germanizacja 
środowisk, szczególnie tych, w których przeważa-
li Ślązacy. Abenty odbywały się również w Row-
niu. Pierwsza regularna komunikacja funkcjonowo-
ła w Rowniu w 1911, kiedy podczas strajku w ko-
palni „Chwałowice” zarząd kopalni podsyłał wozy 
drabiniaste dla łamistrajków. Szosa Żory-Rybnik 
została oddana do użytku w 1913, wcześniej trasa 
łącząca te miasta biegła przez Bies i Gotartowice. 
W latach 1918-19 zastrzelono wszystkie rowieńskie 
psy z powodu wścieklizny. W czasie plebiscytu, 20 
III 1921, ponad 90% mieszkańców Rownia głoso-

Rowień
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wała za przynależnością Śląska do Polski. W 1932 
powstał w Rowniu Klub Sportowy → „Iskra” Ro-
wień. We IX 1939 wojska niemieckie po zdobyciu 
Rybnika i nieudanym natarciu na Żory od Wosz-
czyc, zaatakowały od strony Rownia. Doszło wtedy 
do pierwszych aktów przemocy wobec miejscowej 
ludności. Podczas okupacji wprowadzono kartki 
żywnościowe. Młodych mężczyzn wcielano do We-
hrmachtu. Jedyną możliwością ucieczki była praca 
w „Hucie Pawła” w Żorach. Mieszkańcy Rownia 
walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, 
po obu stronach (części udało się przejść na stro-
nę aliantów i do Wojska Polskiego). W czasie fron-
tu w 1945 Rowień został zniszczony, a część miesz-
kańców uciekła. Po wyzwoleniu wojska radzieckie 
dopuszczały się licznych okrucieństw wobec miej-
scowych. Po wojnie rozpoczęto starania o utworze-
nie w Rowniu samodzielnej parafii. 
Od momentu poświęcenia drewnianej kaplicy 
w 1957 mieszkańcy Rownia nie musieli już cho-
dzić na msze św. do Boguszowic. Parafia w Row-
niu została oficjalnie ustanowiona 15 V 1981. Pro-
boszczem został ks. Antoni Masarczyk. Nowy ko-
ściół został poświęcony 19 VI 1999. W 1975, zgod-
nie z nowym podziałem administracyjnym, Ro-
wień stał się częścią Żor jako jedno z wchodzących 
w skład miasta sołectw. W 2001 wraz z → Folwar-
kami utworzył dzielnicę Rowień-Folwarki. GB

ROZLEWNIA WODY MINERALNEJ, zało-
żona przez braci Hamburgów 1 V 1881. MW

ROZMUS MARIA, ur. 25 VIII 1954; dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach (2003-
08); od 2008 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Żorach. Osiągnięcia: organizacja 
imprez promujących dzielnicę Nikiszowiec w Ka-
towicach, Nagroda Prezydenta Miasta Katowice 
(2007 i 2008). bw

ROZRUCHY CHŁOPSKIE, 17 V 1849 w Żo-
rach i okolicy doszło do rozruchów na tle eko-
nomicznym. W okolicy w dalszym ciągu panował 
głód wywołany zarazą ziemniaczaną, niedawno za-
kończyła się też epidemia → tyfusu głodowego. 
Okoliczni właściciele ziemscy chcieli sprzedać zbo-
że w Austrii. Nie chcieli się na to zgodzić robotni-
cy rolni i na tym tle doszło 17 V 1849 w Żorach 
i najbliższej okolicy do kolejnych rozruchów. Chło-
pi z okolic Żor porzucili pańszczyznę. Właściciele 
ziemscy próbowali ściągnąć ekwiwalent pieniężny 
z tytułu poniesionych strat na drodze egzekucji są-
dowych. Rolnicy oparli się egzekucjom, zaatakowali 
nawet żandarmów, a czeladź dworska poturbowa-
ła jednego z dziedziców. Ponieważ siły żorskiego 
→ Sicherheitsverein okazały się niewystarczające, 
do zaprowadzenia porządku wezwano z Nysy 3 
kompanię 23 Pułku Piechoty, która stacjonowała 
w mieście aż do 1 IX. TG, MW

RÓJ, dzielnica miasta położona w jego połu-
dniowo – zachodniej części. 432 mieszkańców 
(stan na 31.12.2008), pierwszy raz wzmiankowa-

Rój
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na w dokumentach z 1305 jako wieś należąca do 
cystersów. Nosiła wtedy łacińską nazwę Paradi-
sium, czyli Raj. Nazwa ta następnie zmieniła się 
w wymowie okolicznych mieszkańców na Rój, co 
zaowocowało błędnym przekonaniem, że nazwa ta 
pochodzi od roju pszczół, co do dziś widać w po-
chodzącym z XVIII wieku herbie. Do roku 1977 
Rój należał do wiejskiej gminy Świerklany, został 
z niej jednak wydzielony z powodu dążenia ówcze-
snych władz Żor do posiadania na swym terenie ko-
palni węgla kamiennego i przyłączony do Żor. TG

RUBIŚ BOGUSŁAW, ur. 12 I 1925, Poznań, zm. 
19 II 1983, Kobielice. W czasie okupacji działał 
w ruchu oporu w rejonie nowosądeckim jako żoł-
nierz AK. Po wojnie aresztowany i skazany na do-
żywocie przebywał w więzieniu na Montelupich 
w Krakowie, a następnie we Wronkach. Zrehabi-
litowany i zwolniony z więzienia w X 1956 przyje-
chał do Żor i zatrudnił się w Zakładach Wytwór-
czych Urządzeń Sygnalizacyjnych na stanowisku 
mistrza, gdzie pracował do czasu przejścia na eme-
ryturę w 1981. Angażował się również w działal-
ność społeczną jako organizator szeroko pojętej 
turystyki i strażnik ochrony przyrody. Założył za-
kładowe koło PTTK i był długoletnim członkiem 
władz tej organizacji. Był także jednym z inicjato-
rów założenia TMMŻ. W pierwszym Zarządzie 
powierzono mu funkcję członka Sądu Koleżeń-
skiego. Zginął w wypadku samochodowym. JD

RUCH OPORU, pierwszą organizacją podziem-
ną w czasie II wojny światowej w okolicy Żor była 
Polska Organizacja Powstańcza, utworzona przede 

wszystkim z wychowanków średnich szkół rybnic-
kich. Pierwszymi organizatorami ruchu podziem-
nego w Żorach byli: Wilhelm Parchański, Roman 
Słupik, Karol Grodoń, Franciszek Cipcer i Paweł 
Urbanek. Związani oni byli z POP, a także z or-
ganizacją Siły Zbrojne Polski. Wilhelm Wawrzyń-
czyk związał się z Organizacją Orła Białego, któ-
rej sztab zlecił mu tworzenie konspiracyjnej siatki 
w powiecie rybnickim. Na teren ten docierali tak-
że członkowie organizacji „Ku wolności”, której 
współzałożycielem był Józef  Pukowiec. POP roz-
poczęła wydawać gazetkę „Zryw” – pismo o tym 
samym tytule wydawała organizacja „Ku Wolno-
ści”. Kilka działających organizacji podziemnych 
było stosunkowo słabo zakonspirowanych. Wa-
runki pracy konspiracyjnej były szczególnie trud-
ne wskutek przemieszania ludności polskiej i nie-
mieckiej. Ta ostatnia okoliczność sprawiła, że ge-
stapo stosunkowo szybko wpadło na trop polskie-
go podziemia. Aresztowania i obozy koncentracyj-
ne zmusiły do generalnego zrewidowania koncep-
cji ruchu oporu na Górnym Śląsku. MW

RUDA, prawy dopływ Odry o długości ok. 50 
km. Źródło rzeki znajduje się w południowej czę-
ści Żor, w pobliżu drogi prowadzącej do Jastrzę-
bia-Zdroju. Wody rzeki ze względu na zanieczysz-
czenia zaliczane są do wód pozaklasowych. Płynie 
w szerokiej dolinie. Nazwa topograficzna pochodzi 
od rudy darniowej. MW, TG

RUDZKI, kiedyś staw, dziś łąki w dzielnicy Klesz-
czów. Nazwa topograficzna wywodzi się od rudego 
koloru rdzawej wody. MW

R
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RUSS ANIELA, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
8 do 31 VIII 1990. um

RYCERZE ZAKONU JOANNITÓW, Rycerski 
Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwa-
ny popularnie joannitami, oprócz swych głównych 
siedzib w Ziemi Świętej a następnie na wyspie Ro-
dos i Malcie miał także zamki i posiadłości rozsiane 
po całej chrześcijańskiej Europie. Na terenie Ślą-
ska miał kilkanaście posiadłości, tzw. komandorii. 
W spisach braci z okresu średniowiecza wiadomo 
o dwóch postaciach, których przydomek zdaje się 
wskazywać na pochodzenie z Żor. Byli to Witko 
von Zarow, będący w 1369 komturem w Makowie 
oraz Piotr Zarow (von Zar), sprawujący w latach 
1402 – 1403 funkcję pietancjarza w komandorii 
oleśnickiej. TG

RYNEK W INTERNECIE, Od 2007 żorski 
rynek można oglądać online 24 godziny na dobę, 
dzięki kamerze internetowej ustawionej na budyn-
ku Urzędu Miasta. To, co dzieje się na żorskim ryn-
ku oglądać można po wejściu na stronę interneto-
wą Urzędu Miasta. Natomiast od 2006 w obębie 
rynku działa tzw. hot spot, bezpłatne bezprzewo-
dowe połączenie z Internetem, dzięki nadajnikowi 
także ustawione w budynku magistratu. TG

RYNKIEWICZ IVO, ur. 1970, Warszawa; malarz 
i rzeźbiarz. Żyje i tworzy w Żorach. Współtwórca 
nieformalnej grupy „Kobron”. Od 1994 porzucił 
całkowicie malarstwo na rzecz rzeźby ceramicznej. 
Kilka reprodukcji jego prac zostało opublikowa-
nych w albumie Ślad naszych pasji, wydanym przez 
Muzeum Miejskie w Żorach w 2008. TG

RYSZKIEL IRENEUSZ, radny Rady Miasta od 
30 VI 2005 do 26 X 2006. um

S
 

SABELA RYSZARD, ur. 1959, Brenna; artysta 
amator; mieszkaniec Żor od 1979; aktywny czło-
nek → Grupy Twórczej „Atelier”. Uprawia ma-
larstwo olejne, pastel, rysunek. Uczestnik → Mię-
dzynarodowych Plenerów Malarskich w Żorach. 
Kilka reprodukcji jego prac zostało opublikowa-
nych w albumie Ślad naszych pasji, wydanym przez 
Muzeum Miejskie w Żorach w 2008. TG

SABELA ZDZISŁAW, ur. 22 IV 1937, Cie-
szyn; od 1996 członek Rady Dzielnicy Korfante-

R
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Ivo Rynkiewicz

Ivo Rynkiewicz „Portrety” rzeźba, 2008 Ryszard Sabela „Roztopy” olej, 2007

Ryszard Sabela
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go w Żorach; w okresie 1996-2008 przewodniczą-
cy Zarządu Dzielnicy Korfantego; członek zało-
życiel Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” w Żo-
rach i Stowarzyszenia „Moja Dzielnica” w Żorach, 
działającego na rzecz dzieci szkolnych z dzielnicy 
Korfantego w zakresie fundowania stypendiów ję-
zykowych; członek Zarządu tego Stowarzyszenia; 
w latach 1996-2000 członek Komisji Bezpieczeń-
stwa przy Radzie Miasta Żory; od 1995 do nadal 
przewodniczący Rady Osiedla Korfantego Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Żorach. Otrzymał tytuł 
„Przyjaciel Szkoły” za współpracę ze Szkołą Pod-
stawową i Gimnazjum w dzielnicy Korfantego. bw

SADOWSKA URSZULA, ur. 11 VI 1940, Cho-
rzów; nauczycielka; dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Baranowicach; działaczka związkowa 
– członek Komitetu Założycielskiego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego reaktywowanego po 
stanie wojennym; prezes Oddziału ZNP i wice-
przewodnicząca Zarządu Sekcji Emerytów i Ren-
cistów ZNP w Żorach. Pracę pedagogiczną roz-
poczęła w 1958 w Przedszkolu nr 1 w Rybni-
ku, a po ukończeniu Studium Nauczycielskiego 
w Gliwicach pracowała w Szkole Podstawowej nr 
9 w Rowniu. W 1977 uzyskała Dyplom Kwalifika-
cji Równorzędnych Wyższym Studiom Zawodo-
wym. W 1978 powołana na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Baranowicach, które 
pełniła do czasu przejścia na emeryturę w 1989. 
Jako dyrektor zaangażowana była w wyposaża-
nie nowo budowanej szkoły w sprzęty, urządzenia 
i pomoce naukowe. Aktywna działaczka związ-
kowa – w 1983 była członkiem Komitetu Zało-
życielskiego reaktywującego działalność ZNP 
w Żorach, w latach 1986-90 prezesem Oddzia-
łu ZNP, w latach 1990-94 przewodniczącą SEiR 
ZNP, a w okresie 1994-2006 wiceprzewodniczą-
cą sekcji. Oprócz wielu nagród resortowych zo-
stała odznaczona Srebrną Odznaką Zasłużonemu 
w Rozwoju Woj. Katowickiego (1979), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1989) i Złotą Odzna-
ką ZNP (1992). BK

SALAMON-KIRSEK JANINA, kierownik Ze-
społu Obsługi Przedszkoli Miejskiego Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych UM od 1 I 1998 
do 28 XII 2007. um

SAMODZIELNY OKRĘG ŚPIEWACZY 
ŻORY, został wydzielony z okręgu rybnicko-ra-
ciborskiego 21 III 1920 jako samodzielny okręg 
zrzeszający chóry z Żor i okolicy. W skład jego 
zarządu wchodzili: Bonifacy Bałdyk jako pre-
zes, sekretarz Józef  Wyrobek i skarbnik Franci-
szek Zając. Dyrygentem okręgowym został Flo-
rian Leśnik, który do plebiscytu w 1921 kierował 
osobiście wszystkimi chórami okręgu. Do okręgu 
żorskiego należały następujące chóry: „Triumf ” 
Warszowice, założony 7 III 1920, „Paderewski” 
Mościska, zał. 6 V 1920, „Feniks” Żory, zał. 23 
VI 1912, „Harmonia” Kryry, zał. 14 III 1920, „Ju-
trzenka” Rogoźna, zał. 21 III 1920, „Jutrzenka” 
Suszec, zał. 25 III 1920, „Cecylia” Bzie, zał. 12 V 
1920, „Jedność” Osiny, zał. 5 IV 1920, „Harmo-
nia” Szeroka, zał. 5 IV 1920, „Gwiazda” Rój, zał. 
11 IV 1920, „Cecylia” Pielgrzymowice, zał. 12 IV 
1920, „Harmonia” Rowień, zał. 7 III 1920, „Ce-
cylia” Palowice, zał. 25 IV 1920, „Polonia” Krzy-
żowice, zał. 9 V 1920, „Polonia” Golasowice, zał. 
7 VI 1920, „Gwiazda Wolności” Zgoń i chóry 
w Rudziczce, Zazdrości, Świerklanach Górnych 
i Pawłowicach. W VI 1920, w ramach przygoto-
wań do V Zjazdu Śpiewaczego, dyrygent okręgo-
wy Florian Leśnik zorganizował w Kleszczowie 
generalną próbę wszystkich chórów okręgu. Przy-
było na nią 800 śpiewaków i próba stała się świę-
tem polskiej pieśni w Żorach. W okresie plebiscy-
tu członkowie chórów wchodzili w skład lokal-
nych komitetów plebiscytowych, a po plebiscycie 
działalność polityczna okręgu śpiewaczego osła-
bła. Ustała praca w kilkunastu chórach, dlatego 
też w 1926 Samodzielny Okręg Śpiewaczy Żory 
został rozwiązany. BK

SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZA-
NIA, w XI 2007 Żory zostały laureatem konkur-
su Samorządowy Lider Zarządzania 2007 – usługi 

Julian Samulowski Edgard Edison Sanchez Moyano Maria Sawicka
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społeczne w dziedzinie kultury za projekt „Zinte-
growany Plan Rozwoju – Projekty kulturoznaw-
czo-edukacyjne – nowoczesna forma działalno-
ści muzeum”. Konkurs jest organizowany przez 
Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związ-
kiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiej-
skich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lo-
kalnych i Regionalnych. Patronat nad projektem 
sprawuje Ambasada Norwegii. TG

SAMULOWSKI JULIAN, ur. 25 V 1890, Gietrz-
wałd na Warmii, zm. 8 XI 1940, KL Mauthausen-
Gusen; organista; dyrygent chóru. Jego ojciec An-
drzej był znanym działaczem warmińskim, zało-
życielem „Gazety Olsztyńskiej”, poetą i jedynym 
polskim księgarzem na Warmii. Julian kształcił się 
w szkole muzycznej w Świętej Lipce, następnie 
w konserwatorium w Berlinie. Był uczniem Felik-
sa Nowowiejskiego. W czasie studiów często za-
stępował swego mistrza w dyrygowaniu chórem, 
a także w graniu na organach w kościele. Studia 
ukończył w 1913. W poszukiwaniu pracy przyje-
chał na Śląsk, skąd pochodziła jego matka Marta 
z d. Nowacka, urodzona w Mikołowie. W tym sa-
mym roku rozpoczął pracę w Żorach jako orga-
nista i dyrygent chóru kościelnego. Tam poznał 
swoją przyszłą żonę, Gertrudę König. Po I wojnie 
światowej, podczas której został wcielony do woj-
ska, wrócił do Żor, gdzie w I 1919 objął dyrygen-
turę chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Feniks”. 
Przejściowo przebywał w areszcie (22 II-20 VIII 
1919) za rozbicie zebrania niemieckiej organizacji 
„Verband zum Schütze Oberschlesiens” razem ze 
swoim szwagrem Bonifacym Bałdykiem, ówcze-
snym prezesem TŚ „Feniks”. Decyzją sądu zostali 
osadzeni w ciężkim więzieniu w Brzegu. Po 6 mie-
siącach, w VIII 1919, wrócił z więzienia i znowu 
zaangażował się w działalność polskich organiza-
cji. Jesienią 1919 wyjechał na Warmię do Gietrz-
wałdu, gdzie brał udział w reaktywowaniu Towa-
rzystwa Ludowego. Następnie uczęszczał na kurs 
dla agitatorów plebiscytowych w Warszawie. W II 
1920 Związek Polskich Kół Śpiewaczych w Byto-
miu mianował go naczelnym dyrygentem związ-
kowym. Następnie organizował zjazdy kół śpie-
waczych okręgu opolskiego i wodzisławskiego. 
Doprowadził do końca prace przy organizowa-
niu I Ogólnośląskiego Zjazdu Kół Śpiewaczych 
we współpracy z Wydziałem Kulturalno-Oświa-
towym PKPleb. w Bytomiu zorganizował pierw-

szy kurs chórmistrzów na Śląsku. W 1921 zo-
stał powołany na stanowisko dyrygenta orkiestry 
plebiscytowej. Brał czynny udział w III powsta-
niu śląskim. Po powstaniu, ze względów rodzin-
nych, podjął pracę w Dyrekcji Kolei Państwo-
wych w Katowicach jako kapelmistrz, a następnie 
w Królewskiej Hucie (Chorzowie) jako organi-
sta. W 1922 był dyrygentem orkiestry w kopalni 
„Knurów” i skomponował muzykę do dwóch sta-
cji Bożego Ciała oraz utwór „Wycieczka”, który 
był pieśnią popisową I Wszechpolskiego Zjazdu 
Kół Śpiewaczych w Warszawie. Jako dyrektor ar-
tystyczny Związku Śląskich Kół Śpiewaczych był 
również inicjatorem działalności wydawniczej 
Związku i utworzenia Śląskiej Biblioteki Muzycz-
nej. W latach 1922-29 pracował jako organista. 
Uczył również muzyki w gimnazjum w Rybni-
ku. Do wybuchu II wojny światowej był urzęd-
nikiem i kapelmistrzem w Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych w Katowicach i jednocześnie 
dyrygentem chóru „Feniks” w Żorach. W tym 
czasie skomponował utwory dla dwóch dalszych 
stacji Bożego Ciała. Opracował też wiele pieśni 
religijnych i okolicznościowych, które były śpie-
wane przez śląskie chóry. Na początku okupacji 
niemieckiej, w V 1940, został aresztowany przez 
gestapo i osadzony w KL Dachau, skąd przewie-
ziono go do obozu w Mauthausen-Gusen, gdzie 
zmarł.
Skomponował m.in. takie utwory jak: Przed tak 
Wielkim Sakramentem oraz W Sakramencie Utajo-
ny i 4 kolędy wydane przez Związek Kół Śpie-
waczych. Był autorem wspomnianych już pieśni 
do czterech stacji Bożego Ciała, które w całości 
wykonane były tylko jeden raz przez chór w 1939. 
Ponadto opracował utwory na chór i orkiestrę np. 
W mogile ciemnej, Zmarły człowiecze i Witaj, Królowo 
Nieba. JD

SANCHEZ EDI, właśc. Edgard Edison San-
chez Moyano, ur. 11 V 1972, Bogota, Kolumbia. 
Muzyk latynoski, od 2005 mieszkający w Żorach. 
Związany muzycznie z klubem Spinoza, gdzie 
koncertuje co czwartek. TG

SAWICKA MARIA, radna Rady Miasta od 30 XI 
2006 do nadal. um

SĄD REJONOWY W ŻORACH, prace przy 
budowie Sądu Rejonowego zlokalizowanego przy 
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alei Zwycięstwa rozpoczęły się 12 VI 2001. Pro-
wadziła je żorska firma „Voyage”. Budynek sfi-
nansowany został w całości przez władze miasta 
jako Budynek Użyteczności Publicznej, który po 
utworzeniu Sądu Rejonowego został przekaza-
ny Ministerstwu Sprawiedliwości. Jednopiętrowy 
gmach sądu ma 3400 m² powierzchni użytkowej 
i mieści 9 sal rozpraw. Spełnia wszelkie wymogi 
nowoczesnego sądu: osobne wejścia dla podsąd-
nych i widowni, pomieszczenia aresztu, system 
kamer zabezpieczających cały budynek, alarmy 
na salach sądowych i w sędziowskich gabinetach. 
Jest przewidziany dla wydziałów cywilnego, kar-
nego, rodzinnego i nieletnich, pracy, ksiąg wieczy-
stych i grodzkiego. Odbiór techniczny budynku 
rozpoczął się 25 VI 2002, oficjalnie zaś oddany 
został do użytku 15 VII 2002. W drugiej połowie 
2002 pracowały tam żorskie Roki Sądowe, czyli 
zamiejscowy wydział Sądu Rejonowego w Rybni-
ku. Oficjalne rozporządzenie Ministra Sprawiedli-
wości o utworzeniu Sądu Rejonowego w Żorach 
ukazało się w Dzienniku Ustaw z 31 X 2002, uro-
czyste zaś rozpoczęcie działalności odbyło się 3 I 
2003. BK

SĄDOWNICTWO W OKRESIE LAT 1922-
1939, po włączeniu części wschodniej Górnego Ślą-
ska do II RP w ramach autonomicznego wojewódz-
twa śląskiego rozpoczęto budowę polskiego sądow-

nictwa. Na miejscu dawnego sądownictwa pruskie-
go zastosowano nowy podział. W Żorach utwo-
rzono Polski Sąd Powiatowy. Pierwszym preze-
sem sądu w Żorach został przybyły na polski Gór-
ny Śląsk sędzia Ginia. Pełnił swoją funkcję do VIII 
1925. Zastąpił go →Ludwik Rompolt, który wcze-
śniej pracował w Sądzie w Rybniku. W 1927, prócz 
sędziego, w palcówce żorskiej pracowało 8 osób. 
W 1926 utworzono drugi etat sędziowski w Żorach. 
Zmieniono również strukturę sądownictwa. Po-
wstały wówczas wydziały Sądu Okręgowego w Ka-
towicach. Wydział Sądu Okręgowego w Rybniku 
obejmował sąd Powiatowy w Żorach. W 1936 sę-
dzia i prezes sądu w Żorach Ludwik Rompolt od-
szedł na inną placówkę, a zastąpił go Adam Hanik 
aż do 1939, gdy zlikwidowano polskie sądownictwo 
po zajęciu Żor przez III Rzeszę Niemiecką. MW

SCENA „NA STARÓWCE”, historia tego kina 
w Żorach sięga lat 50. XX w. Wybudowania kina 
z prawdziwego zdarzenia domagało się żorskie 
społeczeństwo od wielu lat. Wprawdzie od 1951 
istniało kino w byłym poniemieckim sklepie, w któ-
rym mieściło się 60 osób, ale wyświetlano w nim fil-
my wyłącznie na taśmach 16 mm. MRN ustaliła, 
że najodpowiedniejszym miejscem na budowę kina 
byłoby zagospodarowanie placu w centrum mia-
sta, na ruinach zburzonej synagogi. W 1957 powo-
łano komitet budowy kina w składzie: przewodni-

Siedziba Sądu Rejonowego przy al. Jana Pawła II
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czący: Zbigniew Burkot, zastępcy: Stefania Chmie-
lewska oraz Alojzy Dudek, Władysław Gliński, Jo-
achim Kominek, Franciszek Pniak. Projekt budo-
wy, jak na ówczesne warunki, przewidywał bardzo 
funkcjonalne kino: duży holl kasowy, poczekalnię 
z bufetem, salę widowiskową na 450 miejsc z bal-
konem. Budowę ukończono w rekordowym tem-
pie 2 lat i 4 miesięcy. Obiekt oddano w dzierża-
wę Wojewódzkiemu Zarządowi Kin „Silesia-Film” 
w Katowicach.
Już w II 1959 kino pod nazwą „Znicz”, wyposażo-
ne we wszystkie potrzebne sprzęty, zostało oddane 
do użytku społeczeństwa. Uroczyste otwarcie od-
było się 5 II 1959. Filmem, który zapoczątkował 
działalność kina w naszym mieście było angielskie 
dzieło Kurier carski. Przez ponad 30 lat zarząd-
cą kina była „Silesia-Film” z Katowic, firma, któ-
ra zatrudniała wszystkich pracowników kina, czu-
wała nad repertuarem, jak również była w tamtych 
czasach jednym z największych dystrybutorów fil-
mowych w Polsce. W 1991 prywatna firma z Żor, 
którą reprezentowali Alicja Kowalska i Jerzy Do-
magała, przejęła kino z rąk „Silesi”, zmieniając tym 
samym nazwę kina na „VEGA”.
Lata 90. w kinie były najlepszym czasem pod wzglę-
dem frekwencji. To właśnie wtedy powstały wielkie 
superprodukcje: Park Jurajski, Titanic, Ogniem i mie-
czem, Pan Tadeusz, Młode wilki to tylko kilka przykła-
dów, które w naszym mieście cieszyły się ogrom-

ną frekwencją. Nic, co dobre, nie trwa wiecznie. 
Przyszedł rok 2000, nastała era DVD i kompute-
rów, które wyparły kina, jakby tego było mało, za-
częły powstawać sieci multipleksów z wieloma sa-
lami kinowymi. Małe kino w mieście przestało być 
atrakcją i w 2003 straciło następnego właściciela. 
W IV 2003 żorskie władze podjęły decyzję o prze-
jęciu kina i w maju już pod skrzydłami Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Żorach kino reaktywowało 
się pod nazwą Kino „Na Starówce”. W rok później 
miasto zaczęło starać się o środki unijne na prze-
budowę budynku. Efektem działań był rozpoczęty 
w 2007 remont w ramach projektu „«Scena na Sta-
rówce» w Żorach: rozbudowa i modernizacja pu-
blicznej infrastruktury kulturalnej”. Zadanie inwe-
stycyjne zakończono we wrześniu tego roku i po-
nownie zmieniono nazwę kina na wspomnianą 
już „Scenę na Starówce”. Nawiązuje ona do wie-
lofunkcyjności obiektu, bowiem oprócz wyświetla-
nia filmów, odbywają się tu koncerty, przedstawie-
nia teatralne, kabarety i inne widowiska. Obiekt wy-
posażony został w wysokiej klasy sprzęt projekcyj-
ny i aparaturę nagłaśniającą. Uroczysta inaugura-
cja „Sceny na Starówce” miała miejsce 27 IX 2008. 
Na uroczystość przybyli zaproszenie goście, m.in. 
Prezydent Miasta Żory, Dyrektor MOK, Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wojewoda Śląski. 
Impreza rozpoczęła się projekcją filmu T. Bagiń-
skiego Sztuka spadania. Główną atrakcją wieczoru 

Scena „Na Starówce” - stan po remoncie generalnym
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była operetka Księżniczka Czardasza w wykonaniu 
artystów Gliwickiego Teatru Muzycznego. Obecną 
kierowniczką obiektu jest Jolanta Hrycak.
Żorskie kino może pochwalić się znakomitym re-
pertuarem. Wyświetla się w nim światowe produk-
cje, ale ze względu na rosnącą konkurencję w po-
staci multipleksów rozszerzono repertuar kina o fil-
my bardziej ambitne, wprowadzono seanse Małej 
Akademii Filmowej i słynne już „Czwartki kone-
sera”, które do dziś cieszą się dużą popularnością. 
To właśnie na tych seansach można poczuć magię 
prawdziwego kina, które nie ulega chwilowym mo-
dom i wszechogarniającej komercji. JH

SCHIMONSKY GOTFRYD LEOPOLD 
VON, ur. 1695, zm. III 1763, Żory; proboszcz 
żorski w latach 1729-63. Był synem Ludwika Got-
fryda von Schimonsky. Otrzymał niższe świece-
nia kapłańskie we Wrocławiu w 1715. Odbył stu-
dia w Rzymie. Uzyskał doktorat z teologii. W 1718 
został kapelanem w Koszęcinie. Następnie prze-
niesiony na probostwo w Starym Koźlu (1721), od 
1725 w Łubowicach. W I 1729 uzyskał probostwo 
w Żorach i równocześnie objął urząd archiprezbi-
tera żorskiego. Miał problemy finansowe. Pożyczył 
pieniądze, których nie był w stanie spłacić. Jego 
długi musiał spłacać poprzedni pleban Mazurek. Za 
rządów Schimonskiego ustanowiono wiele funda-
cji, a w 1759 ustawiono w kościele 14 stacji Drogi 
Krzyżowej. Długie rządy Schimonskiego zakończy-
ły się udarem mózgu i śmiercią. W ostatnich latach 
życia całe gospodarstwo plebańskie zostało mocno 
zaniedbane, co mogło być spowodowane chorobą 
proboszcza. MW

SCHMIDT ANDRZEJ, ur. 28 XI 1956, Biel-
sko-Biała; od 2000 sekretarz miasta (dodatkowo 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością); 
w latach1992-2000 Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Kultury Urzędu Miasta Żory. W okresie pełnienia 
funkcji naczelnika koordynował pracę przedszkoli 
i szkół podstawowych, a później ponadpodstawo-
wych przejmowanych przez gminę jako organ pro-
wadzący te jednostki. W tym okresie nastąpiło wie-

le zmian w sieci szkół i przedszkoli. Współtwórca 
nowej sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w trakcie prowadzonej refor-
my oświaty. Współtwórca i współorganizator wie-
lu imprez kulturalnych na terenie miasta. W okre-
sie pełnienia funkcji wspomagał prezydenta miasta 
w efektywnej organizacji urzędu miasta, jego wize-
runku, zdobywaniu laurów potwierdzających pracę 
urzędu na wysokim poziomie. Jako Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością był 
odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie systemu 
jakości w urzędzie na bazie europejskiej normy ISO 
9001:2000, a później ISO 9001:2008. bw

SCHMIDT DOROTA, radna Rady Miasta od 24 
II 2000 do 10 X 2000 i od 15 I 2004 do 26 X 2006.um

SCHNEIDER MICHAŁ, ur. 22 IX 1772, Żory, 
zm. 18 VI 1837; ksiądz. Kształcił się w Gimna-
zjum Zakonnym w Rudach w latach 1784-89. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 1796. Był wikarym 
w Ostrzeszowie, Starych Koziegłowach, a następ-
nie proboszczem w Pyskowicach. Z początkiem V 
1808 został proboszczem parafii rybnickiej. Jego 
staraniem zbudowano w latach 1820-21 nowy, 
murowany budynek probostwa w Rybniku przy 
obecnej ul. Księdza Brudnioka. Piastował również 
urząd dziekana dekanatu żorskiego. Zmarł na udar 
serca. JD

SCHOLA CANTORUM SARIENSIS, Męska 
Schola Liturgiczna przy parafii pw. św. św. Aposto-
łów Filipa i Jakuba w Żorach powstała 24 I 2005 
z inicjatywy organistów parafii. Działa w ramach 
struktur Stowarzyszenia Artystycznego „Żory” 
pod kierunkiem → Ewy Dyrdy. Liczy 15 człon-
ków. Głównym celem Scholi jest prowadzenie 
wszelkich śpiewów liturgicznych, zaznajamianie 
wiernych z ich bogactwem oraz zachęcanie do ak-
tywnego uczestnictwa w liturgii. W swoim reper-
tuarze posiada liczne utwory religijne, pieśni cho-
rałowe wykonywane po łacinie, części stałe Mszy 
Świętej, m.in. z Mszy De Angelis i Orbis Facto, 
szeroką gamę utworów chorału gregoriańskie-

Andrzej Schmidt Dorota Schmidt Johanna Maria Schymalla-Globisch
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go oraz pieśni z okresu renesansu i klasycyzmu 
i utwory współczesnych kompozytorów. Oprócz 
wypełniania zadań liturgicznych prowadzi działal-
ność koncertową. Stale współpracuje z chórem → 
Canticum Novum z parafii pw. św. Brata Alberta 
w Żorach oraz z żorską artystką sopranistką → 
Dagmarą Świtacz. BK

SCHOLZ JAKUB, mieszczanin żorski; członek 
rady miejskiej. Zapewne był burmistrzem po Je-
rzym Wrzeszczu. Sprawował władzę w XII 1662, 
gdy znalazł się w gronie pełnomocników miasta 
w komisji mającej rozstrzygnąć kwestię długów, 
które miasto posiadało względem rożnych instytu-
cji jako efekt klęsk wojny trzydziestoletniej. Zapew-
ne był burmistrzem, gdy wiosną 1661 pożar spalił 
część miasta. Urząd burmistrza przestał pełnić naj-
później wiosną 1663. MW

SCHOLZ MARCIN, ur. ?, zm. 11 V 1702, Żory; 
burmistrz; mieszczanin żorski; członek rady miej-
skiej. Zapewne był synem byłego burmistrza Jaku-
ba Scholza. Objął urząd prawdopodobnie w koń-
cu 1697. Nie są znane jego losy jako burmistrza. 
Miał w mieście grupę niechętnych mu mieszczan, 
w tym Adama Hoka. W dniu pamiętnego pożaru 
11 V 1702 burmistrz przybył na ratusz, by tarować 
mienie miejskie. Znalazł się w pułapce. Na pomoc 

pospieszył mu jego adwersarz Adam Hok. Obaj 
zaczadzili się śmiertelnie w korytarzu ratuszowym, 
gdy belki zablokowały wyjście na rynek. MW

SCHRONY PRZECIWLOTNICZE, pomiesz-
czenia wybudowane w celu ochrony ludności przed 
bombardowania lotniczymi w wypadku konfliktu 
zbrojnego. Pierwsze wybudowali Niemcy w czasie 
okupacji, m.in. w rejonie dworca kolejowego. Naj-
nowszy schron pochodzi z lat 70 XX wieku, wybu-
dowany został na terenie ówczesnej kopalni ZMP. 
Przystosowany został do obrony ukrytych w nim 
ludzi w czasie ataku jądrowego.  TG

SCHYMALLA-GLOBISCH JOHANNA MA-
RIA, ur. 9 XII 1919, Żory; malarka, uczennica in-
nego żorskiego artysty, prof. → Fritza Augusta 
Bimlera. Lekcje portretu pobierała u niego w 1943 
w Chorzowie, przygotowując się do podjęcia stu-
diów w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. 
Zamiast na studia trafiła jednak na roboty przy-
musowe. Po wojnie utrzymywała się z tworzenia 
wszelkiego rodzaju prac graficznych na zlecenie 
mieszkańców miasta. W wolnych chwilach two-
rzyła szkice i akwarele Żor i okolic. Po śmierci 
matki w 1977 wyjechała do Niemiec i zamieszkała 
w Leipheim nad Dunajem. Wystawy jej obrazów 
urządzone zostały w Leipheim oraz w Dorsten 
w Niemczech, zaś w Polsce można je było oglą-
dać w 1993 w Żorach oraz w 2003 w Starogardzie 
Gdańskim. Spora kolekcja obrazów jej autorstwa 
(portrety, akwarele przedstawiające Żory) została 
przez nią przekazana do Żor i stanowi w tej chwi-
li własność → Muzeum Miejskiego. Kilka repro-
dukcji jej prac zostało opublikowanych w albumie 
Ślad naszych pasji, wydanym przez Muzeum Miej-
skie w Żorach w 2008. TG

Johanna Maria Schymalla-Globisch „Żory zimą” 
akwarela, 1950

Johanna Maria Schymalla-Globisch „Portret rolnika”  
węgiel i akwarela, 1943
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Sekcja motorowa - zawody w latach 70 XX wieku

SEGREGACJA ODPADÓW, ekologiczną se-
lektywną zbiórkę odpadów rozpoczęto w mie-
ście w latach 90. Początkowo w każdej dzielni-
cy miasta zorganizowano placyki do selektywnej 
zbiórki odpadów, na których umieszczono kon-
tenery dla różnego rodzaju odpadów – szkła czy-
stego i kolorowego, plastiku, metalu i makulatu-
ry. Od II 2001 rozpoczęto zbieranie zużytych ba-
terii do 29 specjalnych kontenerów umieszczo-
nych w budynkach urzędu miasta, a także szkół 
i administracji spółdzielni mieszkaniowych. Od 
IX 2001 wprowadzono sondażową selektywną 
zbiórkę „u źródła”, czyli bezpośrednio od po-
szczególnych gospodarstw domowych. Miesz-
kańcy segregowali poszczególne rodzaje odpa-
dów do wydawanych im bezpłatnie specjalnie 
oznaczonych worków. Sondaż objął dwie dziel-
nice: Zachód i Baranowice, zaś w 2002 dziel-
nice Zachód, Śródmieście i 700 - lecie. W wy-
niku analizy sondażu, od 2004 zbiórka „u źró-
dła” na stałe objęła wszystkie dzielnice z prze-
wagą zabudowy jednorodzinnej. TG

SEIDL JERZY, podporucznik; sanitariusz; stu-
dent medycyny z Krakowa. Podczas III powsta-
nia śląskiego był lekarzem pułkowym w 2 (13) 
żorskim Pułku Piechoty Wojsk Powstańczych 
(od 9 V 1921). JD

SEKCJA MOTOROWA, pionierami sportu mo-
torowego w Żorach byli Rudolf  Ździebło, Stani-
sław Jagielski, Izydor Wieczorek, Alojzy Kumor 
oraz inż. Paweł Bartecki, zwany przez swą brawu-
rową jazdę „Latającym Holendrem”. Zawodnicy ci 
zrzeszeni byli od 1928 w sekcji motorowej przy To-
warzystwie Cyklistów, której celem było organizo-
wanie wycieczek i imprez rajdowo-motocyklowych. 
W VII 1929 powierzono jej organizację zlotu mo-
tocyklistów dwunastu śląskich sekcji motorowych.
Wybuch wojny przerwał działalność sekcji. Po II 
wojnie światowej przedwojenni śląscy entuzjaści 
tego sportu reaktywowali działalność sekcji, któ-
ra początkowo występowała w ramach Rybnickie-
go Klubu Motorowego, a następnie w sekcji moto-
rowej przy Rybnickiej Fabryce Maszyn. Sekcja żor-
ska liczyła wówczas 82 członków. W 1951 zadecy-
dowano o kontynuowaniu dotychczasowej działal-
ności sekcji motorowej w oparciu o Koło Zrzesze-
nia Sportowego „Stal” przy Odlewni Żeliwa w Żo-
rach. Wybrano kierownictwo sekcji, na czele któ-
rego stanął Edmund Gebel, jego zastępcą został 
Alojzy Buchalik, sekretarzem Serafin Lepich, kapi-
tanem sportowym Józef  Bartecki, skarbnikiem Li-
nus Krela, gospodarzem Walenty Kołodziejczyk. 
W 1955 na skutek reorganizacji zrzeszeń sekcja zo-
stała wcielona do Terenowego Klubu Sportowego 
„Kolejarz” w Żorach. Do sekcji zgłaszali się mło-
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dzi ludzie, którzy pod okiem trenerów wyrasta-
li na dobrych zawodników. Brali oni potem udział 
w różnych zawodach na szczeblu rejonowym oraz 
w okręgu katowickim, zdobywając w 1955 2. miej-
sce we współzawodnictwie pomiędzy sekcjami 
tego okręgu. Wielkim talentem w tych latach był 
Joachim Muszalik, który uczestnicząc w 1966 w raj-
dzie strefowym, zdobył 1. miejsce. W 1977 w Ki-
cinie koło Poznania, w zawodach o Puchar Polski, 
żorscy zawodnicy, którzy reprezentowali jednocze-
śnie okręg katowicki, zajęli 1. miejsce w punktacji 
klubowej, zaś w klasyfikacji generalnej indywidual-
nie 2. miejsce przypadło Zenonowi Górce. Przez 
wiele lat zawodnicy sekcji zaliczani byli do czołów-
ki krajowej, np. Wiktor Górka, który zdobył licencję 
sportową I klasy seniora. W 1991 sekcja motoro-
wa przechodziła pod patronat Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Żorach. Po okresie dobrej pas-
sy w latach 90. ubiegłego wieku w działalności sek-
cji nastąpił regres. Złożyło się na to wiele przyczyn, 
m.in. zmieniło się kierownictwo sekcji: A. Buchali-
ka zastąpił na tym stanowisku Włodzimierz Kuty-
ło. Z sekcji odeszli też czołowi zawodnicy. Młodzi 
zawodnicy nie byli w stanie dorównać ich poprzed-
nikom. Wprawdzie uczestniczyli jeszcze w zawo-
dach o Puchar Polski i zawodach rejonowych, jed-
nak nie zdobyli w nich znaczących lokat i w kon-
sekwencji zaprzestano zgłaszania sekcji do zawo-
dów ogólnopolskich i okręgowych. To spowodo-
wało skreślenie w 2002 żorskiej sekcji motorowej 
z listy członków PZMot. MW

SENDECJUSZ ANDRZEJ FRANCISZEK, 
ur. 31 X 1614, Mikołów, zm. 1679, Racibórz; pro-
boszcz żorski; absolwent Seminarium Duchowne-
go w Nysie – tam otrzymał święcenia kapłańskie. 
W 1643 został kanonikiem kolegiaty raciborskiej, 
a od 1652 był proboszczem w Żorach, gdzie zara-
zem pełnił obowiązki dziekana. Niedługo potem 
zrzekł się probostwa w Żorach, ponieważ obrano 
go prałatem i kantorem w kolegiacie raciborskiej. 
W 1660 został kustoszem w kolegiacie i sprawował 
duszpasterstwo Polaków w Raciborzu. Od 1655, 
przez blisko 25 lat, był prokuratorem (gospoda-
rzem) Bractwa Literackiego w Raciborzu. Oprócz 
tych zajęć i godności piastował jeszcze urząd komi-
sarza biskupiego przy wizytacjach generalnych die-
cezji wrocławskiej, był też książęco-biskupim ko-
misarzem na Śląsku Cieszyńskim. W 1671 w Raci-
borzu wyznaczył pewien fundusz na uczenie żaków 

szkolnych muzyki chóralnej i figuralnej. Złożył 
w magistracie w Gliwicach 100 talarów, a odsetki 
wynoszące 6% przeznaczył do rozdzielania między 
muzyków i śpiewaków, aby śpiewali w każdy piątek 
podczas mszy św. litanię. Własnym kosztem ufun-
dował w kolegiacie raciborskiej ołtarz św. św. Pio-
tra i Pawła oraz chrzcielnicę z czarnego marmuru. 
Na świece i świeczniki pająkowe w chórze fundo-
wał 200 talarów, na ulepszenie stołowania wikarych 
kolegiaty wyznaczył fundusz 1000 talarów, na od-
prawianie mszy św. za dusze zmarłych księży, rezy-
dentów i wikarych kolegiaty w rocznicę ich zgonu 
wyznaczył 500 talarów, zakupił dla kolegiaty kosz-
towny ornat i 2 dalmatyki za 300 talarów, odrestau-
rował kaplicę św. Barbary, uposażył ją funduszem 
200 talarów, i w tej kaplicy został pogrzebany. JD

SICHERHEITSVEREIN, związek, ew. Straż 
Bezpieczeństwa; 200-osobowy oddział parami-
litarny, powołany decyzją Rady Miejskiej i Ma-
gistratu 25 III 1848. Powodem jego powołania 
była groźba rozruchów wśród okolicznej ludności 
wiejskiej i uboższych warstw żorskich mieszczan 
spowodowana głodem i → epidemią tyfusu gło-
dowego, jak i agitacją rewolucyjną wynikłą w na-
stępstwie wydarzeń Wiosny Ludów na terenie ca-
łych Niemiec. Stan oddziału wynosił 200 osób. 
Jego dowódcą został porucznik rezerwy von Pel-
chrzym, były burmistrz Żor, zaś jego zastępcami 
Wojski i Reisner. Niższymi dowódcami zostało 8 
radnych miejskich i urzędników magistrackich. Po 
mieście przez cały czas krążyły 20-osobowe pa-
trole. Początkowo były one słabo uzbrojone. Do-
piero po rozruchach ulicznych, do których doszło 
w trakcie podziału zboża na początku V 1848, 
burmistrz Lipiński wraz z naczelnikiem policji 
Bertramem sprowadzili dla oddziału 50 karabi-
nów wraz z amunicją i lance z magazynów twier-
dzy w Koźlu. W VI 1849 władze wojskowe zażą-
dały zwrotu wypożyczonego uzbrojenia. Po jego 
oddaniu i w związku z uspokojeniem nastrojów 
ludności, oddział najprawdopodobniej został roz-
wiązany. TG

SIŁOWNIA POD CHMURKĄ I PARK LINO-
WY, miejsca aktywnego wypoczynku istniejące od 
2010 na terenie → Parku Cegielnia. W parku lino-
wym powstała wieża linowa o wysokości 6 metrów, 
montowane są (lato 2010) kolejne elementy parku. 
Z kolei siłownia składa się z 28 stanowisk wyposa-
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Siłownia „Pod chmurką” w parku „Cegielnia”

Park linowy przy ul. Folwareckiej

SIŁOWNIA POD CHMURKĄ I PARK LINOWY
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żonych w specjalne urządzenia do ćwiczeń fizycz-
nych. Na każdym z nich umieszczona jest instrukcja 
obsługi. Obejmujący 900 metrów kwadratowych 
teren siłowni jest oświetlony i monitorowany.  TG

SIEMIENIEC KATARZYNA, prezes Zarządu 
Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej od 18 XII 
2002. um

SIEMIENIEC TOMASZ, ur. 7 XI 1972, Ryb-
nik; mieszkaniec Żor; dziennikarz; absolwent Wy-
działu Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego; 
reporter Radia Katowice oraz Programu 1. i 3. 
Polskiego Radia; dziennikarz → „Gazety Żor-
skiej”, a następnie „Dziennika Zachodniego”, 
w którym redagował dodatek poświęcony Żorom. 
Od I 2009 redaktor naczelny miesięcznika bran-
żowego „Jastrzębski Węgiel”. TG

SIENKIEWICZ WŁADYSŁAW, ur. 27 VII 
1941, Kostopol; w okresie 11 XI 1992-28 XII 
2006 Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Mia-
sta Żory, wcześniej, w okresie 10 VIII 1992-10 XI 
1992 p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji. W cza-
sie jego pracy w Urzędzie Miasta Wydział Inwe-
stycji nadzorował i rozliczał realizację następu-
jących większych zadań inwestycyjnych: budowę 
uzbrojenia podziemnego oraz nowych nawierzch-
ni ulic i rynku na Starym Mieście wraz z oświetle-
niem, budowę ul. Stodolnej, al. Niepodległości, ul. 
Huloki z rondem, dróg na Kleszczówce w Cen-
trum Usług Ogólnomiejskich, ronda przy Policji, 
na al. Wojska Polskiego i na ul. Kościuszki, uzbro-
jeń terenu i budowę dróg na terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Baranowicach 
i na Wygodzie oraz budownictwo jednorodzinne 
na os. Kłapczyka II, budowę budynku dydaktycz-
nego i sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej 
nr 11 w dzielnicy Sikorskiego, Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej, sal gimnastycznych dla Szkoły 
Podstawowej nr 1 na Kleszczówce, w Rogoźnej 
i w Rowniu, budynku Sądu Rejonowego, budynku 
ginekologii i położnictwa przy Szpitalu Miejskim, 
Hali Sportowej przy ul. Folwareckiej, general-

ny remont basenu krytego, budowę windy i klat-
ki schodowej w budynku Urzędu Skarbowego 
i Urzędu Miasta, budowę monitoringu miasta. bw

SIEROSŁAWSKI JAN, ur. ?, zm. 6 I 1930; dy-
rektor Gimnazjum i Liceum w Żorach w latach 
1928-30; nauczyciel łaciny. MW

SIKORA MARIA, dyrektor Przedszkola nr 5 
w latach 1990-91. um

SIKORA PIOTR BORYS, ur. 1975, Kierownik 
Zespołu Rozwoju i Promocji Miasta UM od 1 IX 
2003 do 31 V 2004; w okresie 2000-04 członek 
zespołu audytorów wdrażających i utrzymujących 
w UM system ISO 9001:2000. Jako Kierownik 
Zespołu ds. Rozwoju i Promocji rozpoczął z Ze-
społem pracę nad pozyskiwaniem zewnętrzne-
go finansowania modernizacji drogi DK-81 (na-
wierzchnia betonowa) i realizacji kanalizacji sa-
nitarnej na terenie miasta z Funduszu Spójno-
ści. Ponadto prowadził prace koncepcyjne doty-
czące nowych produktów miejskich: modernizacji 
targowiska przy ul. Folwareckiej oraz rozbudowy 

Piotr Sikora „Mikrokosmos”

Władysław Sienkiewicz Piotr Borys SikoraTomasz Siemieniect
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krytego basenu. Od 2004 specjalista ds. rozwoju 
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej; 
zajmuje się m.in. zagospodarowywaniem terenów 
KSSE  - w tym żorskimi Polem Warszowice i Po-
lem Wygoda - inwestycjami przemysłowymi gene-
rującymi nowe miejsca pracy. Twórca koncepcji 
Intermentoringu, realizowanego wspólnie z Żor-
ską Izbą Gospodarczą w ramach programu EQU-
AL i wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości na poziomie ogólnopolskim. 
Od 2005 równolegle zajmuje się również fotografi-
ką komercyjną i artystyczną, jest twórcą charaktery-
stycznych fotografii Żor, zakorzenionych w świa-
domości mieszkańców. Jego zdjęcia wykorzystywa-
ne są na całym świecie przez szeroko rozumianą 
branżę reklamową oraz medialną (m.in. największe 
polskie portale internetowe, okładki płyt i książek 
itd). Zdobywca kilku nagród i wyróżnień fotogra-
ficznych: zarówno na poziomie lokalnym jak i kra-
jowym oraz zagranicznym, m.in. I miejsce w kon-
kursie „Żory w obiektywie” w 2010. bw

SIRDAK ALINA, dyrektor Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w latach 2001-03. um

SIWICKA MARIA, dyrektor Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w latach 
1992-95. um

SKAPCZYK EDMUND, ur. 10 VI 1930; dłu-
goletni pracownik Zakładów Wytwórczych Urzą-
dzeń Sygnalizacyjnych w Żorach; wzorowy or-
ganizator pracy i racjonalizator. Położył wielkie 
zasługi w skracaniu cykli remontowych z jedno-
czesną oszczędnością materiałów. Działacz spo-
łeczny i polityczny; organizator czynów społecz-
nych na rzecz środowiska. Odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużonemu 
w Rozwoju Woj. Katowickiego, Przodownik Pracy 
Socjalistycznej. W 1976 wpisany do Księgi Ludzi Za-
służonych Miasta Żory. BK

SKROBOL ANZELM, ur. 1931, Kleszczów, zm. 
19 XI 1990; ksiądz. Po otrzymaniu święceń kapłań-
skich pracował w Niedobczycach, Radlinie, Kato-
wicach; od 1969 w parafii pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju. Był wielkim 
miłośnikiem śpiewu. Już kiedy pełnił posługę ka-
płańską w parafii katedralnej pw. Chrystusa Kró-
la w Katowicach, utworzył tam orkiestrę dziecię-

co-młodzieżową. W parafii jastrzębskiej w 1970 
założył chór parafialny, chór mieszany „Cantan-
tes Domino” i orkiestrę. W 1973 został dziekanem 
dekanatu jastrzębskiego. Gdy zmarł, jego pogrzeb 
odbył się w uroczystość św. Cecylii, patronki śpie-
waków, muzyków oraz budowniczych instrumen-
tów muzycznych. Po jego śmierci zorganizowano 
w 1991 pierwszy festiwal chórów, któremu nadano 
imię zmarłego księdza. Impreza odbywała się cy-
klicznie, co dwa lata. W 1994 konkurs chórów przy-
jął nazwę: Międzynarodowy Festiwal Chórów. JD

SKROBOL LONGIN, ur. 1 III 1926, Klesz-
czów, zm. 14 XI 1995; ksiądz; krewny Anzelma. 
Chrzest i bierzmowanie przyjął w Żorach. Po 
ukończeniu Śląskiego Seminarium Duchowne-
go w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie, 
których udzielił mu ks. bp Franciszek Jop. Uro-
czystość miała miejsce w kolegiacie Wszystkich 
Świętych w Krakowie. Następnie był wikariuszem 
w kilku kolejnych parafiach. W VII 1964 został 
ustanowiony substytutem, a do końca września 
tegoż roku administratorem parafii w Makoszo-
wach. Niestety Urząd do Spraw Wyznań w Kato-
wicach nie wyraził zgody na mianowanie ks. Skro-
bola proboszczem tej parafii. W latach 1965-72 
pełnił funkcję kapelana szpitala przy ul. Francu-
skiej w Katowicach, od 1966 przez dwa lata był 
członkiem Rady Duszpasterskiej Diecezji Kato-
wickiej, a od 1967 diecezjalnym referentem Apo-
stolstwa Chorych. Od 1972 był proboszczem pa-
rafii pw. św. Jadwigi w Szopienicach, a od 1975 
dziekanem dekanatu Katowice-Wschód. Lata 
1979-95 to proboszczowanie w Jankowicach za-
kończone przejściem na emeryturę. Zmarł zale-
dwie kilka tygodni później. Spoczął w grobowcu 
na przykościelnym cmentarzu. JD

SKROBOL MARIA, Kierownik Referatu Inżynie-
rii Miejskiej Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
i Inwestycji UM od 1 VIII 2008 do 1 XII 2009. um

SKROBOL WINCENTY, mieszkaniec Żor; 
uczestnik powstań śląskich; aresztowany 17 XII 
1940 i osadzony w KL Auschwitz. Został zwol-
niony z obozu 5 IV 1941. Brak jest innych infor-
macji o tym więźniu. JD

SKRZYPEK WILHELM, ur. 8 VI 1920, Żory, 
zm. 27 X 1941, Gloucestershire, Anglia; lotnik 
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Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, 
numer służbowy RAF-P 781064; szer. uczeń pil. 
Skierowany na przeszkolenie do Szkoły Pilotażu 
nr 3 (Flying Training School – FTS) w South Cer-
ney. Zginął podczas lotu treningowego na samo-
locie „Oksford” nr U 3644 wraz z kpr. E.R. Ja-
nowiczem. Samolot zderzył się z drzewem. Szer. 
Skrzypek pochowany został na cmentarzu w Ci-
rencester, grób nr DDD 16, działka 5. JD

SKUPIEŃ HENRYK, ur. 2 XI 1952, Rybnik; 
prezes → Towarzystwa Miłośników Miasta Żory 
w latach 1999-2008; prawnik; absolwent Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Żorach oraz 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego. W latach 1979-85 był radcą prawnym 
Urzędu Miasta Żory, a w latach 1985-86 pracował 
w Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach. Od 1991 
jest współwłaścicielem Drukarni „Oldprint”. bw

SKUPIN ADRIAN, ur. 4 III 1856, Pyskowice, 
zm. ?; urzędnik komunalny w swym rodzinnym 
mieście; od 1884 sekretarz miejski w Żorach; w la-
tach 1888-1912 burmistrz w Mikołowie. JD

SKWER EUROPEJSKI, projekt powstał na zle-
cenie Urzędu Miasta Żory i jest fragmentem szer-
szego opracowania dotyczącego aranżacji tema-
tycznej ciągu drogi zbiorczej na odcinku od al. Jana 
Pawła II do ul. Kościuszki, w związku z nadaniem 
jej nazwy al. Zjednoczonej Europy. Skwer założo-
no przy wsparciu finansowym funduszy Unii Eu-
ropejskiej. Obiekt zajmuje powierzchnię 1,48 ha 
i posiada funkcję rekreacyjno-dydaktyczną. Głów-
nym motywem tematycznym skweru jest przed-
stawienie drzew symbolizujących przyrodę po-
szczególnych krajów Unii Europejskiej. Został 
oddany do użytku w 2003. MW

SŁUPIK ROMAN, mieszkaniec Żor; uczeń 
Gimnazjum im. K. Miarki. Uczestniczył w wojnie 
obronnej 1939, dostał się do niewoli, z której uda-
ło mu się zbiec. Od pierwszych dni okupacji hitle-
rowskiej działał w ruchu oporu. Został areszto-
wany w V 1940 i przekazany do KL Dachau, gdzie 
przebywał do końca wojny. JD

SŁUŻBY KOMUNALNE, rozpoczęły działal-
ność 1 IX 1956 pod nazwą Zakład Gospodarki 

Edmund Skapczyk Henryk Skupień

Skwer Europejski przy al. Zjednoczonej Europy
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Komunalnej i Mieszkaniowej jako jednostka pod-
legła władzom miejskim. Kierownikiem zakła-
du został Maksymilian Kuczera. Zakres realizo-
wanych działań był szeroki: budowa i utrzymanie 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ulic, chodni-
ków i placów, zieleni miejskiej, oświetlenia ulicz-
nego, utrzymanie czystości w mieście, targowi-
ska, łaźni, piaskowni i kąpielisk miejskich oraz 
administracja przejętych na rzecz miasta budyn-
ków mieszkalnych. W 1958 uruchomiono Za-
kład Prefabrykacji Betonowej, który produko-
wał wyroby betonowe do budowy dróg, chod-
ników oraz rury do przepustów ulicznych. Wy-
budowane zostały szklarnie do produkcji kwia-
tów zdobiących ulice i parki. Zatrudnienie zna-
lazło wielu mieszkańców miasta, a szczegól-
nie kobiet. W 1973 kolejnym kierownikiem zo-
stał Stanisław Probosz. W latach 1974-82 żorski 
ZGKiM wchodził w skład Powiatowego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, które miało siedzibę w Żorach. Obej-
mowało swoim zasięgiem Leszczyny, Czerwion-
kę, Knurów i Żory, a do chwili likwidacji powia-
tów w 1975 również Boguszowice, Niedobczyce 
i Rydułtowy. W 1982 władze wymienionych miast 
utworzyły własne zakłady gospodarki komunal-
nej. W Żorach przedsiębiorstwo pozostało przy 
dawnej nazwie aż do 1991. Wówczas zgodnie 
z Uchwałą Rady Miejskiej przyjęło nazwę Zakła-
dy Techniki Komunalnej. W 1995 z zadań ZTK 
wyodrębniono Zarząd Budynków Miejskich. BK

SŁUŻBY POLSCE, hufiec młodzieżowy utwo-
rzony w Żorach 2 VII 1946. Powołano do niego 
młodzież w wieku 18 lat. Komendantem hufca 
został Jan Marciniak – poprzednio inkasent miej-
ski. Hufiec służył miastu szczególnie przy odgru-
zowywaniu i odbudowie Szkoły Powszechnej nr 2 
przy ul. Rybnickiej (dziś Gimnazjum nr 2 przy ul. 
ks. Klimka), oddanej do użytku 30 XII 1950. BK

„SMAK” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELO-
BRANŻOWE, FIRMA RODZINNA PYSZ, 
laureat Nagrody Miejskiej → Phoenix Sarien-

sis za 1999. Firma „Smak” istnieje od VII 1979, 
jest firmą rodzinną ze 100-procentowym kapita-
łem rodziny Pysz. Początkiem powstania firmy 
„Smak” było uruchomienie przetwórstwa piecza-
rek. W późniejszych latach rozszerzono produk-
cję o przetwórstwo warzywne w szerszym zakre-
sie. Około 40% produkcji firmy jest eksportowa-
ne na rynki zagraniczne do takich krajów jak: USA, 
Rosja, Słowenia, Republika Czeska, Anglia, Niem-
cy, Australia, Kostaryka, Japonia, Kanada, Szwe-
cja, Kazachstan, Mongolia, Francja, Cypr, Nikara-
gua, Irlandia, Ukraina, Izrael, Peru, Hiszpania, Ho-
landia, Egipt, Norwegia, Grecja, Finlandia, Włochy, 
Litwa, Łotwa, Rumunia, Turcja. Firma „Smak” po-
siada zgłoszone produkty w FDA (Food & Drugs 
Administration) w Waszyngtonie, co umożliwia jej 
eksport do USA. Obecnie 75% udziałów firmy po-
siada wodzisławska firma „Prymat”. TG

SMOLEŃ LESZEK, radny Rady Miasta od 6 
VI 1990 do 6 V 1994. um

SOBCZYK, staw przy ul. Pszczyńskiej w Żo-
rach. Zlikwidowany prawdopodobnie po II woj-
nie światowej. MW

SOBCZYK WAWRZYNIEC, nie znamy jego 
pochodzenia, lecz mógł się wywodzić z rodziny 
rzemieślników działających w Raciborzu i Ryb-
niku. W 1739 został organistą fary żorskiej. Po 
czterech latach, posiadając pewne przygotowa-
nie, został powołany dodatkowo na stanowisko 
rektora szkoły przyparafialnej. Wraz z zajęciem 
przez Prusy ziem śląskich Kamera Wrocławska 
nakazała także w przypadku szkoły żorskiej prze-
prowadzanie corocznie jednego oficjalnego egza-
minu dla uczniów szkoły. Swe obowiązki pełnił 
zapewne do 1750. MW

SOBIK ANTONI, ur. 17 I 1905, Gotartowice, 
zm. 29 VI 1994; sportowiec uprawiający szer-
mierkę oraz biegi średniodystansowe; olimpij-
czyk. W biegach przez płotki (400 m i 800 m) 
był w latach międzywojennych dwukrotnie wi-

Siedziba firmy „Smak” Walenty SobikJózef Sobik Nikodem Sobik
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cemistrzem kraju. W 1934 był mistrzem Ślą-
ska w pięcioboju lekkoatletycznym. Rozpoczy-
nał karierę sportową w 1919 w „Sokole” Żory. 
Zdobył 7 tytułów mistrza Polski w szermier-
ce, 3 w szabli, 3 we florecie, 1 w szpadzie. Wy-
stąpił na olimpiadzie w Berlinie w 1936, gdzie 
jako pierwszy Polak wszedł do finałowej ósem-
ki. Uczestniczył również w Igrzyskach Olimpij-
skich w Londynie w 1948. Medalista mistrzostw 
świata w 1948. Po wojnie związany z katowic-
ką „Pogonią” i „Stalą”, od 1952 z „Baildonem” 
Katowice. Do 1976 był trenerem KS „Silesia” 
w Rybniku. W okresie 1971-73 był szkoleniow-
cem w Maroku. Odznaczony m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
tytułem Zasłużony Mistrz Sportu. Pochowany 
na cmentarzu w Katowicach. JD

SOBIK JÓZEF, radny Rady Miasta od 2006. um

SOBIK NIKODEM, ur. 15 IX 1894, Rowień, 
zm. 1940, Charków; Od 1910 pracował w hu-
cie „Silesia” w Paruszowcu, a następnie na te-
renie Turyngii. W czasie I wojny światowej wal-
czył w szeregach armii niemieckiej na froncie za-
chodnim. Po I wojnie czołowy przywódca POW 
Górnego Śląska w powiecie rybnickim. Uczestnik 
powstań śląskich. W III powstaniu był dowód-
cą II batalionu w pułku żorskim. Na czele tego 
baonu walczył o Żory, Rybnik, a następnie bro-
nił linii Odry. Za udział w powstaniach odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari. W okresie mię-
dzywojennym właściciel przedsiębiorstwa spedy-
cyjno-transportowego w Rybniku. Prezes Zarzą-
du Powiatowego Związku Powstańców Śląskich; 
wpisany przez Niemców do księgi gończej Son-
derfahndungsbuch Polen; w 1939 organizator Ochot-
niczych Oddziałów Powstańczych na terenie ryb-
nickim; uczestnik wojny obronnej 1939 w stop-
niu kapitana Wojska Polskiego. Jego szlak bojo-
wy prowadził od Mikołowa przez Sandomierz, 
Rozwadów po Tomaszów Lubelski. Uniknął nie-
woli niemieckiej. Przedostał się do Lwowa, gdzie 
został aresztowany przez Rosjan. Internowany 
w Starobielsku. Zamordowany przez NKWD. JD

SOBIK WALENTY, ur. 1 VII 1935, Gotartowi-
ce, zm. 17 III 2001; nauczyciel. Syn Józefa i Ger-
trudy z d. Nowrot. Wychowywał się w sześcio-
osobowej rodzinie. Uczęszczał do Liceum Ogól-

nokształcącego im. Powstańców Śląskich w Ryb-
niku (egzamin dojrzałości w 1952). W tym sa-
mym roku podjął pierwszą pracę w zawodzie 
nauczycielskim w Kłokocinie, którą przerwał 
na czas odbywania zasadniczej służby wojsko-
wej w Marynarce Wojennej w latach 1955-57. Od 
1957 kontynuował pracę nauczycielską w szkole 
podstawowej na osiedlu w Boguszowicach jako 
nauczyciel wychowania fizycznego, pełniąc rów-
nocześnie funkcję zastępcy kierownika tej szko-
ły do 1964. W latach 1958-63 uczęszczał na stu-
dia wieczorowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Katowicach o kierunku filozoficzno-historycz-
nym, kończąc je dyplomem magistra historii. Pra-
cę pedagogiczną kontynuował jako nauczyciel hi-
storii w Liceum Medycznym w Rybniku w latach 
1964-69. W 1969 rozpoczął pracę jako dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki 
w Żorach. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 
18 lat, aż do 1987, kiedy to wskutek problemów 
zdrowotnych przeszedł na emeryturę. Jako dy-
rektor dążył do podnoszenia poziomu naucza-
nia i wychowania, wzbogacania i unowocześnia-
nia bazy materialnej szkoły. Dzięki jego usilnym 
staraniom budynek Liceum nadbudowano i zmo-
dernizowano. W okresie jego pracy, w X 1986, 
sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Karo-
la Miarki w Żorach udekorowano Złotą Odzna-
ką Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Katowickiego.
Obok funkcji dyrektora liceum był zaangażowa-
ny również w działalność społeczną. Od XI 1985 
do VI 1988 był przewodniczącym MRN, brał ak-
tywny udział w organizowaniu jubileuszu 700-le-
cia Żor, połączonego z jubileuszem 50-lecia Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki. 
Był wieloletnim aktywnym działaczem Towa-
rzystwa Miłośników Miasta Żory oraz instrukto-
rem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za swo-
ją długoletnią pracę pedagogiczną i społeczną 
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Złotą i Srebrną 
Odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Kato-
wickiego, Brązowy Medal „Za zasługi dla obron-
ności kraju”, Srebrny Medal „Za zasługi dla Ligi 
Obrony Kraju”, Honorową Złotą i Srebrną Od-
znakę Przyjaciół Harcerstwa, Odznaka Zasłużo-
nemu dla Miasta Żory, Medal Komisji Edukacji 
Narodowej oraz Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski. 
Został pochowany w Żorach na cmentarzu ko-
munalnym przy ul. Rybnickiej. JD
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SOCHA JAN, ur. 1926, zm. 15 X 2002 Żory. 
Działacz podziemia niepodległościowego po dru-
giej wojnie światowej, represjonowany przez ko-
munistyczne władze. W Żorach od lat siedemdzie-
siątych. Po zmianach ustrojowych w 1989 działacz 
społeczny, założyciel wielu organizacji społecz-
nych i charytatywnych, m.in. Formację Unitas, Sto-
warzyszenie Edukacji Europejskiej, Komitet Po-
mocy Polskim Dzieciom na Wschodzie. Odzna-
czony Krzyżem Walki o Niepodległość, Krzyżem 
Więźnia Politycznego oraz Orderem Męczeństwa 
i Zwycięstwa dla Represjonowanych w latach 1939-
1989 za Polskę Wolną i Sprawiedliwą.  TG

SOCHA WALDEMAR, ur. 21 XI 1962, Ni-
sko. Prezydent Miasta Żory od 1998. Poprzednio 
w latach 1990 – 1994 radny i członek → Zarzą-
du Miasta. W Żorach od początku lat siedemdzie-
siątych XX wieku. Ukończył I Liceum Ogólno-
kształcące im. Karola Miarki w Żorach, następnie 
studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szko-
ły Głównej Planowania i Statystyki. Skończył też 
Studia podyplomowe zorganizowane przez Uni-
wersytet Śląski i University of  Minnesota. Od 
1989 prowadził własną działalność gospodarczą. 
W 1998 po raz pierwszy objął stanowisko prezy-
denta Żor. Pozostał na tym stanowisku po pierw-
szych bezpośrednich wyborach samorządowych 
w 2002. W następnych wyborach w 2006 skutecz-
nie ubiegał się o reelekcję jako kandydat lokalnego 
Komitetu Wyborczego Wyborców „Żorskie Po-
rozumienie i Waldemar Socha”. Zdobył 57,23% 
głosów w drugiej turze, pokonując →Wojciecha 
Maroszka, kandydata Platformy Obywatelskiej. 
Do 2002 działał w Unii Wolności, później po-
został bezpartyjny. W trakcie swych dotychcza-
sowych trzech kadencji doprowadził do restruk-
turyzacji zatrudnienia z monokultury górniczej, 
na rzecz zróżnicowanego zatrudnienia w różnych 
dziedzinach handlu, przemysłu i usług, prywaty-
zacji i komunalizacji służby zdrowia. Umiejętne 
wykorzystywanie funduszy unijnych spowodowa-
ło całkowitą modernizację żorskiego układu ko-
munikacyjnego (remonty drogi krajowej 81oraz 

dróg wojewódzkich 932 i 935, budowa północnej 
obwodnicy miasta) oraz modernizację i powstanie 
nowych obiektów użyteczności publicznej (mo-
dernizacja „Sceny na Starówce, Szkoły Muzycz-
nej, basenu miejskiego, budowa pawilonu wysta-
wienniczego i miasteczka westernowego).  TG

SOCHA ZOFIA, ur. 28 X 1925 Pysznica, zm. 
2 IV 2006, Żory, od lat 70 do 2001 pracownik Po-
radni Życia Rodzinnego w parafii →pw. św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba, organizatorka wielu akcji 
charytatywnych i pomocowych na rzecz potrzebu-
jących w mieście. TG

SODALICJA MARIAŃSKA, pierwsza organiza-
cja w mieście została założona w gimnazjum żor-
skim w XI 1934. W ciągu jednego roku szkolnego 
weszło w jej szeregi 17 uczniów. Była to jedyna or-
ganizacja o charakterze religijnym na terenie tej pla-
cówki. MW

SOHRAUER STADTBLATT → PRASA 
ŻORSKA

SOJKA ALEKSANDRA, ur. 1964, Rybnik; ar-
tystka plastyk; mieszkanka Żor; instruktor origa-
mi; koordynator żorskiego oddziału → Polskiego 
Centrum Origami „Sembazuru – tysiąc żurawi”. 
Prowadzi zajęcia plastyczne w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Uczestniczka międzynarodowych i ogól-
nopolskich kongresów origami, gdzie wystawia 
swe prace. Kilka reprodukcji jej prac zostało opu-
blikowanych w albumie Ślad naszych pasji, wydanym 
przez Muzeum Miejskie w Żorach w 2008. TG

Jan Socha Waldemar Socha Aleksandra Sojka

Aleksandra Sojka „Ptaki” kartka papier, 2008
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SOJKA FRANCISZEK, ur. 1892, Rowień, zm. 
1976; powstaniec i działacz plebiscytowy. 15 II 
1919 został zaprzysiężony w Polskiej Organizacji 
Wojskowej Górnego Śląska (placówka w Gotarto-
wicach). Aktywny podczas kampanii plebiscyto-
wej; uczestnik trzech powstań – w III powstaniu 
śląskim jako dowódca kompanii zapasowej puł-
ku żorskiego; w okresie okupacji niemieckiej wię-
zień KL Dachau (9 IV 1940-8 X 1943). Odzna-
czony Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi, Krzy-
żem Walecznych, Medalem Niepodległości, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. JD

SOJKA HENRYK, ur. 9 I 1923, Rogoźna, zm. 
25 XI 1997, Żory; założyciel i aktywny działacz 
Ludowego Zespołu Sportowego i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rogoźnej; inicjator szeregu czy-
nów społecznych, m.in. odbudowy kapliczki Jana 
Nepomucena; przewodniczący komitetów budo-
wy wodociągu i strażnicy OSP oraz Hali Sporto-
wej przy ul. Wodzisławskiej w Rogoźnej. Założył 
amatorski zespół teatralny, angażował młodzież 
i wspólnie wystawiali sztuki teatralne, które cie-
szyły się zainteresowaniem lokalnej społeczności. 
Od 1949 był pracownikiem Zakładu Weterynaryj-
nego w Żorach. Za swoją działalność został od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 
XXX-lecia PRL, Złotą Odznaką Zasłużonemu 
w Rozwoju Woj. Katowickiego. W 1976 wpisany 
do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. Spoczywa 
na cmentarzu na parafialnym w Rogoźnej. LB

SOJKA JÓZEF, ur. 8 XII 1911, Rowień, zm. 
1940, Kalinin; posterunkowy Policji Wojewódz-
twa Śląskiego. Był najmłodszym z ośmiorga 
dzieci Wincentego Sojki i Joanny z d. Drzęźla. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej pomagał ro-
dzicom na gospodarstwie i dziadkowi w kuźni. 
Służbę wojskową odbył najpierw w II batalio-
nie 75 Pułk Piechoty w Chorzowie, a następnie 
w I batalionie w Rybniku. Ukończył ją w stop-
niu podoficera. Dobra opinia i wyniki z wyszko-
lenia wojskowego wpłynęły na przyjęcie Józefa 
do PWŚl. Służył w Rybniku, skąd w 1936 został 

przeniesiony do Skawiny. We IX 1939 posteru-
nek ewakuowano na wschód. Efektem tego była 
radziecka niewola. Jako policjant trafił do obozu 
w Ostaszkowie. Jego nazwisko znajduje się na li-
ście jeńców tego obozu – nr 020/1 z 9 IV 1940 
poz. 38, nr spr. 626. Został zamordowany przez 
NKWD w czasie likwidacji polskich jeńców. JD

SOJKA ROBERT, powstaniec. Poległ 3 V 1921 
w czasie walki o Żory. JD

SOJKA STANISŁAW, ur. 26 IV 1959, Żory; 
kompozytor; instrumentalista; poeta. Ukończył 
Liceum Muzyczne w Gliwicach w klasie skrzy-
piec i dalej kształcił się na Wydziale Kompo-
zycji i Aranżacji Akademii Muzycznej w Kato-
wicach. W czasie studiów śpiewał z uczelnia-
nym big-bandem Puls. Z nim również dokonał 
pierwszych nagrań dla archiwum rozgłośni Pol-
skiego Radia w Katowicach. Jako solista zade-
biutował podczas koncertu Extra Ballu w Fil-
harmonii Łódzkiej. Prawdziwie jednak zade-
biutował w XI 1978 recitalem w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie, który zarejestrowano 
i który ukazał się na jego pierwszej płycie Don’t 
You Cry. Zaśpiewał utwory Raya Charlesa, Ca-
role King i Beatlesów. Zaczął prezentować wła-
sne wersje klasyków jazzu, bluesa i soulu, kolęd 
i pieśni kościelnych. W 1983 ukazała się płyta 
Soyka sings Ellington. Z lat 80. pochodzi też kil-
ka płyt słynnego duetu Soyka i Yanina Iwański. 
Wspólnie nagrali m.in.: Soyka & J.J. Iwański in 
Concert i neopositiv. Sojka w tym czasie wydał 
również album Acoustic. Dzięki tej płycie prze-
stał być anonimowy na Zachodzie, a szczególnie 
w Niemczech. Innym przedsięwzięciem muzy-
ka był album Soyka Sonety Shakspeare. Goszczą-
ca w Polsce królowa angielska Elżbieta II zapra-
gnęła osobiście poznać wykonawcę szekspirow-
skich poezji, co – obok nagrody im. Krzysztofa 
Komedy (1989) i Fryderyka – Soyka poczytuje 
sobie za jedno ze swoich ważniejszych wyróż-
nień. Jest jednym z najpopularniejszych polskich 
artystów. JD

Stanisław SojkaHenryk Sojka Józef Sojka
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Solidarni z Tybetem

SOLARSKI ZBIGNIEW, plastyk, artysta, foto-
graf. Autor wzorów obowiązujących →insygniów 
miasta Żory.  TG

SOLICH FRANCISZEK, ur. 3 XII 1875, Jaśko-
wice k. Orzesza, zm. 1977; mieszkaniec Rogoźnej; 
miejscowy kronikarz. Tu chodził do szkoły po-
wszechnej. Był ojcem wielodzietnej rodziny, wzo-
rowym rolnikiem i aktywnym działaczem w tej 
miejscowości. Pisał o tym, co sam widział i za-
pamiętał od czasów swojego dzieciństwa (1882). 
Pierwsza kronika spisana do 1944 uległa zniszcze-
niu w wyniku działań wojennych. Druga, odtwo-
rzona po wyzwoleniu i kontynuowana przez dal-
sze lata jego życia, nosiła tytuł Z pamięci mojego życia 
i opowiadań moich dziadków Nowarów. Dożył 102 lat 
i był jednym z najdłużej żyjących mieszkańców re-
gionu.  JD

SOLICH HENRYK, ur. 2 VIII 1942, Żory; rad-
ny od 6 VI 1990 do 6 V 1994; przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospodarczego; członek Za-
rządu Miasta. Uczestniczył jako pełnomocnik Za-
rządu Miasta w przejęciu przez miasto przedsię-
biorstwa Fadom. bw

SOLIDARNI Z TYBETEM, w IV 2008 żor-
scy samorządowcy poparli ogólnopolską akcję 
„Solidarni z Tybetem”, protestując przeciwko 
łamaniu praw człowieka w Tybecie przez Chiń-
ską Republikę Ludową. Po sesji Rady Miasta żor-
skie władze i radni sfotografowali się z tybetań-
ską flagą. Fotografia została przesłana na fo-
rum internetowe akcji, dołączając w ten spo-
sób do tysięcy Polaków, którzy w podobny spo-
sób zamanifestowali swe poparcie dla Tybetań-
czyków. Na zdjęciu wykonanym przez → Toma-
sza Góreckiego znaleźli się: → Andrzej Bielaw-
ski, → Dariusz Domański, → Waldemar Socha, 
→ Zenon Hebda, → Joachim Grzonka, → Ja-
dwiga Kempny, → Piotr Kosztyła, → Krzysz-
tof  Kurek, → Wojciech Kałuża, → Maria Sawic-

Zbigniew Solarski



S

 361

ka, → Zbigniew Krówka, → Andrzej Schmidt, 
→Ewa Mitręga-Kosmal, → Kazimierz Dajka, → 
Jan Kołodziej, → Jacek Arasim. TG

SOSNÓW, część lasu Baraniok. Przez las biegną 
tory, po których w okresie międzywojennym jeź-
dziła wąskotorówka służąca do transportu drew-
na. Nazwa topograficzna wywodzi się od słowa 
sosna. MW

SPELEOKLUB ŻORY, władze statutowe: Mar-
cin Tyszko, Marcin Żułtak, Łukasz Niebrzydow-
ski. Cele: prowadzenie działalności sportowej, 
naukowej, edukacyjnej i innej, służącej pozna-
waniu jaskiń, rejonów krasowych, gór i rejonów 
wspinaczkowych w Polsce i na świecie, inicjowa-
nie i prowadzenie działań służących popularyza-
cji wiedzy o górach, jaskiniach, a także wszelkich 
sportach tam uprawianych, propagowanie kultury 
i bezpieczeństwa uprawiania działalności górskiej 
oraz zasad ochrony przyrody. iw

SPIELVOGEL ARTUR HELMUT WILLY, 
ur. 30 IV 1882, Czerwionka, zm. 15 I 1932; ksiądz; 
syn żandarma Pawła i jego żony z Kaulów. Uczył 
się w szkole wiejskiej w Czerwionce, a po przenie-
sieniu jego ojca do Żor uczęszczał do szkoły miej-
skiej. Później uczył się w progimnazjum w Koźlu. 
Po śmierci ojca (1898), mimo trudności, zdał ma-
turę w bytomskim gimnazjum katolickim. Na stu-
dia teologiczne zgłosił się do Wrocławia. Językiem 
polskim zajął się dopiero w alumnacie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 23 V 1906. Następnie peł-
nił posługę w kościele pw. św. Sebastiana w Berli-
nie i w Wilmersdorf  pod Berlinem w kościele pw. 
św. Krzyża. Później był wikarym przy kościele pw. 
św. św. Piotra i Pawła w Kluczborku, przy kościele 
pw. Najświętszej Marii Panny w Katowicach i przy 
kościele pw. św. Trójcy w Brandenburgu. Stamtąd 
skierowany został jako wikary do Jankowic. Zo-
stał mianowany najpierw administratorem parafii 
(dekret z 19 VIII 1913), a następnie proboszczem 
(dekret z dnia 6 XII 1913). W 1930 stwierdzo-
no u księdza arteriosklerozę i degenerację serca. 
Przebywał 6 tygodni na kuracji w Tölz w Bawarii. 
Pochowany przy kościele. JD

SPIS POWSZECHNY, Narodowy Spis Po-
wszechny odbył się w Żorach od 21 V do 8 VI 
2002. Wraz z nim odbył się także Powszech-

ny Spis Rolny. Żorskich mieszkańców odwiedzi-
ło 370 rachmistrzów. Opracowanie danych z tere-
nu miasta potrwało do XII 2003, wtedy pokaza-
ło się oficjalne opracowanie Urzędu Statystyczne-
go na temat Żor. Wybrane informacje: powierzch-
nia 65 km kw., ludność w czasie spisu 63 461, gę-
stość zaludnienia 977 osób na km kw. Wykształ-
cenie osób powyżej 15 roku życia: wyższe 3474, 
policealne 1618, średnie 14 066, zasadnicze zawo-
dowe 9840, ukończone podstawowe 19 564, nie-
ukończone podstawowe 731. Ludność według 
używanego języka: wyłącznie polski 61 384, pol-
ski i niepolski 644, wyłącznie niepolski 45. Lud-
ność według deklarowanej narodowości: polska 
59283, niepolska 2793, nie ustalono 1385. TG

SPORT W ŻORACH. POCZĄTKI, za począ-
tek istnienia sportu w mieście uznać można zawody 
gimnastyczne młodzieży szkolnej, zorganizowa-
ne w wybudowanym z pieniędzy miejskich zakła-
dzie gimnastycznym, które odbyły się 18 X 1860. 
Koszt urządzenia zakładu wyniósł 40 talarów. Im-
prezą towarzyszącą zawodom gimnastycznym był 
konkurs strzelecki zorganizowany przez → Kur-

Pokazy gimnastyczne na Dębinie lata 30 XX wieku
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kowe Bractwo Strzeleckie. Stałe lekcje gimnastyki 
wprowadzono w żorskiej szkole w 1861. TG

SPYCHALSKA KRYSTYNA, Ref. Księgowo-
ści Finansowo-Budżetowej i Rachuby Płac w Wy-
dziale Finansów i Budżetu UM od 1 VII 2000. um

SREBRNY LAUR EDUKACJI SAMORZĄ-
DOWEJ, Nagroda przyznana → Urzędowi Mia-
sta przez Fundusz Rozwoju Edukacji Lokalnej. 
W 2004 w konkursie zorganizowanym przez tę 
fundację wzięło udział ponad 230 gmin z ca-
łej Polski. Żorski magistrat wystartował w kate-
gorii urzędów zatrudniających powyżej 80 pra-
cowników i zajął w tej kategorii drugie miejsce. 
Celem konkursu było zachęcanie pracowników 
samorządowych do podnoszenia swych kwalifi-
kacji. Komisja sędziowska brała pod uwagę ilość 
zatrudnionych osób z wyższym wykształceniem, 
jak również ilość osób podnoszących swe kwali-
fikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach bądź 
kontynuowanie nauki na studiach, lub studiach 
podyplomowych. W czasie konkursu 75 osób 
z żorskiego magistratu legitymowało się wyższym 
wykształceniem, zaś 30 było w trakcie studiów 
magisterskich i licencjackich. TG

STACJA POMIAROWA ZANIECZYSZ-
CZEŃ PYŁOWYCH POWIETRZA AT-
MOSFERYCZNEGO, została uruchomiona 14 
II 2002, usytuowana na zapleczu budynku Urzę-
du Miasta przy al. Wojska Polskiego. Stacja zosta-
ła bezpłatnie wyposażona w aparaty pomiarowe 
przez Śląską Wojewódzką Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną w Katowicach. MW

STAIER GRZEGORZ, Kierownik Referatu Za-
sobu Geodezyjnego i Kartograficznego Wydzia-
łu Geodezji, Kartografii i Katastru UM od 2 I 
2009. um

STAJER IRENEUSZ, ur. 22 II 1966, Rybnik; 
dziennikarz; absolwent Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Karola Miarki w Żorach. Ukończył 
dziennikarstwo na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Miesz-
ka w Żorach – Rowniu. Pracował w kilku re-
dakcjach prasowych, np.: w rybnickim oddziale 
„Dziennika Zachodniego”, jako sekretarz redak-
cji „Gazety Żorskiej”, tygodniku samorządo-
wym „Przegląd Lokalny” w Knurowie. Obecnie 
jest dziennikarzem tygodnika regionalnego „No-
winy” w Rybniku. Publikował w „Gościu Nie-
dzielnym”, „Nowej Gazecie Żorskiej” i katowic-
kim „Wieczorze”. Założyciel i przewodniczący 
działającego w latach 90. w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Żorach Klubu Literackiego → Effata. 
Redaktor i współautor tomiku literackiego Effa-
ta, który ukazał się nakładem MOK. Kilka jego 
artykułów umieszczono w książce opisującej hi-
storię miasta zatytułowanej Żory. Zarys dziejów. 
Wypisy. Autor książki dedykowanej Janowi Paw-
łowi II Okruchy życia. Nieprzeciętni. TG

STANECZEK BOŻENA, Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów od 8 VIII 2005. um

STANEK JULIAN, ur. 20 II 1906, Trzebiesławi-
ce, zm. 3 IV 1957; działacz samorządowy. Posiadał 
wykształcenie podstawowe. Pracę zawodową roz-
począł w kopalni „Grodziec” jako górnik dołowy 
i tam też pracował w czasie okupacji niemieckiej. 
Po wojnie zaangażował się w ruchu związkowym. 
W IV 1945 został skierowany do pracy w admini-
stracji państwowej w Żorach. Powierzono mu sta-
nowisko wiceburmistrza, które pełnił do I 1946. 
Następnie przeszedł do pracy w gminie zbiorowej 
Żory-Wieś na stanowisko wójta. Na tym stanowi-
sku pracował do 1950. W tym samym roku zo-
stał Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej 
w Połomi. 27 III 1954 wybrano go przewodni-
czącym Prezydium MRN w Żorach. Stanowisko 
objął z dniem 1 IV 1954 i piastował je do 17 XII 
tego roku. Następnie pracował w górnictwie jako 
pracownik umysłowy. Pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Żorach przy ul. Nowej. JD

Codzienny pomiar stopnia zapylenia  
przez Dariusza Śnieżka z UM
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STANKIEWICZ GRZEGORZ, dyrektor Za-
rządu Budynków Miejskich w okresie od 1 V 1995 
do 31 XII 2000. um

STANULA ARKADIUSZ ur. 7 II 1971, Zbro-
sławice. Dyrektor →Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji od 2002. W czasie pełnionej funk-
cji w MOSiRZ-e dokonano instalacji Elektro-
nicznego Systemu Obsługi Klienta w obiekcie 
pływalni krytej (2002), modernizacji instalacji 
sanitarnej w obiekcie pływalni krytej (2004), 
budowie boisk do siatkówki plażowej (2002), 
renowacji i reaktywacji kortów do tenisa ziem-
nego w Ośrodku w Roju (2002)moderniza-
cji Skate Parku (2004), modernizacji murawy 
na stadionie piłkarskim (2004), budowie sza-
letów dla publiczności na stadionie piłkarskim 
(2003), modernizacji trybun na stadionie pił-
karskim (2009), budowie sztucznego lodowi-
ska (2006). W 2007 został oznaczony brązową 
oznaką: „Zasłużony dla sportu”, jest członkiem 
prezydium Zarządu Wojewódzkiego WOPR 
oraz Przewodniczącym Komisji Szkolenia przy 
ZW WOPR w Katowicach.
W latach 1992-2003 czynnie brał udział w za-
wodach z zakresu ratownictwa wodnego, gdzie 
pięciokrotnie z drużyną ZW WOPR Katowice 
zdobył Mistrzostwo Polski w Wieloboju Ratow-
niczym. Kilkakrotnie był indywidualnym mi-
strzem śląska w ratownictwie wodnym.
Jest autorem książki pt.: ”Poradnik instruktora 
WOPR”, a także 70 publikacji naukowo-meto-
dycznych z zakresu szeroko rozumianej kultury 
fizycznej.  bw

STAROK, las będący zachodnią granicą Row-
nia. Za jego północnymi krańcami roztaczają 
się → Pańskie Łąki, rośnie w nim dąb będący 
pomnikiem przyrody, → Dąb w Staroku. GB

STAROWIEŚ, najstarsza część dzielnicy Rój, 
położona nad małą rzeczką (bez nazwy). Znaj-
duje się tam ok. 700 domostw. Nazwa kulturo-
wa: najstarsza część wsi. MW

STATKI, las o powierzchni ok. 15 ha, położo-
ny w dzielnicy Rój, na południe od ul. Wodzi-
sławskiej. LB

STATUT ŻORSKICH OBUWNIKÓW, doku-
ment spisany w 1566, opatrzony cesarską pieczę-
cią cesarza Maksymiliana II. MW

STAWSKI GRZEGORZ FRANCISZEK, ur. 
11 V 1955, Grudziądz; mieszkaniec Żor; opozy-
cjonista; związkowiec; uczestnik obrad Okrągłe-
go Stołu; absolwent Wyższej Szkoły Zarządza-
nia i Nauk Społecznych w Tychach, specjalność 
socjologia gospodarki, i Uniwersytetu Śląskiego, 
kierunek socjologia. W latach 1977-96 pracownik 
kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju 
(dziś kopalnia „Zofiówka”). W okresie 28 VIII-
3 IX 1980 uczestnik strajku w kopalni „Manifest 
Lipcowy”; członek Międzyzakładowego Komi-
tetu Strajkowego; sygnatariusz Porozumienia Ja-
strzębskiego zawartego 3 IX 1980; członek „So-
lidarności” w latach 1980-97; członek Prezydium 
Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego 
„Solidarności” w Jastrzębiu; od II do VII 1981 
członek Prezydium Zarządu Regionu Śląska i Za-
głębia; członek Krajowej Komisji Porozumie-
wawczej; 13 XII 1981 internowany, zwolniony 
w VI 1982 w wyniku wstawiennictwa Międzyna-
rodowego Czerwonego Krzyża oraz bpa Herber-
ta Bednorza. Wielokrotnie zatrzymywany, prze-
słuchiwany i rewidowany. W VIII 1988 uczestnik 
strajku w kopalni „Manifest Lipcowy”; członek 
Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego; rzecznik prasowy MKS; w 1989 uczest-
nik obrad Okrągłego Stołu w Zespole ds. Go-
spodarki i Polityki Społecznej oraz Podzespo-
łach ds. Górnictwa, Samorządu i Form własno-
ści. W latach 1989-94 przewodniczący Komitetu 
Zakładowego w kopalni „Zofiówka”; w 1989 wi-
ceprzewodniczący Krajowej Komisji Górnictwa; 
przewodniczący Sekcji Węgla Kamiennego; w la-
tach 1989-97 członek Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, jednocześnie w okresie 1992-97 
członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskie-

Ireneusz Stajer Grzegorz Franciszek StawskiJulian Stanek Arkadiusz Stanula
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go. W 1995 wiceprzewodniczący Wojewódzkie-
go Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy w wybo-
rach prezydenckich. Od 1996 prowadzi działal-
ność gospodarczą. Autor kilku opatentowanych 
rozwiązań techn. dla górnictwa. W 2007 odzna-
czony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. TG

STÄDTISCHE HÖHERE KNABEN-
SCHULLE, niemiecka miejska szkoła wyższa 
dla chłopców, założona 5 II 1912 rozporządze-
niem Rejencji Opolskiej, zatwierdzającym uchwa-
łę żorskiej korporacji miejskiej o utworzeniu 
szkolnictwa średniego w Żorach. W nowo otwar-
tej szkole uczyło się 26 uczniów. Kierownikiem 
został p. Janocha, a po jego powołaniu do armii 
niemieckiej w czasie I wojnie światowej, szkołą 
kierował dr Gladlisch, następnie Paweł Dormin-
ger. Jeszcze w 1921 szkoła posiadała całkowicie 
niemiecki charakter. MW

STEBLICKI JAN ANTONI, ur. 1758, Miko-
łów, zm. 1816, Rudziczka; syn zamożnej i powa-
żanej rodziny, w młodych latach rozpoczął pra-
cę w magistracie w Żorach, gdzie w 1787 został 
sekretarzem miasta, a ponadto kasjerem serwiso-
wym i komisarzem pocztowym (podatkowym?). 
Zamożny; nabył kilka domów w Żorach oraz 
mniejsze gospodarstwo pod miastem. W 1803 
kupił dobra Rudziczki. Gdy zaprowadzono nową 
pruską ordynację miejską z 1809, obrano Steblic-
kiego burmistrzem Żor jako najzdolniejszego 
w sprawach administracyjnych. Zmarł jako bur-
mistrz pozasłużbowy. JD

STECKIEWICZ KONSTANTY, dyrektor 
Gimnazjum i Liceum w Żorach w latach 1924-
28. Nauczyciel matematyki. MW

STENCEL ALOJZY, ur. 17 I 1919, Krzyżowi-
ce; mieszkaniec Żor; syn Józefa i Franciszki z d. 
Maz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1933 
uczęszczał do szkoły handlowej w Nowym Byto-
miu, którą ukończył w 1937 i do wybuchu II woj-
ny światowej pracował w sklepie jako sprzedaw-
ca. W latach 1939-41 pracował w gospodarstwie 
swoich rodziców. Od 4 II 1941 do 10 VI 1943 był 
więźniem obozu karnego dla Polaków i Żydów 
w Czeskim Cieszynie. Pracował w Hucie Żelaza 
w Trzyńcu. W VI 1943 został zwolniony. We IX 

1943 wstąpił w Kryrach do Armii Krajowej. Był 
łącznikiem w oddziale Karola Garusa. Pełnił tę 
funkcję w rejonie Wisły Wielkiej, Studzionki, Mi-
zerowa, Kryr i Suszca. W latach 1951-54 praco-
wał w Prezydium MRN w Żorach jako pracownik 
umysłowy. W latach 1965-71 pracował w założo-
nym przez siebie prywatnym punkcie usług dla 
ludności. JD

STERN OTTO, ur. 17 II 1888, Żory, zm. 17 
VII 1969, Berkeley; fizyk. Urodził się w rodzi-
nie żydowskiej. W 1892 zamieszkał z rodzicami 
we Wrocławiu, gdzie ukończył gimnazjum i uni-
wersytet, studiując chemię, fizykę, matematykę 
i filozofię. Od 1913 pracował w Wyższej Szkole 
Technicznej w Zurychu, od 1915 na uniwersyte-
cie we Frankfurcie n. Menem, od 1918 na uniwer-
sytecie berlińskim, w latach 1922-33 w Hambur-
gu. Podjął problem pomiaru prędkości molekuł 
gazu, a następnie pomiaru momentu magnetycz-
nego protonu. Wyznaczenie momentu magne-
tycznego protonu i deutronu (1933) było podsta-
wą przyznania mu Nagrody Nobla z fizyki (20 V 
1943). Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy wy-
emigrował z Niemiec. W latach 1933-45 praco-
wał w Carnegie Institute of  Technology w Pit-
tsburgu (USA). W 1946 przeszedł na emeryturę 

Tablica ku pamięci żorskiego noblisty
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i osiadł w Berkeley w Kaliforni. Był członkiem 
licznych towarzystw naukowych, m.in. Natio-
nal Academy of  Science i American Philosophi-
cal Society. Autor prac głównie z termodynami-
ki, fizyki molekularnej i teorii kwantów. Współ-
pracował z M. Bornem i A. Einsteinem. Zmarł 
w USA. JD

STERNAL ARLETA, 1983, Żory; artysta pla-
styk. Mieszka i tworzy w Żorach – studentka Wy-
działu Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. TG

STERNAL MARZENA, ur. 1978, mieszkan-
ka Żor, autorka projektu maskotki miejskiej 
→Żorek TG

STEUER GABRIELA, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w latach 1993-2003. um

STĘPIEŃ KRYSTIAN, radny Rady Miasta od 
6 VI 1990 do 6 V 1994 i od 1 VII 1994 do 19 VI 

1998; od 2 I 1991 do 31 VIII 1998 Naczelnik Wy-
działu Rekreacji, Kultury i Oświaty; od 1 IX 1991 
do 28 II 2002 dyrektor MOSIR-u. um

STOSUNKI WODNE ŻOR, wody powierzch-
niowe. Żory są położone w obrębie obszaru wo-
dodziałowego dorzecza Wisły i Odry. Przebiega 
on południkowo lasem Baraniok, a w rejonie przy-
siółka Szoszowy zmienia bieg na zbliżony do rów-
noleżnikowego. Obszar ten stanowi element ko-
rytarza ekologicznego pomiędzy dorzeczem Wi-
sły i Odry. Główną rzeką Żor jest Ruda, której 
źródło wypływa w dzielnicy Baranowice na wy-
sokości 235 m n.p.m. Zasilane jest ono z płytkiej 
warstwy wodonośnej, co wpływa na stan czysto-
ści wody. Do Rudy wpływają trzy cieki: Rudzicz-
ka, Potok Woszczycki i Kłokocinka. Istotnym ele-
mentem powierzchniowej sieci wodnej miasta są 
stawy hodowlane.
Wody podziemne. Główny poziom wód pod-
ziemnych ukształtował się w czwartorzędowych 
piaskach i żwirach. Najbardziej zasobną w wody 
podziemne jest dolina pra-Rudy.
Stan jakości wód. Na 19 przebadanych odcin-
kach rzek w ramach „Studium waloryzacyjno-
konserwatorskiego zasobów przyrodniczych mia-
sta Żory” aż w dziesięciu stwierdzono wody po-
zaklasowe, w sześciu klasy trzeciej, a w dwóch 
klasy drugiej. Nie zanotowano wód klasy pierw-
szej. O złym stanie wód decydowały w większo-
ści przypadków substancje mineralne, głównie: 
amoniak, azotyny, azotany i fosforany. Obecność 
tego pierwszego przy braku azotynów i azotanów 
wskazuje na świeże zanieczyszczenia. Stwierdzo-
no również obecność wszystkich trzech postaci 
azotu, co wskazuje na trwałe zanieczyszczenie or-
ganiczne wody. Biorą się one z opadów atmosfe-
rycznych, rozkładu związków organicznych i ście-
ków. Nie zauważono natomiast obecności tak tok-
sycznych związków, jak fenole czy cyjanki.
Znacznie lepsza jest jakość wód stojących. Spo-
śród 19 przebadanych zbiorników, jedynie trzy 
gromadziły wody pozaklasowe, pięć wody kla-
sy trzeciej, osiem drugiej, a dwa zakwalifikowa-

Arleta Sternal „Benetton”, plakat, 2006

Otto Stern Arleta Sternal
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no do klasy pierwszej. Na jakość wód w stawach 
najczęściej wpływają substancje organogeniczne 
(związki azotu i fosforu). Bardzo zanieczyszczo-
ny jest Śmieszek, zawiera zbyt dużo soli i znacz-
ne stężenie azotynów. Niepokojący jest także stan 
czystości studni. Na 13 przebadanych obiektów, 
tylko jeden zawierał wodę pierwszej klasy. W po-
zostałych woda nie była zdatna do picia, a w pię-
ciu kolejnych nie nadawała się do żadnych celów. 
Podobnie przedstawia się sytuacja źródeł, w tym 
rzeki Rudy.
Wartości hydrosfery. W obrębie Żor wyodręb-
niono 22 kompleksy wodne. Na tym terenie wy-
odrębniono dwa obszary szczególnie wartościo-
we pod względem hydrograficznym: północno-
wschodni z trzema sąsiadującymi ze sobą kom-
pleksami o wyjątkowych wartościach przyrod-
niczych (Dębina oraz zlewnie potoków Gich-
ta i Woszczyckiego) oraz południowo-wschodni, 
obejmujący las Baraniok. Stanowi on pomost eko-
logiczny między dorzeczami Wisły i Odry. MW

STOWARZYSZENIA:

OGNISKO TKKF „RAMŻA” W ŻORACH, 
wykreślono z ewidencji 29 VII 2005. um

OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIE-
NIA KULTURY FIZYCZNEJ „CONAN” 
W ŻORACH, prezes: Marian Ciemięga. Cele: 
działalność prowadząca do rozwijania, utrzyma-
nia i podnoszenia sprawności fizycznej społe-
czeństwa. um

OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIE-
NIA KULTURY FIZYCZNEJ „MARA-
TOŃCZYK” W ŻORACH, sekretarz: Jerzy 
Malinowski. Cele: rozwijanie działalności pro-
wadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawno-
ści fizycznej społeczeństwa, krzewienie zamiło-
wania do systematycznego uprawiania rekreacji 
i sportu, kształtowanie patriotyzmu i walorów 
moralnych, zrozumienie zasad dyscypliny oraz 
sumiennego wypełniania obowiązków społecz-
nych i obywatelskich. um

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE 
MIŁOŚNIKÓW MARKI ALFA ROMEO, 
prezes: Robert Łysak, wiceprezes: Mariusz War-
koczyński, skarbnik: Monika Purchla. Komisja 

rewizyjna: przewodniczący: Paweł Napora, z-ca: 
Paweł Gmyrek, sekretarz: Tadeusz Luks. Cele: 
zintegrowanie podzielonego środowiska polskich 
Alfisti, współpraca z klubami skupiającymi fanów 
marki Alfa Romeo w Polsce oraz poszerzanie 
współpracy z Fiat Auto Poland, tak by każda ze 
stron czerpała wymierne korzyści ze współdzia-
łania. Dzięki staraniom grupy pasjonatów Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Miłośników Marki Alfa 
Romeo osiągnęło status prawny w VI 2009. Sto-
warzyszenie prowadzi stronę internetową www.
osmmar.org, na której znajdują się aktualne nowo-
ści oraz różne ciekawostki ze świata Alfa Romeo, 
jak również informacje na temat zlotów, spotów 
organizowanych przez współpracujące kluby. 
W VIII 2009 OSMMAR zorganizowało I Ogól-
nopolski Zlot Miłośników Marki Alfa Romeo 
w Częstochowie. Prowadzone są rozmowy z Fiat 
Auto Poland na temat współpracy przy organiza-
cji obchodów 100-lecia marki w Polsce. Człon-
kowie Stowarzyszenia działali również wcześniej 
m.in. przy organizacji zlotów w różnych częściach 
kraju, jak również zorganizowano wyjazd w 2008 
na największy zlot Alfa Romeo w Europie, który 
odbył się w Esztergom na Węgrzech. um

SOŁECKIE STOWARZYSZENIE OBYWA-
TELSKO-CHRZEŚCIJAŃSKIE W KLESZ-
CZOWIE, przewodniczący: Czesław Szulc. Cele: 
podejmowanie działań nakierowanych na rozwój 
społeczny, kulturalny oraz gospodarczy miesz-
kańców sołectwa. um

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE 
„ŻORSKIE PLENERY”, przewodniczący: 
Adam Michalik. Stowarzyszenie powołane jest 
do organizowania całorocznych → Międzynaro-
dowych Plenerów Malarsko-Fotograficznych za-
inicjowanych przez → Ewę Rotter-Płóciennik, 
organizowania warsztatów artystycznych dla 
twórców nieprofesjonalnych (młodych i doro-
słych), działających równolegle z plenerami dla 
artystów profesjonalnych, organizowania innych 
warsztatów artystycznych dla różnych grup wie-
kowych prowadzonych przez artystów profesjo-
nalnych, promowania lokalnych utalentowanych 
plastyków i fotografików, organizowania wystaw 
artystycznych w mieście, kraju oraz poza jego 
granicami, współdziałania z innymi środowi-
skami artystycznymi miasta oraz podejmowania 
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wspólnych przedsięwzięć, współpracy ze środo-
wiskami artystycznymi zaprzyjaźnionych miast, 
współorganizowania na terenie miasta konkur-
sów plastycznych i fotograficznych oraz organi-
zowania wycieczek. um

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „ŻO- 
RY”, prezes: Pakura Grzegorz. Cele: ochrona 
dziedzictwa narodowego poprzez kultywowanie 
i popularyzację tradycji narodowych i regional-
nych, propagowanie kultury tanecznej i muzycz-
nej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie uzdolnień 
twórczych – tanecznych i muzycznych – oraz po-
głębianie zamiłowania do sztuki poprzez uczest-
nictwo w działalności artystycznej, wychowawczej 
i oświatowej, sprawowanie opieki nad animatora-
mi ruchu folklorystycznego oraz twórcami ludo-
wymi, promowanie oraz wspieranie działalności 
artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego 
„Żory” oraz powoływanych przez Stowarzysze-
nie placówek. Posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego. um

STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNA DRO-
GA”, prezes: Mieczysław Król. Cele: świadczenie 
bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rze-
czowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej oso-
bom poszkodowanym w wypadkach komunikacyj-
nych i ich rodzinom oraz osobom poszkodowanym 

w wypadkach podczas pracy w rolnictwie i ich ro-
dzinom, wspieranie działalności na rzecz pomo-
cy osobom poszkodowanym w wypadkach komu-
nikacyjnych i pracach w gospodarstwach rolnych, 
wspieranie działań na rzecz zainicjowania proce-
su zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzą-
cych osobom poszkodowanym w wypadkach i ich 
rodzinom warunki równych szans na drodze ich 
rozwoju intelektualnego i kulturalnego. um

STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNE MIA-
STO”, przewodniczący: Jacek Arasim. Cele: reali-
zacja działań w zakresie porządku, bezpieczeństwa 
publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym. Posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego. um

STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE 
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „DAJ 
IM SZANSĘ”, prezes: Anna Wyleżuch. Cele: 
pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, rzecz-
nictwo praw dzieci, wspomaganie harmonijnego 
rozwoju dziecka, uspołecznianie i uwrażliwianie 
dzieci i młodzieży. um

STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU MIA-
STA ŻORY, reprezentujący Stowarzyszenie: Ka-
rol Lużniak. Stowarzyszenie uczestniczy w życiu 
publicznym powiatu żorskiego, zmierzając zgodnie 
z zasadami i obowiązującym prawem do wpływa-
nia na kształt polityki społecznej oraz sprawowa-
nia władzy w powiecie żorskim. Działania te mają 
na celu rozwój społeczno-gospodarczy powiatu. um

STOWARZYSZENIE „DZIECI MATKI TE-
RESY”, prezes: Ewa Holona-Konkol. Celem Sto-
warzyszenia jest inicjowanie, wspieranie, pomoc 
i realizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć edu-
kacyjno-kulturalno-sportowych, a także pozafinan-
sowe wspieranie dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej intelektualnie i ruchowo i ich rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wspieranie Zespołu Szkół 
Specjalnych w realizacji jego działalności statuto-
wej: udzielanie dzieciom, młodzieży i rodzinom 
pomocy w sytuacjach trudnych, prowadzenie dzia-
łalności profilaktycznej wobec występujących za-
grożeń patologią społeczną, udzielanie pomocy 
rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu pro-
blemów wychowawczych i opiekuńczych, szerzenie 
oświaty zdrowotnej, edukacja społeczno-prawna, 

Jeden z plenerów zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
Artystyczne „Żorskie Plenery”
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wspomaganie działalności edukacyjnej, opiekuń-
czej i wychowawczej, inicjowanie i realizacja dzia-
łań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach 
lokalnych, umacnianie partnerskiej współpracy or-
ganizacji pozarządowych z administracją publiczną 
wszystkich szczebli, rozwijanie twórczości i kre-
atywności dzieci i młodzieży, rozwijanie idei wo-
lontariatu, promowanie kultury fizycznej, organi-
zowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, spor-
towych, rozwijanie międzynarodowej współpracy 
dzieci i młodzieży, finansowanie działalności statu-
towej. um

STOWARZYSZENIE EDUKACJI EURO-
PEJSKIEJ, prezes: Krzysztof  Ficek. Cele: podej-
mowanie różnych inicjatyw i konkretnych działań, 
przyczyniających się do budzenia świadomości 
publicznej o potrzebie i randze spraw określonych 
w art. 11 i 12 statutu, kształtowanie postaw obywa-
telskich przyczyniających się do budowania i roz-
woju dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy kra-
jami oraz dla korzystnej współpracy na zasadach 
równości i zaufania, partnerskie działanie na rzecz 
lepszego poznawania się, zrozumienia i zbliżenia 
się mieszkańców naszego kraju z mieszkańca-
mi innych krajów, przezwyciężania w ten sposób 
wzajemnych uprzedzeń, pretensji i zaszłości hi-
storycznych, które utrudniają wzajemne korzyst-
ne stosunki, w ramach podejmowanej edukacji 
szerzenie rzetelnej informacji i wiedzy o historii, 
kulturze, gospodarce, osiągnięciach oraz o współ-
czesności państw i narodów, organizowanie spo-
tkań, dyskusji i dialogu młodzieży z kraju i z za-
granicy z ludźmi kultury, nauki, sztuki, gospo-
darki, wyznań, polityki, a także z innych dziedzin 
życia zbiorowego, prowadzenie działalności infor-
macyjnej o celach Stowarzyszenia przez organizo-
wanie odczytów, seminariów, wykładów oraz sesji 
i konferencji naukowych, współpraca z instytucja-
mi gospodarczymi i handlowymi, aby przy ich po-
mocy szerzyć wiedzę o trudnych warunkach roz-
woju ekonomicznego i wpływać na humanizację 
tych dziedzin życia. um

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KUL-
TURALNE, prezes: Jadwiga Tabor, wiceprezes: 
Jan Delowicz, wiceprezes: Jolanta Malczewska, 
skarbnik: Urszula Skorupa, sekretarz: Mirosława 
Kieloch. Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kul-

turalne rozpoczęło swoją działalność 7 III 2008. To 
data oficjalnego zarejestrowania w Sądzie Okręgo-
wym w Gliwicach. Celem Stowarzyszenia jest nie 
tylko działalność statutowa, ale również pozyski-
wanie funduszy na różnorodne działania podejmo-
wane przez wszystkich interesujących się oświatą 
i kulturą w naszym mieście. Stowarzyszenie opie-
ra swoją działalność na pracy społecznej człon-
ków. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspiera-
nie lub organizowanie przedsięwzięć skierowanych 
do mieszkańców miasta Żory, w szczególności 
w dziedzinie edukacji i kultury, propagowanie wie-
dzy i kultury o regionie, promocja regionu w kra-
ju oraz w Europie, promocja kultury narodowej 
i europejskiej, popularyzacja kultury regionalnej 
w kontekście kultury narodowej i europejskiej. Sto-
warzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizo-
wanie i wspieranie konferencji, seminariów, szko-
leń, warsztatów oraz zajęć edukacyjnych, jak rów-
nież imprez kulturalnych, konkursów, koncertów, 
wystaw i wycieczek, współpracę z administracją 
rządową i samorządową w zakresie realizacji celów 
statutowych, prowadzenie działalności integrują-
cej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 
zawodową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 
wypowiadanie się w sprawach publicznych zwią-
zanych z działalnością Stowarzyszenia. Źródłami 
powstania dochodu bądź majątku Stowarzyszenia 
są darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące 
z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publiczne, do-
tacje, subwencje, granty, kontrakty, środki z fundu-
szy publicznych. iw

STOWARZYSZENIE „E-EDUKACJA PRZEZ  
CAŁE ŻYCIE”, prezes: Edyta Adamczyk-Antulis, 
wiceprezes: Tomasz Zaborowski, członek zarządu: 
Anna Król-Piekarczyk. Stowarzyszenie ma na celu 
prowadzenie działalności na rzecz propagowa-
nia i tworzenia ruchu rodzicielstwa zastępczego 
i adopcyjnego dla dzieci i młodzieży osieroconej, 
odrzuconej czy też osamotnionej. Stowarzyszenie 
postawiło sobie również za zadanie podnoszenie 
poziomu i jakości edukacji na każdym etapie życia 
społecznego i zawodowego człowieka, propaguje 
szeroko pojętą edukację na odległość za pośrednic-
twem Internetu, jest członkiem porozumienia orga-
nizacji pozarządowych Miasta Żory i współpracuje 
z ZCOP, adres: www.eedu.com lub www.e-eduka-
cjaprzezcałeżycie.pl. Osiągnięciem jest współpraca 
i realizacja projektu „Partnerzy w nauce”, współ-



S

 369

finansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt 
utworzony przez Uniwersytet Śląski, realizowany 
przez ściśle współpracujący ze Stowarzyszeniem 
Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Żorach. iw

STOWARZYSZENIE „FALA”, prezes zarządu: 
Gregory Carlson. Cele: praca oświatowa i wycho-
wawcza z młodzieżą, a w szczególności upowszech-
nianie zasad pisma świętego pośród młodych ludzi 
i motywowanie ich do stawania się naśladowcami 
Jezusa Chrystusa, działalność dobroczynna i edu-
kacyjna dla zaspokojenia emocjonalnych, umysło-
wych, fizycznych i duchowych potrzeb młodzieży, 
rozwój charakteru i przywództwa w oparciu o stan-
dardy moralne przedstawione w piśmie świętym, 
przestrzeganie zasad państwa i konstytucji RP. um

STOWARZYSZENIE FORMACJI „UNI-
TAS” W ŻORACH, wykreślono z ewidencji 30 
IV 2001. um

STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KO-
TÓW RASOWYCH W POLSCE, ODDZIAŁ 
XV W ŻORACH, przewodniczący: Monika Kura-
siewicz. Cele: organizacja hodowli kotów rasowych 
oparta na podstawach naukowych dla osiągnięcia 
najwyższego poziomu pod względem rasowym 
i estetycznym, w trakcie likwidacji. um

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKAL-
NYCH „PROGRES”, prezes: Grzegorz Gra-
nek, wiceprezes: Jolanta Osobniak-Bomba, wicepre-
zes: Dariusz Skoczylas, członek: Sylwia Paradowska, 
członek: Jacek Arasim. Cele: inicjowanie, wspiera-
nie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Pol-
ski, a w szczególności miasta Żory, kreowanie lide-
rów środowiskowych, działalność edukacyjna służą-
ca wyżej wymienionym celom, promocja miast pol-
skich, a w szczególności Żor i jego mieszkańców. 
Cele są realizowane poprzez zadania z zakresu po-
mocy społecznej, działalności charytatywnej, ochro-
ny i promocji zdrowia, działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywiza-
cji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych 
zwolnieniem. Do działań Stowarzyszenia należy też 
upowszechnianie i ochrona praw kobiet, działalność 
na rzecz równouprawnienia, wspomaganie rozwoju 
gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości, wspól-

not i społeczności lokalnych. To także zadania z za-
kresu nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajo-
znawstwa, kultury, sztuki, ekologii, upowszechnia-
nia ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także promocja organizacji i wolon-
tariatu. Stowarzyszeniu udało się zrealizować: zaję-
cia ruchowo-rehabilitacyjne dla Żorskich Amazo-
nek, Letnie Spotkania Teatralne, Turnieje Szachowe 
i Drużynowe Mistrzostw Śląska w Szachach, pro-
jekt „Techniki Zapamiętywania” – programu dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, Tar-
gi Pracy i Edukacji oraz „Żorski Przystanek do Edu-
kacji” (jest to projekt biura informacji o szkołach 
ponadgimnazjalnych, policealnych i studiach wyż-
szych), Konkurs Kabaretów Szkolnych „KO-
KASZ”, Ogólnopolski Przegląd Młodych Kabare-
tów „Młoka”, Klub Integracyjny „Promyk”, projek-
ty dla osób niepełnosprawnych (I Żorski Rajd Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Roz-
rywki w Ambasadzie), prowadzenie Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych, Najtrudniejszy Pierwszy 
Krok (prowadzenie klubu dla Abstynentów), Święto 
Ogniowe – 300 lat tradycji (film dokumentalny doty-
czący utrwalenia na taśmie filmowej obrzędów zwią-
zanych z uroczystością Święta Ogniowego oraz wy-
dania folderu promującego miasto Żory z książecz-
ką ze zdjęciami ze Święta Ogniowego. iw

STOWARZYSZENIE KOBIET, wykazało się 
w 1866 chwalebną działalnością niesienia pomo-
cy chorym i rannym wojakom. Organizacja ta, z ini-
cjatywy burmistrza, ukonstytuowała się na nowo 10 
XII 1879 jako ojczyźniany związek kobiet działają-
cy w mieście i okolicy. Jego status zatwierdzono 15 
XII. Zarząd tworzyli: Jadwiga Groger, Berta Cen-
tawer, żona burmistrza Maria Majorke, Agnieszka 
Piecuch, Agnieszka Pelchrzim i Joanna Kotremba. 
W 1881 związek liczył 100 członków, każdy opłacał 
miesięcznie składki. Skarbnikiem związku był pocz-
tmistrz Wenge, a sekretarzem proboszcz miejski, → 
Teodor Zgaślik. MW

STOWARZYSZENIE KULTURALNE KOŁA 
GOSPODYŃ W ROWNIU, przewodnicząca: We-
ronika Konsek. Cele: organizowanie i wspieranie ini-
cjatyw kulturalnych w mieście i kraju, konsolidacja 
organizacji kulturalnych, promocja miasta oraz dzia-
łania na rzecz poprawy warunków rozwoju kultury 
i wzmożenia udziału członków w życiu społeczno-
gospodarczym i kulturalnym miasta i kraju. um
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STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZ-
NEJ „ROWIEŃ”, powstało 13 VI 2009 w Row-
niu; prezes: Piotr Raczkowski. Cele: upowszechnia-
nie, rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turysty-
ki, organizacja zawodów oraz imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych, podnoszenie pozio-
mu kulturalnego i sportowego członków. Stowa-
rzyszenie przejęło od LKS „Iskra” prowadzenie 
Klubu Sportowego → „Iskra”. LuB

STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB 
SPORTOWY „ISKRA”, powstało w Rowniu, 
zarejestrowane 20 V 1993. Decyzję o zawiesze-
niu działalności podjęto 12 II 2006. Prezesi: Józef  
Buchalik, Antoni Fizia, Grzegorz Stec. Cele: upo-
wszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, spor-
tu i turystyki oraz innych form aktywnego wypo-
czynku, organizacja masowych imprez rekreacyj-
nych i turystycznych. Stowarzyszenie prowadziło 
Klub Sportowy → „Iskra”. LuB

STOWARZYSZENIE „MADNESS”, pre-
zes zarządu: Wojciech Chmielewski. Cele: upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych, działania na rzecz 
kultury, sztuki i edukacji, ochrona i promocja 
zdrowia, podnoszenie kultury odbioru imprez 
sportowych, promowanie turystyki krajoznaw-
czej oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych, uczestniczenie w rozgrywkach i za-
wodach sportowych rangi krajowej i międzyna-
rodowej, organizowanie kursów i szkoleń spor-
towych, działania na rzecz integracji ze środo-
wiskiem osób niepełnosprawnych, działanie 
na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwi-
janie kontaktów i współpracy na płaszczyźnie 
sportowej, działalność charytatywna, promocja 
i organizacja wolontariatu, prowadzenie dzia-
łalności redakcyjnej i wydawniczej szerzącej 
idee Stowarzyszenia, współpraca z innymi in-
stytucjami działającymi w zakresie objętym ce-
lami Stowarzyszenia, działanie na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego, działanie na rzecz wy-
równywania szans osób w trudnej sytuacji życio-
wej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i ni-
kotynizmowi, działanie na rzecz upowszechnia-
nia ochrony wolności i praw człowieka oraz swo-
bód obywatelskich, a także działań wspomagają-
cych rozwój demokracji. um

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KO-
TÓW W ŻORACH, prezes: Monika Kurasie-
wicz. Cele: popieranie hodowli kotów rasowych, 
wspieranie i koordynacja działań swoich człon-
ków, rozwijanie świadomości dotyczącej praw 
zwierząt. Cel ten będzie realizowany poprzez: 
organizowanie pokazów, przeglądów i wystaw, 
tak krajowych jak i międzynarodowych, współ-
pracę z instytucjami naukowo-badawczymi 
w zakresie hodowli w kraju i zagranicą, współ-
działanie z innymi, pokrewnymi organizacjami 
za granicą, organizowanie instruktażów, kur-
sów, odczytów w zakresie hodowli kotów ra-
sowych oraz prowadzenie wydawnictwa ma-
jącego na celu upowszechnianie i pogłębianie 
wiedzy o hodowli kotów, reprezentowanie inte-
resów członków SMK ŻORY przed władzami 
administracyjnymi, organizacjami społecznymi 
oraz jednostkami gospodarczymi RP, jak rów-
nież przed władzami organizacji międzynaro-
dowych, do których należy. um

STOWARZYSZENIE „MOJA DZIELNI-
CA”, prezes: Piotr Kosztyła. Cele: świadcze-
nie bezpośredniej i pośredniej pomocy finanso-
wej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświa-
towej osobom potrzebującym, a w szczegól-
ności uzdolnionym uczniom szkół, wspieranie 
działalności na rzecz pomocy osobom potrze-
bującym, wspieranie lub organizowanie przed-
sięwzięć skierowanych do mieszkańców miasta 
Żory, w szczególności w dziedzinie edukacji kul-
tury i sportu. um

STOWARZYSZENIE MUZYCZNE „CRE-
SCENDO”, prezes: Renata Gawlik. Cele: zachę-
canie do podnoszenia kwalifikacji uczniów klasy 
muzycznej „Crescendo”, wchodzących w skład 
Stowarzyszenia Muzycznego „Crescendo”, pro-
mocja Stowarzyszenia Muzycznego „Crescendo” 
w mieście, w kraju i za granicą. um

STOWARZYSZENIE NA RZECZ KULTU-
RY „KANTATA”, jedno z dłużej działających 
nieprzerwanie stowarzyszeń kulturalnych w mie-
ście (działa nieprzerwanie od 11 lat, nieformal-
nie od lat 12). W VI 1999 grupa działaczy kultu-
ry, nauczycieli, studentów związanych z wieczor-
kami muzycznymi, które od 1998 odbywały się 
cyklicznie w Zespole Szkół nr 2 im. ks. prof. Jó-
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zefa Tischnera, postanowiła, w związku ze swo-
imi zainteresowaniami, zawiązać Stowarzysze-
nie, które miało im pomóc w wypełnianiu po-
stawionych sobie celów. Na pierwszym formal-
nym posiedzeniu sympatyków wieczorków mu-
zycznych postanowiono zawiązać Stowarzysze-
nie na Rzecz Kultury „Kantata”. Na posiedze-
niu przyjęto statut organizacji, powołano Komi-
tet Założycielski, który zobowiązał się do prze-
prowadzenia procesu legislacyjnego, wybrano za-
rząd. Do zarządu Stowarzyszenia i Komitetu Za-
łożycielskiego wybrano jako przewodniczącego 
Waldemara Trojnara (nauczyciela w-f), zastęp-
cę Tomasza Wolskiego (nauczyciel informaty-
ki), sekretarza Piotra Krówkę (animatora kultu-
ry). Cele: promowanie muzyki wśród ludzi mło-
dych, zachęcanie do muzykowania, pisania wier-
szy i muzyki itp.
Statut uchwalono 3 VI 1999. Zarząd Stowarzy-
szenia w niezmienionym składzie funkcjono-
wał do IX 2004. W 2000 Stowarzyszenie pozy-
skało środki finansowe w ramach dotacji z Urzę-
du Miasta Żory na zakup sprzętu nagłaśniające-
go dla ZSZ nr 2 w Żorach, w ramach których or-
ganizował w Zespole Szkół nr 2 cykliczne spo-
tkania muzyczne dla młodzieży z zakresu upo-
wszechniania kultury do 20 XII 2000. W oma-
wianym okresie Stowarzyszenie zorganizowa-
ło osiem wieczorków muzycznych, w których 
uczestniczyło kilkaset osób. W 2001 Stowarzy-
szenie realizowało projekt „Bliżej Muzyki”, prze-
znaczony dla młodzieży. W ramach tego projek-
tu zorganizowano cztery „Tu-rocki” oraz cztery 
wieczorki muzyczne dla młodzieży lubiącej po-
ezję, szanty i piosenkę turystyczną. Część wie-
czorków odbyła się w Klubie „Rebus” na os. ks. 
Władysława. 2002 był rokiem szczególnym dla 
Stowarzyszenia. Zarząd podjął współpracę ze 
studentami ASK z Cieszyn i kabaretem Łowcy-
.B, który wpłynął na dotychczasową działalność 
Stowarzyszenia. Rozpoznawalnym wśród miesz-
kańców miasta i utożsamiającym ze Stowarzy-
szeniem stał się projekt „KANASTA” – „KA-
barety NA STArt”. Studenci stali się członkami 
Stowarzyszenia, (obecnie pracują w jego statuto-
wych organach). W tym samym roku Stowarzy-
szenie pozyskało środki finansowe z przeznacze-
niem na warsztaty muzyczne dla żorskiego chóru 
„Voce Segreto”, zorganizowało I Żorskie Spo-
tkania Kabaretowe „KANASTA” oraz pozyska-

ło środki finansowe dla zespołu wokalnego We-
sołe Nutki na udział w Ogólnopolskim Festiwa-
lu „Małego Dominika” w Gdańsku. W X 2002 
Stowarzyszenie zorganizowało II Żorskie Spo-
tkania Kabaretowe „KANASTA”, czyli „KAba-
rety NA STArt”, jeden „Tu-rock” oraz III Żor-
skie Spotkania Kabaretowe „KANASTA”. W XI 
2003 członkowie Stowarzyszenia zorganizowa-
li IV Żorskie Spotkania Kabaretowe „KANA-
STA”. Członkowie Stowarzyszenia byli współor-
ganizatorami 11. finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Żorach, zorganizowali i pro-
wadzili koncert muzyczny w Klubie „Rebus” 
na os. ks. Władysława. 2004 przyniósł zmia-
ny w strukturach organizacyjnych Stowarzysze-
nia. 16 IV 2004 walne zebranie członków Stowa-
rzyszenia naa Rzecz Kultury „Kantata” wybrało 
nowy zarząd, nową komisję rewizyjną i sąd ko-
leżeński. Do zarządu Stowarzyszenia zostali wy-
brani: Waldemar Trojnar – przewodniczący (na-
uczyciel), Sławomir Szczęch – z-ca przewodni-
czącego (absolwent ASK w Cieszynie), Piotr 
Krówka – sekretarz (absolwent ASK w Cieszy-
nie), Monika Kustra – skarbnik (absolwentka 
ASK w Cieszynie), Maciej Szczęch – członek za-
rządu (absolwent wychowania informatyczno-
technicznego na UŚ w Cieszynie). Do komisji re-
wizyjnej wybrani zostali: Bartosz Gajda – prze-
wodniczący (absolwent ASK w Cieszynie), Kry-
stian Pomarański – członek komisji (absolwent 
Politechniki Wrocławskiej), Magdalena Kawa-
lec – członek komisji (absolwentka ASK Cieszy-
nie) W tym samym roku Stowarzyszenie zorga-
nizowało w Klubie „Rebus” wystawę fotogra-
ficzną Barbary Langiewicz „Będę Mamą” oraz 
koncert zespołu Akustyk Blues, V i VI Żorskie 
Spotkania Kabaretowe „KANASTA” oraz jeden 
„Tu-rock” w Klubie „Wisus” na os. Pawlikow-
skiego. W 2005 zorganizowano 2 „KANASTY”, 
w 2006 jedną „KANASTĘ”. W 2007 Stowarzy-
szenie pracowało nad organizacją X Jubileuszo-
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wych Spotkań Kabaretowych „Kanasta”, które 
zorganizowało w hali widowiskowo-sportowej 
przy ul. Folwareckiej w Żorach. „Kantata” po-
nownie pomogła chórowi „Voce Segreto” w po-
zyskaniu środków finansowych na wyjazd do An-
glii na 61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki oraz 
zorganizowała koncert zespołu Samo Życie i Jam 
Chyba z Ciebie w Klubie „Rebus”. W latach 2008-
09 Stowarzyszenie skupiło się na organizacji Żor-
skich Spotkań Kabaretowych. Do tej pory na żor-
skiej „KANAŚCIE” wystąpiły następujące kaba-
rety: Ani Mru Mru, Hrabi, Kabaret Moralnego 
Niepokoju, Łowcy.B, Jurki, Limo, Grzegorz Hala-
ma, Piotr Bałtroczyk, Grupa MoCarta, Artur An-
drus, Ireneusz Krosny, Dno, Noł-Nejm, Dudu, 
Mumio, Szpik, Kaczka Pchnięta Nożem, Frasz-
ka, Kwartet okazjonalny, Purt, To za duże słowo, 
Jachim Presents, Formacja Chatelet, The Mencja, 
The Krasińscy Brothers, Fermencik, Znany Woj-
tek Kamieński, Karygodne Skrzywienie Borowi-
ków, Hlynur, Słuchajcie, Stado Um-tata, Kaba-
ret Młodych Panów. Na imprezach muzycznych 
zorganizowanych przez Stowarzyszenie wystąpi-
li m.in.: Voo-Voo, Łonki Łan, Samo Życie, Blues 
akustyk, Jam Chyba z Ciebie, Mr Blues. iw

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RE-
KREACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „EKO-
SPORT” ŻORY, prezes: Franciszek Kopka. 
Cele: organizowanie działalności rekreacyjnej ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowot-
nych, krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży, wspomaganie harmonijne-
go rozwoju dzieci i młodzieży, uspołecznianie 
i uwrażliwianie dzieci i młodzieży, organizowanie 
różnorodnych form współzawodnictwa w opar-
ciu o organizowane zajęcia, angażowanie wszyst-
kich uczestników w różnorodne formy aktywno-
ści ruchowej, dostosowanej do stopnia sprawności 
i zainteresowań dzieci i młodzieży, rozwijanie zain-
teresowań i pielęgnowanie talentów poprzez stwa-
rzanie możliwości ich realizacji, kształtowanie po-
zytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 
czynne uczestnictwo w realizacji zadań. um

STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓL-
NOKSZTAŁCĄCYCH W ŻORACH „UCZ 
SIĘ Z MIARKĄ”, prezes: Iwona Bieńkowska. 
Cele: motywacja do dalszej intensywnej nauki i pra-

cy, upowszechnianie wiedzy przedmiotowej ucznia, 
ochrona praw ucznia, rozwój osobisty i intelektu-
alny ucznia, zapewnienie wsparcia finansowego 
uczniom. um

STOWARZYSZENIE „NIEZWYKŁE RE-
KORDY ŻOR”, działające od V 2001 stowa-
rzyszenie mające na celu bicie różnego rodza-
ju niezwykłych rekordów na terenie miasta oraz 
grupowanie ludzi zajmujących się niecodzienny-
mi pasjami. Jego założycielką była →Bogusława 
Błażej. Chęć bicia rekordów zgłaszana była przez 
stowarzyszenie do Polskiego Towarzystwa Kon-
troli Rekordów Niecodziennych i Osobliwości. 
Zatwierdzone i zapisane w Polskiej Księdze Re-
kordów i Osobliwości oficjalnie rekordy to m.in. 
największa ilość domków wykonanych przez 
mieszkańców w technice orgiami, największy ba-
lon wydmuchany z gumy do żucia oraz rekordy 
ustanowione w trakcie Żorskiej wiosny Młodości 
w 2001 (najdłuższe stopy, średnica w pasie, naj-
wyższy mieszkaniec i mieszkanka). Obecnie sto-
warzyszenie znajduje się w stanie likwidacji. TG

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW 
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKA-
NIOWEJ W ŻORACH, przewodniczący: Ma-
rian Ciemięga. Cele: obrona praw członków spół-
dzielni mieszkaniowej oraz najemców lokali użyt-
kowych dzierżawionych od spółdzielni zgodnie 
z paragrafem 7. statutu. um

STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW 
SPORTU I REKREACJI „SALUS”, wykreślo-
no z ewidencji 26 IV 2006. um

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH, ICH RODZIN I PRZYJA-
CIÓŁ „ZŁOTE SERCE”, prezes: Teresa No-
wak, wiceprezes: Janina Golicz, skarbnik: Kazi-
miera Oleś, sekretarz: Barbara Polska, członek: 
Krystyna Skiba. Stowarzyszenie powstało w celu 
utworzenia w Żorach Zakładu Aktywności Za-
wodowej dla osób niepełnosprawnych, miało 
pomysł na niszczejącą Bażanciarnię, który bar-
dzo spodobał się prezydentowi miasta. Stowa-
rzyszenie zostało zarejestrowane w KRS 30 XI 
2006, przez cały 2007 pracowało nad doku-
mentami niezbędnymi do założenia w urzędzie 
Marszałkowskim na ZAZ w celu uzyskania do-
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finansowania ze środków PFRON na jego utwo-
rzenie. W 2008 UM przejął od Stowarzyszenia 
dokumentację i w swoim imieniu ubiegał się 
o dofinansowanie. W chwili obecnej nie ma miej-
sca dla Stowarzyszenia w istniejącym Zakładzie. 
W 2010 Stowarzyszenie podejmie uchwałę o sa-
morozwiązaniu się. iw

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „WIE-
DZA I SERCE”, likwidator: Sylwia Stec. Cele: 
prowadzenie działalności oświatowej i wycho-
wawczej, dbałość o wszechstronny rozwój wycho-
wanków, propagowanie nauki, upowszechnianie 
wiedzy o integracji z Europą, kształtowanie opinii 
i ocen na temat polityki edukacyjnej władz pań-
stwowych i samorządowych, współudział w ini-
cjowaniu i koordynacji ruchu rodziców na rzecz 
oświaty, pielęgnowanie tradycji polskiej szkoły 
i kształtowanie postaw patriotycznych, poszano-
wanie i kultywowanie tradycji regionu. W trakcie 
likwidacji. um

STOWARZYSZENIE PENITENCJARNE 
„PATRONAT”, ODDZIAŁ W ŻORACH, 
prezes oddziału Stowarzyszenia: Andrzej Bana-
szek. Cele: udzielanie osobom pozbawionym wol-
ności i ich rodzinom pomocy moralnej, materialnej 
i prawnej, uczestniczenie w działalności wycho-
wawczej prowadzonej w zakładach w dziedzinie 
kultury i oświaty; zwracanie się do kompetent-
nych organów w indywidualnych sprawach osób 
pozbawionych wolności. W trakcie likwidacji. um

STOWARZYSZENIE „POMOC I NADZIE-
JA”, prezes: Katarzyna Buchta. Cele: pomoc ro-
dzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
pomoc ubogim i potrzebującym w formie żyw-
nościowej i materialnej, działalność charytatywna, 
ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych. um

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIE-
CIOM I MŁODZIEŻY „PO PROSTU PART-
NER”, prezes: Joanna Kowalkowska, wicepre-
zes: Jarosław Jarosz, skarbnik: Anna Rawska, sekre-
tarz: Aneta Kokot. Zanim powstało Stowarzyszenie, 
istniała grupa „Partner”. Powstała ona w III 2000 
w wyniku działania Żorskiej Szkoły Wczesnej Pro-
filaktyki. Wyszkolono wtedy wolontariuszy – gimna-
zjalistów i licealistów, którzy zaopiekowali się grupą 

ponad 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Po roku 
działalności jako pedagodzy ulicy, grupa uzyska-
ła lokal – pomieszczenie w Szkole Podstawowej nr 
15. W 2005 prowadzący grupę wychowawcy zaczęli 
działać na szerszą skalę. Założyli Stowarzyszenie Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży „Po Prostu Partner”. 
Stowarzyszenie stawia sobie za cel pracę na rzecz 
dzieci ze środowisk zagrożonych patologią, niesie-
nie pomocy i wsparcia emocjonalnego młodym lu-
dziom, promowanie wśród nich zdrowego trybu 
życia, usamodzielniania się i zapobiegania degrada-
cji społecznej. Organizacja współpracuje z rodzina-
mi podopiecznych, wspierając ich w wychowywa-
niu dzieci oraz z instytucjami pomocowymi na te-
renie miasta (pedagodzy, pracownicy socjalni, ku-
ratorzy itp.).Stowarzyszenie realizuje swoje cele po-
przez prowadzenie dwóch świetlic dla dzieci: świe-
tlicy grupy „Partner” (Gimnazjum nr 3) oraz świetli-
cy grupy „Ziomki” (Szkoła Podstawowa nr 1). Pod-
stawowym zadaniem w pracy obu świetlic jest stwo-
rzenie środowiska korygującego zaburzenia emocji 
i zachowania u dziecka, wspieranie go w wypełnia-
niu obowiązku szkolnego, pomaganie w nauce, za-
spokajanie jego podstawowych potrzeb fizycznych 
i psychicznych. Dotychczas Stowarzyszenie zrealizo-
wało 4 całoroczne projekty dotowane przez Urząd 
Miasta Żory. Zorganizowało również 5 zadań doto-
wanych przez Urząd Miasta Żory na organizowanie 
wypoczynku letniego dla dzieci (2005-09). W 2010 
Stowarzyszenie realizuje kolejny projekt. Może po-
chwalić się kilkoma nagrodami i wyróżnieniami: 
4 Nagrody Prezydenta Miasta Żory za działalność 
społeczną dla wychowawców Stowarzyszenia, wo-
lontariusz 2009 w kategorii „Kultura, Sztuka i Edu-
kacja” – w uznaniu za wieloletnią działalność spo-
łeczną na rzecz dzieci z miasta Żory – dla Preze-
sa Stowarzyszenia, Joanny Kowalkowskiej. Do do-
tychczasowych osiągnięć Stowarzyszenia należy za-
liczyć organizowanie corocznych imprez okoliczno-
ściowych i świątecznych – andrzejki, mikołajki, pacz-
ki świąteczne, wigilie, ogniska, wycieczki turystycz-
no-krajoznawcze, wyjścia do kina i teatru, organiza-
cja ferii zimowych i kolonii letnich, wycieczki rowe-
rowe, zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie pla-
stycznym „Zima marzeń”, organizowanym przez 
Program 3. Polskiego Radia, zorganizowanie ak-
cji „Świąteczna Paczka dla rodziny”, w której udział 
wzięli pedagodzy i społeczności uczniowskie kilku 
żorskich szkół. w 2010 Stowarzyszenie zostało Or-
ganizacją Pożytku Publicznego. iw
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STOWARZYSZENIE POMOCY DZIE-
CIOM W ŻORACH, prezes: Augustyna Pa-
szenda-Kapa, wiceprezes: Ludwik Wróbel, se-
kretarz: Renata Bajerska-Wonsik, skarbnik: Ger-
truda Koczar, członek: Małgorzata Lazar. Stowa-
rzyszenie działa od 1998, a do 2004 nosiło na-
zwę Stowarzyszenie Pomocy Polskim Dzieciom 
na Wschodzie. Założycielem był Jan Socha, bez-
granicznie oddany sprawie niesienia pomocy po-
trzebującym Polakom na Wschodzie. Z jego ini-
cjatywy wielokrotnie wysyłano pomoc rzeczo-
wą i finansową do Lwowa, Jaworowa, Złoczo-
wa i Mościsk na Ukrainie. Pomoc przeznaczona 
była dla dzieci z polskich sierocińców, przedszko-
li oraz szkół nr 11 i 25 we Lwowie. W 2004 do-
konano zmiany nazwy na Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom w Żorach. W 2005 Stowarzyszenie 
uzyskało status Organizacji Pożytku Publiczne-
go, co pozwala członkom i przyjaciołom na prze-
kazywanie na konto Stowarzyszenia 1% podat-
ku dochodowego. Oprócz pomocy rzeczowej i fi-
nansowej przekazywanej na Ukrainę za pośred-
nictwem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej i „Caritas” Stowarzyszenie zdobywa 
sponsorów, dzięki którym prowadzi dożywianie 
dzieci biorących udział w zajęciach w Żorskim 
Centrum Regionalnym w Osinach. Pomaga rów-
nież dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych w Żo-
rach i dzieciom ze szkół podstawowych w Ro-
goźnej i w Roju. Corocznie organizuje spotka-
nia wigilijne dla uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, obdarowu-
je dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowaw-
czego, uczestników półkolonii w świetlicy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej na os. Pawli-

kowskiego i os. Gwarków oraz dzieci na półkolo-
niach parafialnych przy kościele pw. św. św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba w Żorach. BK, iw

STOWARZYSZENIE „PRO MUNDI”, pre-
zes: → Józef  Ćwiek. Cele: podejmowanie i re-
alizacja inicjatyw mających na celu badanie spo-
łeczeństw pozaeuropejskich, ich środowiska 
geograficznego i historii naturalnej, także popu-
laryzacja tych osiągnięć, przybliżenie społeczeń-
stwu polskiemu innych kultur, religii, przeciw-
działanie ksenofobii, rasizmowi, nietolerancji, 
wspieranie → Muzeum Miejskiego w Żorach. um

STOWARZYSZENIE PRYWATNYCH 
PRZEWOŹNIKÓW „DEWAX” W ŻORACH, 
prezes: Krzysztof  Szpotowicz. Cele: organizowanie 
działalności oraz wspólna reprezentacja prywatnych 
przewoźników, wzajemna pomoc członkom Stowa-
rzyszenia, organizowanie grup zainteresowań, spo-
tkań, sympozjów, prowadzenie działalności informa-
cyjnej i wydawniczej na podstawie obowiązującego 
prawa, podejmowanie innej formy działalności dla 
realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia. um

STOWARZYSZENIE PRYWATNYCH WŁA-
ŚCICIELI GARAŻY Z SIEDZIBĄ W ŻO-
RACH, wykreślono z ewidencji w 2006. um

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHO-
RYCH „HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA 
II”, posiadany status: Organizacja Pożytku Pu-
blicznego KRS 00 00 159 454. Prezes: Grzegorz 
Lepich, członkowie: Dorota Domańska, Dariusz 
Domański, Urszula Kotlarska, Aleksandra Le-
pich, Roman Pokorski, Grzegorz Słomian. Stowa-
rzyszenie powstało w 2003, chcąc pomagać cho-
rym na nowotwory w ich ostatnim okresie życia, 
jak też wspomagać ich rodzinę i najbliższe oto-
czenie w trudnych chwilach. W Hospicjum Do-
mowym, które posługuje u pacjenta w domu, tam 
gdzie chory czuje się najlepiej, wśród swoich naj-
bliższych, podopiecznym pracownicy opiekują się 
zespołowo: lekarz, pielęgniarka, wolontariusz, ka-
pelan, psycholog. Opieka w hospicjum jest bez-
płatna, częściowo finansowana przez NFZ, w po-
zostałej części finansowana ze zbiórek, kwest 
i darowizn. Stowarzyszenie bierze udział w mię-
dzynarodowym programie „Pola Nadziei” oraz 
w ogólnopolskich programach „Hospicjum to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
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też życie” i „Lubię pomagać”. Udział w progra-
mach pomaga w szerzeniu idei hospicjum, jak też 
w zbieraniu środków na utrzymanie i bieżącą dzia-
łalność hospicjum.
Od samego początku powstania Stowarzyszenia 
jego członkowie dążyli do powstania Hospicjum 
Stacjonarnego, w którym pacjenci mogą otrzy-
mać całodobową fachową opiekę medyczną. Po 
wielu latach starań w X 2009 rozpoczęto jego bu-
dowę we współpracy Urzędu Miasta Żory i Sto-
warzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. 
Jana Pawła II”. Uruchomienie Hospicjum Stacjo-
narnego dla 15 chorych przewiduje się na począ-
tek 2011. Od dwóch lat prowadzimy dla naszych 
podopiecznych bezpłatną wypożyczalnię specja-
listycznego sprzętu medycznego (łóżka, wózki, 
chodziki, koncentratory tlenu, ssaki, pompy infu-
zyjne).
Zespół hospicyjny w miarę potrzeb i możliwości 
korzysta ze szkoleń poszerzających wiedzę facho-
wą i doskonalących opiekę nad chorym, jego ro-
dziną i najbliższym otoczeniem. Początkiem 2009 
powstała grupa wsparcia dla rodzin w żałobie. 
W każdy pierwszy wtorek miesiąca jest odprawia-
na msza św. w intencji zmarłych podopiecznych 
naszego hospicjum, następnie odbywa się spotka-
nie z psychologiem i członkami grupy. Dbamy też 
o rozwój duchowy naszego zespołu hospicyjnego, 
biorąc udział w comiesięcznych dniach skupienia, 
jak też korzystając z bogatego programu rekolek-
cyjnego dla członków hospicjów. W 2009 z po-
mocy naszego Hospicjum Domowego korzystało 
150 podopiecznych.
Powstanie i historia. 13 III 2003 w Sali Narad 
Urzędu Miasta Żory odbyło się zebranie założy-
cielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum im. Jana Pawła II” w Żorach. Na liście 
założycieli znalazło się 25 osób. Wybrany został 
Komitet Założycielski, który zajął się wszystkimi 
formalnościami związanymi z rejestracją i tworze-
niem Stowarzyszenia. Patronem Stowarzyszenia 
został obrany Jan Paweł II. Pomysł powstania ho-
spicjum narodził się jesienią 2002 wśród młodych 
ludzi skupionych wokół Diakonii Miłosierdzia, 
funkcjonującej przy parafii pw. św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Żorach. Agnieszka Gorzel-
ny i Anna Kuczmik postanowiły zachęcić więcej 
osób do działań w ramach wolontariatu na rzecz 
chorych. Pomysł zyskał akceptację ks. Józefa Her-
tlinga, wikarego ze wspomnianej parafii, Dariusza 

Domańskiego, nauczyciela historii i radnego Rady 
Miasta Żory oraz Grzegorza Słomiana, lekarza on-
kologa (weszli oni później w skład Komitetu Za-
łożycielskiego Stowarzyszenia), do których mło-
dzież zwróciła się z prośbą o pomoc. Osoby sku-
pione w grupie założycielskiej postanowiły stwo-
rzyć stowarzyszenie w oparciu o model najstar-
szego, krakowskiego Hospicjum św. Łazarza. Sto-
warzyszenie zostało zarejestrowane 23 IV 2003. 
Członkowie Stowarzyszenia za cel postawili sobie 
podejmowanie inicjatyw związanych z szerzeniem 
idei hospicyjnej, działania w ramach hospicjum 
domowego oraz utworzenie w przyszłości hospi-
cjum stacjonarnego, propagowanie idei wolonta-
riatu i podjęcie szerokich działań w celu fachowe-
go przygotowania jak najszerszej grupy w tym za-
kresie. W skład pierwszego Zarządu weszli: Do-
rota Domańska, Dariusz Domański i Grzegorz 
Słomian, a pierwszym prezesem została wybrana 
Dorota Domańska. 2 VI 2003 przy ul. Męczenni-
ków Oświęcimskich 46 (w dwóch małych poko-
jach, w budynku za starym szpitalem) rozpoczęło 
działalność biuro Stowarzyszenia. Udzielało ono 
wszelkich informacji związanych z funkcjonowa-
niem Stowarzyszenia. Można było w nim zgło-
sić chorego potrzebującego pomocy, wypełnić de-
klarację członka Stowarzyszenia, zgłosić chęć po-
mocy w charakterze wolontariusza. Stowarzysze-
nie zgłosiło swój udział w programie „Pola Na-
dziei” oraz zostało przyjęte do Ogólnopolskie-
go Forum Hospicyjnego, zrzeszającego hospicja 
z całej Polski. Rozpoczęto organizowanie dni sku-
pienia dla chętnych członków i sympatyków Sto-
warzyszenia w kościele pw. św. św. Apostołów Fi-
lipa i Jakuba. Nieodpłatnie wypożyczany jest cho-
rym specjalistyczny sprzęt, łóżka, wózki, chodzi-
ki itp. Od 2004 opiekę duchową podjął ks. Dzie-
kan Stanisław Gańczorz. W 2005 biuro Stowarzy-
szenia zostało przeniesione i działa do dziś przy 
ul. Dworcowej 7. W tym roku Stowarzyszenie po 
raz pierwszy wzięło udział w kampanii „Hospi-
cjum to też życie”. 20 III 2007 podczas walne-
go zebrania członków dokonano wyboru nowego 
Zarządu. W jego skład weszli: Dorota Domańska, 
Dariusz Domański, Urszula Kotlarska, Aleksan-
dra Lepich, Grzegorz Lepich i Grzegorz Słomian. 
Nowym prezesem Stowarzyszenia został Grze-
gorz Lepich. 16 X 2009 zainaugurowano uroczy-
ście budowę hospicjum stacjonarnego na os. Si-
korskiego. DD
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STOWARZYSZENIE RATOWNICZE 
„ISKRA” ŻORY, prezes: Dariusz Micka, z-ca 
prezesa: Marcin Miroszewski, skarbnik: Sabi-
na Micka, sekretarz: Magdalena Próchniewicz. 
Stowarzyszenie Ratownicze „Iskra” powsta-
ło w 2006. Głównym celem „Iskry” jest upo-
wszechnianie pierwszej pomocy przedmedycz-
nej w społeczeństwie. Działalność organizacji 
opiera się głównie na zabezpieczeniu imprez 
masowych, udziale w licznych akcjach niesienia 
pomocy, szkoleniach, prelekcjach oraz organizo-
waniu inscenizacji wypadków i pokazów udziela-
nia pierwszej pomocy. Stowarzyszenie utrzymuje 
się z własnych składek członkowskich, sponso-
rów i ludzi dobrej woli. Organizacja liczy obec-
nie 16 członków, a są to ludzie różnych zawo-
dów i zamiłowań, których połączyła chęć nie-
sienia pomocy wszystkim potrzebującym. Każdy 
z członków przeszedł podstawowy kurs pierw-
szej pomocy, sytuacje szczególne w resuscytacji 
wobec dorosłych i dzieci i wiele innych związa-
nych z pierwszą pomocą. Do organizacji mogą 
przystąpić osoby, które posiadają podstawowe 
wiadomości z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy (wiedza zdobyta np. na lekcjach przyspo-
sobienia obronnego w liceum). W okresie prób-
nym zostają oni poddani różnym testom, m.in. 
zgłaszaniu i przyjmowaniu zgłoszeń o wypadku, 
udzielaniu podstawowej pomocy. Siedziba Sto-
warzyszenia znajduje się na os. Sikorskiego 52 
(budynek ŻCOP). iw

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NA-
UCZYCIELI „WSPÓLNOTA RODZIN-
NA”, prezes: Roman Szyldner. Cele: organi-
zowanie działalności społecznej, kulturalnej 
i oświatowej, tworzenie warunków dla duchowe-
go, intelektualnego i fizycznego rozwoju swoich 
członków i ich rodzin, budowanie i utrwalanie 
więzi rodzinnych i międzyludzkich, zakładanie 
placówek oświatowych i kulturalnych w ramach 
obowiązujących przepisów prawa oraz patro-
nowanie ich działalności, organizowanie grup 
zainteresowań, spotkań sympozjów, rekolekcji, 
pielgrzymek, wycieczek i obozów, prowadze-
nie działalności informacyjnej i wydawniczej 
na podstawie obowiązującego prawa, powoły-
wanie fundacji w ramach obowiązującego prawa, 
podejmowanie innych form działalności dla re-
alizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. um

STOWARZYSZENIE SPORTOWE „SOZO”, 
prezes: Dariusz Orłowski. Cele: krzewienie kul-
tury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
propagowanie postaw osobowych, cechujących 
się szacunkiem do godności człowieka. 
  um

STOWARZYSZENIE SPORTU SZKOLNE-
GO „BELFER”, prezes: Wojciech Kostur. Cele: 
propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród 
młodzieży szkolnej na obszarze działania Stowa-
rzyszenia. um

STOWARZYSZENIE STAROMIEJSKICH 
KUPCÓW, RZEMIEŚLNIKÓW I PRZED-
SIĘBIORCÓW W ŻORACH, prezes: Andrzej 
Orszulik. Cele: reprezentowanie członków Stowa-
rzyszenia poprzez wypowiadanie się w ich intere-

sie w sprawach publicznych, utrwalanie więzi śro-
dowiskowych, postaw zgodnych z zasadami ety-
ki zawodowej i godności zawodu, ochrona praw 
członków Stowarzyszenia zakładanie i prowadze-
nie kas oraz funduszy zapomogowo-pożyczko-
wych. um

STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU” W ŻORACH, prezes: 
Janina Hoły, wiceprezes: Izabela Pietruszak, sekre-
tarz: Grażyna Rycerska, skarbnik: Bożena Szafar-
czyk. Stowarzyszenie prowadzi dla 250 osób zaję-
cia z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyj-
ski), wykłady z prawa, profilaktykę zdrowia, zajęcia 
i wykłady z bioenergoterapii, zajęcia z Tai-Chi, cho-
dzenie z kijami (nordic walking), obrzędowość, ko-
smetykę twarzy, herbatki tematyczne itp .iw

STOWARZYSZENIE „W ŚWIECIE CI-
SZY”, prezes: Grażyna Wieloch. Cele: działanie 
na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących, 
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a zwłaszcza: 1. Utrzymanie tożsamości środowi-
ska osób niesłyszących oraz pomoc w zakresie 
rozwiązywania ich problemów życiowych; 2. Pro-
mowanie działań na rzecz integracji oraz rozwija-
nia kontaktów i współpracy ze środowiskiem lo-
kalnym; 3. Reprezentowanie i obrona praw człon-
ków Stowarzyszenia; 4. Organizowanie czasu 
wolnego i wypoczynku dla członków Stowarzy-
szenia; 5. Upowszechnianie kultury, sportu i re-
kreacji wśród członków Stowarzyszenia; 6. Dzia-
łania na rzecz promocji zdrowia oraz profilaktyki 
i zdrowego stylu życia; 7. Upowszechnianie wie-
dzy o problemach osób niesłyszących i wspiera-
nie inicjatyw społecznych na rzecz osób niesły-
szących; 8. Aktywizacja zawodowa osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; 9. 
Organizacja usług opiekuńczych; 10. Organiza-
cja przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej 
przedsiębiorczości w sektorze organizacji poza-
rządowych. Posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego. um

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA ŻY-
CIA W MARYI – MAGNIFICAT”, prezes: Mi-
rosława Młynek, z-ca prezesa: Barbara Białoń, se-
kretarz: Dorota Kusa, skarbnik: Alicja Sienicka-
Węgierska, członek: Danuta Pisarek. Stowarzy-
szenie działa w ramach Kościoła rzymskokatolic-
kiego i współpracuje z podobnymi organizacjami 
w Polsce i na całym świecie. Jest pełnoprawnym 
członkiem Katolickiej Federacji Nowych Wspól-
not (Catholic Fraternity of  the New Covenant Commu-
nities and Fellowships) z siedzibą w Watykanie. Sto-
warzyszenie podejmuje działania promujące war-
tości chrześcijańskie i ogólnoludzkie, organizu-
jąc na forum ogólnopolskim i międzynarodowym 
m.in.: rekolekcje, sesje naukowe, spotkania eduka-
cyjne dla rodziców i młodzieży połączone z mo-
dlitwą, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, wy-
cieczki edukacyjne, pielgrzymki, koncerty, impre-
zy środowiskowe o charakterze integracyjnym. 
Stowarzyszenie zorganizowało w VIII 2009 kon-
cert zespołu muzyczno-wokalnego Shalom z Riva 
del Garda (Włochy) na rynku w Żorach i w Kra-
kowie. iw

ŻORSKIE TOWARZYSTWO KULTURAL-
NE „KONTRAPUNKT”, prezes: Stanisław 
Ratajczyk (do 2009). Cele: pobudzanie inicjaty-

wy społecznej dla rozwoju życia społeczno-kul-
turalnego, artystycznego i sportowego na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, wszechstronne propa-
gowanie działań na rzecz kultury, inicjowanie dzia-
łalności artystycznej i twórczej, dbałość o rozwój 
kultury regionu, upowszechnianie wiedzy o kultu-
rze i sztuce, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wy-
chowania, dbałość o środowisko naturalne, roz-
wój turystyki. um

ŻORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 
„ROSZADA”, prezes: Roman Sozański. Cele: 
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, podstaw 
i działań sprzyjających rozwijaniu zainteresowań 
szachowych, sportowych i edukacyjnych dzieci, 
młodzieży i dorosłych, wytwarzanie atmosfery 
zaufania i szacunku do działalności szachowych, 
sportowych i edukacyjnych dzieci, młodzieży 
i dorosłych, upowszechnianie sportu szachowe-
go, a także przyczynianie się do powstawania grup 
szachowych, dziecięcych i młodzieżowych zespo-
łów artystycznych oraz wspieranie organizacyjne 
i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organiza-
cyjnych, które podejmują takie działania. W trak-
cie likwidacji. um

STRAJK SZKOLNY, miał miejsce w VI 1920. 
Był wyrazem protestu dzieci żorskich szkół i ich 
rodziców przeciwko prowadzeniu nauki szkol-
nej w języku niemieckim. Spośród 712 żorskich 
uczniów strajkowało 213. BK

STRANZ JÓZEF MIKOŁAJ, ur. 6 XII 1904, 
zm. 16 I 1981; mieszkaniec Gotartowic; uczest-
nik powstania wielkopolskiego; oficer Wojska Pol-
skiego; do 1939 dowódca Baterii Artylerii Lekkiej 
w Żorach; obrońca Żor. 1 IX 1939 w randze kapi-
tana Wojska Polskiego dowodził 5 baterią 23 Puł-
ku Artylerii Lekkiej. Po klęsce wrześniowej prze-
bywał w obozie jenieckim w Murnau. Po zakoń-
czeniu wojny wrócił do kraju. Współorganizator 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Boguszowicach – jej prezes do czasu połącze-
nia z GS Rybnik. W nowej spółdzielni pełnił sta-
nowisko wiceprezesa (do przejścia na emeryturę). 
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Zakładanie blokady przez funkcjonariusza straży miejskiej 

Adriana Bandołę

Członek ZBoWiD. Odznaczony odznaczeniami 
bojowymi, w tym dwukrotnie Orderem Virtuti 
Militari oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Spoczywa na cmentarzu w Bogu-
szowicach. JD

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA, doku-
ment przyjęty przez →Radę Miasta, porządkują-
cy wiedzę o mieście, określa priorytety i tendencje 
jego rozwoju w wieloletnim okresie oraz wyzna-
cza działania zmierzające do realizacji obranych 
celów. Pierwszy został przyjęty w 2000. Uaktual-
niony został w XII 2005.  TG

STRATY OSOBOWE W 1939, według danych 
opublikowanych w „Sohrauer Stadtblatt” z 1940, 
w wyniku działań wojennych na terenie miasta 
życie straciło 19 osób (Kriegsopfer). Natomiast 
z aktów zgonu przechowywanych w USC wyni-
ka, że wśród nich byli następujący żołnierze Woj-
ska Polskiego: ppor. Julian Mikoś z Rybnika (lat 
33) oraz z batalionu ON „Rybnik”, ppor. Wła-
dysław Pawlikowski (lat 36), zmarł na Bajerówce 
na skutek postrzału w głowę, i szeregowi: Her-
man Gläser (lat 19), zmarł na skutek postrzału 
w głowę, Tadeusz Śledź, postrzał płuc, zmarł 3 
IX, a ponadto 10 żołnierzy nieznanych. Na pod-
stawie informacji przekazanych przez PCK oraz 
danych opublikowanych w Księdze pochowanych żoł-
nierzy polskich poległych w II wojnie światowej (Tom I. 
Żołnierze września, Pruszków 1993) udało się usta-
lić dane 5 z nich. Byli to żołnierze szeregowi: Au-
gustyn Otrząsek, Henryk Sitko, Henryk Oleś (lat 
24), Ludwik Beukard, ranny w pierś, brzuch i ra-
mię, zmarł 4 IX. Natomiast z 5 baterii 23 Puł-
ku Artylerii Lekkiej zginął kanonier Teodor Saw-
czuk. Ich ciała przetransportowano z placu boju 
do szpitala miejskiego, a następnie na miejscowy 
cmentarz, gdzie zostały złożone we wspólnej mo-
gile żołnierskiej. Wraz z nimi poległ również plu-
tonowy Herman Barteczko z Radlina II, którego 
pogrzebano na cmentarzu w rodzinnej miejsco-
wości (w aktach zgonu odnotowany jako NN). 
Wśród poległych żołnierzy był również Ludwik 

Wawrzyńczyk z Niewiadomia (lat 36), rezerwi-
sta Wojska Polskiego. Jego zwłoki znaleziono 1 
IX w pobliżu cegielni Kutza. Został pogrzebany 
na cmentarzu parafialnym w Radoszowach. 
Z kolei cywilnymi ofiarami niemieckiej agre-
sji byli: Augustyna Pawlas (lat 54), zastrzelona 1 
IX z niemieckiego czołgu na Durynkowym polu 
za cmentarzem – pogrzeb odbył się 3 IX, Paweł 
Zgol ze Szczejkowic (lat 41), zmarł w wyniku 
rany postrzałowej w nocy z 1 na 2 IX w Szpitalu 
Miejskim w Żorach. Na skutek rany postrzałowej 
zmarła1 IX jeszcze jedna nieznana osoba w wie-
ku 50-60 lat. 
Kim była 19 ofiara, nie wiadomo z powodu braku 
źródeł. Straty wroga nie są znane. JD

STRAŻ MIEJSKA, umundurowana forma-
cja utrzymująca porządek, podległa bezpośred-
nio danemu samorządowi. W Żorach powoła-
no ją 29 X 1991. Początkowo, zgodnie z ówcze-
śnie obowiązującymi przepisami, wykonywała je-
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dynie czynności administracyjno-porządkowe. 
Z czasem, dzięki rozszerzeniu uprawnień przez 
ustawodawcę, w większym stopniu, przy współ-
pracy z Policją, zaczęła odpowiadać za niektó-
re aspekty bezpieczeństwa w mieście. 1 I 1998 
żorska Straż Miejska wyszła ze struktur organi-
zacyjnych Urzędu Miasta i stała się samodziel-
ną jednostką organizacyjną. W szczytowym 
okresie swego rozwoju liczyła 24 funkcjonariu-
szy. Ponieważ od 1 I 1999 Żory stały się powia-
tem grodzkim, a co za tym idzie, zyskały większy 
wpływ na funkcjonowanie Policji w mieście po-
przez możliwość jej dofinansowywania, Prezy-
dent Miasta zaproponował radnym likwidację tej 
formacji. Część środków przeznaczanych na jej 
utrzymanie miała być skierowana na sfinanso-
wanie dodatkowych etatów policyjnych w mie-
ście – przede wszystkim dzielnicowych. W XII 
1998 zapadła decyzja o likwidacji Straży Miej-
skiej w Żorach. Jej ostateczna likwidacja nastąpi-
ła w V 1999. Funkcjonariusze częściowo przeszli 
do pracy w Policji, wojsku, Straży Więziennej, 
częściowo zaś znaleźli zatrudnienie na różnych 
stanowiskach w Urzędzie Miasta Żory. Komen-
danci: 1. Marek Piskulski (1991-92), 2. Zbigniew 
Magda (1992-?), 3. Marian Wróbel (?-1995) – 
p.o., 4. → Teresa Harlak (1995-98), 5. → Sławo-
mir Jędrzejczyk (1999) – p.o. TG

STRUCZYK JACEK, ur. 2 VIII 1976, Brzeg; 
etnolog; fotograf  amator; kierownik Działu Hi-
storii i Kultury Regionu Muzeum Miejskiego 
w Żorach; mieszkaniec Żor od 1978; studia ma-
gisterskie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycz-
nym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia 
w Cieszynie (2000); absolwent Podyplomowego 
Studium Muzeologicznego na Wydziale Histo-
rycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie (2008); autor kilku wystaw z pogranicza 
etnologii i antropologii kultury (m.in.: „Zacza-
rowany świat krasnali ogrodowych” (2006), 
„Homo Ludens” (2008)). Pomysłodawca i kura-
tor → „Galerii Pod Chmurką” (od 2005), cyklu 
dorocznych plenerowych galerii fotograficznych 
prezentowanych na żorskim rynku. Za projekt 
„Homo Ludens” otrzymał wyróżnienie Marszał-
ka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Mu-
zealne Roku 2008 w kategorii „dokonania z za-
kresu inicjatyw kulturalnych oraz popularyzacji 
dziedzictwa kulturowego”. JS

STRUSIE, pojawiły się w mieście w dużych ilo-
ściach w 1999 kiedy w dzielnicy Rowień powstała 
pierwsza farma zajmująca się hodowlą tych zwie-
rząt. Ptaki te hodowane są dla wyrobów ze skóry, 
piór i mięsa. TG

STRYCZEK BOGDAN, radny Rady Miasta od 
18 XI 2002 do 26 X 2006. um

STRYKOWSKI STANISŁAW, ur. 19 IX 1897, 
zm. 18 XII 1969, Wilków, d. woj. poznańskie; pod-
oficer zawodowy; uczestnik kampanii wrześnio-
wej w 1939; jeniec wojenny; więzień obozów kon-
centracyjnych. Przymusowo wcielony do wojska 
niemieckiego w czasie I wojny światowej, otrzy-
mał Żelazny Krzyż Zasługi III klasy. Zbiegł z nie-
woli angielskiej, by wstąpić do armii gen. Józe-
fa Hallera. Pozostał w wojsku zawodowo i zdobył 
tam zawód weterynarza. W 1926 jako podoficer 
zawodowy przybył na Śląsk i służył w 23 Pułku 
Artylerii Lekkiej w Będzinie. Otrzymał służbowy 
przydział do dywizjonu stacjonującego w Żorach, 
gdzie był weterynarzem do1939. Poślubił Mar-
tę Witosz, która urodziła mu dwoje dzieci: Stefa-
nię i Albina. Był uczestnikiem kampanii wrześnio-
wej w 1939. Pod Chełmem Lubelskim dostał się 
do niewoli niemieckiej, z której po krótkim czasie 
został zwolniony. Po powrocie do Żor związał się 
z konspiracyjnie działającą żorską komórką Armii 
Krajowej, którą dowodził Michał Kohut. Aresz-
towany przez Niemców 30 XII 1943 i więziony 
przez pół roku w Mysłowicach, skierowany został 
do obozu Mauthausen-Gusen. Niemcy przewieź-
li go potem do KL Flossenbűrg (do Műlsen s-kt 
– jednej z 70 filii tego obozu), gdzie 9 V 1945 do-
czekał się uwolnienia. W VI 1967 został uhono-
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rowany odznaczeniem i tytułem Kawalera Krzyża 
Walecznych. BK

STRZELNICA, siedziba → Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w latach 1907-39. Wybudowa-
no ją w okresie 1905-07 na działce w dzielnicy 
Kleszczówka przy ul. Królewskiej (dziś Wol-
ności), która do bractwa należała od 1880. Po-
wierzchnia tej działki wynosiła ponad 9 mórg, za 
które bractwo zapłaciło ok. 3000 marek. W bu-
dynku mieściła się sala restauracyjna, za nim zaś 
właściwa Strzelnica otoczona wałami. W 1910 
na tym terenie powstała jeszcze kręgielnia. Wo-
kół urządzono park. W 1922 rejon Strzelnicy zo-
stał sprzedany w prywatne ręce za sumę 300 000 
marek polskich, przy czym bractwo zagwaranto-
wało sobie prawo użytkowania obiektu. Pozwo-
liło to na wykupienie Strzelnicy przez miasto 
w 1925 za sumę 12 500 zł. W 1935 miasto prze-
kazało budynki i ziemię z powrotem w ręce brac-
twa. Podczas II wojny światowej, mimo reakty-
wacji bractwa przez Niemców w VI 1940, Strzel-
nica była wykorzystywana jako obóz jeniecki dla 
25 żołnierzy francuskich. Po wojnie Strzelnica 
została przejęta przez polskie władze jako mie-
nie poniemieckie. Formalnie miasto przejęło bu-
dynki i ziemię od Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w I i II 1952. W budynku kręgielni urządzono 
mieszkania. Budynek główny Strzelnicy przeję-
ła Powszechna Spółdzielnia Spożywców, która 
urządziła tam kawiarnię. Ponieważ obiekt nie był 
remontowany, zawalił się w latach 70. Wały daw-
nej Strzelnicy zniwelowano w latach 80. XX w. 
i na ich miejscu powstały domki jednorodzinne. 
Został jedynie park, który obecnie nosi nazwę 
Kleszczówka. TG, MW

STUDENCI DZIECIOM → Góral Grzegorz

STUDENCI UNIWERSYTETU JAGIE-
LOŃSKIEGO Z ŻOR W XV I XVI STU-
LECIU, na podstawie zapisów w księgach kwe-
storskich Uniwersytetu Jagiellońskiego można 
stwierdzić, że w XV w. studiowało na nim 42 ża-

ków z Żor, Rybnika i Wodzisławia. W XVI stu-
leciu studentów z tych okolic było 18. Najwięk-
szą grupę wśród nich stanowili mieszkańcy Żor 
(17 w XV w., 8 w XVI). Oprócz liczby żorscy 
żacy wyróżniali się też zamożnością, bowiem aż 
6 z nich opłacało całe czesne. TG

SUCHA KĘPA, nieduże wzniesienie w połu-
dniowo-wschodniej części Baranowic, w lesie Ba-
raniok. Nazwa topograficzna wzniesienie o słabej 
szacie roślinnej. MW

SYNORADZKI ADAM, ur. 13 V 1900, Mi-
chalinów k. Inowrocławia, zm. 8 XI 1971; syn 
wiejskiego nauczyciela. Ukończył studia prawni-
cze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu. W VII 1922 przyjechał do Katowic, by 
pracować jako sędzia i adwokat w Sądzie Apela-
cyjnym. 18 X 1928 został mianowany przez ów-
czesnego Ministra Sprawiedliwości „notariuszem 
na obwód górnośląskiej części Sądu Apelacyj-
nego w Katowicach z siedzibą urzędową w Żo-
rach”. Wojna przerwała jego działalność zawodo-
wą. Podczas okupacji ukrywał się w Szczyrku, był 
również więźniem żorskiego więzienia, pracował 
w fabryce drutu w Kostuchnej. Po wojnie 29 III 
został wybrany burmistrzem Żor. Był pierwszym 
i najkrócej urzędującym burmistrzem tego mia-
sta – do 4 IV 1945. Zrezygnował z pełnionych 
obowiązków i wrócił do pracy jako sędzia w są-
dzie grodzkim w Żorach, a po jego zlikwidowaniu 
jako kierownik Państwowego Biura Notarialnego 
w Żorach i w Rybniku. Został pochowany na żor-
skim cmentarzu. JD

SYNOWIEC WIKTOR, ur. 29 VII 1941, zm. 
19 IX 2003, Orzesze; naczelnik żorskiego Urzędu 
Skarbowego. Do liceum zaczął chodzić w Rybni-
ku, ale potem przeniósł się do I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Karola Miarki w Żorach. Po 
maturze podjął studia teologiczne, które przerwał 
i rozpoczął ponownie, ale już na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 

Adam Synoradzki Wiktor Synowiec
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Budynek strzelnicy - stan przed I wojną światową

Budynek strzelnicy - lata międzywojenne
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Zrujnowany budynek strzelnicy - stan z poczatku lat 70 XX wieku

Pozostałości obiektów strzelnicy - stan obecny
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w Żorach. Początkowo podjął pracę w PSS, następ-
nie w Urzędzie Górniczym, a później w służbach 
finansowych Urzędu Miasta w Rybniku. W 1975 
po zlikwidowaniu powiatów objął stanowisko szefa 
wydziału finansowego żorskiego urzędu miejskie-
go. Na początku lat 80. został naczelnikiem nowo 
powstałego Urzędu Skarbowego w Żorach. Pracę 
zawodową pełnił na tym stanowisku do śmierci, 
godząc ją z pracą społeczną w Towarzystwie Miło-
śników Miasta Żory i w Związku Harcerstwa Pol-
skiego. BK

SZABOŃ JÓZEF, ur. 7 III 1804, Gotartowice, zm. 
1892, Bytom; nauczyciel w Żorach; od X 1823 drugi 
nauczyciel w Mikołowie; burmistrz Żor. Uczył także 
dzieci gry na instrumentach dętych. W 1828 został 
organistą. Równocześnie był przez pewien czas rek-
torem szkoły. W 1840 został wybrany burmistrzem. 
Gdy w III 1848 wybuchła w państwie pruskim re-
wolucja, grupa osób wszczęła bunt przeciwko Sza-
boniowi. Wobec tego złożył on natychmiast urząd 
burmistrza. W 1850 został wybrany burmistrzem 
Żor i opuścił Mikołów w 1851. Był burmistrzem 
do 1864. Mieszkańcy za jego zasługi nadali mu 
w 1874 tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żory. 
Również mikołowianie uznali później zasługi Szabo-
nia i uznali go za jednego z najlepszych burmistrzów. 
W ostatnich latach swego życia mieszkał w Bytomiu. 
Tam pracował z młodzieżą polską, m.in. w Towarzy-
stwie Świętego Alojzego (wygłaszał przemowy, nie 
szczędząc rad i zachęty, szczególnie w kwestii pie-
lęgnowania języka polskiego i śpiewu; zwykle sam 
przygrywał na fortepianie; jeździł do Opola do re-
gencji w sprawach Towarzystwa, gdy chodziło o po-
konanie trudności, stawianych przez władze lokal-
ne). Był przez młodzież lubiany i poważany. Gdy 
umarł, Alojzjanie na swoich barkach zanieśli jego 
szczątki na miejsce wiecznego spoczynku. JD, MW

SZAROWICZ TADEUSZ, ur. ?, zm. 1988; har-
cerz; od 1933 związany z II Drużyną Harcerzy im. 
F. Żwirki w Żorach; uczestnik Pogotowia Wojen-
nego Harcerzy; aktywny przy budowie fortyfikacji 
w Żorach; organizator ucieczek na Węgry. Czło-

nek ZWZ-AK jako łącznik-zwiadowca. Przebywał 
w więzieniu w Rybniku. Inżynier chemik. Za ofiarną 
służbę Ojczyźnie oraz mężną walkę z okupantem 
podczas II wojny światowej Rada Naczelna ZHP 
odznaczyła go Krzyżem Za Zasługi dla ZHP z Ro-
zetą i Mieczami. JD

SZARWARK, obowiązek pracy i innego rodza-
ju świadczeń na rzecz odbudowy miasta wprowa-
dzony przez →Miejską Radę Narodową w IV 1946. 
Zapłatą za pracę w pierwszym okresie był ciepły 
posiłek. Od 1947 członkowie MRN byli z tego 
obowiązku zwolnieni. Reszta mieszkańców prace 
na rzecz odgruzowywania świadczyła jeszcze do 5 
XII 1956. TG

SZCZĘSNY TEODOR, ur. Żory. Radny Rady 
Miejskiej w okresie 1990 – 1994. Delegat do Sej-
miku Samorządowego województwa katowickiego. 
W 1989 i 1990 był kandydatem na stanowisko Pre-
zydenta Miasta. W pierwszym głosowaniu na forum 
→Miejskiej Rady Narodowej otrzymał 23 głosy, zaś 
jego konkurentka →Maria Pałuchowska 28. Głoso-
wanie to nie przyniosło rozstrzygnięcia, gdyż żaden 
z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości 
głosów. W ponownych wyborach zorganizowanych 
13 II 1990 popierany był przez Konfederację Polski 
Niepodległej. W głosowaniu otrzymał 11 głosów, 
Maria Pałuchowska 46. TG

SZCZUROWIEC, przysiółek na granicy Osin 
i Warszowic. Nazwa dzierżawcza od przezwiska 
człowieka chytrego: szczurka. MW

SZELKA MARIA, p.o. Naczelnika od 1 II 1991; 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM od 1 X 
1991 do momentu przejścia na emeryturę w 2008; 
członek zespołu audytorów wdrażających i utrzy-
mujących system ISO 9001:2000 w UM. um

SZENDERA ZBIGNIEW, mieszkaniec Żor. 
Szkołę Podstawową ukończył w Osinach. Tutaj 
też ukończył I Liceum Ogólnokształcące. Pra-
cował w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Kry-

Maria SzelkaTeodor Szczęsny
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wałd” i w „Fadomie”. Następnie wyemigrował 
w późnych latach 80. do Niemiec. Osiadł w Kre-
feld w 1989. Pasjonat fotografii i twórca obra-
zów fotograficznych „malowanych” techniką light 
brush. Jego dorobek artystyczny to: udział w zbio-
rowych i indywidualnych wystawach w Żorach 
i okolicy (1980-89), udział w X Biennale Krajo-
brazu Polskiego w Kielcach (1987), wystawa in-
dywidualna „Bałtyckie impresje” w Wodzisławiu 
Śl. (1988), wystawa indywidualna „Fragmenty 
przestrzeni” w Żorach-Osinach (1989), I nagro-
da (srebrny medal) na XI Biennale Krajobrazu 
Polskiego w Kielcach (1989), wystawa zbiorowa 
młodych śląskich artystów w Hanowerze, w cen-
trum prasowym Targów Hanowerskich (1989), 
wystawa zbiorowa młodych śląskich artystów 
w Domu Śląskim w Königswinter Heisterbacher-
rott (1989), wystawa zbiorowa młodych śląskich 
artystów w Domu Miejskim w Bonn (1990), wy-
stawy zbiorowe w Würzburgu, Nürnbergu, Mo-
nachium, Heidelbergu (1990-91), wystawa indywi-
dualna aktu malowanego światłem w Katowicach 
(1995), wystawa indywidualna krajobrazu i aktu 
malowanego światłem w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej w Rybniku (1995), udział w zbiorowej wy-
stawie fotografii erotycznej w „Gabinecie Sztu-
ki” w Kolonii (1995), wystawa indywidualna aktu 
malowanego światłem w winiarni Voosen Mön-
chengladbach (1996), wystawa indywidualna aktu 
malowanego światłem w prywatnej galerii „Art-
cantor” w Erkrath (1996), wystawa indywidualna 
aktu malowanego światłem na Targach „EROTI-
CA” w Kolonii (1996), reportaż telewizyjny o po-
wstawaniu aktu malowanego światłem w Telewizji 
RTL 2, w programie „PEEP” (1997). JD

SZEPTYCKI STANISŁAW, ur. 3 XI 1867, 
Przyłbice w Galicji Wschodniej, zm. 1950, Kra-
ków; zawodowy oficer armii austriackiej; absol-
went Szkoły Wojennej w Wiedniu; w latach 1904-
05 attaché wojskowy przy głównej kwaterze wojsk 
rosyjskich w Mandżurii, gdzie obserwował wojnę 
rosyjsko-japońską. W 1914 szef  sztabu 2 armii 
austriackiej. W 1915 objął w stopniu pułkowni-

ka dowództwo III Brygady Legionów Polskich, 
a w 1916 zastąpił generała Puchalskiego na sta-
nowisku komendanta Legionów. W IV 1917 mia-
nowano go Generalnym Gubernatorem Lublina. 
Po traktacie brzeskim, na znak protestu przeciw 
oddaniu Chełmszczyzny Ukrainie w II 1918, po-
dał się do dymisji. W listopadzie tego roku zgło-
sił się do powstającego Wojska Polskiego i został 
mianowany szefem Sztabu Generalnego. Po wy-
buchu wojny polsko-radzieckiej, w III 1919 objął 
dowództwo dywizji litewsko-białoruskiej, potem 
1 i 4 Armii Wojska Polskiego, wreszcie Frontu Li-
tewsko-Białoruskiego. Jednocześnie w VI 1919 
został awansowany do stopnia generała broni. 
W wyniku nieporozumień z J. Piłsudskim został 
zdymisjonowany w VII 1920. Relację i doświad-
czenia z tego okresu zawarł w pracy Front Litew-
sko-Białoruski 10 marca 1919-30 lipca 1920 wyda-
nej w 1925. Po dymisji objął stanowisko inspek-
tora armii w Krakowie. W 1922 dowodził grupą 
wojsk obejmujących w posiadanie przyznaną Pol-
sce część Górnego Śląska. Od VI do XI 1923 mi-
nister spraw wojskowych, następnie ponownie 
inspektor armii. Po zamachu majowym w 1926 
przeszedł w stan spoczynku. W latach 1945-50 
był prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża. JD

SZEWCZYK FRANCISZEK, ur. ?, zm. 1921; 
uczestnik III powstania śląskiego w 7 kompa-
nii w pułku żorskim. Walczył o Żory. Poległ 3 V 
w walce o Paruszowiec. Spoczywa w mogile zbio-
rowej na cmentarzu w Boguszowicach. JD

SZEWCZYK JAN, ur. 3 XII 1935, Chorzów; 
ksiądz prałat; wieloletni proboszcz parafii pw. św. 
św. Apostołów Filipa i Jakuba; laureat Nagrody 
Miejskiej → Phoenix Sariensis (nagroda honoro-
wa, otrzymana w 2001). Od ponad 20 lat sprawu-
je on posługę duszpasterską na terenie żorskiego 
dekanatu, pełnił też przez cztery kadencje funkcję 
dziekana. Przyczynił się do wybudowania na tere-
nie miasta 7 nowych kościołów. Jest organizatorem 
wielu pielgrzymek dla żorskich wiernych, nie tyl-
ko do Częstochowy, ale i Watykanu, Lourdes itp. 

ks. prałat Jan SzewczykZbigniew Szendera Stanisław Szeptycki
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W czynny sposób uczestniczy we współpracy Żor 
z partnerskim miastem Mezőkövesd. Podtrzymał 
i rozwinął tradycję żorskiego Święta Ogniowego. 
W 2000 otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II ty-
tuł prałata. Jako proboszcz parafii pw. św. św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba doprowadził do zakończenia 
podstawowego etapu remontu kapitalnego wybu-
dowanego w XIV w. kościoła parafialnego, rozwi-
nął działania Katolickiego Centrum Edukacji Eu-
ropejskiej „KANA”, uruchomił przy „KANIE” 
ochronkę dla dzieci prowadzoną przez Caritas. TG

SZKOLNICTWO – POCZĄTKI, związane są 
z ks. Bernardem Bogedainem, który w 1853, bę-
dąc inspektorem szkół podstawowych i średnich 
przy Rejencji Opolskiej, zaproponował, by przy 
miejscowej szkole elementarnej utworzyć jedną 
klasę wyższą, w której kształciłaby się najzdolniej-
sza młodzież po 14 roku życia. Dopiero w 1857, 
kiedy znalazły się pieniądze, Fryderyk Wilhelm 
Lorenz, który ukończył siedem semestrów we 
Wrocławiu i złożył odpowiedni egzamin na na-
uczyciela szkoły średniej, został upoważniony 
przez centralne władze pruskie do założenia ta-
kiej klasy. W pierwszym roku szkolnym uczęsz-
czało do niej 3 dzieci katolickich, 7 protestanckich 
i 22 dzieci żydowskich. Szkoła jednak borykała 
się z poważnymi trudnościami finansowymi (brak 
dotacji ze strony państwa i odpłatności za naukę), 
jednak mimo to ministerstwo pruskie zgodziło się 
w 1863 na drugą średnią klasę o kierunku pedago-
gicznym. W ten sposób powstało pierwsze w mie-
ście i na terenie regionu rybnickiego gimnazjum 
koedukacyjne.
5 II 1912 została założona niemiecka szkoła mę-
ska Städtische höhere Knabenschulle pismem Re-
gencji Opolskiej L II f  XXIII/XII nr147 zatwier-
dzającym uchwałę żorskiej korporacji męskiej co 
do utworzenia szkoły. Otwarcie szkoły nastąpiło 
16 IV 1912 przez burmistrza Reiche, a jej celem 
było przyśpieszenie akcji germanizacyjnej na tym 
terenie. Tymczasem już w najbliższych latach oka-
zało się, że szkoła ta stała się ważnym ośrodkiem 
życia kulturalnego Polaków. W roku szkolnym 
1912/13 wprowadzono w Żorach jedną klasę, 
tzw. sextę. Przyjęto 26 uczniów. Kierownikiem 
szkoły został p. Janocha. Zatrudniono nauczycie-
la p. Nösera, który uczył biologii, kaligrafii i śpie-
wu. W dalszych latach przybywało tu po jednej 
klasie. W chwili wybuchu I wojny światowej szko-

ła posiadała 3 klasy: sextę liczącą 15 uczniów, qu-
inetę – 19 uczniów, quarto – 18 uczniów. Razem 
liczyły 52 uczniów. Z powodu powołania p. Jano-
chy do wojska kierownikiem został dr Gladisch. 
Pod względem wyznania przeważającą część sta-
nowili katolicy (43), ewangelicy (5) oraz Żydzi (4). 
W roku szkolnym 1915/16 otwarto czwartą klasę, 
tzw. interterię. W latach 1919-24 szkołą średnią 
kierował Paweł Dorminger. Jeszcze w 1921 szko-
ła posiadała całkowicie niemiecki charakter. MW

SZKOŁA DOBROCZYNNOŚCI, powstała 4 
XI 1884. Jej zadaniem było gromadzenie okre-
ślonego funduszu, który przeznaczano na budo-
wę szpitala. Przewodniczącym towarzystwa był 
burmistrz Gerlich, skarbnikiem księgowy Gierich, 
a sekretarzem Zimmermann. MW

SZKOŁA KATOLICKA, należała do najstar-
szych na ziemi rybnickiej. Jej początki sięgają 
XIII w. Przez wieki zachowała polski charakter. 
W XVII w. wśród nauczycieli spotkać można na-
zwiska o polskim brzmieniu, np. Kowalski, Janu-
szewski czy Biesek. Zimą 1688 do szkoły uczęsz-
czało 40 dzieci, latem 20. Po pożarze miasta 
w 1702 wybudowano nową, większą szkołę z po-
mieszczeniem dla nauczycieli. Poziom nauczania 
był wysoki, skoro w poł. XVIII w. wprowadzono 
system egzaminów końcowych. W latach 1750-73 
rektorem placówki był Jerzy Grabowski. Obok 
tradycyjnej nauki czytania, pisania i rachunków, 
wprowadził nowe przedmioty: geografię, histo-
rię, a przede wszystkim śpiew i muzykę. W 1764 
władze pruskie zakazały nauczania w języku pol-
skim. Rozporządzenie stanowiło element polity-
ki germanizacyjnej Fryderyka II. Nie wytrzymało 
próby życia, gdyż ignorowali je głównie nauczy-
ciele nieznający niemieckiego. Do szkoły chodziły 
również dzieci z okolicznych wsi, płacąc rocznie 
50 talarów. Za sprawą żorskiego proboszcza ks. 
Antoniego Zaica (Zaitza) w 1774 rektor Grabow-
ski i jego pomocnik Klembarski zostali zwolnieni 
z pracy. Na ich miejsce przybył do Żor pierwszy 
nauczyciel Niemiec, Kasper Ptoschek. Mieszkań-
cy sprzeciwiali się germanizowaniu szkoły. Na po-
czątku XIX w., za rektora Antoniego Pawlika, 
do szkoły chodziło 75 dzieci, spośród których 
20 słabo znało niemiecki alfabet. W 1816 liczba 
uczniów powiększyła się do 100. W 1830 było już 
ich 464 w pięciu klasach, a trzynaście lat później – 
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567. W okresie szalejącego na Górnym Śląsku ty-
fusu głodowego (1847-49) liczba uczniów spadła 
o 25%. MW

SZKOŁA MNIEJSZOŚCIOWA, została za-
łożona 1 IX 1923 w myśl konwencji genewskiej 
z 15 V 1922. Art. 106 zobowiązywał władze pol-
skie do założenia z początkiem roku szkolnego 
publicznej szkoły powszechnej z niemieckim ję-
zykiem nauczania, gdy został zgłoszony wniosek 
obejmujący co najmniej 40 dzieci. M.in. władze 
ustaliły, że: wniosek został zgłoszony przez oby-
watela polskiego należącego do mniejszości oraz 
był poparty przez osoby należące do mniejszo-
ści obywatelstwa polskiego, powołane z ustawy 
do wychowania dzieci.
W roku szkolnym 1922/23 z braku naboru taka 
szkoła nie powstała, natomiast w roku następ-
nym otwarto dwie klasy z liczbą 141 uczniów. 
W dwóch kolejnych latach szkolnych otwar-
to również dwie klasy z liczbą dzieci 142 i 147. 
W 1927 wprowadzono specjalne komisje wpiso-
we, składające się z kierownika danej szkoły, de-
legata Wydziału Oświecenia Publicznego, na-
czelnika gminy, a w miastach delegata magistra-
tu. Pierwszym przewodniczącym został Augustyn 
Bomba, a w 1936 funkcję tę wykonywał naczelnik 
sądu grodzkiego Ludwik Rompold. MW

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, data powsta-
nia szkoły – 16 IX 1991. 1 IX 1999 akt założy-
cielski na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 
VIII\72\99 z dnia 11 III 1999 w sprawie usta-
lenia sieci publicznych szkół podstawowych i ich 
obwodów prowadzonych przez Miasto Żory oraz 
nr IX\77\99 Rady Miejskiej z dnia 25 III 1999 
w sprawie przekształcenia szkół podstawowych 
w Żorach. Data nadania imienia – 27 X 1994 
na podstawie Uchwały Nr 46\III\94. um

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, w latach 
1969-73 powstawało pierwsze żorskie osiedle – 
os. 700-lecia. W 1971 rozpoczęto budowę osie-
dlowej szkoły, którą oddano do użytku 3 IX 1973 

podczas uroczystej inauguracji roku szkolne-
go 1973/74. Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała 
wówczas imię gen. armii Stanisława Popławskie-
go. Dyrektorem szkoły została Urszula Rosen-
trauch, która pełniła swoją funkcję do 1992, kie-
dy to dyrektorem szkoły została Gabriela Steuer. 
Od 2007 funkcję tę sprawuje Katarzyna Wyro-
bek-Korżak. Do dyspozycji uczniów oddano 18 
sal lekcyjnych, 6 specjalistycznych pracowni wraz 
z gabinetami, salę gimnastyczną z zapleczem, sto-
łówkę z kuchnią, świetlicę oraz rozległe tereny 
sportowe. Naukę rozpoczęło 520 uczniów w 20 
oddziałach. Wraz z rozbudową Żor wzrastała licz-
ba uczniów w szkole, w której zaczęło brakować 
miejsca. W roku szkolnym 1984/85 w szkole uczy-
ło się 952 uczniów w 33 oddziałach. Kadra na-
uczycielska wynosiła wtedy 44 nauczycieli. Obec-
nie w szkole uczy się 437 uczniów w 20 oddzia-
łach. W szkole działały organizacje młodzieżowe: 
ZHP, PCK, LOK, LOP, SKKT, SKO, Spółdziel-
nia Uczniowska „Bratek” oraz Rada Młodzieżo-
wa. W związku z wprowadzeniem reformy oświa-
towej szkoła w roku szkolnym 1999/2000 stała 
się 6-letnią szkołą podstawową. Jest szkołą bez-
pieczną, w ramach projektu MEN „Monitoring 
wizyjny w każdej szkole” otrzymała sieć kamer 
monitorujących. Dba o zdrowe nawyki żywienio-
we uczniów oraz ich potencjał intelektualny po-
przez zachęcanie do udziału w projektach inter-
dyscyplinarnych, kołach zainteresowań i licznych 
przedsięwzięciach szkolnych. W szkole działa 
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Ucznio-
wie „trójki” zawsze byli w czołówce laureatów i fi-
nalistów konkursów, zawodów sportowych. Wielu 
uczniów szkoły zdobyło odpowiedzialne stanowi-
ska. Obecnie szkoła może poszczycić się wieloma 
osiągnięciami: Krajowy Certyfikat Szkoły Promu-
jącej Zdrowie, Szkoła Myślenia, Statuetka „Przyja-
ciel Muzeum Miejskiego w Żorach” 2009, „Szkoła 
z klasą”, Nauczyciel z klasą, „Szkoła bez przemo-
cy”, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji. 
Przedsięwzięcia: uzyskanie pracowni internetowej 
w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla 
szkół platformy IBM PC”, pozyskanie środków 

Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 8Szkoła Podstawowa Nr 1
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w ramach projektu MEN „Monitoring wizyjny 
w każdej szkole”, organizacja imprez środowi-
skowych – uroczystości 35-lecia szkoły, festynów 
szkolnych, Szkolnego Festiwalu Nauki, dni otwar-
tych, Dnia Dziecka, współpraca z Domem Pomo-
cy Społecznej w Strumieniu, w którym mieszkają 
sieroty naturalne i społeczne, organizowanie wy-
jazdów z paczkami okolicznościowymi, zaprasza-
nie wychowanków podczas karnawału. Współ-
praca z „Hospicjum im. Jana Pawła II” w ramach 
„Pól Nadziei”, współpraca z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną i Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Dzieci, współpraca z dwoma szkołami zagranicz-
nymi w ramach e-Twinning: Almadenejos (Hisz-
pania), Kilbrittain (Irlandia), współpraca ze Ślą-
sko-Małopolskim Komitetem Pomocy Dzieciom 
Polskim Archidiecezji Lwowskiej w zakresie zbie-
rania darów dla dzieci.
Znani absolwenci: Waldemar Socha – Prezydent 
Miasta Żory, Sonia Bohosiewicz – aktorka, Mag-
dalena Szczerbowska – aktorka. iw

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 Z ODDZIA-
ŁAMI INTEGRACYJNYMI, przyjęła imię ks. 
dra Franciszka Harazina; wybudowana w 1966. 
Od 1997 przekształcona razem z Przedszkolem 
nr 10 w Samorządowy Zespół Placówek Oświato-
wych, a następnie w Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 7; od 1997 szkoła z oddziałami integracyjnymi. 
Nadanie szkole imienia miało miejsce w 2008. Inne 
ważne daty: uzyskanie dotacji w ramach progra-
mu rządowego „Radosna szkoła” na zakup pomo-
cy (2009), realizacja programu Socrates Comenius 
przez 7 lat (2003-09), uzyskanie certyfikatu Szko-
ła Promująca Zdrowie (2007), uzyskanie certyfika-
tu „Szkoła z klasą” (2003). Szkoła uczestniczy we 
wszystkich konkursach oraz akcjach na rzecz ho-
spicjum w Żorach. Uczniowie trzykrotnie otrzy-
mywali Stypendium Prezydenta Miasta Żory.
Znani absolwenci: Ludwik Wróbel – zdobywca tytu-
łu Ślązaka Roku (2008), Zofia Przeliorz – zdobyw-
czyni tytułu Wiceślązaka Roku, Krzysztof  Brząka-
lik – mistrz świata w lotach szybowcowych. iw

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8, początek 
szkoły w Rogoźnej sięga XIX w. W czasie II woj-
ny światowej budynek szkoły został zniszczony 
w 60%. W 1945 wyremontowano go i rozpoczę-
to naukę. W latach 1960-70 szkoła została roz-
budowana do obecnego stanu. W 1994 szkoła 

zdobyła I miejsce w Konkursie Prezydenta Mia-
sta na najlepiej zagospodarowany obiekt użytecz-
ności publicznej. W 1995 miały miejsce uroczyste 
obchody 50-lecia reaktywowania działalności pol-
skiej szkoły podstawowej w Rogoźnej. 21 XI 2005 
odbyło się nadanie szkole imienia Adama Mickie-
wicza. W 2006 szkoła uzyskała prestiżową nagro-
dę i tytuł „Przyjaciel Ziemi” za podjęte działania 
ekologiczne. W latach 2005-07 realizowała projekt 
w ramach Programu Socrates Comenius „Dzie-
ci doradzają, jak zachować dobre samopoczucie, 
zdrowie i piękno naszej planety”. W 2005 i 2006 
szkoła uzyskała certyfikat udziału w „Dniu Wio-
sny w Europie”, a w 2008 certyfikat Śląskiej Sie-
ci Szkół Promujących Zdrowie. Uczniowie szkoły 
odnoszą sukcesy w wielu konkursach miejskich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych. iw

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, w dzielni-
cy Sikorskiego. Działa na podstawie aktu założy-
cielskiego z marca 1999. Od 2009 jest pierwszą 
w Polsce Podstawową Szkołą Mistrzostwa Spor-
towego o profilu - koszykówka chłopców. Um

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17, nosi imię 
Stanisława Ligonia, powstała 1 IX 1979. Imię 
nadano placówce 1 VI 1982. Osiągnięcia: laureaci 
konkursów przedmiotowych na poziomie woje-
wódzkim z matematyki, chemii, historii, fizyki, III 
miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcz-
nej Dziewcząt (1996/97), laureat w Wojewódz-
kim Konkursie Matematycznym oraz laureat Na-
grody I stopnia w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „Kangur” (1999/2000), laureat 
Konkursu Interdyscyplinarnego (2004/05), laure-
at nagrody II stopnia w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „Kangur” (2005/06), lau-
reat I stopnia z wyróżnieniem w Międzynarodo-
wym Konkursie TEST MATEMATYKA PLUS 
4 EDYCJA OXFORD (2006/07), laureat Kon-
kursu Interdyscyplinarnego. Certyfikaty: Szkoła 
Promująca Zdrowie – 2005, Zielony Certyfikat I 
Stopnia – 2009. iw

SZKOŁA TKANIA MATERIAŁÓW WEŁ-
NIANYCH, 23 I 1786 poproszono o przydzie-
lenie nowej izby dla szkoły tkania materiałów 
wełnianych oraz zwerbowanie okolicznych przą-
dek, ponieważ żony żołnierzy i ich dzieci nie mo-
gły podołać pracy. Mistrzów prządników miano 
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opłacać z funduszy państwowych. Uczeń zdoby-
wał zawód w ciągu jednego, dwóch tygodni. Miał 
wówczas zapewniony wikt i opierunek. Opusz-
czając szkołę, każdy otrzymywał kołowrotek 
i funt wełny. W 1790 rozpoczęło tu naukę 40 osób 
z powiatu pszczyńskiego, a w następnym roku tyle 
samo z powiatu raciborskiego. W 1796 miasto 
opuścili żołnierze z 50 żonami, które zajmowały 
się przędzeniem wełny. W 1802 w Żorach zatrud-
niono żony huzarów z rybnickiego szwadronu. 
W 1809 starszy cechu, Antoni Kolibaj, nauczył 
kilka dziewcząt z okolicy przędzenia na wielkich 
kołowrotach holenderskich. Wówczas też wyzna-
czono gminy do przysyłania dziewcząt, adeptek 
sztuki przędzenia. MW

SZKOŁA ZAWODOWA W ŻORACH, w 1883 
z inicjatywy polskich rękodzielników powstała 
w Żorach szkoła zawodowa, która w latach mię-
dzywojennych funkcjonowała pod nazwą Do-
kształcająca Szkoła Zawodowa. W X 1945 dzia-
łała jako Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawo-
dowa, istniejąc pod tą nazwą do VIII 1946. Kie-
rownikiem szkoły został → Alojzy Smyczek, bę-
dący równocześnie kierownikiem szkoły podsta-
wowej. Obydwie te szkoły uruchomione zosta-
ły w zastępczym budynku, opuszczonym przez 
właściciela Beigla przy ul. Strzeleckiej (obecnie 
ul. Kościuszki 12). Pomieszczenia zostały wypo-
sażone w odpowiedni sprzęt: ławki, tablice i sza-
fy, wykonane przez Żorską Spółkę Wyrobów 
Drzewnych Adolfa Wyrobka. Od IX 1947 zmie-
niła nazwę na Publiczną i Państwową Szkołę Za-
wodową. Została przeniesiona do zastępczego 
budynku liceum przy ul. Dworcowej. W latach 
1947/48 dyrektorem szkoły był → Joachim Ko-
minek, a od 1948 do 1967 → Władysław Gliński. 
W 1951 szkoła zmieniła nazwę na Zasadniczą 
Szkołę Zawodową dla Młodzieży Niepracującej 
i Pracującej. Po przeniesieniu Liceum na począt-
ku 1948 do własnego, nowo odbudowanego gma-
chu, ZSZ pozostała na krótki czas w dotychczas 
zajmowanym budynku, dzieląc miejsce z Przemy-
słową Szkołą Huty „Pawła”. W roku szkolnym 
1948/49 szkoła stała się koedukacyjną i po raz 
pierwszy wprowadzono podręczniki dla uczniów. 
W 1949 zorganizowano pierwszy w dziejach „za-
wodówki” Komitet Rodzicielski. W roku szkol-
nym 1950/51 zorganizowano i uruchomiono 
szkolny warsztat stolarski przy ul. Pszczyńskiej 23 

i ślusarski przy ul. Boryńskiej 7. W roku szkolnym 
1952/53 ZSZ przeniosła się do jednego skrzy-
dła gmachu liceum przy ul. Powstańców 6, uzy-
skując 3 sale lekcyjne i świetlicę, pokój nauczy-
cielski, sekretariat, gabinet dyrektora i archiwum. 
Dwie mniejsze salki zagospodarowano na biblio-
tekę szkolną i skład pomocy naukowych. Budy-
nek przy ul. Dworcowej po remoncie przezna-
czono na internat dla 75 uczniów zamiejscowych, 
a budynek gospodarczy przeznaczony został 
na warsztat mechaniczny. Wspólnie z Zakładem 
Wytwórczym Urządzeń Sygnalizacyjnych, który 
od 1952 sprawował patronat nad szkołą, zorgani-
zowano w ZSZ wydział elektryczny o specjalno-
ści elektromechanicznej. Na terenie ZWUS urzą-
dzono warsztat szkoleniowy oraz pracownię dla 
uczniów. Kolejnym dyrektorem ZSZ został → 
Paweł Lokaj. W roku szkolnym 1975/76 ZSZ 
weszła w skład Zespołu Szkół Budowlano-Usłu-
gowych, który rozpoczął naukę w nowo wybudo-
wanym budynku przy ul. Rybnickiej. BK

SZMACH, pola uprawne w Kleszczowie. Nazwa 
niewyjaśniona. MW

SZOŁTYSEK HENRYK, ur. 15 X 1920, Za-
brze, zm. ?; mieszkaniec Żor. W 1939 przedostał 
się do Francji, walczył na zachodzie w kampanii 
francuskiej. Do kraju powrócił z Wielkiej Bryta-
nii w 1946. JD

SZOSZOWY, kolonia w południowo-zachod-
niej części Baranowic, ok. 25 domostw oraz 
pola uprawne na glebach ciężkich, gliniastych. 
Na przestrzeni wieków nazwa brzmiała: Sasów 
– 1300, Soschochovienses – 1687, Soschow – 
1860. Nazwa dzierżawcza utworzona pierwot-
nie od imienia Sas, zniekształcona przez hiper-
poprawność.
W. Sienkiewicz, 1983, s. 37. MW

SZOTOWICZ MIROSŁAWA, ur. 14 I 1963, 
Kłodzko; dyrektor Przedszkola nr 12 od 1 IX 
2002 do 28 II 2007; dyrektor Przedszkola nr 13 od 
1 III 2007. Osiągnięcia Przedszkola nr 12: współ-
praca ze środowiskiem lokalnym, np. Kołem Go-
spodyń Wiejskich, Klubem LKS, Radą Dzielni-
cy Baranowice oraz okolicznymi zakładami pracy, 
która to przyczyniała się do wzbogacania wyposa-
żenia placówki, sponsorowania niektórych imprez 
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przedszkolnych, czy też pomoc uboższym wycho-
wankom – rozpoczęcie miejskich międzyprzedsz-
kolnych konkursów „Od regionalizmu do Unii 
Europejskiej”. Osiągnięcia Przedszkola nr 13: 
utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolne-
go – możliwość objęcia edukacją większej liczby 
dzieci, udział w projekcie z EFS „Mały człowiek 
– wielkie marzenia”, „Żorskie Euroludki”, orga-
nizacja miejskich międzyprzedszkolnych konkur-
sów pt. „Żory, moje miasto”, Nagroda Prezyden-
ta Miasta w 2007. bw

SZPITAL ŚW. MIKOŁAJA, powstał w latach 
1562-65 z fundacji i ofiar zamożnych obywate-
li. Nazwa może dziś mylić, gdyż była to instytu-
cja charytatywna, zajmująca się przede wszystkim 
opieką nad ludźmi ubogimi i niedołężnymi, a nie 
lecznictwem. Podopiecznymi zajmowały się sio-
stry zakonne. Szpital stał w rejonie dzisiejszej ul. 
Dworcowej. Według najstarszej wzmianki przytu-
łek św. Mikołaja pobierał z uposażenia w postaci 
kapitału na Rogoźnej odsetki w wysokości 4 ślą-
skich talarów. Według urbarzy z 1565 oraz 1604 

uposażenie zakładu stanowiło 8 florenów, wypła-
cane przez państwo żorskie (od 1604 przez ma-
gistrat). Nowe nadania pojawiły się w 1639 oraz 
1645, uzyskane od Macieja Terlicha oraz Anny Ja-
recius. Przytułek posiadał własny mały kośció-
łek pod wezwaniem św. Mikołaja. W 1661 uległ 
zniszczeniu tak przytułek, jak i przyległa świąty-
nia. Została odbudowana poza murami miejskimi. 
W 1730 do przytułku należał już kawałek gruntu, 
2 łąki, ogród za stodołami oraz drugi ogród po-
między polami Pawła Madeja i Tomasza Baran-
ka. Według urbarza z 1750 w przytułku przeby-
wało 4 biednych. Przez ok. 323 lata istniało zna-
nych z nazwiska i imienia 10 zarządców: Wawrzy-
niec Nalepa, Andrzej Ćmok, Jerzy Kwoka, Józef  
Piecuch, Gallus, Bernard Stefani, Józef  Kania, Jó-
zef  Geisler, Paweł Pniaczek oraz Dosterschild. MW

SZPITAL MIEJSKI, SZPITAL NR 1, istnieją-
cy od XVI w. przytułek dla ubogich starców nie 
wystarczał, stąd też magistrat podjął starania, aby 
utworzyć nowoczesny szpital i połączyć go z przy-
tułkiem. Starania rozpoczęto w 1817. Jednakże 

Szpital nr 1 lata 90 XX wieku

Szpital miejski przed I wojną światową
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cześć mieszczan była przeciwna budowie szpita-
la, co znacznie skomplikowało sytuację. Jednakże 
mimo oporu samorządu władze prowincji plano-
wały wesprzeć powstanie szpitala. Już w 1823 za-
trudniono lekarza miejskiego, dra Biedermana. Rok 
później szpital zaczął działać w salach przytułku. 
Zatrudniano jednego lub dwóch lekarzy. Sytuacja 
lokalowa była coraz gorsza, stąd też dzięki wspar-
ciu różnych środowisk udało się w 1884 przystąpić 
do prac nad projektem budynku szpitalnego. Koszt 
budowy oszacowano na 18 tysięcy marek. Budowa 
ruszyła szybko i obiekt powstał już w 1885. Wznie-
siono go na Górnym Przedmieściu. Na przeło-
mie XIX i XX w. (do I wojny światowej) pracowa-
li w szpitalu lekarze: dr Blimmenreich, dr Łata oraz 
dr Gładysz. 
Składał się z części mieszkalnej z czterema wielki-
mi pomieszczeniami na parterze, z mieszkania dla 
pielęgniarek na piętrze i z łazienki w piwnicach. 
W sześciu przygotowanych pokojach stało 12 łó-
żek; przed budynkiem znajdował się ogródek. 
W 1895, z tyłu frontowego budynku, stanął pawi-
lon, w którym leczono osoby z chorobami zakaź-
nymi. W obydwu budynkach zatrudnione były sio-
stry boromeuszki, które pełniły rolę pielęgniarek. 
W 1895 stanął dodatkowy pawilon dla chorób za-
kaźnych. Szpital posiadał wówczas tylko 12 łóżek, 
a do 1939 liczba wzrosła do 40 łóżek szpitalnych.
W 1930 pracę w szpitalu podjął dr Stefan Łytkow-
ski, który po kilku latach pracy został dyrekto-
rem szpitala, aż do przejścia na emeryturę w 1964, 
z przerwą w czasie niemieckiej okupacji. 
Do 1939 liczba łóżek w szpitalu wzrosła z 12 do 
40. Wybuch wojny 1 IX 1939 przerwał dotychcza-
sową działalność szpitala.
Po przejściu frontu 24 III 1945 budynek szpitala 
legł w gruzach, pozostał jedynie uszkodzony tylny 
pawilon. Po jego uporządkowaniu uruchomiono 
w nim 3 V 1946 kilka łóżek dla chorych.
Następnie przystąpiono do budowy nowego szpi-
tala. Prace rozpoczęto od powołania 3 II 1947 Ko-
mitetu Budowy Szpitala, na czele którego stanął 
burmistrz Augustyn Kotas. W krótkim czasie na-
stąpiła rozbiórka zniszczonego budynku i wywóz 
gruzu, a po zaledwie dwóch latach, stanął nowy 
budynek szpitala, wyposażony w nowoczesny, jak 
na tamte czasy, sprzęt otrzymany z UNRRA. 20 XI 
1948 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej placówki. 
We frontowym budynku szpitalnym uruchomiono 
dwa oddziały: chirurgiczny i wewnętrzny. W tyl-

nym pawilonie na dole urządzono oddział położni-
czy, a pozostałe pomieszczenia zajęła administracja 
szpitala.
1 V 1966 obok szpitala otwarto Stację Pogotowia 
Ratunkowego. W 1984 rozpoczęto w szpitalu bu-
dowę przewiązki między budynkiem frontowym a 
pawilonem tylnym, którą ukończono w 1985.
W drugim kwartale 1997 w Szpitalu Miejskim Nr 1 
uruchomiona została Poradnia Opieki Paliatywnej, 
w której chorych przyjmował dr Grzegorz Słomian 
wraz ze swoim personelem. Jej zadaniem było ła-
godzenie wszelkich skutków choroby nowotworo-
wej i innych chorób przewlekłych.
Kiedy z końcem VIII 2003 zakończyła się całkowi-
ta przeprowadzka Szpitala Nr 1 do nowego Szpi-
tala Nr 2, pusty budynek „starego” szpitala i bu-
dynki przyszpitalne władze miasta chciały sprze-
dać lub wynająć wyższej uczelni. Gdy rozmowy nie 
przyniosły spodziewanego efektu, teren wokół bu-
dynku podzielono, aby sprzedać budynek szpitala. 
Ogłoszono kilka przetargów, ale nie przyniosły one 
rozstrzygnięcia. W I 2010 cały kompleks poszpital-
ny został wyburzony. JD

SZPITAL NR 2, decyzja w sprawie przezna-
czenia budującego się hotelu rotacyjnego RZPW 
na ówczesnym os. XXX-lecia PRL (obecnie księ-
cia Władysława) przy ul. Dąbrowskiego na Szpi-
tal Miejski zapadła 12 XII 1980. Prace związane 
z adaptacją obiektu budowlanego trwały do 28 
XII 1988, gdy szpital przyjął pierwszych pacjen-
tów na oddział internistyczny. 3 I 1989 do użyt-
ku został oddany oddział dziecięcy. Szpital dys-
ponował 142 łóżkami. Naczelnym lekarzem i or-
dynatorem oddziału wewnętrznego został dr An-
drzej Siwicki, a oddziału dziecięcego – dr Grze-
gorz Góral. W 1995 w szpitalu powstał Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jego ordyna-
torem był Adam Czepiel.
W III 1996 ze „starego” do nowego szpitala prze-
niesiono oddział chirurgiczny. Ordynatorem od-
działu został dr Karol Morawiec. Natomiast 26 
IX 2003 otwarto oficjalnie oddział ginekologicz-
no-położniczy.
Od końca 2008 Szpital Miejski jest lecznicą, która 
po przekształceniu stała się spółką prawa handlo-
wego ze 100-procentowym udziałem miasta. JD

SZTANDAR MIEJSKI → INSYGNIA MIEJ-
SKIE

S
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SZTWIERTNIA MICHAŁ, kierownik Zespo-
łu Radców Prawnych UM od 1 X 1992 do 27 II 
2007. um

SZTWIERTNIA URSZULA, ur. 1951, zm. 6 III 
2003 Żory, Sekretarz Miasta w latach 1989 – 1990, 
Kierownik Biura Rady Miasta od 1990 do 2003. 
Wcześniej w latach 1983 - 1989 Kierownik Wydziału 
Organizacyjno Prawnego UM. Członek zespołu au-
dytorów wdrażających w Urzędzie Miasta Żory sys-
tem → ISO 9001:2000. TG

SZULC CZESŁAW, radny Rady Miasta od 6 VI 
1990 do 6 V 1994 i od 1 VII 1994 do 19 VI 1998. um

SZULIK ALOJZY, ur. ?, zm. 1939; mieszkaniec 
Boguszowic; żołnierz Wojska Polskiego; uczest-
nik wojny obronnej 1939 w szeregach rybnickiego 
Batalionu Obrony Narodowej. Walczył w obronie 
Rybnika i Żor. Poległ w bitwie pod Proszowicami 
w nocy z 6/7 IX. Spoczywa w mogile zbiorowej 
na proszowickim cmentarzu. JD

SZULIK JÓZEF, ur. 1903, zm. 1939; mieszka-
niec Rybnika; uczestnik wojny obronnej 1939 w sze-
regach rybnickiego Batalionu Obrony Narodo-
wej. Walczył w obronie Rybnika i Żor. Poległ w bi-
twie pod Proszowicami w nocy z 6/7 IX. Spoczywa 
w mogile zbiorowej na proszowickim cmentarzu. JD

SZULIK MARIAN, kierownik Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych UM od 1 I 1991, kierownik Refe-
ratu WZKOLiSO od 8 V 1991; z-ca kierowni-
ka WZKOLiSO od 1 XII 1993; z-ca Naczelnika 
WZKOLiSO od 1 III 1999. um

SZULIK PIOTR, radny Rady Miasta od 31 VIII 
2000 do 10 X 2002. um

SZUŁA CZESŁAW, ur. 24 VI 1915, zm. ?; ak-
tywny działacz społeczno-polityczny; współza-
łożyciel Urzędu Ziemskiego w Rybniku i Związ-
ku Samopomocy Chłopskiej. Jako jeden z pierw-
szych założył Koło Stronnictwa Ludowego. Dłu-

S
Urszula Sztwiertnia Czesław Szuła

Dawny Szpital nr 2, obecnie Szpital Miejski MZOZ
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goletni radny i działacz na rzecz rozwoju dzielnicy 
Kleszczów. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, a w 1978 wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych 
Miasta Żory. BK

SZWARC STANISŁAW, ur. 27 VII 1940, Zbyt-
ków; wieloletni członek, a obecnie wiceprezes To-
warzystwa Miłośników Miasta Żory; autor wielu 
projektów pomników, obelisków i tablic w mie-
ście; przez 2 kadencje radny Rady Miejskiej w Żo-
rach w okresie od 6 VI 1990 do 6 V 1994 i od 1 
VII 1994 do 19 VI 1998; mieszkaniec Żor od 
1958; długoletni pracownik Urzędu Miasta; od 
1998 na emeryturze. Uprawia różne dziedziny 
sztuk plastycznych, szczególnie grafikę użytkową. 
Jest autorem wielu projektów: pomnika nagrob-
nego obrońców Żor poległych w 1939 i pomnika 
więźniów oświęcimskich, obelisku ofiar „marszu 
śmierci” i obelisku pamięci zamordowanych przez 
NKWD oraz tablic związanych z żorskimi miejsca-
mi pamięci narodowej. Jego dziełem jest projekt 
repliki Bramy Dolnej zdobiącej rondo na Dolnym 
Przedmieściu, brama na Górnym Przedmieściu, 
pomnik Stanisława Moniuszki przy ul. Moniuszki 
oraz projekty medali, w tym „Darczyńca Roku”. 
Opracował projekty znaczków pamiątkowych, 
sztandarów, dyplomów, znaków firmowych i fol-
derów. Jest autorem szaty graficznej wielu broszur, 
książek i innych wydawnictw okolicznościowych 
oraz współautorem książki wydanej przez TMMŻ 
w 2008 w cyklu wydawniczym Pamiętam Żory zaty-
tułowanej Przedwojenne miasto Żory i jego mieszkańcy. 
Laureat Miejskiej Nagrody Phoenix Sariensis 2004. 
Przebieg pracy w UM: od 1 VIII 1983 kierownik 
Wydziału UAiNB; od 1 V 1985 z-ca dyrektora ds. 
technicznych MZEASz; od 1 IX 1987 dyrektor 
MZEASz; od 16 IX 1991 do 31 XII 1997 dyrektor 
MZOPO BK

SZYMALA EWA, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 
od 2004. um

SZYMBARSKI MARCIN, ur. ?, zm. 4 IX 1598, 
Pszczyna; pastor ewangelicki w Żorach w latach 

1569-80. Z Żor odszedł do Mikołowa, gdzie rów-
nież był pierwszym pastorem i proboszczem para-
fii ewangelickiej. Dziekan ewangelicki w Księstwie 
Pszczyńskim. W 1588 odszedł stamtąd na stanowi-
sko superintendenta do Pszczyny, gdzie zmarł. JD

SZYMBORSKI MARCIN, duchowny ewange-
licki. Posiadał magisterium z teologii. Jest wzmian-
kowany w dokumentach sporu rozstrzygniętego 
w Raciborzu w 1622. Wiadomo, że przed tą datą 
nabył dom od Wacława Łysowskiego. Losy jego 
nie są znane. MW

SZYMCZAK MAŁGORZATA, dyrektor Przed-
szkola nr 4 w latach 1995-2003. um

SZYMOSZEK KRZYSZTOF, zawodnik Klubu 
UKS „Czwórka” Żory. Zdobył złoty medal w sko-
ku w dal na Mistrzostwach Polski Młodzików, któ-
re odbyły się w dniach 26-27 IX 2009 w Zamo-
ściu. TG

SZYMURA EMANUEL, ur. ?, zm. 1921; czło-
nek POW Górnego Śląska; uczestnik powstań 
śląskich; w III powstaniu śląskim w 8 kompanii 
w pułku żorskim. Poległ 3 V w walce z Niemcami 
na terenie Paruszowca. Spoczywa w kwaterze po-
wstańczej na rybnickim cmentarzu. JD

SZYMURA JÓZEF, ur. 27 II 1916, Rowień; 
mieszkaniec Rybnika. Po kapitulacji Polski w 1939 
przedostał się do Francji. 18 III 1940 wstąpił 
do Wojska Polskiego. Żołnierz 1 Pułku Piecho-
ty 1 Dywizji Grenadierów. Uczestniczył w wojnie 
przeciwko Niemcom. Wzięty do niewoli niemiec-
kiej, w której przebywał do końca wojny. Powró-
cił do kraju w 1946. JD

SZYSZKO KAZIMIERA, dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w latach 2003-08. um

SZYSZKOWCE, kompleks stawów, w skład któ-
rego wchodzą stawy Górniak, Okrąglak, Jezior 
Duży, Jezior Mały, Bagieniec i Kościelniak, poło-

Teresa ŚlusarekKatarzyna ŚlezionaStanisław Szwarc
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żony pomiędzy ulicami Rybnicką a Szczejkowic-
ką, w dzielnicy Zachód. Powierzchnia stawu wy-
nosi ok. 18,8 ha. LB

SZYSZKOWICZ ANTONI, ur. 1792, Żory, zm. 
1871, Dolna; ksiądz katolicki; wyświęcony w 1816. 
Był członkiem zakonu Bożogrobców w Miecho-
wie. Stamtąd przyszedł do Mikołowa jako pre-
bendarz, ustanowiony tu w 1819, ale już w 1820 
odszedł pełnić funkcję proboszcza do Ruptawy. 
Od 1839 był proboszczem w Chełmie, od 1848 
w Żorach, a od 1854 aż do śmierci w Dolnej. JD

Ś
 

ŚLĄSKA NAGRODA JAKOŚCI, konkurs or-
ganizowany przez Regionalną Izbę Gospodar-
czą w Katowicach pod patronatem wojewody ślą-
skiego i marszałka województwa śląskiego. Biorą 
w nim udział firmy oraz jednostki samorządu te-
rytorialnego z województw śląskiego i opolskiego, 
które posiadają wdrożony system zarządzania we-
dług norm ISO 9001:2000. Żorski Urząd Miasta 
otrzymał tę nagrodę 7 V 2004. TG

ŚLĄSKI KLUB TURYSTYKI KAJAKOWEJ 
„NEPTUN”, prezes zarządu: Władysław Gra-
bowski. Cele: organizacja, popularyzacja i rozwój 
turystyki i rekreacji kajakowej jako formy aktyw-
nego wypoczynku. Współpraca z innymi klubami 
i organizacjami o podobnym charakterze, umożli-
wiająca wymianę doświadczeń. um

ŚLEZIONA KATARZYNA, dziennikar-
ka. Pierwsze teksty pisała w piśmie parafialnym 
„Chodź ze mną”, następnie pracowała w → „Ga-
zecie Żorskiej”. Od XII 2008 redaguje w „Dzien-
niku Zachodnim” dodatek poświęcony Żorom. TG

ŚLUSARCZYK MARIOLA, kierownik Zespołu 
Obsługi Przedszkoli UM od 1 I 2008. um

ŚLUSAREK TERESA, ur. 25 X 1904, zm. ?; 
uczestniczka III powstania śląskiego. Pracowa-
ła w szkolnictwie, a od 1950 w administracji te-
renowej. Działaczka społeczna i działaczka ruchu 
kobiecego; członek Związku Bojowników o Wol-

ność i Demokrację. Odznaczenia: Śląski Krzyż 
Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, srebrne odznaki Zasłużonemu w Roz-
woju Woj. Katowickiego i Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego. W 1978 na wniosek Pre-
zydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory 
wpisana do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory. 
Jako weteranka powstania awansowana do stop-
nia podporucznika. BK

ŚMIEJA BARTOSZ, mieszczanin żorski; czło-
nek rady miejskiej. Burmistrz żorski wzmianko-
wany jako pełniący swój urząd w 1586, można 
jednak przypuszczać, że już 3 lata wcześniej, gdy 
Żory nawiedził tragiczny pożar, był urzędującym 
burmistrzem. Potwierdził wówczas wraz z innymi 
rajcami układ pomiędzy miastem i proboszczem 
żorskim a szlachcicem Henrykiem Skrzyszow-
skim na Osinach. W 2 lata później (1588) toczył 
się spór i doszło do dwóch aktów pobić i znie-
wag, w wyniku których skazano na areszt, a po-
tem zamiennie na grzywnę m.in. burmistrza Śmie-
ję. W trakcie zajść burmistrz starał się utrzymać 
prawny porządek, lecz część mieszczan zignoro-
wała jego nakazy. MW

ŚMIESZEK, staw hodowlany karpia w dolinie 
rzeki Rudy na pograniczu Żor i Kleszczowa. Po-
wierzchnia stawu wynosi 12,3 ha. Nazwa dzier-
żawcza – nad stawem znajdował się młyn zarzą-
dzany prze młynarza o przezwisku Śmieszek. 
Miejsce kąpieli i  wypoczynku żorzan od końca 
XIX wieku. W latach 30 XX stulecia prowadzono 
prace nad przystosowaniem południowego brze-
gu do celów plażowych i kąpieliskowych. Teren 
plaży ogrodzono i zbudowano przystań żeglar-
ską, drewniane pomosty i pięćdziesięciometrowy 
tor pływacki. 1 IX 1939 nad jego brzegiem stacjo-
nowała bateria artylerii WP, która przez kilka go-

Śmieszek - zdjęcie współczesne
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ŚMIESZEK 
Śmieszek - zdjęcia archiwalne z 1912
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ŚMIESZEK 
Śmieszek lata 70 XX wieku
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dzin prowadziła ostrzał nacierających wojsk nie-
mieckich. W wyniku nalotu niemieckich samolo-
tów zniszczeniu uległa przystań, w latach następ-
nych odbudowana. Nieformalne kąpielisko miej-
skie, obecnie mieści się tam wypożyczalnia sprzę-
tu wodnego MOSIR-u.  LB, MW, TG

ŚMIETANA ANTONI, ur. 14 I 1937, zm. 30 
VIII 2005; długoletni działacz społeczno-politycz-
ny, przez 4 kadencje radny Miejskiej Rady Narodo-
wej w Żorach, przez 1 kadencję radny Powiatowej 
Rady Narodowej w Rybniku. Do 1972 był pracow-
nikiem technicznym Odlewni Żeliwa w Żorach, 
a w latach 1972-75 pełnił miejskie funkcje poli-
tyczne. W latach 1978-85 pracował w Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, w którym awansował na stanowisko dyrektora. 
W 1980 został wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych 
Miasta Żory. Po ukończeniu studiów wyższych in-
żynierskich podjął pracę w KWK XXX-lecia PRL. 
Przez 10 lat pracował jako inspektor nadzoru ro-
bót dołowych, m.in. w będącej wówczas w budo-
wie kopalni Warszowice. Przeszedł na emeryturę 
w 1995, ale do 2003 pracował w Urzędzie Gmi-
ny Pawłowice, gdzie jako kierownik Gminnego 
Zakładu Komunalnego zakładał od podstaw sa-
modzielne służby komunalne Pawłowic. Otrzy-
mał wiele odznaczeń wojewódzkich, medali resor-
towych i odznaczeń państwowych, w tym Złoty 
Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski. BK

ŚMIETANA RENATA, ur. 27 VIII 1964, Ryb-
nik; dyrektor Przedszkola nr 19 od 1 IX 2002. Od 
1 IX 1991 do 31 VIII 2002 pełniła tam funkcję 
wicedyrektora. Otrzymała Nagrodę Prezydenta 
Miasta Żory w 2004 i 2009. Współpracuje z Radą 
Dzielnicy Powstańców Śląskich, Hospicjum, 
MOK i MOSiR. bw

ŚNIEGOŃ STANISŁAW, ur. 8 IX 1925, Klesz-
czów, zm. ?; uczestnik kampanii włoskiej; mieszka-
niec Kleszczowa. Wstąpił do Polskich Sił Zbroj-
nych we Włoszech 21 I 1945. Żołnierz 16 Kompa-
nii Saperów w 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej. 
W kampanii włoskiej walczył o Bolonię. Do kraju 
powrócił z Włoch w 1947. JD

ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK, informacje 
na temat istnienia takiego obiektu w Żorach za-

mieszczone są jedynie w dwóch dokumentach 
z końca XV w. Nie pojawia się w żadnym XIII- 
i XIV-wiecznym źródle. Pod koniec XIV w. (1393) 
wzmiankowany jest jedynie folwark książęcy z ka-
plicą, znajdujący się już poza murami miejskimi. 
Nie można wykluczyć, że to właśnie tu wzniesio-
no raczej niewielką siedzibę obronną. Również 
możliwe jest, że taki obiekt był wpisany w system 
obronny miasta. Wzmianki o zamku pojawiają się 
dwa razy. Po raz pierwszy w 1473, a kolejny raz 
w 1482. Zarówno w treści podpisanego pod Żo-
rami → pokoju z 1473, jak i w dokumencie za-
stawiającym to miasto Jakubowi z Dębna wymie-
nione są „Żory wraz z zamkiem”. W kolejnych 
latach źródła milczą na jego temat. Postawić go 
mógł książę → Mikołaj V, gdy po podziale księ-
stwa raciborskiego z bratem Wacławem II w 1437 
okazało się, że ma w swej władzy jedynie zamek 
w Rybniku. Żorski „zamek” najprawdopodobniej 
nie istniał już w czasach panowania księcia → Wa-
lentyna Garbatego, gdyż ten w dokumencie na-
kazującym żorskim mieszczanom przeznaczać 
wszystkie nadwyżki budżetowe na utrzymanie mu-
rów obronnych nie wspomina o innych budow-
lach obronnych. Być może określenie „zamek” 
użyte we wspomnianych wyżej dokumentach (pi-
sanych zresztą w języku łacińskim) oznaczało ra-
czej obronną rezydencję książęcą wybudowaną 
z drewna, która mogła spłonąć w czasie jednego 
z pożarów. Ponieważ w międzyczasie księstwo ryb-
nickie ponownie zostało włączone do księstwa ra-
ciborskiego, w zmienionej sytuacji politycznej od-
budowa rezydencji nie była potrzebna. TG, MW

ŚRÓDMIEŚCIE, dzielnica miasta obejmująca 
w swych granicach historyczne Stare Miasto, a 
także ul. Dworcową i obszar na zachód od niej aż 
sięgający za oczyszczalnię ścieków. Stan ludności: 
2612 (stan na 31 III 2010), W obecnych granicach 
administracyjnych znajduje się od 2000, wcześniej 
obejmowała także szereg ulic o starej zabudowie 
położonych między nowymi osiedlami mieszka-
niowymi, które w 2000 zostały z nimi połączo-
ne w granicach nowych dzielnic (np. ul. Osińska 
wraz z os. Powstańców Śląskich weszła w skład 
dzielnicy Powstańców Śl.). Większość zabudowy 
to miejskie kamienice w ścisłym centrum, domy 
jednorodzinne, na obrzeżach. W granicach dziel-
nicy obecnie nie ma już zlokalizowanego cięż-
kiego przemysłu, wcześniej przez półtora wieku 

Ś
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działała tu →Huta Pawła. Siedziba wielu instytu-
cji miejskich → Urzędu Miasta, →Muzeum Miej-
skiego, →Miejskiego Ośrodka Kultury, → PWiK, 
Od początku XXI wieku rynek i okoliczne ulice 
stały się siedzibą licznych banków i instytucji fi-
nansowych. TG

ŚWIERKOCKI JACEK, ur. 9 VIII 1970, Sosno-
wiec; Nauczyciel Roku 2005; od IX 2007 dyrektor 
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Sportowymi; od II 
2006 radny Sejmiku Województwa Śląskiego; zdo-
bywca tytułu Nauczyciel Roku 2005 w ogólnopol-
skim konkursie MEN oraz Głosu Nauczycielskie-
go – członek Kapituły Konkursu; od 2008 czło-
nek Kapituły ds. Profesorów Oświaty przy Mi-
nister Edukacji Narodowej. W 2009 odznaczo-
ny Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W la-
tach 2004 i 2005 dwukrotnie otrzymał Nagrodę 
Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Ślą-
skiego Kuratora Oświaty. Członek Komisji Edu-
kacji, Kultury i Nauki oraz Komisji ds. Społecz-
nych i Polityki Prorodzinnej Sejmiku Wojewódz-

twa Śląskiego, przewodniczący Krajowej Komisji 
Rewizyjnej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Pol-
skich, przewodniczący Rady Programowej Regio-
nalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, czło-
nek Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Ka-
towicach, prezes Międzyszkolnego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Sari” Żory, koordyna-
tor projektów międzynarodowych finansowanych 
z funduszy INTERREG IIIA i POWT 2007-2013 
w ramach współpracy transgranicznej. bw

ŚWIETLICA GWARKI-RÓJ → MIEJSKI 
OŚRODEK KULTURY

ŚWIETLICA KLESZCZÓW → MIEJSKI 
OŚRODEK KULTURY

ŚWIETLICA OSINY → MIEJSKI OŚRO-
DEK KULTURY

ŚWIETLICA W ROWNIU → MIEJSKI 
OŚRODEK KULTURY

Ś
Jacek Świerkocki

Dzielnica Śródmieście z lotu ptaka

Antoni Śmietana
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ŚWIĘTO FLAGI, 2 V jest w Polsce od 2004 
dniem upamiętniającym flagę Rzeczypospolitej 
Polskiej. W Żorach w 2008 z inicjatywy radnego 
→ Jana Kołodzieja, Urzędu Miasta i ZHP, mło-
dzież Zespołu Szkół nr 1 uszyła 1000 flag, któ-
re sprzedawane były w Punkcie Informacji Miej-
skiej, UM, Radach Dzielnic i przez harcerzy. Ce-
lem było zachęcenie mieszkańców, by więcej bu-
dynków było przystrojonych w barwy narodowe 
w czasie ważnych świąt narodowych i państwo-
wych. TG

ŚWIĘTO OGNIOWE, unikatowe lokalne świę-
to miejskie i kościelne obchodzone od 1702 na pa-
miątkę wielkiego pożaru (patrz też: → Pożary), 
który strawił wtedy miasto. Tego dnia ludność po 
mszy w parafii pw. św. św. Filipa i Jakuba wyrusza 
z pochodniami w błagalnej procesji ulicami miasta, 
by uchronić go od kolejnych pożarów. Prawdopo-
dobnie początkowo procesje szły wąskimi uliczka-
mi wzdłuż murów obronnych. Autor pierwszej hi-
storii miasta, Augustyn Weltzel, tak opisuje uroczy-
stości dziewiętnastowieczne: Poprzedzane były na-
bożeństwem, po którym procesja wyruszała na Ry-
nek. Na jego czterech rogach następowało błogo-
sławieństwo monstrancją z Najświętszym Sakra-
mentem. W procesji na czele mieszkańców szły 
miejskie władze.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego był 
to dzień wolny od pracy. Msza święta odbywała 
się rano w kościele parafialnym pw. św. św. Filipa 
i Jakuba, po której wychodziła procesja na rynek. 
Po południu w tradycyjnych miejscach wypoczyn-
ku mieszkańców, czyli w parku Dębina i strzelni-
cy na Kleszczówce, odbywały się festyny na wol-
nym powietrzu, które trwały do późnych godzin 
nocnych. Ostatni raz Święto Ogniowe miało taki 
przebieg 11 V 1939. W czasie okupacji władze nie-
mieckie zakazały odbywania procesji. Pierwsza po-
wojenna odbyła się już w 1946, a następna prawdo-
podobnie dopiero w 1957. Za czasów PRL Świę-
to Ogniowe zmieniło swój charakter, stając się 
przede wszystkim świętem kościelnym. Msza i pro-
cesja zaczęły odbywać się wieczorem. Socjalistycz-
ne władze miasta nie brały w nich oficjalnie udzia-
łu. Od 1990 władze miejskie znów zaczęły oficjal-
nie uczestniczyć w procesji. Z powodu coraz więk-
szej ilości uczestników zmieniono też w latach 90. 
jej trasę. Teraz oprócz Rynku przechodzi ona także 
ulicami Moniuszki i Bałdyka. W 2002, w 300. rocz-
nicę pożaru, odsłonięto w mieście 2 tablice pamiąt-
kowe: jedną na gmachu ratusza ufundowały wła-
dze miejskie, druga odsłonięta została staraniem 
ks. dziekana Jana Szewczyka i kilku mieszkańców 
w kościele parafialnym pw. św. św. Filipa i Jakuba. 
Także od 2002 Święto Ogniowe nabiera ponow-

Ś

Procesja Święta Ogniowego lata 40 XX wieku
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nie bardziej świeckiego charakteru. Przed procesją 
na rynku często odbywają się pokazy sprzętu stra-
żackiego, czasem następuje oficjalne nadanie stra-
żackich odznaczeń. Wieczorem, po procesji, od-
bywają się spektakle teatrów ulicznych, w których 
motywem przewodnim jest ogień. TG

ŚWITACZ DAGMARA, żorska artystka, sopra-
nistka. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowicach, w klasie śpiewu 
prof. Henryki Januszewskiej. Ma w repertuarze mu-
zykę oratoryjno-kantatową, operową i operetkową. 
Szczególnie bliska jej jest muzyka Bacha, Haendla, 
Purcella, Vivaldiego i Mozarta. Swoje umiejętności 
wokalne doskonaliła również pod kierunkiem Kaia 
Wessela (Niemcy), Piotra Kusiewicza i Haliny Łu-
komskiej. Występowała na festiwalach w kraju i za 
granicą. W latach 1997-99 była członkiem zespo-
łu Camerata Silesia, z którym nagrała kilka płyt. 
Współpracowała z Markiem Toporowskim w ze-
spole Sine Nomine, Kameralną Orkiestrą Filhar-
monii Śląskiej, Kameralną Orkiestrą Barokową im. 
G.P. Telemana, The EMFEB Symphony Orchestra 
pod dyrekcją Benjamina Ellina. Jest solistką angiel-
skiego zespołu muzyki dawnej The 18th Century 
Ensemble London pod dyrekcją Przemysława Sala-
mońskiego. Na swoim koncie ma również role sce-
niczne w spektaklach operetkowych jako odtwór-
czyni roli Angele w operetce Bal w Operze R. Hen-
bergera oraz roli Angeliki w Królu Walca J. Straussa. 
W Żorach współpracuje z Męską Scholą Liturgicz-
ną Schola Cantorum Sariensis, działającą przy para-
fii pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba. BK

ŚWITACZ JACEK, dyrektor Samorządowej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w latach 2002-05. um

T
TAAKA KROPA, zespół powstał w 1993 przy 
świetlicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Osinach. 
Choreografem i kierownikiem artystycznym zespo-

łu jest Barbara Wołczyk, zespołowi akompaniuje 
Marian Kurkowski. W programie zespołu znajdu-
ją się tańce narodowe, ludowe i nowoczesne. Kon-
certuje na imprezach okolicznościowych, bierze 
udział w przeglądach i spotkaniach z folklorem. Do 
osiągnięć należy II nagroda w Międzynarodowym 
Przeglądzie Zespołów „Złoty Kłos” w Zebrzydo-
wicach oraz II wyróżnienie w Wodzisławskich Spo-
tkaniach z Folklorem i na Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej w Rybniku. W 2008 zespół zdo-
był wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwa-
lu „Detske Dovednosti” w Palkovicach (Czechy). 
Grupa tańca nowoczesnego „Vertido” reprezen-
towała miasto Żory na Dniach Kultury Polskiej 
w Mezőkövesd na Węgrzech. Od IX 2009 instruk-
torem i choreografem starszej grupy jest Agnieszka 
Mikszan. MB

TABLICE HISTORYCZNE, Na przełomie 
I i II 2001, → Zarząd Miasta podjął, na wniosek 
→ Towarzystwa Miłośników Miasta Żory, decy-
zję o oznakowaniu specjalnymi tablicami obiektów 
zabytkowych i historycznych w mieście. Wykona-

no i założono ok. 40 ozdobnych tablic, na których 
w kilku zdaniach opisano dzieje danego obiektu. TG

TABOR JADWIGA, ur. 17 IX 1956, Racibórz; 
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej; 
założycielka Żorskiego Centrum Regionalne-
go; prezes Żorskiego Stowarzyszenia Edukacyj-
no-Kulturalnego. Jest współautorką programu 
nauczania edukacji regionalnej przeznaczone-
go dla uczniów szkół podstawowych Jestem spad-

Jadwiga TaborDagmara Świtacz
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kobiercą i twórcą dziedzictwa kulturowego, dopusz-
czonego do użytku szkolnego przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Sportu 5 IX 2002 
(numer dopuszczenia to DKOS-4014-43/02). 
Program realizowany jest w Żorskim Centrum 
Regionalnym oraz w szkołach podstawowych 
na terenie miasta Żory. Angażuje się w tworze-
nie i wydawanie Kwartalnika Młodego Miło-
śnika Żor – „Bajtel”, przeznaczonego dla dzie-
ci, oraz czasopisma dla nauczycieli „Kaganek”. 
Od 2001 działa w zespole redakcyjnym kalen-
darza dla dzieci. Dużym osiągnięciem jest wy-
danie książek o Unii Europejskiej dla najmłod-
szych: Europejska podróż Krzysia, Europejska po-
dróż, Nowe kraje, za które otrzymała prestiżo-
we wyróżnienie Nagroda Edukacja XXI. W ra-
mach działalności w Żorskim Stowarzyszeniu 
Edukacyjno-Kulturalnym pisze projekty eduka-
cyjne do Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkow-
skiego, dzięki którym można realizować wie-
le zadań na terenie miasta. Za swoją działal-
ność została nagradzana: Nagroda Dyrektora 
(1993, 1994, 1997), Nagroda Prezydenta Mia-
sta (1999), Nagroda Śląskiego Kuratora Oświa-
ty (2001), Nagroda Ministra Edukacji Kultu-
ry i Sportu (2003), Krzyż Brązowy (2004), Me-
dal Edukacji Narodowej (2009), Złota Odzna-
ka Honorowa za Zasługi dla Województwa Ślą-

skiego, Nagroda Dyrektora (2009), Nominacja 
do Nagrody Miejskiej Phoenix Sariensis. bw

TAJAK ROMAN, radny Rady Miasta od 6 VI 
1990 do 6 V 1994. um

TAJNA ORGANIZACJA NARODOWA, za-
łożona na Śląsku w okresie II wojny światowej 
przez inż. Studenckiego sięgała na ziemie rybnic-
kie, głównie na Żory i najbliższe okolice. Jej ko-
mendantem był por. Jerzy Kałka pseudonim Po-
raj-Olszyna z Folwarków, zaś dowódcą IV pluto-
nu żorskiego, należącego do kompanii cieszyń-
skiej, był ppor. Szkwał, jego zastępcą chorąży Jan 
Śpiewak (Hanys), dowódcami drużyn: plutono-
wy Jan Mroczek (Poręba), sierżant Sobik (Silny), 
plutonowy Alojzy Tomecki (Pszczółka) oraz Jó-
zef  i Tadeusz Tkoczowie. Do osiągnięć żorskie-
go TON-u należy tzw. „Akcja Żory”. Polega-
ła ona na unieszkodliwieniu działalności członka 
NSDAP, który gromadził dokumenty byłych po-
wstańców śląskich pracujących w okresie okupacji 
w węźle kolejowym Żory. Na ich podstawie miały 
nastąpić aresztowania Polaków. Dzięki informa-
cjom Roberta Ścibika, pracownika biura Odcin-
ka Drogowego Żory, żołnierze TON-u otoczyli 
w nocy z 29 na 30 IV 1941 żorski dworzec. W bra-
wurowej akcji odebrano członkowi NSDAP wa-

Targ koński w Kleszczowie
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lizkę dokumentów polskich kolejarzy, które w kil-
ka dni później im rozdano. BK

TARG KOŃSKI W KLESZCZOWIE, odbywa 
się w każdy drugi wtorek miesiąca w → Kleszczo-
wie – dzisiejszej dzielnicy Żor. Od niepamiętnych 
czasów zjeżdżają tu miłośnicy koni z całej Polski 
i z zagranicy. Na targu oprócz koni handluje się 
również innymi zwierzętami. Do nabycia jest tak-
że sprzęt do jazdy konnej: siodła, uprzęże, strze-
miona, ostrogi, dyscypliny i podkowy. Hodow-
cy koni mogą tu zakupić kosmetyki dla koni oraz 
bryczki konne. BK

TARGOSZ EDWARD, sędzia Sądu Grodzkiego 
w Żorach; od III 1948 do VI 1950 przewodniczą-
cy MRN. JD

TARGOWISKO MIEJSKIE, dotychczasowe 
targowisko miejskie zlokalizowane przy ul. Fol-
wareckiej zostało zmodernizowane kosztem 4,36 
mln złotych. 700 tys. złotych z tej kwoty pocho-
dziło z wpłat wniesionych przez kupców han-
dlujących na tym targowisku. 16 I 2007 nastąpiło 
oficjalne otwarcie 138 stoisk handlowych (w tym 
24 pawilonów spożywczych). Kilka miesięcy po 
otwarciu Żory zostały wyróżnione w najbardziej 
prestiżowym przeglądzie osiągnięć polskiego bu-
downictwa, konkursie Polskiego Związku Inżynie-
rów i Techników Budownictwa – Budowa Roku 
2006. Otrzymały dyplom uznania za modernizację 
targowiska w kategorii obiekty użyteczności pu-
blicznej. BK

TARTAK w Rowniu, znajdował się po drugiej 
stronie stawu, nad którym istnieje dziś restaura-
cja „Wenecja”. W 1862 zbudował go Jakub Reiss, 
który kupił ziemię od właścicieli z Żor – Sterna 
i Adlera. Jakub Reiss (23 V 1833 – 1916) urodził 
się w Rowniu jako syn Joanny i Johannesa Reis-
sów – rodziny wywodzącej się z Rownia. Zawarł 
związek małżeński z Józefiną z d. Kurka z Brodka. 
W 1859 wyruszył w świat: poprzez Mysłowice, po-
tem Hamburg, dotarł do Ameryki, gdzie poznawał 

budowę i funkcjonowanie tartaków. W 1862 po 
powrocie do Rownia wybudował tartaki w Row-
niu, Żorach i Warszowicach. Po śmierci żony Jó-
zefiny zawarł drugi związek małżeński z siostrą 
zmarłej Zofią, która urodziła mu dwóch synów: 
Pawła i Henryka. Tartak stał nad stawem zasila-
nym rzeką Kłokocinką, woda stawu uruchamiała 
koła napędowe tartaku, potem młyna, a na koniec 
małej elektrowni. „Gater”, czyli trak, sprowadzo-
ny został od znanej wówczas firmy J. Schammel 
aus Breslau Bruderstr. 9 (nr fabryczny 454, rok bu-
dowy 1871). Budowniczy tartaku musiał rozwią-
zać problem dostarczania wody na koło wodne, jej 
spadu (szybkości i ilości przepływu) oraz odpływu 
wykorzystanej wody. Na brzegu stawu wybudowa-
ny został betonowy przepust (opusta) otwierany 
i zamykany wg potrzeb. Pod drogą, aż do tartaku, 
umieszczona była betonowa rynna długości 30 m, 
szerokości 2,5 m i głębokości 1,1 m. Turbina za-
montowana była w betonowym bunkrze otwar-
tym do góry. Wykorzystaną wodę odprowadzano 
do Kłokocinki specjalnym kanałem długości 30 
m – tzw. Młynówką. Przepust funkcjonował do lat 
50. ubiegłego wieku. Zniszczenie stawu przez ście-
ki z KWK „Jankowice” oraz osiedla w Boruszowi-
cach zmusiły właściciela do zamontowania silnika 
elektrycznego. Przed I wojną światową Jakub Reiss 
dokupił ziemię i lasy Adlerowiec i Burek. Wykar-
czowane lasy zamienił na pola uprawne, a drew-
no wykorzystał w tartaku. Mieszkał wraz z rodziną 
w mniejszym drewnianym budynku „Tomaszek”, 
stojącym obok tartaku. Dom ten rozebrano w la-
tach 50. XX w. Drugi, większy dom, również nazy-
wany „Tomaszek”, przeznaczył dla pracowników 
tartaku i ich rodzin. Ten dom został rozebrany 
przed II wojną światową. Prawdopodobnie przed 
I wojną Reiss przekazał swój majątek synom. Tar-
tak oraz ziemię otrzymał Paweł Reiss (23 V 1875 
– 15 VIII 1939). 24 VII 1899 ożenił się z Francisz-
ką z d. Penkala, córką właściciela młynów w Żo-
rach i Jastrzębiu Dolnym. W związku tym urodzi-
ło się 5 synów i 5 córek. Franciszka zmarła 9 IX 
1928, a Paweł Reiss przekazał w 1931 cały mają-
tek córce Elżbiecie. Mieszkał w rodzinnym „To-

Targowisko miejskie przy ul. FolwareckiejEdward Targosz
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maszku” do swej śmierci. Elżbieta Reiss w 1930 
poślubiła Józefa Bajera, stolarza z Żor, który po 
wojnie w 1945 zmarł w obozie w Mysłowicach. 
Tartak i całe gospodarstwo zostało upaństwowio-
ne. Elżbietę wraz z dziećmi i krewnymi wyrzucono 
z domu, a tartakiem zarządzał zarządca Rozkosz. 
Po jakimś czasie tartak został przejęty przez „Sy-
gnały” w Gotartowicach. Dzięki zabiegom i sta-
raniom Wincentego Gamonia oraz przychylno-
ści władz Gminy Boguszowice, w latach 50. XX 
w. tartak i gospodarstwo powróciło do prawowitej 
właścicielki Elżbiety Bajer. Były to wówczas puste, 
zniszczone budynki, spalona stodoła, zdewastowa-
ne maszyny i puste magazyny. W 1950 właścicielką 
została córka Elżbiety, Adelajda i jej mąż Ludwik 
Klenart. Doprowadzili oni tartak do stanu używal-
ności. Przeprowadzili kapitalny remont, zakupili 
nowe maszyny, wybudowali nowy tartak. Stoi nie-
daleko starego obiektu, ale już nie jest tartakiem 
wodnym. Staw „Żydek” podzielono na mniejsze 
zbiorniki, rzeka Kłokocinka płynie nowym kory-
tem, a stawy zasilane są wodą z „Kopanin”, lasu 
Starok i Gorylowca. BK

TELEWIZJA Żorskie programy telewizyjne roz-
poczęły działalność wkrótce po założeniu w mie-
ście sieci telewizji kablowych na osiedlach. Pierw-
szą była Solo TV realizowana przez firmę →Solo 
Press w 1991. Następnie przez kilka lat, do roku 
1998 funkcjonował w mieście program telewi-
zyjny sieci kablowej Polaris. Następnym progra-
mem był realizowany do roku 1999 TV Żar. Były 
to przedsięwzięcia prywatne. Ponieważ nie mo-
gły utrzymać się na rynku, zaś zapotrzebowanie 
wśród mieszkańców na tego typu programy było 
duże, na kilka lat produkcja i emisja takich pro-

gramów finansowana była z budżetu miasta. Naj-
pierw jako Wiadomości Żorskie, następnie jako 
Miejski Przegląd Tygodnia, aż do 2006. Od 2004 
programy te można także było oglądać w Interne-
cie. W 2006 na terenie Żor i innych miast regionu 
zaczęła działać prywatna telewizja TVT, dostęp-
na nie tylko w sieciach kablowych ale także z na-
dajników naziemnych. Informacje o Żorach poja-
wiają się tam codziennie, Urząd Miasta zrezygno-
wał zatem z produkowania 10 minutowych pro-
gramów emitowanych raz w tygodniu. Od 2010 
na terenie miasta działa TV Żory HD, która tak-
że realizuje programy informacyjne o mieście, do-
stępna zaś jest tylko poprzez Internet. TG

TERLAKOWY, staw na Żwace o powierzchni 
1,8 ha, w którym trzyma się stado zarodowe. Na-
zwa współczesna – tarło. MW

TESZNER JAN, ur. 1898, zm. 28 VI 1921, Ry-
dułtowy. W III powstaniu śląskim 25 V 1921 zo-
stał śmiertelnie ranny w Starym Koźlu. Zmarł 
w szpitalu w Rydułtowach. Pochowany w zbioro-
wej mogile powstańczej w Żorach. JD

THERMODOM. PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLO-
WE, laureat Nagrody Miejskiej → Phoenix Sa-
riensis za 1999. Firma zaprezentowała się na 90 
wystawach budowlanych, na których zdobyła wie-
le laurów. Firma jest także posiadaczem nagród 
„Izolacja Roku 1998” i „Czarny Diament”. TG

TLOŁKA GRAŻYNA, dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w 2003. um

TOMALA JAN, ur. 26 I 1894, Żory, zm. 17 II 
1973, Niedobczyce; ksiądz. Syn kolejarza Fran-
ciszka i Marii z d. Sommerling. Wykształcenie 
średnie zdobywał w gimnazjach w Pszczynie oraz 
w Gliwicach, skąd w 1911 został wydalony wraz 
z grupą kolegów za „propolską agitację”. Przyję-
to go do gimnazjum w Żaganiu na osobistą in-
terwencję W. Korfantego. Ukończył je maturą 
w 1914 i rozpoczął studia teologiczne na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, gdzie był prezesem Kółka 
Polskiego i Koła Akademików Polskich w kon-
wikcie teologii. W wyniku I wojny światowej prze-
rwał studia i został powołany do wojska. Służył 
w armii niemieckiej jako sanitariusz. W 1918 zo-

Ekipa telewizyjna Miejskiego Przeglądu Tygodnia - Monika 
Herman i Wojciech Dędek
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stał ranny w głowę. Uczestniczył w plebiscycie 
górnośląskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 
VI 1921 we Wrocławiu.
Pracę duszpasterską podjął 9 IX 1921 jako dru-
gi kapelan w Kościele Mariackim w Berlinie, po-
tem (od 11 VI 1922) w parafii pw. św. Jadwigi 
w Królewskiej Hucie (Chorzów). W latach 1923-
26 był katechetą w miejscowym Gimnazjum Żeń-
skim. W latach 1923-28 pełnił funkcję generalne-
go sekretarza Związku Stowarzyszeń Młodzieży 
Polskiej Męskiej. Po przeniesieniu do Mikołowa 
w 1926 został katechetą w miejscowych szkołach 
średnich (do 1932). W 1930 był także kościelnym 
wizytatorem szkół powszechnych w parafii Orze-
sze.
Był inicjatorem powstania w 1926 i redaktorem 
gazety „Młodzież Katolicka”, dodatku do „Goń-
ca Śląskiego”. W latach 1923-28 sporadycznie pi-
sywał do „Gościa Niedzielnego” i „Gwiazdki Cie-
szyńskiej”. W 1927 drukarnia w Mikołowie wyda-
ła książkę jego autorstwa pt.: Śląska Młodzież Ka-
tolicka. Historia organizacji polskiej młodzieży katolic-
kiej na Śląsku od roku 1871-1926. Inny charakter 
nosiły jego artykuły opublikowane w 1930 i 1931 
przez „Ruch Teologiczny”. W latach 1934-37 był 
asystentem kościelnym Rady Związku Młodzie-
ży Polskiej w diecezji katowickiej i Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Kato-
wicach. W latach 1929-35 odbył studia specjali-
styczne w zakresie nauk biblijnych na Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza we Lwowie, kończąc je dok-
toratem na podstawie pracy Teologia proroka Jere-
miasza. Stając do publicznej obrony, doktorant był 
już od 1932 proboszczem w parafii Łaziska Gór-
ne. W parafii tej rozpoczął rozbudowę miejscowe-
go kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej.
Z nastaniem okupacji dwukrotnie aresztowany 
przez gestapo pod zarzutem udzielania pomocy 
powstańcom atakującym wkraczające wojska nie-
mieckie. Pierwszy raz został uwięziony w Łazi-
skach Górnych 2 IX 1939, po czym nazajutrz zo-
stał uwolniony. Ponownie aresztowano go 6 IX 
i zwolniono kilkanaście dni później. Nie wrócił 
już do Łazisk, lecz został skierowany przez bpa S. 
Adamskiego do parafii w Biertułtowach. W 1955 
ustanowiony został proboszczem parafii w Nie-
dobczycach i był nim do przejścia na emeryturę 
w 1970. Pochowany na miejscowym cmentarzu. 
Odznaczony papieskim orderem „Pro Ecclesia et 
Pontyfice”. JD

TOMALA PAWEŁ, radny Rady Miasta od 5 IX 
1991 do 6 V 1994. um

TOMALA REGINA, dyrektor Przedszkola nr 
4 w latach 1990-95, poprzednio dyrektor Przed-
szkola nr 10. um

TOMCZYK KARINA, kierownik Zespołu Au-
dytu i Kontroli Finansowej UM od 1 II 2002. um

TOMECKI EMANUEL, ur. 17 VIII 1924, 
Kleszczów, zm. ?; mieszkaniec Baranowic. 
Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej 
Brytanii 15 X 1944, żołnierz 7 Brygady Grena-
dierów w 4 Dywizji Piechoty. Za udział w wal-
kach na zachodzie odznaczony War Medal 1939-
1945. Do kraju powrócił z Wielkiej Brytanii 
w 1945. JD

TOMECKI EMIL, ur. 8 X 1905, Żory, zm. 11 
XI 1983. Syn Józefa, z zawodu kołodzieja, i Ja-
dwigi z d. Siemianowska, która zajmowała się 
domem. Ukończył szkołę podstawową w Żo-
rach. Przed wojną pracował w „Hucie Pawła” 
w charakterze formierza. Należał do Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”. Był członkiem 
Stronnictwa Pracy. Po wkroczeniu wojsk nie-
mieckich w 1939 został zwolniony z pracy w hu-
cie, a następnie ponownie przyjęty i pracował 
tam do końca okupacji. Działał w ruchu opo-
ru. Po wyzwoleniu, w III 1945 zaangażował się 
do współorganizowania Zarządu Miasta, gdzie 
został zatrudniony w charakterze pomocnika 
biurowego. 30 XII 1948 został wybrany wice-
burmistrzem, a następnie, po rezygnacji Augu-
styna Kotasa ze stanowiska przewodniczącego 
Prezydium MRN, 31 VII 1951 został jego na-
stępcą. Stanowisko przewodniczącego Prezy-
dium MRN w Żorach sprawował do 1 IV 1954. 
Następnie wrócił do Odlewni Żeliwa (daw-
na „Huta Pawła”), gdzie pracował do przejścia 
na emeryturę. Pochowany na cmentarzu para-
fialnym przy ul. Smutnej w Żorach. W 1984 zo-
stał pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. JD

TOMECKI LUDWIK, członek POW Górnego 
Śląska, uczestnik powstań śląskich; mieszkaniec 
Żor. Aresztowany 4 IV 1940 i osadzony w KL 
Dachau. Zwolniony z obozu 7 X 1940. JD
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TOMECKI WINCENTY, ur. 17 VIII 1924, 
Kleszczów, zm. ?; żołnierz 1 Dywizji Pancernej 
gen. Maczka. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych 
we Francji 18 IX 1944. Walczył o Bredę i Wil-
helmshaven. Odznaczony Star 1939-1945, Fran-
ce and Germany Star i War Medal 1939-1945. Do 
kraju powrócił z Niemiec w 1946. JD

TOMIAK TOMASZ, dyrektor Ośrodka Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego od 2004. um

TOPOL DAWID, dyrektor → Żorskiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych od 1 I 2008. 
um

TOWARZYSTWA

TOWARZYSTWO BRYDŻA SPORTOWE-
GO „WISUS”, prezes: Władysław Deręgowski. 
Cele: krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu 
oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kul-
turę fizyczną i sport. um

TOWARZYSTWO CYKLISTÓW, w 1895 po-
wstało pierwsze na Śląsku Towarzystwo Cyklistów 
w Żorach, działające z przerwami do 1939. Pio-
nierem tej dyscypliny sportowej był Ernest Mise-
tius, który w 1903 w wielkim wyścigu kolarskim 
w Katowicach zajął 3. miejsce. Godnymi następca-
mi Misetiusa byli bracia Bryszowie – czołowi kola-
rze Śląska przed I wojną światową. Tradycje Bry-
szów podtrzymywali utalentowani kolarze żorscy, 
do których należał m.in. Wilhelm Kempny, który 
w 1930 w największym wyścigu kolarskim w histo-
rii miasta, rozegranym na trasie Żory–Rybnik–Wo-
dzisław–Żory (4 okrążenia, łącznie 156 km) zdo-
był VII miejsce, a w 1934 został mistrzem Śląska. 
17 V 1931 w wyścigu dookoła Śląska (150 km) I, 
II i III miejsce zajęli kolarze z Żor w kolejności: A. 
Wlokas, W. Dłucik i J. Reinard. A. Wlokas 5 VII 
1931 zwyciężył w wyścigu Górskim na trasie Kra-
ków–Zakopane, pokonując dystans 160 km w cza-
sie 6 godzin i 27 minut i zdobywając w ten sposób 

Górskie Mistrzostwo Polski. Brał również udział 
w wyścigu z okazji Dni Morza na trasie Warszawa–
Gdynia. 7 V 1935 W. Dłucik zdobył tytuł Mistrza 
Śląska. Przy wymienionym Towarzystwie dosko-
nale spisywała się drużyna piłki rowerowej, która 
18 I 1930 zdobyła wicemistrzostwo Polski. MW

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ, 
powstało w III 1994 w Poznaniu z inicjatywy gro-
na pracowników naukowo-dydaktycznych po-
znańskich szkół wyższych. TEB S.A. jako insty-
tucja edukacyjna umożliwia kształcenie na wielu 
kierunkach oraz różnych poziomach szkolnictwa, 
począwszy od profesjonalnych szkoleń, przez 
regularne szkolnictwo. Łączna liczba absolwen-
tów wszystkich szkół i uczelni w grupie TEB S.A 
przekracza 80 tysięcy. Głównym celem działalno-
ści TEB jest tworzenie i dostarczanie oraz rozwój 
nowoczesnych, wysokiej jakości usług edukacyj-
nych, doradczych i marketingowych w celu pod-
noszenia konkurencyjności polskiej gospodarki. 
Działalnością edukacyjną TEB S.A na poziomie 
szkolnictwa policealnego zajmuje się wyodręb-
niony pion organizacyjny TEB-Edukacja. W jego 
ramach od ponad 15 lat funkcjonują filie prowa-
dzone w 54 miastach i na 52 kierunkach w całej 
Polsce. TEB-Edukacja rozszerza bazę dydaktycz-
ną i rozpoczyna kolejne partnerstwa z renomowa-
nymi instytucjami i firmami.
Lokalnie Filia TEB-Edukacja w Żorach swo-
ją działalność prowadzi od 1997. Kształcenie 
na poziomie szkolnictwa policealnego rozpoczę-
ła na kierunkach księgowość, bankowość, podatki 
oraz technik rachunkowości i technik ekonomista. 
Szkoły kształcą i rozwijają umiejętności zawodo-
we, doskonalą kompetencje społeczne oraz języ-
kowe, a także pozwalają zdobyć doświadczenie 
w zawodowych obszarach praktycznych. Absol-
wenci często rozpoczynają studia wyższe, część 
słuchaczy kontynuuje naukę w Wyższej Szkole 
Bankowej w Chorzowie.
Pierwsza siedziba TEB-Edukacja w Żorach mie-
ściła się przy ul. Fabrycznej 10, a od 2000 mieści 
się w budynku Katolickiego Centrum Edukacji 

Sokolnia przy ul. Rybnickiej. Miejsce spotkań członków TG „Sokół”Dawid TopolEmil Tomecki
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Młodzieży „KANA” w Żorach. Pierwszym dyrek-
torem Filii był Wacław Malec, dyrektorem szkoły 
była Grażyna Banach, a kierownikiem sekretariatu 
Alina Korfanty. Obecnie dyrektorem Filii TEB-
Edukacja w Żorach jest Anna Korczak-Gomola, 
dyrektorem szkoły jest Rafał Kobierski, a kierow-
nikiem sekretariatu jest – Aneta Szarblewska. MW

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SO-
KÓŁ” W ŻORACH, powstało 28 III 1920. Wy-
dział dzielnicowy w Katowicach zatwierdził je 
na posiedzeniu 24 IV 1920 i wcielił do okręgu 
VIII-rybnickiego. Założycielem, a zarazem pre-
zesem gniazda został działacz żorski, druh Józef  
Wyrobek, natomiast funkcje naczelnika piastował 
druh Franciszek Smusz, którego w późniejszym 
okresie zastąpił druh Paweł Bąk. W początkowej 
fazie istnienia gniazdo posiadało 15 członków, 
a pod koniec 1920 liczba ta wzrosła do 39. Z da-
nych wynika, że spośród 25 druhów ćwiczących 
systematycznie na zajęcia uczęszczało około 20. 
Każde Towarzystwo wchodzące w skład Związku 
mogło posiadać swój sztandar i pieczęć z godłem 
sokoła w locie. Sztandar gniazda żorskiego został 
poświęcony 22 VII 1922, a 3 V 1925 otrzymał in-
sygnium papieskie. Akt wbicia został dokonany 
19 IX 1925. Zarząd dzielnicowy, wysoko ocenia-
jąc prace gniazda, wydzielił go z okręgu rybnic-
kiego i utworzył XI-żorski z siedzibą w Żorach. 

Składa się z części gniazd okręgu VIII-rybnickie-
go i X-pszczyńskiego. Ze statystyki z 31 XII 1924 
wynika, że okręg żorski posiadał 8 gniazd czyn-
nych, a ogólna liczba członków wynosiła 168, 
w tym 158 mężczyzn i 10 kobiet. Wśród człon-
ków ćwiczących zarejestrowano 56 mężczyzn i 9 
kobiet, a ponadto 82 osoby to młodzież męska i 8 
to młodzież żeńska. W niedługim czasie niektó-
re przeżywające trudności gniazda zostały skre-
ślone jako nieczynne, a w ich miejsce powoła-
ne zostały nowe, przyłączane z innych okręgów:
Rogoźna – gniazdo założone 16 VII 1925, a zgło-
szone na członka Związku 16 XII 1925. W 1926 
zawiesiło działalność i zostało rozwiązane.
Rój – gniazdo przyjęte do Dzielnicy 2 VII 
1924, zawiesiło swą działalność w 1926.
Zazdrość – gniazdo istniejące od 1925. Przy-
jęte do Dzielnicy, ale niezgłoszone do Związ-
ku do 1931. Po 2 latach nieczynności podję-
ło dalszą działalność 16 XI 1935 i zgłosiło się 
na członka Dzielnicy. W 1936 prezesem był Jó-
zef  Kotula, sekretarzem – Norbert Chwa-
łek, skarbnikiem i naczelnikiem – Piotr Kubica.
Na forum Okręgu aktywność tych gniazd 
była mniej lub bardziej widoczna. Najwięk-
szą aktywność przejawiały Żory i Orzesze.
Zarząd Okręgu XI i wchodzące w jego skład 
gniazda z 1925 – Zarząd Okręgu: prezes – Jó-
zef  Wyrobek, Żory, sekretarz – Augustyn Grusz-

Drużyna „Sokoła” przed budynkiem „Sokolni” 3 maja 1932
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ka, Żory, skarbnik – Ludwik Kroczek, Żory, na-
czelnik – Alojzy Wydra, Żory. Zarządy Gniazd – 
Rogoźna: prezes – Leon Solich, sekretarz – Woj-
ciech Sobik, naczelnik – Antoni Herman; Rój: 
prezes – Ludwik Skiba, naczelnik – Jan Kar-
wot; Zazdrość: prezes – Emil Kujawski, sekre-
tarz – Ludwik Heppe, skarbnik – Andrzej So-
bota, naczelnik – Bruno Kopiec; Żory: pre-
zes – Franciszek Smusz, sekretarz – Grosse (na-
czelnik poczty), skarbnik – Ludwik Kroczek, na-
czelnik – Józef  Kłapczyk. Po udzieleniu absolu-
torium przez Zebranie nastąpił wybór uzupeł-
niający 1/3 ustępujących z Zarządu członków. 
W wyniku głosowania wybrano druha Józefa 
Kłapczyka (33 głosy), druha Franciszka Herma-
na (27 głosów), druha Alojzego Wydrę (27  gło-
sów) oraz druha Grossego (19 głosów). W na-
stępnym dniu, 11 I, na posiedzeniu Zarządu na-
stąpił podział funkcji na poszczególnych człon-
ków. I sekretarzem został druh Grosse (6  gło-
sów), II  sekretarzem – druh F. Herman (6 gło-
sów), skarbnikiem – druh K. Kroczek (7 głosów), 
gospodarzem – druh J. Szeliga (8 głosów), chorą-
żym – druh A.  Muras (7 głosów), naczelnikiem 
– druh J. Kłapczyk (7 głosów). Wybrano również 
komisję zabawową, do której weszli druhowie: 
Smusz, Grosse, Cyprys, Herman, Wyrobek, Kro-
czek i jako asesor druh sędzia Rompolt. MW

TOWARZYSTWO GÓRNOŚLĄSKIEJ 
MŁODZIEŻY LUDOWEJ, nielegalnie dzia-
łająca w Żorach organizacja skupiająca mło-
dzież polską. Pierwsze zebranie odbyło się 28  IV 
1912 w mieszkaniu → Józefa Wyrobka (ojca) 
w Żorach przy ul. Baranowickiej. Uczestniczyło 
w nim 15 osób, a doradcą grupy był Ludwik Szuła 
z Przegędzy. Założycielami Towarzystwa byli: Jan 
Śniegoń, Adolf  Wyrobek, Józef  Tomecki, Józef  
Szeliga, Józef  Wyrobek, Józef  Kowalczyk, Walen-
ty Skrobol i Paweł Krawczyk – wszyscy z Żor, Jan 
Płonka z Baranowic, Ludwik Masny z Krzyżowic, 
Józef  i Franciszek Bartecki z Kleszczowa, Józef  
Wawrzyczek z Kryr i Ludwik Szuła ze Stanowic. 
W skład powołanego zarządu weszli: prezes – Lu-

dwik Szuła, sekretarz – Józef  Wyrobek i skarbnik 
– Jan Śniegoń. Na drugie zebranie, które wyzna-
czono na 5 V 1912, zwołano imiennie wcześniej 
upatrzonych kandydatów na nowych członków. 
Oprócz zaproszonych osób na zebranie przyszło 
wielu starszych mieszkańców Żor, którzy sympa-
tyzowali z powstającym Towarzystwem. Kolejne 
zebrania odbywały się odtąd co niedzielę po połu-
dniu w domu Józefa Kowalczyka przy ul. Pszczyń-
skiej. Zebrani słuchali wykładów, pogadanek i de-
klamacji o tematyce narodowo-patriotycznej, śpie-
wali polskie pieśni, a wykładowcą i deklamatorem 
mógł być każdy. Po kolejnych pięciu żywiołowo 
odbytych spotkaniach Towarzystwo rozwiązało 
się. 30 najaktywniejszych członków rozwiązanego 
Towarzystwa stało się grupą inicjatywną nowego 
stowarzyszenia o charakterze śpiewaczym. BK

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA 
ŻORY, powstało jako stowarzyszenie kulturalno-
oświatowe 21 II 1967 i przyjęło nazwę Towarzy-
stwo Miłośników Regionu Żorskiego. Inicjatorem 
powstania i pierwszym prezesem został → Zyg-
munt Laskowski, założycielami → Stefan Łytkow-
ski, → Józef  Krysztafkiewicz, → Bogusław Ru-
biś, → Maksymilian Kuczera, → Zenon Kaleta, 
→ Hubert Oberaj, → Barbara Wyrobek, → Aloj-
zy Dudek, → Brunon Przeliorz, → Michał Hile-
wicz, → Bolesław Nogowczyk, → Halina Obe-
raj, → Paweł Lokaj, → Bolesław Wieczorek, → 
Leopold Kadłubiec i → Fryderyk Pietrzyk. Statut 
stowarzyszenia przewidywał popularyzację dzie-
jów Żor, ochronę zabytków, pomników i pamią-
tek oraz rozpowszechnianie pamięci o ludziach 
zasłużonych dla miasta. 13 V 1976 Walne Zgro-
madzenie TMRŻ podjęło uchwałę o zmianie na-
zwy na Towarzystwo Miłośników Miasta Żory.
Do ważniejszych dokonań TMMŻ w minionym 
okresie należy zaliczyć: a) odkrycie przez preze-
sa Zygmunta Laskowskiego archiwalnych mate-
riałów traktowanych jako dokumenty założenia 
miasta Żory; b) zainicjowanie obchodów 700-le-
cia i 725-lecia Żor; c) spopularyzowanie herbów 
i insygniów miejskich; d) doprowadzenie do po-
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wstania hejnału żorskiego; e) zainicjowanie co-
rocznych obchodów „Żorskiej Wiosny Młodo-
ści”; f) odkrycie Otto Sterna – laureata Nagrody 
Nobla – jako urodzonego w Żorach, g) wydanie 
pierwszej w dziejach miasta historii Żor opraco-
wanej w języku polskim: Żory. Zarys dziejów. Wy-
pisy; h) popularyzowanie wśród dzieci i młodzie-
ży wiedzy o historii miasta (pionierskie w skali 
kraju lekcje „Dziejów Żor”, lekcje regionalizmu 
w szkołach podstawowych, konkursy → „Co 
wiesz o Żorach?” i „Wędrujemy po Żorach”); 
i) upamiętnienie nazwami ulic i osiedli ludzi za-
służonych dla miasta; j) udokumentowanie ofiar 
i nadanie właściwej rangi historycznej tragiczne-
mu „marszowi śmierci” przez Żory; k) udoku-
mentowanie ofiar II wojny światowej i uczcze-
nie ich nowymi miejscami pamięci narodowej (ta-
blica „Polenlager”, pomnik poświęcony policjan-
tom i oficerom WP, tablica upamiętniająca zakoń-
czenie II wojny światowej z Żorach); l) oznako-
wanie tablicami pamiątkowymi miejsc i wydarzeń 
szczególnie ważnych w historii miasta (powrót 
Żor do Polski po III powstaniu śląskim, Świę-
to Ogniowe, miejsce urodzin Otto Sterna, wizy-
ta Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsud-
skiego w Żorach); ł) oznakowanie tabliczkami in-
formacyjnymi najcenniejszych zabytków Żor; m) 
spowodowanie powrotu pomnika św. Jana Nepo-
mucena po 55 latach na rynek miasta.
Realizując statutowe cele, TMMŻ rozpoczę-
ło również → działalność wydawniczą. Obecnie 
uczestniczy w dokumentowaniu historii i współ-
czesności miasta, tworząc bank informacji histo-
rycznych i galerię ludzi sukcesu pod nazwą „Z 
Żor do kariery”. Współpracuje z → Żorskim 
Centrum Regionalnym, propagującym tradycje 
i obrzędy śląskie. Do aktualnych działań zaliczyć 
należy również opracowanie projektu wstępne-
go tranzytowych ścieżek rowerowych łączących 
Żory z ościennymi miejscowościami.
Kolejnymi prezesami Zarządów TMMŻ byli: 
Zygmunt Laskowski (1967-74), Józef  Brząkalik 
(1974-76), Paweł Lokaj (1976-91), Edward Burcek 
(1991-99), Henryk Skupień (1999-2008) i Henryk 
Buchalik (od 2008). Uznaniem całokształtu dzia-
łalności i zasług na rzecz promocji miasta było 
uhonorowanie TMMŻ prestiżową Nagrodą Miej-
ską Phoenix Sariensis, przyznaną za 2001. Ponad-
to statuetki „Żorskiego Feniksa” odebrali indywi-
dualnie członkowie TMMŻ: za 2003 – Jan Delo-

wicz, za 2004 – Stanisław Szwarc, za 2005 – An-
drzej Żabka i za 2008 – Barbara Kieczka. W 2005 
TMMŻ uzyskało status Organizacji Pożytku Pu-
blicznego. Umożliwia to jego członkom i sympa-
tykom przekazanie 1% z kwoty podatku na statu-
tową działalność stowarzyszenia.
Działalność wydawnicza TMMŻ. Od pierw-
szego roku działalności TMRŻ rozpoczęło wy-
dawanie biuletynów „Informator TMRŻ”. Biule-
tyny ukazywały się nieregularnie, nie były nume-
rowane, a zespół redakcyjny tworzyli najczęściej 
członkowie Zarządu TMRŻ. Pierwszy ukazał się 
w IX 1967, a kolejne w VIII 1968, w VI 1969, 
w V i w X 1970. W 1971 ukazały się trzy wydania 
(I, III, X). Marcowy „Informator TMRŻ” nosił 
tytuł „Kronika miasta Żor od 24 III 1945 do 31 
XII 1970”. W VI 1972, w dniach obchodów jubi-
leuszu 700-lecia Żor, wydana została Pamiątkowa 
Księga Miasta Żory, której autorem był prezes Zyg-
munt Laskowski. Po jego śmierci działalność wy-
dawnicza TMRŻ na trzy lata zamarła. Wznowio-
na została w VI 1977 pod nieco zmienioną na-
zwą „Informator TMMŻ”, a kolejne egzempla-
rze ukazały się w V 1978, w VI 1979, w V 1980 
i w V 1981. Ogłoszenie 13 XII 1981 stanu wo-
jennego w Polsce zawiesiło działalność TMMŻ 
do X 1982. W 1984 TMMŻ wraz z towarzystwa-
mi Jastrzębia, Leszczyn, Rybnika i Wodzisławia 
wspólnie wydało liczące 454 strony Kroniki Ryb-
nickie. Po długiej przerwie wznowiono działal-
ność wydawniczą w Żorach i kolejne numery „In-
formatora TMMŻ” ukazały się w XII 1987, w I 
1988, w XI 1988, w V 1991 i w XII 1991. Z oka-
zji jubileuszu 25-lecia TMMŻ, w II 1992 ukazał 
się jubileuszowy „Informator TMMŻ”, a następ-
ny, w całości poświęcony żorskiej oświacie, wy-
dany został w V 1993. Po raz pierwszy oznaczo-
ny numerem, „Informator TMMŻ nr 22” uka-
zał się w VIII 1993 i w całości poświęcony zo-
stał „marszowi śmierci” więźniów oświęcimskich 
przez Żory. Ostatni biuletyn, noszący numer 23, 
ukazał się w X 1997 z okazji jubileuszu 30-le-
cia TMMŻ. Równolegle rozpoczęła się inna for-
ma działalności wydawniczej TMMŻ. W V 1992 
ukazał się pierwszy magazyn rozrywek umysło-
wych „Żory w rozrywce umysłowej”, kierowa-
ny do uczniów szkół podstawowych. Do 2004 
ukazało się pięć wydań tego magazynu. W XII 
1992 wydany został Herbarz żorski, który uka-
zał się w formie zestawu widokówek z herbami 
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i krótką informacją historyczną. W tym samym 
roku w formie zestawu kart pocztowych ukaza-
ły się Żorskie zabytki, które przygotowano do dru-
ku według projektów Anny Bodzek, Krzyszto-
fa Bendingera, Barbary Hajdeckiej, Joanny Ko-
żuch, Beaty Namysło, Aliny Papały i Stanisława 
Szwarca. W VI 1994 staraniem TMMŻ i Urzę-
du Miasta ukazała się książka Żory. Zarys dziejów. 
Wypisy, autorstwa Bogdana Cimały, Jana Delowi-
cza i Pawła Porwoła (drugie wydanie Żory. Za-
rys dziejów, ukazało się w 1997). W VIII 1995 
staraniem TMMŻ i Urzędu Miasta wydany został 
zeszyt ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych 
Moja mała Ojczyzna. Dzieje Żor. Autorzy – Barba-
ra Kieczka, Grzegorz Utrata i autor grafiki Sta-
nisław Szwarc –opracowali kompendium wiedzy 
o Żorach, które uczniowie uzupełniają, korzysta-
jąc z książki Żory. Zarys dziejów. Wypisy (w roku 
szkolnym 2009/10 ukazało się wydanie trzyna-
ste, poprawione i uzupełnione). W 1997 z oka-
zji obchodów 725-lecia Żor wydano zestaw wido-
kówek „Dawne Żory w barwnych grafikach Sta-
nisława Szwarca”, które doczekały się kolejnych 
wydań w zestawach powiększonych w formacie 
A4. Od 2000 TMMŻ rozpoczął wydawanie ksią-
żek w cyklu → Pamiętam Żory. Z inicjatywy i pod 
patronatem Towarzystwa w następnych latach 
ukazały się kolejne pozycje: Idzi Panic, Żory we 
wczesnym średniowieczu. Z badań nad historią miasta 
(2000); Idzi Panic, Żory pod rządami Przemyślidów 
i Habsburgów. Z badań nad historią miasta w latach 
1327-1742 (2002); Jan Delowicz, Gmina wyznania 
mojżeszowego w Żorach 1511-1940. Z badań nad histo-
rią miasta (2002); Barbara Kieczka, Przedwojenny ry-
nek żorski i jego mieszkańcy. Ze wspomnień Kazimierza 
Hermana (2002); Jadwiga Tabor, Urszula Niechoj, 
Żory piórem i pędzlem (2003); Elżbieta Grymel, Zo-
fia Przeliorz, Żory piórem i pędzlem 2. Legendy, poda-
nia i opowieści żorskie (2003); praca zbiorowa, Żory 
światłem malowane: historia miasta na kartach pocz-
towych z lat 1896-1945 (2005); Barbara Kieczka, 
Przedwojenna Drzewna, Garncarska i Górna. Ze wspo-
mnień Ireny Twardzik (2005); Barbara Kieczka, Sta-
nisław Szwarc, Przedwojenne miasto Żory i jego miesz-
kańcy. Od rynku w stronę Dolnego Przedmieścia, ulicy 
Dworcowej i Zostawy (2008).
TMMŻ od wielu lat aktywnie współpracuje rów-
nież z innymi instytucjami kulturalnymi w Żo-
rach, które wydają książki, kalendarze, czasopi-
sma, albumy i inne wydawnictwa związane z na-

szym miastem. Członkowie TMMŻ współpracu-
ją z Muzeum Miejskim, Żorskim Centrum Re-
gionalnym, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz 
z Urzędem Miasta i Radą Miasta Żory. BK

TOWARZYSTWO MUZYCZNE, powstało 
wiosną 1834. Jego zadaniem było przeprowadza-
nie 3 razy w miesiącu prób orkiestry w sali go-
spody Schulza „Pod Złotą Koroną” i wykonywa-
nie koncertu przed publicznością (połączonego 
z zabawą) po jej zakończeniu. Do stowarzysze-
nia należał miejski chór oraz amatorzy muzyki 
z Pszczyny i Mikołowa. Dyrektorem był nauczy-
ciel Sanger, sekretarzem – nadkontroler Lehfeld, 
skarbnikiem – dr Sobecko, zaś członkami hono-
rowymi – niektórzy panowie z okolicy. MW

TOWARZYSTWO PING-PONG, działało 
przy Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej w latach 
1931-39. 2 II 1934 odbyły się w Żorach ćwierć-
finałowe zawody o mistrzostwo Śląska Stowarzy-
szeń Młodzieży Polskiej w tej dyscyplinie spor-
tu, na których para Henryk Żabka i Brunon Prze-
liorz zajęła 2. miejsce, a w półfinałach 18 II 1934 
w deblu ta sama para zajęła 3. miejsce, uzyskując 
automatycznie kwalifikacje do finału. Finał odbył 
się w Katowicach 17 IV 1934, a wspomniana para 
zajęła 4. miejsce. MW

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ III LI-
CEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 
ZBIGNIEWA HERBERTA W ŻORACH, ist-
nieje od 2008. Prezesem stowarzyszenia jest Kry-
styna Ostrowska, wiceprezesem – Iwona Walczyk, 
skarbnikiem – Irena Krzywoń, a sekretarzem – Re-
nata Tetla. Celem działania stowarzyszenia jest pro-
pagowanie działalności III Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Zbigniewa Herberta w Żorach, roz-
powszechnianie twórczości i wartości głoszonych 
przez Zbigniewa Herberta oraz pobudzanie mło-
dzieży szkolnej, nauczycieli i pedagogów oraz ro-
dziców do aktywności społecznej. Do tej pory 
działalność stowarzyszenia skupia się głównie 
na pozyskiwaniu przyjaciół, partnerów i środków 
finansowych na realizację swoich celów. Honoro-
wymi członkami Towarzystwa są: Barbara Toruń-
czyk – redaktor naczelna „Zeszytów Literackich”, 
prof. dr hab. Marian Kisiel – prodziekan Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Adam 
Michnik – redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. 
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Do najważniejszych działań podejmowanych przez 
stowarzyszenie należą obchody Roku Zbigniewa 
Herberta, czyli organizacja sesji popularnonauko-
wej dotyczącej życia i twórczości poety – „Czyta-
nia Herberta”, wystawy „Życie wieczne Pana Co-
gito” oraz wydanie albumu okolicznościowego pod 
tym samym tytułem. Kolejnym ważnym przedsię-
wzięciem jest organizacja Wojewódzkiego Kon-
kursu Poezji Zbigniewa Herberta. Konkurs ten od-
bywa się wiosną każdego roku (eliminacje w mar-
cu, a finał w kwietniu) pod honorowym patrona-
tem żony poety, Katarzyny Herbert, i cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem młodzieży z całego 
województwa. Partnerami stowarzyszenia w orga-
nizacji tych zadań są: III Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Zbigniewa Herberta w Żorach oraz Regio-
nalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Finansowe 
wsparcie otrzymuje m.in. z województwa śląskiego, 
Narodowego Banku Polskiego, Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej i od sponsorów pry-
watnych. Siedzibą Towarzystwa jest os. im. gen. Wł. 
Sikorskiego 52, 44-240 Żory. iw

TOWARZYSTWO RZEMIEŚLNICZE, po-
wstało na początku 1862. Jego honorowymi 
członkami były osoby wykształcone, z wyższych 
sfer. Przewodniczącym wybierano każdorazowo 
burmistrza. Zadaniem Towarzystwa było wza-
jemne doskonalenie się. Zebrania organizowano 
w Ratuszu. Z powodu braku korzyści material-
nych zrzeszenie rozwiązało się. MW

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTU-
RALNE NIEMCÓW WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO. KOŁO TERENOWE ŻORY, 
przewodniczący koła: Józef  Krause. Cele: roz-
wój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej zmie-
rzający do zaspokajania w tym zakresie potrzeb 

członków stowarzyszenia, popularyzacja literatu-
ry i prasy niemieckiej, reprezentacja potrzeb spo-
łecznych i kulturalnych członków stowarzyszenia 
wobec władz, renowacja i odbudowa zabytków 
kultury niemieckiej na obszarze działania. um

TOWARZYSTWO SPORTOWE POGOŃ 
1922 ŻORY, prezes: Emil Szymański, członko-
wie zarządu: Andrzej Zabiegliński, Karol Łuź-
niak, Roman Gawron. Osiągnięcia: 5-krotny 
Mistrz Polski Juniorek, kilkunastokrotny me-
dalista Mistrzostw Polski, awans do ekstrakla-
sy piłki ręcznej kobiet w latach 2002 i 2005, kil-
kunastokrotne mistrzostwo Śląska, zwycięstwa 
w turniejach: Fredrikstad (Norwegia), Zlin (Cze-
chy), Belgrad (Serbia), kilkadziesiąt reprezentan-
tek Polski seniorek i juniorek, uczestniczek Mi-
strzostw Świata i Europy. Organizator Eliminacji 
Mistrzostw Świata Polska-Hiszpania; Elimina-
cji Mistrzostw Europy z udziałem reprezentacji 
Niemiec, Rosji i Bułgarii; meczów reprezentacji 
narodowych męskich: Polska-Islandia, kobiet: 
Polska-Ukraina, Polska-Serbia, Polska-Norwe-
gia; międzynarodowych turniejów seniorek o Pu-
char Śląska z udziałem reprezentacji narodowych: 
Czech, Rosji, Hiszpanii, Islandii, Tunezji, Biało-
rusi, Słowacji; Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej 
juniorek w 2000 i 2004. iw

TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE „CECY-
LIA”, inicjatorami utworzenia Towarzystwa był 
organista i nauczyciel Pokorny. Zgłosiło się 18 
mężczyzn i tyle samo kobiet, a pierwsze zebranie 
odbyło się 18 VIII 1884. Uchwalono statut Towa-
rzystwa, a do jego zarządu zostali wybrani: bur-
mistrz Gerlich jako prezes, Pokorny jako dyry-
gent, nauczyciel Ullman jako jego zastępca, Ściuk 
jako organista Towarzystwa i Nikel – jego zastęp-

T

Drużyna żenska piłki ręcznej „Pogoń” Żory Żorskie szczypiornistki w akcji



 413

ca. Ullman został również sekretarzem, skarbni-
kiem i bibliotekarzem. Próby chóru organizowa-
no w każdy piątek wieczorem od 20.00 do 21.00, 
a wykonanie wyuczonych utworów odbywało się 
w 1. niedzielę każdego miesiąca, w czasie poran-
nej mszy świętej. MW

TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE „FENIKS”, 
(DO 1962), powstało 23 VI 1912 z inicjatywy 
członków rozwiązanego Towarzystwa Górno-
śląskiej Młodzieży Ludowej. Zebraniu założy-
cielskiemu TŚ „Feniks” przewodniczył sekretarz 
Związku Kół Śpiewaczych z Bytomia Józef  Grze-
gorzek. Członkami założycielami byli: Jan Śnie-
goń, Adolf  i Józef  Wyrobek, Józef  Tomecki, Jó-
zef  Szeliga, Józef  Kowalczyk, Walenty Skrobol 
i Paweł Krawczyk – wszyscy z Żor, Jan i Franci-
szek Płonka i Juliusz Foltyn z Baranowic, Ludwik 
Masny z Krzyżowic, Józef  i Franciszek Bartec-
ki i Franciszek Kania z Kleszczowa, Józef  Waw-
rzyczek z Kryr, Ludwik Szuła ze Stanowic, Roza-
lia Sieja-Fryszowa i Agnieszka Wyrobek-Śmiesz-
kowa z Żor. W kolejnych latach do TŚ dołącza-
li nowi członkowie. W rzeczywistości chór liczył 
więcej osób, bowiem w oficjalnym wykazie człon-
ków nie było ludzi młodych. Obowiązywał wte-
dy wydany przez władze pruskie zakaz należe-
nia do organizacji politycznych młodzieży poni-
żej 18. roku życia. W latach 1912-14 skład zarzą-
du TŚ „Feniks” nie zmieniał się – prezesem był 
Jan Śniegoń, sekretarzem Józef  Wyrobek, a skarb-
nikiem Józef  Kowalczyk. Celem ukrycia narodo-
wo-patriotycznego charakteru Towarzystwa ofi-
cjalny repertuar obejmował pieśni religijne. Chór 
występował na nabożeństwach kościelnych, pod-
czas których śpiewano też pieśni polskie. Wielką 
sensację w mieście wywołał chór w I 1913, da-
jąc w kościele koncert polskich kolęd. Na kolej-
ny koncert w 1914 władze miasta nie zezwoliły. 
Wiele polskich pieśni znajdowało się na indeksie 
władz pruskich, a repertuar chóru stale był kon-
trolowany. Z chwilą wybuchu I wojny światowej 
działalność zamarła z powodu zaciągnięcia mło-
dzieży męskiej do wojska niemieckiego.
Pierwsze powojenne zebranie odbyło się 28 V 
1918. Wybrany zarząd tworzyli: prezes Józef  Wy-
robek, sekretarz Edward Malcharczyk, skarbnik 
Magdalena Nowara i kierownik muzyczny Adolf  
Wyrobek. Chór liczył 28 członków, a oprócz mu-
zyki i pieśni wprowadził do swojego repertuaru 

amatorskie spektakle teatralne. W I 1919 preze-
sem został Bonifacy Bałdyk, sekretarzem Józef  
Wyrobek, skarbnikiem Józef  Kowalczyk, a dyry-
gentem → Julian Samulowski. 22 II 1919 władze 
niemieckie aresztowały B. Bałdyka i J. Samulow-
skiego, a J. Wyrobek został aresztowany 23 VIII 
1919. Po odbytej karze w więzieniach powrócili 
do Żor, by wspólnie z członkami chóru przygoto-
wać kampanię wyborów komunalnych. 22 II 1920 
chór TŚ „Feniks” liczył 200 członków, a jego dy-
rygentem został Florian Leśnik. Opiekował się 20 
chórami wchodzącymi w skład → Samodzielnego 
Okręgu Śpiewaczego Żory, działającego w latach 
20. ubiegłego wieku. W okresie plebiscytu wszy-
scy członkowie TŚ weszli w skład lokalnego Ko-
mitetu Plebiscytowego w Żorach, którego komi-
sarzem był Bonifacy Bałdyk. Po plebiscycie dzia-
łalność polityczna „Feniksa” osłabła, natomiast 
działalność chóru była w dalszym ciągu aktywna. 
Występował z koncertami i spektaklami teatralny-
mi w wielu miejscowościach, uczestniczył w prze-
glądach i zjazdach, zdobywał wyróżnienia i czoło-
we miejsca w powiecie i województwie. Ostatnie 
przed wybuchem II wojny światowej sprawoz-
danie statystyczne informowało, że TŚ „Feniks” 
zrzesza 45 czynnych członków.
W latach 1939-45 działalność Towarzystwa usta-
ła. Z rąk hitlerowców zginęli czołowi działacze: 
Bonifacy Bałdyk, Julian Samulowski i Franciszek 
Hamerlak. Niemieckie władze okupacyjne znisz-
czyły wszelkie dokumenty „Feniksa”, skonfisko-
wały gromadzony przez długie lata majątek. Dzię-
ki ostatniemu prezesowi Maksymilianowi Bartec-
kiemu udało się zachować tylko sztandar chóru. 
Wznowienie działalności po II wojnie światowej 
nastąpiło 20 I 1946. Prezesem został Teodor Ka-
czer, a dyrygentem → Zenon Kaleta. W 1948 
na stanowisko prezesa powrócił zasłużony dzia-
łacz i założyciel Józef  Wyrobek. Towarzystwo 
zaczęło działać z coraz większym rozmachem. 
Oprócz koncertów wystawiało sztuki teatralne 
i wodewile, m.in. „Werbel domowy”, „Burza”, 
„Wisia Winiareczka”, „W strasznym młynie” 
i inne. W 1952 obchodziło 40-lecie działalności, 
a w 1956 znalazło stałą siedzibę w nowo otwar-
tym Powiatowym Domu Kultury w Żorach. 9 VI 
1957 uczestniczyło w Okręgowym Zjeździe Śpie-
waczym w Rybniku, gdzie w III kategorii zespo-
łów TŚ „Feniks” zajął 2. miejsce. W tym samym 
roku obchodził 45-lecie istnienia. 22 VI 1958 zor-
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ganizowany został w Żorach XXVI Zjazd Śpie-
waczy Okręgu Rybnickiego, w trakcie którego TŚ 
„Feniks” zajął 1. miejsce wśród zespołów III ka-
tegorii. W tym samym roku chór na podstawie wy-
sokiej oceny jego poziomu artystycznego zakwa-
lifikowano, po raz pierwszy w jego historii, do II 
kategorii. W kolejnych latach przygotowywano 
koncerty z okazji 150. rocznicy urodzin Juliusza 
Słowackiego (1959), 50-lecia istnienia Związku 
Śląskich Kół Śpiewaczych (1960) i koncert z oka-
zji odsłonięcia w Boguszowicach pomnika ku 
czci bojowników poległych w II wojnie światowej 
(1960). 24 IX 1961 na XXVIII Zjeździe Okręgu 
Rybnickiego w Czerwionce chór „Feniks” zajął 1. 
miejsce w II kategorii zespołów.
W 1962 Towarzystwo obchodziło jubileusz 50-le-
cia. Na tę okoliczność wydana została księga pa-
miątkowa 50 lat Towarzystwa Śpiewaczego „Feniks” 
w Żorach. 1912 – 1962, opracowana przez komi-
tet redakcyjny w składzie: Tadeusz Burkot, Ewa 
Dudek, Maksymilian Frelichowski, Zygmunt La-
skowski, Fryderyk Pietrzyk, Barbara Wyrobek 
i Józef  Wyrobek.
Prezesami TŚ „Feniks” do 1962 byli: Jan Śniegoń 
(1912-14), Józef  Wyrobek (1918), Eufrozyna Cip-
cer, Bonifacy Bałdyk (1919), ks. Śmieja (1919-24), 
Władysław Wróblewski (1924-25 i 1927), Józef  
Kasprowski (1926), Florian Leśnik (1928), Julian 
Borkowski (1929), prof. Józef  Majka (1930-32), 
Ignacy Łukaszczyk (1933), Karol Szulczyk (1934), 
Franciszek Hamerlak (1935-38), Adolf  Wyrobek 
(1937-38), Maksymilian Bartecki (1938-39), Fran-
ciszek Gurgul (1945), Teodor Kaczer (1946-47), 
Józef  Wyrobek (1948-62).
Dyrygentami TŚ „Feniks” do 1962 byli: Paweł 
Krzyżowski (1912-13), Paweł Skupień (1913), Jó-
zef  Wyrobek (1914), Adolf  Wyrobek (1918-19), 
Florian Leśnik (1920-25), Julian Samulowski, Wi-
tosław Wróblewski (1926), Józef  Majka (1927-
29), Franciszek Hamerlak (1930-37), Paweł Siar-
kowski (1930-37), Julian Samulowski (1931-39), 
Tomasz Kucz (1945-46), Roman Goździk, Zenon 
Kaleta (1947-48), Alojzy Cieplik (1949-58), Józef  
Kolanowski (1958-62).
Zarząd TŚ „Feniks” w jubileuszowym 1962 two-
rzyli: prezes Józef  Wyrobek, wiceprezesi Tade-
usz Wyrobek i Alojzy Dudek, sekretarz Antonina 
Kret, skarbnik Jan Benisz, gospodarz Bogusław 
Wyrobek, członkowie Antoni Bartnicki, Piotr 
Dymarski, Bernard Kuśka, Elżbieta Kuśka, Hele-

na Kłusek, Józef  Marcisz. W 1962 TŚ liczyło 50 
członków, w tym 19 sopranów, 10 altów, 9 teno-
rów i 12 basów. BK

TOWARZYSTWO TEATRALNE → Resursa

TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECH-
NEJ, ODZIAŁ REGIONALNY W KATOWI-
CACH. KOŁO TERENOWE TWP W ŻO-
RACH, prezes terenowej jednostki: Józef  Bańka, 
przewodniczący koła terenowego: Aleksander No-
wakowski. Cele: upowszechnianie wiedzy ogólnej 
i zawodowej; podnoszenie poziomu wykształcenia 
i kultury ogólnej społeczeństwa; podtrzymywanie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej; współdziałanie i wspomaganie szkol-
nictwa państwowego i niepaństwowego w kształ-
ceniu i doskonaleniu obywateli; współdziałanie 
z administracją rządową, samorządami, kościoła-
mi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, 
z pracodawcami oraz środkami masowego prze-
kazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa; 
rozwijanie kontaktów i współpracy między organi-
zacjami kulturalno-oświatowymi z różnych krajów 
Unii Europejskiej i pozaeuropejskich; współpraca, 
wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynaro-
dowymi organizacjami oraz placówkami działający-
mi na rzecz edukacji i wspomagającymi szkolenio-
wo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe; 
wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmów zmian 
gospodarczych i społecznych zachodzących w na-
szym kraju poprzez akcję popularyzatorską i wy-
chowawczą; upowszechnianie i ochrona praw czło-
wieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających wartości demokratyczne; promo-
cja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób po-
zostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pra-
cy; zapobieganie występującym w kraju patologiom 
społecznym; upowszechnianie wiedzy ekologicznej 
i prozdrowotnej obywateli; działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych; organizowanie i promowanie 
wolontariatu. Towarzystwo posiada status Organi-
zacji Pożytku Publicznego. um

TOWARZYSTWO WSPIERANIA TWÓR-
CZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „BALLO”, 
założone w 2003 z inicjatywy rodziców członków 
zespołu → Wesołe Nutki. Jego głównym celem jest 
wspieranie działalności artystycznej tego zespołu 
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oraz wyszukiwanie i promowanie niezwykłych ta-
lentów wśród dzieci i młodzieży Żor. Towarzystwo 
„Ballo” jest organizatorem cyklicznych imprez dla 
Żor takich jak: Jesienne Spotkania Artystyczne, Mię-
dzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych Ballo, 
Spotkania z Nutką (koncerty dla szkół i przedszkoli) 
oraz Grudniowe Marzenia (koncert wraz z dziećmi 
niepełnosprawnymi). Towarzystwo posiada siedzibę 
w Szkole Podstawowej nr 13, a obecnym prezesem 
jest → Andrzej Zabiegliński. iw

TRACH, VON, właściciele dawnych dóbr rycer-
skich w Baranowicach. W XVII w. wybudowali tam 
okazały dwór – pałac. JD

TREMLA JAN, ur. 1638; nauczyciel w szkole pa-
rafialnej od 1661. Za pracę otrzymywał honora-
rium w wysokości 26 talarów i 18 groszy, a także 
możliwość uprawiania i korzystania z plonów ma-
łego ogródka. W 1661 pomieszczenia szkoły były 
zniszczone przez pożar, który dotknął miasto. Swe 
obowiązki sprawował zapewne do 1664. MW

TROJACZKI, Julia, Kacper i Marek – mieszkańcy 
dzielnicy Rogoźna. Urodziły się 6 XII 2007 w By-
tomiu, jako dzieci Katarzyny i Marcina Karwotów. 
Mama jest nauczycielką w Przedszkolu nr 22 w Żo-
rach, ojciec dzieci pracuje w KWK Jankowice. LB

TRÓJMECZ LEKKOATLETYCZNY, odbył 
się 16 VII 1933. W turnieju brały udział miasta: Mi-
kołów, uzyskując 79 punkty, Orzesze – 47 i Żory 
– 41 punktów. W zawodach z przeciąganiem liny 
gniazdo z Żor zwyciężyło, a w koszykówce zdo-
było 2. miejsce. J. Kłapczyk zdobył dwa 3. miej-
sca w rzucie oszczepem i w rzucie dyskiem oraz 1. 
miejsce w skoku o tyczce. Jan Herman uzyskał czas 
14,3 s w biegu przez płotki i tym samym zajął 3. 
miejsce. Oprócz zawodów gimnastycznych i lekko-
atletycznych zorganizowano również zawody pły-
wackie. MW

TRYBULSKI ROBERT, radny Rady Miasta od 
18 XI 2002 do 30 XII 2003. um

TWARDZIK ANTONI, ur. 15 I 1924, zm. 7 
VII 2000, Żory; lekarz chirurg; kierownik Stacji 
Pogotowia Ratunkowego; przewodniczący Za-
rządu Miejskiego PCK; dyrektor Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w Żorach. Syn Teofila, pierwszego 
kierownika polskiej Katolickiej Szkoły Powszech-
nej, i Marii z d. Durynek. Naukę w Państwowym 
Gimnazjum i Liceum im. K. Miarki przerwała mu 
II wojna światowa. W czasie okupacji przymu-
sowo skierowany do młodzieżowej służby robo-
czej i wywieziony w okolice Mińska i Smoleńska 
na Białorusi. Przymusowo wcielony do niemiec-
kiego wojska, został wysłany na front zachodni 
do południowej Francji. Latem 1944, gdy na wy-
brzeżach Francji rozpoczęło się lądowanie wojsk 
alianckich, wracający z urlopu Antoni próbował 
przedostać się do neutralnej Szwajcarii. Areszto-
wany przez niemiecką żandarmerię wojskową, zo-
stał skierowany na front włoski. W IV 1945 Czer-
wony Krzyż poinformował rodzinę, że Antoni 
jest w szeregach II Korpusu Wojska Polskiego. 
Po zakończeniu wojny wrócił do kraju i 23 XII 
1945 zgłosił się do Departamentu Poboru i Uzu-
pełnień MON w Rybniku, gdzie złożył książeczkę 
wojskową. W 1947 uzyskał świadectwo dojrzało-
ści, a w 1948 rozpoczął studia medyczne w Ślą-
skiej Akademii Medycznej w Bytomiu-Rokitnicy. 
Dyplom lekarza z prawem wykonywania zawodu 
otrzymał 28 XI 1953. Po czterech latach zdobył 
specjalizację pierwszego stopnia w zakresie cho-
rób chirurgicznych, uzyskując tytuł lekarza chirur-
ga. Podjął pracę w żorskim szpitalu oraz na zle-
cenie Powiatowego Wydziału Zdrowia w Rybniku 
w przychodniach zakładowych KWK „Jankowi-
ce” i Fabryki Sygnałów Kolejowych w Gotarto-
wicach. W XII 1966 objął stanowisko kierownika 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Żorach, a od 1 
VIII 1981 był kierownikiem żorskiej Przychodni 
Chirurgicznej. 1 VIII 1983 na mocy decyzji Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach został miano-
wany dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Żorach. Społecznie pełnił funkcję przewodni-
czącego Zarządu Miejskiego PCK, odpowiadał za 
akcje krwiodawstwa oraz sprawował opiekę nad 

T
Żorskie trojaczki Antoni Twardzik Teofil TwardzikRobert Trybulski



416 

T

żorskim stowarzyszeniem AA. W związku z osią-
gnięciem wieku emerytalnego, 31 I 1989 na wła-
sną prośbę został zwolniony ze stanowiska dyrek-
tora żorskiego ZOZ-u. Przed odejściem na eme-
ryturę doprowadził do oddania do użytku Szpitala 
nr 2 na os. Księcia Władysława. Otrzymał wiele 
odznaczeń, orderów i medali: przyznane przez 
Brytyjczyków Star 1939-1945, Italian Star – Ce-
rvinara/Italia (z 12 XII 1945), odznaczenia przy-
znane przez Ministerstwo Zdrowia za społeczną 
pracę w PCK (1974 i 1983), Za wzorową pracę 
w służbie zdrowia (1983), złota odznaka Zasłużo-
nemu w Rozwoju Woj. Katowickiego (1973), Za-
służony dla Miasta Żor (1985), Zasłużony lekarz 
PRL (1988). Rada Państwa przyznała mu Srebrny 
Krzyż Zasługi (1979), Medal 40-lecia Polski Lu-
dowej (1984) i Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1987). BK

TWARDZIK TEOFIL, ur. 23 IV 1893, Mar-
klowice, zm. 4 IX 1925, Marklowice; nauczyciel; 
aktywny działacz plebiscytowy; uczestnik po-
wstań śląskich; pierwszy polski kierownik Kato-
lickiej Szkoły Powszechnej w Żorach (1922). Syn 
Franciszka i Karoliny z d. Mielimąka. Do szko-
ły elementarnej, uczącej tylko w języku niemiec-
kim, uczęszczał w Marklowicach Górnych. Po jej 
ukończeniu kontynuował naukę w pruskim gim-
nazjum i Seminarium Nauczycielskim w Opo-
lu. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1915 w Dą-
brówce koło Opola. Dodatkowo zaangażowany 
został jako prywatny nauczyciel muzyki u miej-
scowego właściciela ziemskiego. W roku szkol-
nym 1919/20 został nauczycielem szkoły po-
wszechnej w Rowniu. Mimo wielu napomnień, 
gróźb i istniejących zakazów prawnych uczył 
dzieci w języku polskim. Zakładał zespoły śpie-
wacze wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Za-
przyjaźnił się z bardzo aktywnym w Rowniu śro-
dowiskiem członków Polskiej Organizacji Woj-
skowej, a głównie z → Nikodemem Sobikiem. 
Agitował wśród rodziców o zademonstrowanie 
polskiej tożsamości w mającym się odbyć plebi-
scycie. Sympatyzował i współuczestniczył w → 
strajku szkolnym w Żorach, który odbył się w VI 
1920. Uczestniczył w II powstaniu śląskim. Do 
plebiscytu (20 III 1921) i wybuchu III powstania 
śląskiego (2/3 V 1921) Teofil Twardzik stał się 
obiektem zaostrzonych szykan ze strony władz 
szkolnych z zakazem nauczania włącznie. Był ata-

kowany i bity przez bojówki niemieckie, o mało 
nie zginął od podrzuconej „bomby” domowej ro-
boty. 30 X 1921 zawarł związek małżeński z Ma-
rią Durynek, która w 1924 urodziła mu jedyne-
go syna, Antoniego. Podczas III powstania ślą-
skiego był płatnikiem w II batalionie Nikodema 
Sobika. Jeszcze na początku 1922 spłacał zaległe 
żołdy powstańcom śląskim, zaciągając na ten cel 
pożyczkę od swojego teścia Durynka – znanego 
w Żorach szewca i producenta obuwia. 1 IX 1922 
został pierwszym polskim kierownikiem Katolic-
kiej Szkoły Powszechnej w Żorach. Rozmiłowa-
ny w muzyce, łączył funkcję kierownika szkoły 
z wykonywaniem obowiązków organisty w ka-
tolickim kościele parafialnym. Razem z → Józe-
fem Wyrobkiem, → Julianem Samulowskim i → 
Franciszkiem Hamerlakiem działał na rzecz roz-
woju chórów szkolnych, chóru kościelnego i To-
warzystwa Śpiewaczego „Feniks”. BK

TYMAN JÓZEF, ur. 22 II 1892, zm. 1982, Sze-
roka; powstaniec śląski, mieszkaniec Baranowic. 
Syn Tomasza i Teresy z d. Sładkowska. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej służył u karczmarza 
w Warszowicach, a potem pracował jako robot-
nik rolny w majątku w Baranowicach. Wcielo-
ny do wojska w okresie I wojny światowej do-
tarł aż do Kazachstanu. W 1919 wstąpił do Pol-
skiej Organizacji Wojskowej w Baranowicach. 
W 1921 wstąpił jako ochotnik do 5 kompanii 
II batalionu 13 pułku żorskiego, którym dowo-
dził Nikodem Sobik. Wraz z nim przeszedł szlak 
bojowy powstańców walczących w III powsta-
niu śląskim: Żory–Paruszowiec–Rudy–Bierawa–
Stare Koźle. Po zakończeniu powstania wrócił 
do Baranowic i w 1923 zawarł związek małżeń-
ski z Marią z d. Kumor. Po jej śmierci ożenił się 
ponownie w 1929 z Marią z d. Rybica, z którą 
przeżyli razem 54 lata. W latach międzywojen-
nych był członkiem Związku Powstańców Ślą-
skich i Związku Obrony Kresów Zachodnich. Po 
wkroczeniu wojsk niemieckich na teren Górnego 
Śląska w 1939 został aresztowany i przez pewien 
czas trzymany jako zakładnik. W okresie okupa-
cji pracował w majątku Baranowice, a po woj-
nie w Lasach Państwowych jako robotnik rolny. 
W 1955 przeszedł na rentę. Odznaczony Śląskim 
Krzyżem Powstańczym (1969) i Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970). 6 VII 
1971 mianowany podporucznikiem. BK
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TYNIECKI MAREK, od 15 II 1999 kierownik 
Zespołu ds. Administrowania Siecią Informatycz-
ną, prezes → Klubu Sportowego „Ogniwo” Ro-
goźna. um

U
UCHYŁA STANISŁAW, mieszkaniec Roju; 
rzeźbiarz. Rzeźbi w drewnie, głównie w topo-
li, a także w węglu i graficie. Jego twórczość była 
prezentowana w kraju i za granicą podczas Dni 
Polskich na Węgrzech. Tematyka prac artysty 
jest różnorodna. Wykonał płaskorzeźbę Ostatnia 
Wieczerza, jest autorem rzeźb figur świętych, kru-
cyfiksów oraz śląskich ludków. Jego tryptyk ozda-
bia Izbę Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. LB

UJMA ANNA, ur. 6 I 1983, Rybnik; dzienni-
karka Telewizji Silesia, mieszkanka Żor. Absol-
wentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Admi-
nistracji w Opolu oraz Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach na kierunku dziennikarstwo. 
Pracowała także w Telewizji Polskiej Katowice, 
Gazecie Wyborczej i Gazecie Żorskiej. Laureat-
ka nagrody Grand Prix na ogólnopolskim festi-
walu „Oczy szeroko otwarte” za 3 zaprezento-
wane tam reportaże. TG

UKŁAD URBANISTYCZNY MIASTA 
ŻORY, charakterystycznym elementem urbani-
stycznym miasta była wydłużona owalnica wraz 
z rozwidlonym traktem komunikacyjnym bie-
gnącym owalnie i bieżnie w kierunku dwóch 
miejskich bram. Taki układ stanowi przykład do-
skonale zachowanego średniowiecznego miasta 
obronnego o cechach charakterystycznych dla 

śląskich owalnic. Pod koniec XIII w. owal zo-
stał opasany obronnym murem. U wlotu do mia-
sta zlokalizowano Bramę Krakowską, a u wylo-
tu Bramę Cieszyńską. Centrum stanowił prosto-
kątny rynek o wymiarach 100m x 75m, z ulicami 
wybiegającymi z narożników. W XVI w. wzdłuż 
szlaku komunikacyjnego Kraków–Racibórz po-
wstały przedmieścia, tzw. Przedmieście Dolne 
i Przedmieście Górne. LB

UMLAUF FRANICZEK, kierownik szko-
ły w Żorach w XVIII w. Zapewne objął urząd 
po odejściu Kaspra Ptaszka (Kaspra Ptoschka). 
W tym czasie nadal nie była wykończona szkoła 
miejska. Brak środków nieustannie opóźniał wy-
kończenie obiektu, który nie miał odpowiednie-
go zadaszenia, przez co popadał w ruinę. Nowy 
rektor okazał się doskonałym pedagogiem, cze-
go efekty były widoczne już w krótkim czasie. 
Jako rektor kierujący szkołą jest wzmiankowa-
ny w 1785. Młodzież za jego rządów uczyła się 
z dobrymi efektami, m.in. języka niemieckiego. 
Umlauf  był przez ówczesnych, a także potom-
nych, w tym Augustyna Weltzla, uznanym za naj-
lepszego nowożytnego nauczyciela w Żorach. 
Nie wiadomo jak długo pełnił swój urząd, ale być 
może aż do schyłku XVIII w. MW

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU → 
STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU” W ŻORACH

URBANEK JAN, mieszkaniec Żor; działacz spo-
łeczny. Chciał przedostać się za granicę – do Fran-
cji, by tam zaciągnąć się w szeregi Wojska Polskiego. 
Przyłapany w Austrii na próbie przekroczenia gra-
nicy, aresztowany 8 XII 1942 i przekazany do KL 
Mauthausen-Gusen. Doczekał się wyzwolenia 5 V 
1945 przez wojska amerykańskie. JD

URBARZE, księgi lub jedynie kilkustronico-
we spisy majątku i powinności miasta oraz jego 
mieszkańców. Sporządzano je, począwszy od 
momentu przejęcia księstwa opolsko-racibor-
skiego przez Habsburgów w 1532. Pierwszy kil-
kustronicowy urbarz spisano w 1534 (zachowa-
ny w Archiwum Państwowym we Wrocławiu). 
Następne urbarze powstały w II poł. XVI w. 
Pierwszy w 1565, kolejny, znacznie bardziej ob-
szerny powstał w 1589. Po wykupieniu majątku 

Żory, układ urbanistyczny



418 

żorskiego przez magistrat sporządzono urbarz 
w latach 1603-04, jeden z kolejnych powstał 
w 1750. MW

URODZINY MIARKI, w 2002 powstała ini-
cjatywa kulturalna, w czasie której spotykają 
się nauczyciele, uczniowie, nauczyciele innych 
szkół, a także przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz pracownicy Kuratorium Oświa-
ty w Katowicach i rodzice uczniów, debatując 
nad problemami współczesnej oświaty i kultu-
ry. Nauczyciele szkoły zorganizowali sesje i de-
baty na następujące tematy: Jak wychować czło-
wieka mądrego?, Reforma szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego, (z udziałem pracowników Uniwersy-
tetu Śląskiego i OKE w Jaworznie), Filozofia 
w nauce (z udziałem pracowników Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie). W 2005 Urodziny Miarki poświęcone 
były absolwentom podczas II wojny światowej, 
a w następnych latach tematyka dotyczyła Karo-
la Miarki jako romantyka i pozytywisty oraz Historii 
szkoły z okresu międzywojennego; w ostatnim czasie 
impreza poświecona była Annie Frank – historia 
na dzień dzisiejszy. MW

URZĄD MIASTA, jednostka organizacyjna gmi-
ny miejskiej. Przedmiotem działalności urzędu 

jest świadczenie pomocy prezydentowi miasta 
w zakresie realizacji uchwał rady miasta i zadań 
miasta określonych przepisami prawa państwowe-
go. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowa-
nia urzędu określa regulamin nadany przez prezy-
denta miasta w drodze zarządzenia. Kierownikiem 
urzędu jest prezydent miasta. W skład żorskiego 
urzędu wchodzą 24 wydziały i zespoły oraz 7 sa-
modzielnych komórek organizacyjnych, w któ-
rych zatrudnionych jest 244 pracowników. TG

UTRATA GRZEGORZ, ur. 18 VI 1942, Ry-
dułtowy; nauczyciel; Inspektor Oświaty i Wy-
chowania w Żorach; Naczelnik Miasta i Gminy; 
pierwszy Prezydent Miasta Żory; działacz har-
cerski; działacz i wiceprezes Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Żory. Szkołę podstawową i li-
ceum ogólnokształcące ukończył w Rydułto-
wach, a Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kra-
kowie i uzyskał tytuł magistra biologii. Pracę 
zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej 
nr 1, a następnie w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Rydułtowach, gdzie pracował do 1974. 
Na przełomie roku 1974/75 pełnił funkcję 
przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej 
w Rydułtowach. Po likwidacji powiatów w 1975 
przeniósł się do pracy w administracji państwo-
wej w Żorach. Objął tu stanowisko Inspektora 

Karta z urbarza miejskiego z XVI wieku

U

Budynek Urządu Miasta przy Al. Wojska Polskiego
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Oświaty i Wychowania i równocześnie kierow-
nika Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki w Urzędzie Miejskim. 1 X 1977 został 
Naczelnikiem Miasta i Gminy Żory. W 1982 
po reaktywowaniu i usamodzielnieniu się gmi-
ny Suszec został 1 XII 1982 pierwszym Prezy-
dentem Miasta Żory. Funkcję tę pełnił do 17 X 
1989, tj. do przejścia na rentę inwalidzką. Okres 
kierowania przez niego oświatą, kulturą i spor-
tem, a później całym miastem przypadł na czas 
intensywnej rozbudowy Żor. Powstawały nowe 
osiedla mieszkaniowe, dzięki którym powsta-
ło w mieście ponad 11 tysięcy mieszkań, licz-
ba mieszkańców Żor wzrosła o ponad 43 tys. 
Gwałtowny rozwój miasta wymagał odpowied-
niej infrastruktury technicznej i społecznej. Po-
wstały: nowy główny punkt zasilania energe-
tycznego, wiele kilometrów dróg, chodników, 
sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycz-
nej, rozbudowano o podwójną moc ciepłownię 
miejską i oczyszczalnię ścieków, wprowadzo-
no do Żor komunikację miejską. Zbudowano 
w tym czasie 4 żłobki, 13 przedszkoli, 8 szkół 
podstawowych, 2 szkoły ponadpodstawowe, 12 
pawilonów handlowo-usługowych, 5 przychod-
ni lekarskich, drugi szpital, bibliotekę central-
ną, Zawodową Straż Pożarną, Urząd Teleko-
munikacyjny, nowe obiekty kulturalne i spor-
towe w tym kryty basen, ośrodki rekreacyjne 
w Roju i na Biesie, kilka kościołów i cmentarzy, 
a także wiele hektarów nowych ogrodów dział-
kowych. Urząd Miejski i Komenda ówczesnej 
milicji pozyskały nowe, wielkokubaturowe sie-
dziby. W tym okresie budowano na terenie Żor 
3 nowe kopalnie, z których „ZMP” i „Krupiń-
ski” oddano do użytku, a „Warszowice” nie zo-
stały ukończone i w 1990 zaniechano budowy. 
Powstały również inne, nie górnicze, nowe za-
kłady przemysłowe i rolnicze, takie jak: Zakła-
dy Tworzyw Sztucznych Erg II, piekarnia me-
chaniczna, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyj-
na, Prezrol. Powołano samodzielne instytucje: 
Cech Rzemiosł Różnych, Spółdzielnię Mieszka-
niową, Zespół Opieki Zdrowotnej, Urząd Skar-

bowy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, Miejskie Przedsiębior-
stwo Remontowo-Budowlane i inne. Jako renci-
sta, a później emeryt wrócił na kilka lat do pra-
cy w szkolnictwie, działa aktywnie w zarządzie 
TMMŻ. Jest współtwórcą edukacji regionalnej 
i wielu pozycji wydawniczych o mieście. W la-
tach 1998-2006 wybrany radnym Rady Miasta 
w Żorach. Pełnił tam funkcję przewodniczące-
go Komisji, a później wiceprzewodniczącego 
Rady. Od 2001 jest przewodniczącym Rady Mu-
zeum. Długoletni instruktor i działacz Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Odznaczony wieloma 
odznakami i medalami oraz Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. BK

V
 

„VERTICAL” PRZEDSIĘBIORSTWO 
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE, lau-
reat Nagrody Miejskiej → Phoenix Sariensis za 
2000. Jest jedną z największych firm śląskich 
w tej branży. Wśród przedsiębiorstw geodezyj-
nych przoduje w zakresie nowoczesnych opraco-
wań map numerycznych i baz danych. Zrealizo-
wało dla wielu śląskich miast numeryczne mapy 
zasadnicze, katastralne i ewidencji budynków. 
W 2000 firma wdrożyła w Żorach i Tychach sys-
tem Dialog do obsługi ośrodków dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej, opracowania kata-
stralne dla Lasów Państwowych, dla nadleśnictw 
Kobiór i Rybnik. Przedsiębiorstwo obsługiwało 
w zakresie geodezyjnym budowy fabryki Isuzu 
w Tychach oraz supermarketów Real w Rybniku 
i Dąbrowie Górniczej. Od 1998 „Vertical” wyko-
nuje prace eksportowe dla firm wodociągowych 
w Holandii. Praca ta jest kontynuowana, zaś ho-
lenderscy kontrahenci zlecili już firmie zamówie-
nia na następne lata. „Vertical” działa od 1988. 
W 2000 zatrudniała 63 osoby, natomiast w 1999 
jej obrót wyniósł ok. 5 mln złotych. TG

Grzegorz Utrata
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„VOCE SEGRETO”, Młodzieżowy Chór Mie-
szany powstały we IX 1991; działa przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Żorach. Jego założycielem jest 
→ Andrzej Marciniec, pełniący od początku istnie-
nia chóru funkcję dyrygenta i nauczyciela wychowa-
nia muzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych im. K. Miarki w Żorach. Nad warsztatem i emi-
sją głosu chórzystów przez pierwszych 14 lat czu-
wała Elżbieta Żydek. Członkami chóru są ucznio-
wie Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki oraz 
innych miejskich szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Chór ma na swym koncie wiele wyróż-
nień oraz nagród, np.: Złoty medal na Międzynaro-
dowym Festiwalu Pieśni „Mundi Cantant” w Oło-
muńcu (2002, VI 2004, 2006), Złoty Kamerton 
XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów w Byd-
goszczy (2009), Finalista Festiwalu Muzyka Świata 
w Llangollen (Walia), Grand Prix na II Wojewódz-
kim Festiwalu Pieśni w Siemianowicach Śl. (2003), 
III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek Będzin 2002, srebrny medal na XXIX MFP 
(2001), Grand Prix na IX Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej Katowice 1997. Chór odbył rów-
nież serię tournée zagranicznych, m.in.: Węgry 1997, 
2004, Czechy 1998, 2001, 2004, 2009, Francja 1999, 
Niemcy 2000, Watykan 2001, Wielka Brytania 2007. 
Swoje brzmienie chór utrwalił dotychczas na trzech 
płytach CD: Wyprawa na… (2002) to pełne spek-
trum twórczości chóru, Kolędy (2002) – płyta zawiera 
zbiór „najcieplejszych” polskich kolęd, Tchnienie Gór 
(2003) – płyta dedykowana papieżowi Janowi Paw-
łowi II. MW

VOICINGERS, Międzynarodowy Konkurs Jaz-
zowy dla Muzyków Śpiewających organizowa-
ny jest od 2008 przez Żorskie Towarzystwo Kul-
turalne „Kontrapunkt”, agencję Ninth Floor Pro-
ductions, Urząd Miasta w Żorach i Miejski Ośro-
dek Kultury. Wydarzenie ma na celu przybliżenie 
dziedziny, jaką jest współczesna wokalistyka jazzo-
wa. Organizatorzy chcą się przyczynić do rozwo-
ju kariery najzdolniejszych wokalistów w trudnym 
zawodzie muzyka jazzowego, pomagając w promo-
cji ich talentu. Konkurs jest organizowany również 
z myślą o stworzeniu szansy sprawdzenia swoich sił 
podczas prezentacji ich własnej wizji muzykowania 
w konwencji jazzowej pod presją współpracy z do-
świadczonymi muzykami. IP

W
 

WACHEŁKO DONAT, ur. 17 VI 1909, zm. 29 V 
1984, Żory; zawodowy wojskowy; uczestnik kam-
panii wrześniowej w 1939; jeniec wojenny 1939-45; 
mieszkaniec Żor. Urodził się w wielodzietnej ro-
dzinie Jana i Marii z Rakoczych. W 1927 wcielony 
do Szkoły Podoficerskiej Artylerii w Będzinie, od 
III 1928 był żołnierzem zawodowym. Z żoną Mar-
celą z d. Parchańską w 1934 zamieszkał w Żorach. 
Od 1 IX 1939 brał czynny udział w kampanii wrze-
śniowej jako plutonowy i szef  drużyny. Uczestni-
czył w walkach od Mikołowa do Tomaszowa Lu-

Chór„Voce Segreto”
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belskiego. 25 IX 1939 dostał się do niewoli nie-
mieckiej, gdzie przebywał do 9 V 1945. Po woj-
nie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1964), 
Krzyżem Walecznych (1967) oraz Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971). BK

WACŁAW GŁUPTAWY, ur. 1442, Racibórz, zm. 
23 I-23 VI 1478, Kłodzko. Książę rybnicki z dy-
nastii Przemyślidów raciborskich. Rządził obsza-
rem wokół trzech miast: Rybnika, Żor i Pszczyny. 
Skłócony z wszystkimi sąsiadami z powodu na-
jazdów rabunkowych jakie urządzał na ich ziemie, 
spotkał się z najazdem odwetowym zorganizowa-
nym na początku 1473. Wojska koalicji obległy 
należące do Wacława Głuptawego Rybnik, Żory 
i Pszczynę. Zamek rybnicki udało się zdobyć ob-
legającym po trzech miesiącach. Pszczyna, w któ-
rej rezydował Wacław Głuptawy, i Żory broniły 
się dalej. Obie strony używały już w trakcie walk 
prymitywnej broni palnej: bombard, rusznic i ha-
kownic. Wacław Głuptawy zwrócił się o pomoc 
do króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. Po kil-
ku miesiącach pod Żorami zawarto → pokój żor-

ski. Wacław Głuptawy nie umiał zdecydować 
ostatecznie , czy w konflikcie o tron czeski mię-
dzy Kazimierzem Jagiellończykiem, królem Pol-
ski, a Maciejem Korwinem, królem Węgier wziąć 
stronę Polski, czy Węgier. Po zabraniu mu Pszczy-
ny przez wojska Korwina, wziął udział po stro-
nie wojsk polskich w oblężeniu Wrocławia, gdzie 
trafił do niewoli Macieja Korwina. Do roku 1478 
przetrzymywany był na zamku w Kłodzku, gdzie 
zmarł wkrótce po wymuszeniu na nim formalne-
go zrzeczenia się swego dziedzictwa. Przydom-
kiem Głuptawy określił go Jan Długosz w swej 
„Kronice”, charakteryzując go jako miernego, ni-
skich lotów umysłowych władcę, niezdolnego do 
podejmowania racjonalnych decyzji. TG

WACŁAWCZYK LUDWIK, ur. 19 VIII 1932, 
Katowice; fotografik; pedagog; instruktor; ani-
mator; związany z fotografią od 1958; absolwent 
3-letniego Studium Fotografii i Filmu w Warsza-
wie (1970). Pracując w kopalniach Rybnickiego 
Okręgu Węglowego na stanowisku sztygara zmia-
nowego oraz nauczyciela zawodu, tworzył w dzia-

Ludwik Wacławczyk z cyklu „Kobiety kopalni”

Voicingers-plakat 2010 Donat Wachełko Ludwik Wacławczyk
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łających przy kopalniach Domach Kultury pierw-
sze zespoły fotograficzne, najpierw jako społecz-
ny, a następnie godzinny instruktor zespołu foto-
grafii (KWK Jankowice, 1958-72) oraz instruk-
tor zespołu fotograficznego i filmowego (KWK 
Chwałowice, 1962-77). W latach 1975-78 był za-
trudniony na stanowisku starszego instruktora 
ds. fotografii w Wojewódzkim Ośrodku Kultury 
w Katowicach. Od 1978 związany z Żorami, gdzie 
pracował jako instruktor fotografii w Miejskim 
Ośrodku Kultury do 2001. Swoją zawodową ka-
rierę skończył rok później jako archiwista w żor-
skim muzeum. Organizator plenerów i wyjazdów 
na ogólnopolskie plenery fotograficzne, niezliczo-
nych wystaw, a także założyciel kilku galerii (Osi-
ny, Kleszczów). Autor wielu wystaw indywidu-
alnych, z których najważniejsze to: „Kopalnia”, 
„Kobiety kopalni”, „Ziemia węglowa”. Za swo-
ją działalność wielokrotnie nagradzany i odzna-
czony Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury 
(1978, Ministerstwo Kultury i Sztuki), Złotą Od-
znaką Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Katowic-
kiego (1981, Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej), Nagrodą za wybitne osiągnięcia w pra-
cy zawodowej (1986, Dyrektor Wydziału Kultury 
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach). JS

WALECZEK TEOFIL, ur. 12 XII 1914, Stu-
dzionka, zm. ?; mieszkaniec Baranowic. Wstą-
pił do Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech 13 
VI 1944 – żołnierz 9 Pułku Artylerii Ciężkiej w 2 
Korpusie Polskim. W kampanii włoskiej walczył 
o Bolonię. Odznaczony Italy Star i Star 1939-1945. 
Do kraju powrócił z Wielkiej Brytanii w 1946. JD

WALENTIN, JAN, EWA, imiona dzieci od-
czytane z dwóch płyt nagrobnych pochodzących 
z XVII wieku. Płyty te pierwotnie znajdowały się 
na placu kościoła parafialnego, gdzie do lat dwu-
dziestych XIX stulecia znajdował się parafialny 
cmentarz. Następnie wmurowane zostały w ogro-
dzenie kościelne naprzeciwko głównego wejścia 
do kościoła. Po remoncie ogrodzenia w latach 30 
XX wieku trafiły do środka kościoła. W trakcie re-
montu kościoła po jego zburzeniu w 1945 płyty 
wyniesiono na gruzowisko przy kościelnym mu-
rze. Prawdopodobnie płyta upamiętniająca małe-
go Walentina została zniszczona, zaś płyta Jana 
i Ewy została uratowana przez →Zygmunta La-
skowskiego. Płyta przechowywana była w kolej-
nych izbach muzealnych →TMMŻ. Po likwidacji 
izby płyta trafiła ostatecznie w ręce rodziny Man-
dla, która w 2009 przekazała ją do →Muzeum 
Miejskiego.  TG

WALENTYN RACIBORSKI, ur. ok. 1485, Ra-
cibórz, zm. 13 XI 1521, Racibórz. Ostatni wład-
ca księstwa raciborskiego, w tym Żor, z dynastii 
Przemyslidów. W historii Żor zapisał się jako fun-
dator jednego z bocznych ołtarzy w kościele far-
nym, w roku 1510 kazał przeznaczać mieszcza-
nom wszelkie nadwyżki z kasy miejskiej na remont 

W listopadzie 2009 płyta trafiła w ręce muzealnikówW latach 60 płyta nagrobna Jana i Ewy niszczała pod 
kościelnym murem
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murów obronnych. Z jego polecenia też wygnano 
z miasta przedstawicieli wspólnoty żydowskiej. TG

WALEZY HENRYK, ur. 19 IX 1551 Fontain-
bleau, zm. 2 VIII 1589, Saint Clud. Król Francji 
i Polski. Przez Żory przejeżdżał 20 lub 21 VI 1574 
w czasie swej ucieczki z Polski do Francji. TG

WALLHOFEN JERZY VON, ur. 1756, Knu-
rów lub Smardy, zm. 23 III 1823; ksiądz. W 1768 
był uczniem, a w 1771 nauczycielem retoryki. 21 
IX 1776 został franciszkaninem, zaś 4 IV 1778 
w Szymiszowie mianowany subdiakonatem. 
W 1779 został wyświęcony na kapłana. Od 30 IV 
był kapłanem w Żorach, a już następnego roku 
został proboszczem w Jastrzębiu. W 1786 został 
arcykapłanem w wodzisławskim archiprezbitera-
cie, sędzią-ławnikiem w raciborskim komisaria-
cie duchownym, a od 23 XII 1794 proboszczem 
w Lyskach. W połowie IV 1801 objął stanowisko 
proboszcza w Żorach. W następnym roku wy-
remontowano stodoły na probostwie, dwa lata 
później również obory oraz wozownie i drewut-
nie. W 1818 został wybudowany dwupiętrowy 
budynek plebanii, a nad drzwiami wejściowymi 
zawieszony został herb rodu Wallhofen. Eme-
rytowany proboszcz von Wallhofen zmarł nagle 
na udar i został pochowany w kaplicy Linków. JD

WAŁACH PAWEŁ, ostatni właściciel i gospo-
darz jednego z dwóch większych majątków ziem-
skich w Osinach, liczącego ok. 70 ha. Gospodar-
stwo nastawione było na uprawę zbóż, ziemniaków 
oraz na hodowlę bydła mlecznego i trzody chlew-
nej. W 1968 podzielił majątek pomiędzy swoje 
dzieci. Na części ziem gospodarował Emil Wałach, 
zaś część zabudowań gospodarczych wraz z dwor-
kiem mieszkalnym przypadła córce. Wraz z rodziną 
urządziła w części zabudowań pieczarkarnię i prze-
twórnię warzyw. W latach 90. ubiegłego wieku za-
kład przeniesiono do Baranowic. JD

WAŁCHA, kolonia w dzielnicy Kleszczów. Znajdo-
wał się tam zakład, w którym spilśniano sukno, a na-

stępnie przewożono je do miasta. Nazwa kulturowa 
wywodzi się od słowa „wałkonie” – spilśnianie. MW

WAŃCZURA MARIAN, radny Rady Miasta od 
27 XI 2006 do 4 IX 2008. um

WARTY NOCNE, postanowienie o pełnieniu 
przez mieszkańców wart nocnych w Żorach pod-
jęły władze miasta 25 VIII 1954. Do pełnienia 
wart powołano wówczas mężczyzn w wieku od 16 
do 60 lat. W dokumentacji miasta brak dodatko-
wych informacji o realizacji i efektach tego posta-
nowienia. BK

WARUNKI KLIMATYCZNE, Żory znajdują 
się w strefie klimatu podgórskiego. Miasto korzy-
sta z danych klimatycznych udostępnianych przez 
stacje meteorologiczne w Rybniku, Pszczynie, 
Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. W Żorach działa 
jedynie posterunek opadowy. Średnie roczne na-
słonecznienie dla regionu wynosi 1466 godzin, 
największe zanotowano w lipcu (205,8), a naj-
mniejsze w grudniu (34,1). Według wyliczeń stacji 
w Rybniku, najniższe średnie miesięczne zachmu-
rzenie w skali 1-10 odnotowano we wrześniu 
(5,5), zaś największe w lutym (7,8), przy średnim 
zachmurzeniu rocznym 6,8. Najcieplejszym mie-
siącem w roku jest lipiec (18 ºC), choć rekordo-
we temperatury przypadają na czerwiec. Naj-
chłodniejszy jest styczeń (-2,6 ºC). Żory znajdują 
się w strefie tzw. „rybnickiej wyspy ciepła”, któ-
ra znacząco wpływa na klimat miasta, a zwłasz-
cza jego zachodnich dzielnic (Rowień, Folwarki, 
Rój). Najwięcej opadów notuje się w lipcu (104,0 
mm), najmniej w styczniu (44,1 mm). Najbardziej 
suchym miesiącem jest wrzesień. Dane dotyczą-
ce mgły w dolinach Rudy i Pszczynki najbardziej 
miarodajnie określa stacja w Pszczynie, a dla wy-
żej położonych części miasta placówka w Rybni-
ku. Zamglonych dni jest odpowiednio 52,2 i 39,2. 
Średnia roczna liczba dni burzowych w rejonie 
Żor jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 10,6 
w Jastrzębiu do 25,2 w Pszczynie. Najwięcej burz 
występuje w maju. W chłodniejszych miesiącach 

Henryk WalezyMarian WańczuraPieczęć herbowa księcia Walentyna
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przeważają wiatry SW i S, tzw. feny. Osiągają też 
największe prędkości, szczególnie zimą. W ciepłej 
połowie roku zaznacza się przewaga wiatrów W i 
NW. W rejonie miasta zdecydowanie przeważają 
wiatry bardzo słabe i słabe do 5 m/s. MW

„WARWAS” SPECJALISTYCZNA FIRMA 
WYBURZENIOWA, lureat Nagrody Miejskiej 
→ Phoenix Sariensis za 2006. Działa na rynku 
usług inżynieryjno-budowlanych od 1989, w seg-
mencie robót wyburzeniowych. Jedna z najbar-
dziej cenionych firm w Polsce w tej branży. TG

WARZECHA PAWEŁ, ur. ?, zm. 21 V 1921; 
uczestnik III powstania śląskiego. Walczył w 8 
kompanii pułku żorskiego. Poległ w walce pod 
Starym Koźlem. JD

WAŚNIEWSKI ANTONI, ur. 18 V 1922, Cie-
szewo, woj. płockie, zm. 13 III 1988; przewodni-
czący MRN w Żorach. Miał wykształcenie pod-
stawowe. Z zawodu był spawaczem. Po ukończe-
niu rocznego kursu przez 4 lata był pracownikiem 
politycznym w Rybniku. 18 VIII 1954 wybrano 
go przewodniczącym Prezydium MRN w Żorach. 
Na następnej sesji, tj. 19 I 1955 złożył rezygna-
cję ze stanowiska, uzasadniając swoją decyzję bra-
kiem przygotowania do pełnienia tej funkcji. Re-
zygnacja nie została przyjęta. Ponowił ją na sesji 
MRN 16 II 1955. Uznając motywy, radni przychy-
lili się do jego prośby i przyjęli rezygnację. Następ-
nie przeszedł do pracy w górnictwie. Pochowany 
na cmentarzu w Żorach przy ul. Smutnej. JD

WATTOLIUS ANDRZEJ IGNACY, ur. 1654, 
Kromołów k. Głogówka, zm. V 1720, Żory; 
proboszcz żorski. Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1682. Po dziewięciu latach, mając popar-
cie okolicznej szlachty, a także mieszczan żor-
skich, został proboszczem po śmierci swego po-
przednika w 1691. Za jego rządów powstała ka-
plica grobowa z fundacją ołtarzową ustanowio-
ną przez burmistrza Wacława Linka i jego żonę 
Justynę. Kolejna wizytacja biskupia została prze-

prowadzona w 1697. W V 1702 parafię spotkała 
wielka tragedia. W trakcie pożaru miasta wnętrze 
świątyni uległo poważnemu uszkodzeniu. Pro-
boszcz rozpoczął żmudną odbudowę. Do 1710 
odnowiono wieżę. Wizytacja wrocławskiego bi-
skupa pomocniczego Eliasza von Sommerfelda 
w 1719 wykazała, że parafia i kościół są w niezłej 
kondycji. Zniszczeń w kościele nie zanotowano, 
choć wiele elementów wyposażenia wymaga-
ło renowacji. Po wizytacji wprowadzono pewne 
zmiany w godzinach sprawowania liturgii. Zde-
cydowano również o likwidacji szynku znajdują-
cego się w pobliżu kościoła. Proboszcz ustano-
wił fundację 500 talarów, z czego 25 użytkowa-
ło miasto. Był dobrym gospodarzem, który dbał 
o parafię i zgodnie współpracował z władzami 
miasta. Znany był z dobrego charakteru i szczo-
drości wobec służby, o którą dbał. Zwalczał pi-
jaństwo i otwarcie występował przeciw niemu. 
Był również przeciw stosowaniu wobec podda-
nych częstego poniżania i bicia. Zostawił swe-
mu następcy skromny, ale wartościowy inwen-
tarz. Zmarł w V 1720 i został pochowany przed 
głównym ołtarzem w kościele farnym. MW

WAWRZYCZEK DANIEL, ur. 28 VIII 1962, 
Rybnik; z-ca Prezydenta Miasta Żory od 3 XI 
1998; w latach 1999-2002 przewodniczący Rady 
Społecznej SP ZOZ w Żorach. Był inicjatorem 
i współtwórcą przekształceń w żorskiej służ-
bie zdrowia, w wyniku których sprywatyzowano 
wszystkie przychodnie zdrowia oraz powołano 
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. 
Od 2003 członek Zarządu, zaś od III 2007 Prze-
wodniczący Zarządu Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju; członek 
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum 
im. Jana Pawła II” w Żorach; przewodniczący Za-
rządu Powiatowego Partii Prawo i Sprawiedliwość 
w Żorach. bw

WAWRZYNIEC, pierwszy duchowny prote-
stancki w mieście. Nie wiadomo dokładnie kiedy 
rozpoczął swą działalność. Według tradycji parafii 

Daniel WawrzyczekAntoni Waśniewski Emilia Wąż Małgorzata Welchar
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ewangelickiej pw. Zbawiciela w Żorach, po pew-
nym czasie udał się do Opola, a w Żorach zastąpił 
go → Marcin Szymborski. TG

WĄGLIK W ŻORSKIM BANKU, 15 II 2006 
o godz. 13.15 dyrektor rybnickiego oddziału ban-
ku BPH poinformował telefonicznie Wydział 
Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych 
i Ochrony Ludności, że w żorskiej filii tego ban-
ku otworzono przesyłkę kurierską, z której wy-
sypał się biały proszek. Ponieważ w zamachach 
terrorystycznych w USA w ten sposób doszło 
do rozniesienia groźnej substancji toksycznej – 
wąglika, procedury bezpieczeństwa w miejscach 
publicznych na całym świecie wymagały szczegól-
nej ostrożności. Podejrzana przesyłka miała być 
nadana w Dubaju, jednego z państw Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. Na podstawie tej in-
formacji żorskie Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego powiadomiło o zdarzeniu właściwe 
służby: Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogo-
towie Ratunkowe i Sanepid. Funkcjonariusze Po-
licji zabezpieczyli obszar wokół budynku banku, 
na miejsce przybyli też pracownicy Sanepidu, stra-
żacy PSP Żory, pogotowie oraz funkcjonariusze 
plutonu chemicznego Komendy Wojewódzkiej 
PSP w Katowicach. Ok. godziny 14.40 trzej stra-
żacy z tej formacji weszli w ochronnych kombine-
zonach do środka pomieszczeń bankowych i usu-
nęli stamtąd podejrzaną substancję, by przewieźć 
ją do laboratorium w Katowicach, gdzie można 
było ją zbadać. W pomieszczeniach banku pozo-
stało 12 osób – 6 pracowników i 6 klientów. Tuż 
po godzinie 17.00 zostali oni przewiezieni na ob-
serwację do szpitali w Tychach, Cieszynie i Byto-
miu, na oddziały chorób zakaźnych. Analiza wy-
kazała jednak, że nie było żadnego zagrożenia. 
Podejrzaną substancją okazał się talk, wykorzysty-
wany w trakcie segregacji przesyłek przez pracow-
ników firmy kurierskiej, który do wnętrza koperty 
dostał się przez przypadek. TG

WĄŻ EMILIA, ur. 1983, Żory; artystka grafik. 
Mieszka i tworzy w Żorach – absolwentka Wy-
działu Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego; 
członek Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Jej zainteresowania to grafika, plakat, animacja we 
flashu, rysunek i fotografia. Uczestniczka kilkuna-
stu wystaw zbiorowych. Jej wystawy indywidualne 
odbyły się w Rybniku, Katowicach i Żorach. TG

WEBER MARIOLA, dyrektor Gimnazjum nr 8 
w latach 2003-04. um

WEJŚCIE DO UNII, 1 V 2004 miasto wraz 
z całą Polską znalazło się oficjalnie w strukturach 
Unii Europejskiej. Na gmachu Urzędu Miasta 
na Rynku rozpostarto unijną flagę o powierzch-
ni 25 metrów kwadratowych. Woda w fontannie 
miejskiej została tego dnia zabarwiona na niebie-
sko, zaś na wielkim rulonie papieru przeszło 400 
osób zapisało swe refleksje związane z przystąpie-
niem do UE.  TG

WELCHAR MAŁGORZATA, Naczelnik Wy-
działu Lokalowego UM od 1 I 1998. um

WELTZEL AUGUSTYN BOGUSŁAW, ur. 9 
IV 1817, Jelcz, pow. Oława, zm. 4 XI 1897, Twor-
ków; ksiądz; kronikarz. Jego ojciec był robotni-
kiem leśnym u hrabiego Saurma-Jeltsch, zaś mat-
ka Zuzanna Maria Anna z d. Adam była córką 
muzyka z Olesna. Pochodził z wielodzietnej ro-
dziny, lecz mimo niedostatku rodzice zatroszczyli 
się o jego wykształcenie. Ukończył Wydział Teo-
logiczny na Uniwersytecie Wrocławskim. W cza-
sie studiów wiele czasu wolnego poświęcił na-
uce języka polskiego. 8 V 1842 został wyświęcony 

Emilia Wąż  plakat społeczny „Sprzedam serce”, 2007
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na kapłana. Akt ten odbył się we Wrocławiu, a na-
stępnie skierowano go do pracy duszpasterskiej 
w Tworkowie, miastach garnizonowych Pomorza 
oraz niektórych miejscowościach Brandenburgii. 
Tam też rozpoczął swe badania historyczne.
Po 14 latach wrócił do Tworkowa. Na nowej pla-
cówce duszpasterskiej Weltzel rozwinął działal-
ność kronikarską. W 1861 ukazała się jego Histo-
ria miasta Raciborza, potem Historia Koźla (1866) 
i Kronika Prudnika. Napisanie tych kronik przynio-
sło mu uznanie w kręgach naukowców, co spowo-
dowało wybranie go 287 głosami, na 297 moż-
liwych, do pruskiego Landtagu. Jego następnym 
dziełem było napisanie Historii rodu hrabiego von 
Saurma-Jeltsch oraz Historii barona von Eichendorff, 
która ukazała się w 1870. Światło dzienne ujrza-
ły też mniejsze rozprawy, np. artykuł w „Śląskim 
Dzienniku Kościelnym” pt. Bractwo Corporis Chri-
sti w Jankowicach (1876) czy w „Dzienniku racibor-
sko-głubczyckim”, w którym opisywał dzieje nie-
których miejscowości, zamków i kościołów.
Jako uzupełnienie do historii Raciborza w 1882 
napisał Kronikę Ostroga (przedmieście Raciborza). 
W tym czasie pojawiła się Historia miasta Dobro-

dzienia oraz władców tej miejscowości. W roku następ-
nym nastąpiło wydanie książki pt. Historia rodu 
Prażmów, zaś w 1885 została wydana książka Hi-
storia archiprezbiteratu Racibórz. Napisał też Histo-
rię Miasta Żory na Górnym Śląsku. Jego ostatnia roz-
prawa na temat Zakładu kolegialnego św. Bartło-
mieja w Głogowie ukazała się w Historii Śląska 
w 1896.
Za swą działalność Weltzel otrzymał wiele wyróż-
nień. Do odznaczeń ze strony króla doszło nada-
nie mu 26 XI 1889 przez Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu we Wrocławiu tytułu doctora hono-
ris causa z pochwałą „de historia Silesiae ecclesia-
stica excolenda optimo merito” („najbardziej za-
służonemu starannie opracowanej historii kościo-
ła Śląska”).
Wyczerpująca praca przyśpieszyła jego zgon. Po-
chowany na cmentarzu w Tworkowie. JD

WERNER (WERNHER) FRIEDRICH 
BERNHARD, ur. 1690, zm. 1776; rysow-
nik i miedziorytnik; kronikarz. W swych pracach 
uwiecznił XVIII-wieczne widoki miast, zamków, 
pałaców, klasztorów i kościołów niemal całej Eu-

Augustyn Bogusław Weltzel

Festyn z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 V 2004
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ropy, w tym głównie Śląska. Żory zawdzięczają mu 
3 barwne ryciny wykonane w 1766, zamieszczo-
ne w dziele „Topographia Silesiae”, będące cennym 
i najstarszym przedstawieniem widoku miasta wraz 
z głównymi obiektami i kształtem architektonicz-
nym.
Urodził się w śląskiej rodzinie chłopskiej w Topo-
li, cysterskiej wsi leżącej nieopodal Kamieńca Ząb-
kowickiego na Dolnym Śląsku, będącym wów-
czas częścią cesarstwa austriackich Habsburgów. 
Od czasów szkolnych datowało się jego zamiło-
wanie do rysowania. Przerwał naukę w gimnazjum 
jezuickim w Nysie, by oddać się służbie wojsko-
wej i podróżowaniu po Europie. Ok. 1726 zwią-
zał się na 10 lat z augsburskimi wydawcami dzieł 
sztuki, by na ich zlecenie, podróżując po Europie, 
wykonać 341 ogólnych widoków 219 europejskich 
miast. Ponadto sporządził 321 rysunków przed-
stawiających kościoły, klasztory, pałace i inne waż-
ne budowle Europy. Ok. 1735 otrzymał zlecenie 
od największego wydawcy map, Hommana Erben 
z Norymbergii, na wykonanie uzupełnień do atla-
su Śląska. Owocem podróży po Dolnym i Górnym 
Śląsku jest dzieło „Scenographia Urbium Silesiae”, 
zawierająca 84 widoki śląskich klasztorów, zamków 
i kościołów. W 1736 sporządził rysunki monumen-
talnych budowli Ratyzbony, Bolonii, Florencji, Tu-
rynu, Pragi i Wrocławia. Od 1766 poświęcił się wy-
łącznie rysowaniu śląskich krajobrazów, podróżu-
jąc po Śląsku, Polsce, Czechach i Morawach. Wy-
nikiem jego pracy stała się bezcenna, licząca 3000 
stron, 5-tomowa Topographia Silesiae oraz licząca 
1400 rycin Glatzer Topographiae – topografia hrab-
stwa kłodzkiego (zaginęła w czasie II wojny świa-

towej). Zmarł bezdzietnie w biedzie i zapomnieniu 
we Wrocławiu. Rysunki Friedricha Bernharda Wer-
nera stanowią bezcenne źródło poznawcze dla hi-
storyków, historyków sztuki i konserwatorów za-
bytków wielu europejskich krajów i regionów. HS

„WESOŁE NUTKI”, Dziecięcy Zespół Tanecz-
ny. Pomysł utworzenia zespołu zrodził się w 1984, 
a realizację tego pomysłu rozpoczęły nauczycielki 
i drużynowe ZHP w Szkole Podstawowej nr 13: 
Barbara Martysiuk i Maria Kożuch. W repertu-
arze zespołu, który początkowo nazywał się „Roz-
śpiewane Nutki” znalazły się piosenki turystyczne, 
dziecięce i harcerskie. Swój pierwszy występ zespół 
przygotował dla górników kopalni ZMP w Żo-
rach w 1985. Od 1990 „Wesołe Nutki” rozpoczę-
ły współpracę z MOK w Żorach, występując jako 
zespół MOK i Szkoła Podstawowa nr 13. Zespół 
reprezentował ZHP na festiwalach i zlotach har-
cerskich, dzięki czemu otrzymał tytuł Drużyny 
Sztandarowej Hufca, a za 10-letnią działalność ar-
tystyczną Komenda Chorągwi w Katowicach przy-
znała zespołowi Odznakę za zasługi dla chorągwi. 
Zespół uczestniczył w wielu imprezach szkolnych, 
brał udział w konkursach, festiwalach i warsztatach. 
„Wesołe Nutki” występowały w ośrodkach specjal-
nych, szpitalach i domach dziecka. Zespół repre-
zentował i promował Żory na wielu festiwalach, 
konkursach i przeglądach, za co otrzymał dwukrot-
nie Nagrodę Prezydenta Miasta Żory. W 2008 wy-
tańczył prestiżową nagrodę żorską – Feniksa. „We-
sołe Nutki” koncertowały w Niemczech, Austrii, 
Czechach, na Słowacji, w Rumunii, na Litwie i Wę-
grzech. Uczestnictwo zespołu w imprezach i zdo-
byte nagrody: Ogólnopolski Harcerski Festiwal 
Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce – cztery Brą-
zowe Jodły, Ogólnopolski Konkurs Odkrywamy 
Talenty „Tęczowy Music Box” – Brązowa Nutka, 
Ogólnopolski Festiwal Taneczny Konin – Brązowy 
Aplauz, Ogólnopolski Festiwal Małego Dominika 
– Gdańsk, Światowy Zlot ZHP – Gniezno, Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej – Legnica 
i Racibórz, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Har-
cerskiej – Siedlce, Ogólnopolskie Spotkania Kolę-
dowe – Katowice, IV Festiwal Talentów i Niezwy-
kłych Umiejętności Dzieci i Młodzieży Woj. Ślą-
skiego „Uwaga Talent” – Katowice, Festiwal Disco 
Dance – Kędzierzyn-Koźle, VIII Międzynarodowy 
Festiwal Pieśni i Tańca „Intershow” – Nowy Targ. 
5 XII 2009 odbyła się wielka gala 25-lecia zespo-

Friedrich Bernhard Wernher
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łu w Miejskim Ośrodku Kultury, na której zespół 
i kierownik Maria Kożuch otrzymali odznakę Za-
służony dla Kultury Polskiej od Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie zespół 
prowadzą: Wiesława Wojciech, Monika Floryszak, 
Joanna Niesyto i Maria Kożuch. iw

WESOŁOWSKA EDYTA, ur. 1 VIII 1965; dy-
rektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Te-
resy z Kalkuty od 1 XI 2009; wicedyrektor tej 
placówki w okresie od 1 I 2005 do 31 X 2009. 
Osiągnięcia: pomysłodawca i organizator cyklu 
spotkań Małej Ligi Szkół Specjalnych dla szkoły 
z Rybnika, Wodzisławia Śl. Jastrzębia-Zdroju, Ra-
ciborza, Orzesza i Mikołowa, od 5 lat jest współ-
organizatorką kolonii profilaktyczno-terapeutycz-
nych dla uczniów szkoły, od wielu lat współor-
ganizuje obchody Międzynarodowego Dnia God-
ności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
w Żorach, jest członkiem Stowarzyszenia Olim-
piad Specjalnych Polska. W 2003 otrzymała Na-
grodę Prezydenta Miasta Żory. bw

WĘDRÓWKI SPORTOWCÓW, w 1932 Piotr 
Somek oraz Stanisław Jasielski udali się pieszo 
na Zlot Sokoła do Lwowa, zaś w 1936 Józef  Ha-
łacz i Brunon Przeliorz wyruszyli jako turyści 
na igrzyska olimpijskie i przebyli na rowerach dro-
gę do Berlina. MW

WĘGLARZ MARIA, zajmuje samodzielne sta-
nowisko ds. paszportów w Wydziale Spraw Oby-
watelskich UM od 4 V 1993. um

WĘGROWSKA IWONA, ur. 17 V 1982, Żory; 
wokalistka; autorka tekstów; kompozytor-
ka. Dysponuje 4-oktawowym głosem. Do 2007 
związana z zespołem Abra (wcześniej znanym 
jako Abrakadabra). W 2007 rozpoczęła karie-
rę solową. Trzykrotnie startowała w krajowych 
eliminacjach do festiwalu Eurowizji, występu-
je w programach telewizyjnych stacji TVN, Pol-
sat i TVP. W 2008 wydała płytę Iwona Węgrowska. 
V 2009 odbyła się premiera płyty Piotra Rubi-

ka RubikOne, na której znalazły się dwie piosen-
ki wykonane przez Iwonę Węgrowską: Magiczna 
moc i Nie wiń mnie. Nagrywała także z zespołem 
Feel. Współpracuje z wytwórnią płytową Gorgo 
Pomaton EMI. W 2008 otrzymała nagrodę PAM 
Awards za najlepszą płytę w kategorii pop, zaś 
w 2009 nagrodę Eska Music Awards w kategorii 
Radiowy Debiut Roku. BK, TG

WICHEREK ANTONI, ur. 18 II 1929, Żory; 
dyrygent; dyrektor teatrów operowych w kra-
ju i za granicą; propagator współczesnej ope-
ry polskiej. Początki jego kariery związane są 
z Wrocławiem, gdzie ukończył klasę dyrygentury 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej i Wy-
dział Prawa na Uniwersytecie. Ma za sobą studia 
w Conservatorio Benedetto Marcello w Wenecji. 
Pierwszym miejscem jego pracy była Opera Wro-
cławska, a kolejnymi Opera Poznańska i Opera 
Warszawska, którą w 1965 przemianowano na Te-
atr Wielki. Tam w latach 1973-81 był pierwszym 
dyrygentem i dyrektorem artystycznym. Tę ostat-
nią funkcję pełnił najdłużej w powojennej histo-
rii warszawskiego Teatru Wielkiego. Po odejściu 
z Warszawy przez ponad 10 sezonów kierował 
teatrami i orkiestrami zagranicznymi: w Egip-
cie, Szwajcarii i w Niemczech. Propagował pol-
ską kulturę w świecie. Po powrocie do kraju objął 
na trzy sezony dyrekcję Teatru Wielkiego w Ło-
dzi. Przygotował i prowadził ponad 70 oper i ba-
letów polskich i światowego repertuaru. Po wielo-
letniej nieobecności powrócił do warszawskiego 
Teatru Wielkiego w 1993, realizując tu sztuki Wa-
gnera i Moniuszki, których muzykę darzy szcze-
gólną atencją. W 2000 z okazji 100-lecia Opery 
Lwowskiej poprowadził koncert z tamtejszą or-
kiestrą. Oprócz dorobku artystycznego (teatr 
operowy, dyrygent koncertujący zespołami sym-
fonicznymi i radiowymi, w kraju i za granicą) ma 
poważny dorobek nagraniowy. Nagrał płyty Eros 
i Psyche, Odprawa posłów greckich oraz Halkę. Edycja 
Halki osiągnęła w 1999 status Złotej Płyty. W III 
2004 Antoni Wicherek świętował 50-lecie swojej 
pracy artystycznej. BK

Bolesław WieczorekKarolina WidenkaIwona Węgrowska
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WICHEREK FRANCISZEK, ur. 28 IX 1920, 
Osiny, zm. ?; mieszkaniec Żor. Wstąpił do Pol-
skich Sił Zbrojnych we Włoszech 5 I 1945 – żoł-
nierz 16 Pomorskiego Pułku Artylerii Lekkiej w 2 
Warszawskiej Dywizji Pancernej. Walczył o Bolo-
nię. Odznaczony Italy Star i Star 1939-1945. Do 
kraju powrócił z Wielkiej Brytanii w 1946. JD

WICHEREK HENRYK, ur. 19 V 1931, zm. 18 
VIII 2009, Żory; wybitny dyrygent; instrumentali-
sta i chórmistrz Teatru Muzycznego w Gliwicach. 
Wraz ze starszym bratem Antonim (1929) przeja-
wiał niezwykłe uzdolnienia muzyczne. Absolwent 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Z gliwicką sce-
ną muzyczną był związany przez ponad 40 lat jako 
instrumentalista, chórmistrz i dyrygent. Uczest-
niczył w realizacji około 90 operetek i musicali. 
Od 1953 był nauczycielem w Państwowej Szkole 
Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach, a w latach 
1989-91 dyrektorem gliwickiego Studium Wo-
kalno-Baletowego. Laureat honorowej odznaki 
Towarzystwa Przyjaciół Gliwic w dziedzinie pe-
dagogiki muzycznej (1996) oraz Nagrody Prezy-
denta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki 
(2001). BK

WIDENKA KAROLINA, ur. 19 I 1982, Wo-
dzisław; żorzanka; wielokrotna laureatka Na-
grody Prezydenta Miasta Żory; absolwentka 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Mu-
zycznej w Krakowie; śpiewaczka – sopran lirycz-
no-koloraturowy. Odgrywała rolę Marii w West 
Side Story L. Bernsteina (2003), nagrała jako 
pierwsza Triduum Męki Pańskiej Tomasza Sobie-
rajskiego (2005), grała partię Zuzanny w Weselu 
Figara W.A. Mozarta (2008), brał udział w seria-
lach paradokumentalnych TVN W 11 i Detekty-
wi. Współpracowała z takimi dyrygentami jak: 
Krzysztof  Penderecki (Siedem Bram Jerozolimy 
w 2004, Credo w 2008), Gabriel Chmura, Daniele 
Moles (Włochy) i Piotr Sułkowski. W VI 2007 
wykonała własny projekt recitalu – cykl Pieśni bi-
blijnych A. Dvořáka, który odbył się w Willi De-
cjusza w Krakowie pod patronatem Konsulatu 
Generalnego Republiki Czeskiej. W latach 2008-
09 brała udział w festiwalu Fide et Amore w Żo-
rach, wykonując solowe partie sopranowe pod-
czas koncertów finałowych. Występuje zarówno 
w kraju, jak i za granicą (Niemcy, Czechy, Fran-
cja, Włochy, Belgia, Szwecja i USA). BK

WIDER, mały staw w dzielnicy Rowień-Folwar-
ki. Nazwa niewyjaśniona. MW

WIECZOREK ANTONI, ur. 17 IV 1917, Gli-
wice; mieszkaniec Żor; syn Franciszka i Marii 
z d. Achtelik. Po ukończeniu szkoły powszech-
nej uczył się ślusarstwa w szkole zawodowej, 
a następnie zgłosił się na ochotnika do marynar-
ki wojennej w Gdyni. 2 II 1937 został powołany 
do Kadry Floty w Gdyni i odbywał tam służbę 
do 22 VI 1939. Po powrocie do cywila przez jakiś 
czas nie pracował. Po wybuchu II wojny świato-
wej uchodził przed wojskiem niemieckim. Po po-
wrocie do domu w XI 1939 pracował jako ślu-
sarz-spawacz w Fabryce Sygnałów Kolejowych 
w Gotartowicach. Jesienią 1940 odmówił wstąpie-
nia do wojska niemieckiego, dlatego 17 XII 1940 
aresztowano go i przekazano do więzienia w Ka-
towicach. 18 XII 1940 został przeniesiony do KL 
Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 7568. 
W nocy 28 VII 1942 przewieziono go na gestapo 
do Rybnika i zwolniono do domu bez jakichkol-
wiek dokumentów poświadczających zwolnienie. 
Podjął więc ponownie pracę w Fabryce Sygnałów 
Kolejowych w Gotartowicach, gdzie pracował 
do zakończenia okupacji niemieckiej. Po okupa-
cji, do przejścia na emeryturę, pracował w kolejo-
wych Zakładach Zabezpieczenia Ruchu i Łączno-
ści w Katowicach-Piotrowicach jako ślusarz-spa-
wacz. JD

WIECZOREK BOLESŁAW, ur. 25 IV 1903, 
Gliwice-Wójtowa Wieś, zm. 22 X 1987, Żory; 
uczestnik powstań śląskich; pracownik admini-
stracji samorządowej; jeden z założycieli TMMŻ. 
Od najmłodszych lat związany z działalnością 
w polskich organizacjach niepodległościowych. 
Brał udział we wszystkich trzech powstaniach 
śląskich. Aktywny działacz plebiscytowy. Nieko-
rzystny dla ziemi gliwickiej wynik plebiscytu spo-
wodował przejście całej rodziny na stronę polską 
i jej osiedlenie się w 1922 w Żorach. Pracował 
w administracji samorządowej. Zmobilizowany 
w 1939 do Wojska Polskiego, brał udział w kam-
panii wrześniowej. Następnie przeszedł do Rumu-
nii, a stamtąd do tworzonej na Bliskim Wscho-
dzie Brygady Strzelców Karpackich. Walczył 
w obronie Tobruku. Jako żołnierz II Korpusu 
gen. Andersa uczestniczył w całej kampanii wło-
skiej (Monte Cassino, Ancona, Bolonia), po czym 
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dostał się do Wielkiej Brytanii i po demobilizacji 
w 1947 wrócił do kraju. Podjął pracę na powrót 
w administracji samorządowej Żor na stanowi-
sku sekretarza miejskiego. Zwolniony po dwóch 
latach ze względów politycznych, przeniósł się 
do pracy w administracji służby zdrowia. Uczest-
niczył w działalności społecznej na rzecz rozwoju 
miasta. Jako emeryt działał w środowisku komba-
tanckim. JD

WIECZOREK HENRYK, ur. 6 X 1946, Żory; 
radny; Naczelnik Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej UM Żory. Jego współpraca z Urzędem 
Miasta Żory rozpoczęła się w 1978, kiedy to spo-
łecznie (jako pracownik KWK „Suszec”) rozpo-
czął budowę Pracowniczych Ogrodów Dział-
kowych przy ul. Okrężnej o pow. 21,5 ha (POD 
„Bratek”, „Jagódka” i „Wisienka”). Ponadto 
w latach 1987-90 prowadził, również społecz-
nie, budowę rurociągów dla polepszenia zasila-
nia w wodę pitną mieszkańców os. Powstańców 
Śl. i dzielnicy Hańcówka oraz kolektora deszczo-
wego dla przyszłej obwodnicy zachodniej miasta. 
Został radnym miasta w latach 1990-2002 i dzia-
łał w Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki 
Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
Miasta. W komisjach tych pełnił funkcję człon-
ka oraz przewodniczącego. Jednocześnie z pełnie-
niem funkcji radnego godził stanowisko Naczel-
nika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwe-
stycji w latach 1990-92 oraz Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w la-
tach 1992-98. Pełniąc jako przedstawiciel Rady 
Miasta Żory funkcję wiceprzewodniczącego Za-
rządu Międzygminnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji, w latach 1991-98 udało się przejąć 
na majątek Miasta Żory wchodzący w skład Re-
jonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Rybniku, który stanowił podstawę mająt-
ku obecnego PWiK sp. z o.o. Żory. Swoją działal-
nością doprowadził do zmian dotychczasowych, 
bardzo niekorzystnych zapisów w umowach re-
alizacji budowy infrastruktury technicznej miasta, 
co pozwoliło na duże oszczędności w zakresie in-

westycyjnym jak i kosztów bieżących utrzymania. 
Będąc przewodniczącym Komisji Ruchu Drogo-
wego, doprowadził do budowy parkingów, zmia-
ny organizacji ruchu kołowego, budowy ścieżek 
rowerowych. Udało się przejąć obsługę oświe-
tlenia ulicznego oraz oznakowania i remontów 
ulic, zgodnego z potrzebami miasta, zarządzanie 
drogami wojewódzkimi, co pozwoliło na zmniej-
szenie kosztów utrzymania. Wybudowano stud-
nie głębinowe, które pozwalają na pozyskiwa-
nie wody gospodarczej do podlewania ogrodów 
działkowych, zmywania ulic oraz dla celów pit-
nych. Dzięki współpracy z dziekanem, ks. prała-
tem J. Szewczykiem, komendantem PSP i OSP jak 
również Komendą Miejską Policji zmieniono or-
ganizację Święta Ogniowego, Bożego Ciała oraz 
wznowiono obchody Dnia Świętego Mikołaja. 
Nie zapomniano o remontach i budowie miejsc 
pamięci (pomniki, cmentarze itp.). Wypracowano 
także sposób i wprowadzono zmiany drzewosta-
nu na terenie miasta z eliminacją drzew powodu-
jących alergie, duże zaśmiecenie oraz dewastację 
infrastruktury technicznej. W tym okresie otrzy-
mał listy pochwalne, dyplomy, nagrody pieniężne 
oraz odznaczenia Za Ratowanie Życia i Ochronę 
Mienia, Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Zasłużo-
ny dla Woj. Śląskiego. bw

WIECZOREK MARCIN, ur. 10 VI 1970, Ryb-
nik; nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 i w Zespole Szkół Społecznych 
w Żorach; absolwent I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Powstańców Śląskich w Rybniku i Wy-
działu Nauk Społecznych (kierunek historia) Uni-
wersytetu Śląskiego; stypendysta Biblioteki Pol-
skiej w Paryżu – współautor publikacji: Henryk 
Kocój: Les Lettres de Varsovie. La correspondance diplo-
matique des envoyes de Frances a Varsovie dans les anne-
es. 1791-1792 (Katowice 1996); autor wielu arty-
kułów naukowych o tematyce historycznej – pu-
blikował m.in. w wydawanych przez Śląski Insty-
tut Naukowy w Opolu „Studiach Śląskich”, „Za-
raniu Śląskim”, „Przeglądzie Humanistycznym” 
i miesięczniku „Śląsk”; autor cyklicznych publi-

WOŚP - liczenie zebranych pieniędzy XII Finał WOŚP w ŻorachMarcin WieczorekHenryk Wieczorek
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kacji historycznych na łamach „Gazety Żorskiej”, 
„Dziennika Zachodniego”, „Nowin” i „Gazety 
Rybnickiej”; autor publikacji Parafia Świętego Waw-
rzyńca w Rybniku-Boguszowicach. Początki istnienia 
(Żory 2009), a także Nieznane wątki okupacji niemiec-
kiej w Żorach (maszynopis dostępny w Muzeum 
Miejskim w Żorach); współautor m.in.: Tomasz 
Górecki, Marcin Wieczorek, Książęta Górnego Ślą-
ska. Wybór postaci (Żory 2009). Swoje prace nauko-
we publikował także w księgach pamiątkowych 
w hołdzie wybitnym postaciom nauki polskiej: 
Marysieńka Sobieska w badaniach naukowych Michała 
Komaszyńskiego. Księga pamiątkowa na 70-lecie urodzin 
profesora Michała Komaszyńskiego (Katowice 1996), 
Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów w świetle kon-
stytucji RP z kwietnia 1997 r. Księga pamiątkowa w hoł-
dzie profesorowi Bronisławowi Hełczyńskiemu (Gorzów 
Wlkp. 2007). Uczestnik ogólnopolskich i regional-
nych naukowych konferencji historycznych; autor 
artykułu na okoliczność 85-lecia Liceum im. Ka-
rola Miarki w Żorach; w 2008 laureat Nagrody 
Prezydenta Miasta Żory. TG

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY, ogólnopolska zbiórka charytatywna 
na rzecz służby zdrowia organizowana co roku 
przez Jerzego Owsiaka. W trakcie pierwszego 

ogólnopolskiego finału WOŚP w I 1993 w Żorach 
nie kwestowano. Pierwsza zbiórka została prze-
prowadzona kilka dni później przez uczennice 
→ I LO. Zebrano 7 milionów 45 ty.s starych zło-
tych. Także w trakcie II finału, koncert na rzecz 
WOŚP odbył się dopiero tydzień po oficjalnym 
finale. 8 I 1994 w MOK zebrano ok. 3 miliony 
starych złotych. Po raz pierwszy koncert i zbiórkę 
tego samego dnia co oficjalny finał WOŚP w ca-
łej Polsce przeprowadzono 8 I 1995. Organizato-
rami koncertu byli uczniowie I LO, Tomek Sawiń-
ski, Dorota Wesołowska, Łukasz Bębenek, czło-
nek zespołu muzycznego KGB Rafał Wolny oraz 
redaktorzy tygodnika Nowiny 84 Marek Paszczela 
i →Tomasz Górecki. Na mieście kwestowało 30 
wolontariuszy. Zebrano 31 milionów starych zło-
tych, 20 dolarów i złotą biżuterię. Kwota zosta-
ła przekazana do sztabu akcji w Rybnickim Okrę-
gu Węglowym, który mieścił się w kawiarni „Pod 
Psem” w Rybniku. Od czwartego finału WOŚP 
w 1996 szefem sztabu jest →Zbigniew Krówka, 
który doprowadził do koordynacji rozproszonych 
do tej pory działań szkół, ZHP, MOK-u i Urzedu 
Miasta. Od czasu IV finału do XVI w 2008 w Żo-
rach zebrano 460 757 zł. 114 tys. zł. Z tej kwoty 
wróciło do miasta w postaci sprzętu przekazane-
go przez WOŚP żorskiej służbie zdrowia. TG

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2010 - Kwesta na ulicach miasta
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WIELKI PRZYWILEJ ZIEMSKI, księcia opol-
skiego Jana Dobrego, dla stanów księstwa opol-
skiego i raciborskiego, w tym także dla miasta 
Żory. Nadany został w 1531, jest podstawowym 
aktem regulującym funkcjonowanie stanowych in-
stytucji w tych księstwach. Obowiązywał przez ok. 
150 lat. Określa się go pierwszym dokumentem re-
gulującym zasady samorządności na Śląsku. TG

WIELKIE ZAWODY GIMNASTYCZNE, 
miały miejsce 4 IV 1937 w Żorach z okazji 17. 
rocznicy istnienia miejscowego gniazda „Soko-
ła”. Był to turniej pomiędzy Rybnikiem a Cho-
rzowem, z udziałem zaproszonych olimpijczy-
ków z ostatniej olimpiady wraz z występami gim-
nastycznymi żorskiego gniazda. Program obejmo-
wał m.in.: zawody na koniu – druhowie, ćwiczenia 
z pałąkami – młodzież żeńska z żorskiego gniaz-
da, taniec z piratem i piratów – druhny żorskiego 
gniazda. MW

WIELODZIETNE BECIKOWE, 26 VII 2007 
→ Rada Miasta podjęła uchwałę, zgodnie z któ-
rą rodzinom , w których przyjdą na świat trojaczki 
czworaczki i więcej dzieci jednocześnie, udzielana 
będzie dodatkowa pomoc finansowa w wysokości 
2500 zł dla każdego dziecka. Uchwała ta powsta-
ła w wyniku urodzenia się w żorskiej rodzinie → 
czworaczków. TG

WIEŚ, zabudowania przy obecnej ul. Wiejskiej 
w Rowniu. Nazwa kulturowa: najstarsza część 
wsi. MW

WIĘZIENIE, od czasów lokacji miasta istniało 
miejskie więzienie. Według najbardziej pełnych da-
nych z poł. XVIII w., istniały w mieście dwa po-
mieszczenia służące przetrzymywaniu aresztan-
tów lub osób odbywających karę. Areszt znajdo-
wał się w ratuszu miejskim. Jedna cela usytuowana 
była pod wieżą ratuszową, a drugie pomieszcze-
nia obok komory przy wyjściu do budynku. Tam 
przetrzymywano zatrzymanych mieszczan. Były 
to jednak pomieszczenia przeznaczone dla od-

bywania krótkotrwałych kar. Budynek więzienny, 
w którym podsądni odbywali dłuższe kary, znaj-
dował się obok słodowni przyległej do miejskich 
murów, naprzeciwko Bramy Górnej. Więzienie 
żorskie miało swojego naczelnika. W 1769 był nim 
Jerzy Geisler, z kolei w 1772 Leopold Geisler, któ-
ry swe obowiązki pełnił jeszcze w 1786. Później 
przez kolejne dwadzieścia lat naczelnikiem był Mi-
chał Gazel, pełniący także funkcję miejskiego kata. 
W 1840 doszło do zbiorowej ucieczki kilku więź-
niów. W związku z wątłym stanem starego budyn-
ku podjęto budowę nowego więzienia miejskiego. 
Mimo to w 1846 kolejny raz doszło do ucieczki 6 
więźniów z żorskiego zakładu penitencjarnego. MW

WILKOWSKI ANTONI, kapitan; lekarz. W cza-
sie III powstania śląskiego był zastępcą szefa sa-
nitarnego, komendantem kolumny sanitarnej nr 3 
i szpitala polowego w Żorach. JD

WINIARSKA MARIA, ur. 1966, Chorzów; ma-
larka; mieszkanka Żor. Uprawia malarstwo olej-

Maria Winiarska Bogdan Wita

Maria Winiarska „Dmuchawiec” olej, 2008

Więzienie miejskie - stan obecny
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ne, akrylowe, pastel i rysunek. Zajmuje się malar-
stwem sakralnym – jej prace znajdują się w kościo-
łach w Czechach i na Słowacji, a także na terenie 
Polski: w Warszawie, Piasku, Kuźnicy Czarnkow-
skiej, Dębowcu i Gliniku Zaborowskim. Uczest-
niczka → Międzynarodowych Plenerów Malar-
skich w Żorach. Kilka reprodukcji jej prac zostało 
opublikowanych w albumie Ślad naszych pasji, wyda-
nym przez Muzeum Miejskie w Żorach w 2008. TG

WINKLER PIOTR, mieszczanin żorski; czło-
nek rady miejskiej. Burmistrz, który objął swe 
obowiązki zapewne po śmierci Daniela Kozuba. 
Sprawował swój urząd w okresie, gdy w rejonie 
Żor pojawiły się wojska szwedzkie, które splądro-
wały całą najbliższą krainę. Przestał pełnić swój 
urząd najpóźniej latem 1652. Zmarł we wrześniu 
tego samego roku. MW

WIRTUALNE ŻORY → ŻORSKIE PORTA-
LE INTERNETOWE

WITA BOGDAN, ur. 1 XII 1967, Rybnik, żo-
rzanin, muzyk i menadżer zespołu → „Carran-
tuohill”. Początki jego kontaktu z muzyką sięgają 
szkoły podstawowej, ale w rzeczywistości praw-
dziwą przygodę muzyczną rozpoczął w II klasie 
szkoły średniej, jako samouk. Udzielał się w ze-
społach grających szanty, piosenkę turystyczną 
czy religijną. W 1985 wraz z Adamem Cebulą był 
inicjatorem założenia przy 90 Harcerskiej Druży-
nie Wodnej w Żorach zespołu szantowego „Mion-
dze”. Równocześnie Bogdan Wita angażował się 
wokalnie w zespole muzyki religijnej „Granum”.  
Do zdolności muzycznych z czasem dołączył ta-
lent organizatorski i od 1987 jawi się jako pomy-
słodawca i organizator festiwalu SARI w Żorach. 
Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach, od 1992 do 1995 pracował w  → 
Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, będąc jed-
nocześnie redaktorem naczelnym tygodnika → 
„Nowa Gazeta Żorska”. Równocześnie od 1992 
prowadził management zespołu „Carrantuohill”. 
Z czasem został również organizatorem wielu 
innych, zakrojonych na szeroką skalę, wydarzeń 
artystycznych, np: od 2001 wspólnie z Jurkiem 
Owsiakiem organizuje Scenę Folkową największe-
go w Europie festiwalu - Przystanku Woodstock; 
od 2009 prowadzi też kampanię ekologiczno-arty-
styczną „Zielona Wyspa Śląsk”. bw

WITALA-SŁUGA ILONA, ur. 4 XI 1967, Ry-
dułtowy; prezes Zarządu Oddziału → ZNP 
w Żorach od 1 IX 2006; absolwentka Liceum 
Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach. 
W 1991 ukończyła Wydział Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Śląskiego o specjalności geografia. Po-
siada kwalifikacje do nauczania regionalizmu, wy-
chowania do życia w rodzinie i informatyki. Po 
ukończeniu studiów pracowała w Zakładzie Dy-
daktyki Geografii Wydziału Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Śląskiego. Swoje artykuły dotyczące 
zmian środowiska geograficznego pod wpływem 
antropopresji publikowała m.in. w „Aktualnych 
problemach ekologicznych regionu górnoślą-
skiego” i „Geografii w szkole”. Jest współautor-
ką przewodnika do ćwiczeń terenowych w Sude-
tach. Przygotowała i opublikowała zeszyt ćwiczeń 
do klasy III szkoły podstawowej pt. Świat i ja. Od 
1 IX 1994 nauczyciel geografii w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Karola Miarki w Żorach. Opra-
cowane przez nią materiały geograficzne do zajęć 
z mapą opublikowano w „Rybnickich Zeszytach 
Nauczycielskich” i „Zeszytach Miarkowych”. Jest 
redaktorem kwartalnika związkowego „Oświato-
wiec” oraz członkiem Zarządu Okręgu Śląskiego 
ZNP. MW

WITALIŃSKI MARCIN, urodzony w Żorach. 
W 1705 ożenił się z Zuzanną, córką rektora mi-
kołowskiej szkoły Andrzeja Myszkowicza i jego 
żony Jadwigi. W latach 1708-09 sprawował czyn-
ności organisty w kościele parafialnym w Mi-
kołowie. Ponad 25 lat był rektorem miejscowej 
szkoły. Pierwotnie nazywał się Witała, później 
zaczął pisać nazwisko po łacinie Vitalius, a na-
stępnie przyjął formę Witaliński, przy której po-
został. JD

WITOSZA FRANCISZEK, ur. 15 XI 1899, Ro-
wień, zm. ?; górnik kopalni „Jankowice” w Bo-
guszowicach; od 1919 członek POW Górnego 
Śląska; uczestnik powstań śląskich; działacz ple-
biscytowy; za udział w powstaniach odznaczony 
Krzyżem Walecznych oraz Gwiazdą Górnoślą-
ską. Od początku okupacji niemieckiej ukrywał 
się we wschodniej części kraju, ale po powrocie 
do domu w XII 1939 został aresztowany i wię-
ziony najpierw w Rybniku, a następnie przeka-
zany do KL Auschwitz, gdzie zginął 1 VI 1940. 
Brak jest innych informacji o tym więźniu. JD
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WIZYTA AMBASADORA USA, 22 VIII 2008 
Żory odwiedził ambasador Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, Victor Ashe. Ambasador odwie-
dził tego dnia kilka górnośląskich miast: Racibórz, 
Wodzisław Śląski i Jastrzębie-Zdrój, skąd przybył 
do żorskiego Urzędu Miasta. Po rozmowie z miej-
skimi władzami, zwiedzaniu miasta i spotkaniu 
z prasą na żorskim rynku, ambasador wyjechał 
do Żywca. Od początku swej kadencji w 2004 am-
basador Ashe dwukrotnie odwiedził już wszyst-
kie miasta wojewódzkie oraz przeszło 100 miast 
w całej Polsce. TG

WŁADYSŁAW I OPOLSKI, ur. ok. 1225- zm. 
1281/82, książę Opola i Raciborza w latach 1246-
1280/81. Założyciel miasta Żory. Władysław był 
drugim pod względem starszeństwa synem księ-
cia opolsko-raciborskiego Kazimierza I nieznane-
go pochodzenia księżnej Wioli Bułgarskiej), młod-
szym bratem Mieszka Otyłego. W swej polityce ze-
wnętrznej był sojusznikiem królów Czech i księcia 
wrocławskiego Henryka IV Probusa. Bezskutecz-
nie starał się zdobyć tron krakowski. Jako gospo-
darz swego księstwa zapisał się jako „ojciec zało-
życiel” wielu górnośląskich miast, oprócz Żor tak-
że m.in. Bytom, Gliwice, Lubliniec, Oświęcim, Wo-
dzisław Śląski. TG

WŁADYSŁAW OPOLCZYK, ur. 1326/1330, 
zm. 18 V 1401, Opole. Książę opolski, palatyn Wę-
gier, namiestnik Rusi Halickiej, wikariusz Króle-

stwa Polskiego. Żorami władał w okresie od 1379 
do ok. 1390. W czasie pobytu w Żorach 16 II 1380 
wydał przywilej dla tkaczy miejskich. TG

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE 
RATUNKOWE, kierownik drużyny żorskiej: 
Zbigniew Kołodziejski. Cele: organizowanie po-
mocy oraz ratowanie osób, które uległy wypad-
kowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utra-
ty życia lub zdrowia na morskich wodach przy-
brzeżnych i w wodach śródlądowych (pływalnie 
kryte, odkryte, kąpieliska itp.). Do zadań druży-
ny WOPR należy realizowanie celów statuto-
wych w rejonie odpowiedzialności, organizowanie 
szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejęt-
ności ratowniczych członków, podnoszenie kwa-
lifikacji oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych 
w ratownictwie wodnym. um

WOJCIECH ANTONI, ur. 23 II 1881, Grza-
wa, zm. 25 V 1930, Żory; ksiądz; syn wolnego 
sołtysa (Freischolz) Tomasza i Teresy z d. Go-
lus. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się 
w gimnazjum w Pszczynie, gdzie uzyskał maturę, 
a potem studiował teologię we Wrocławiu. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 22 VI 1908 i w połowie 
września tego roku przydzielono go na wikarego 
do jego brata, ks. Walentego Wojciecha, ówcze-
snego proboszcza w Mieroszowie. Potem był tam 
proboszczem. W 1921, gdy urzędujący w Żorach 
proboszcz Fryderyk Loch o orientacji niemieckiej 
zrezygnował ze swego miejsca urzędowania, pro-
boszcz Wojciech zamienił się z nim i w listopadzie 
przybył do Żor. Był pierwszym polskim probosz-
czem w Żorach. Jego staraniom wierni zawdzię-
czali założenie nowego cmentarza, gruntowny 
remont wieży kościelnej i znaczne rozbudowanie 
plebanii. Zmarł w wieku 49 lat, po długiej i cięż-
kiej chorobie. JD

WOJCIECH AUGUST, ur. 14 VII 1845, Grza-
wa, zm. 17 XI 1922, Żory; powstaniec stycznio-
wy. Ukończył szkołę ludową w Miedźnej, potem 
gimnazjum w Pszczynie, a następnie w Krakowie 

Władysław Opolczyk ks. Antoni Wojciech Pięczęć pieszaWładysława OpolskiegoWładysław I Opolski

Ambasador USA Victor Ashe w rozmowie z prasą
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rozpoczął studia teologiczne. W 1863 przerwał je 
i jako ochotnik, przekroczywszy granicę z zabo-
rem rosyjskim, uczestniczył w powstaniu stycz-
niowym. Walczył w oddziale żandarmerii polowej 
pod nazwiskiem Wojciechowski. Zorganizował 
przerzut broni z Górnego Śląska do oddziałów 
powstańczych z okolic Częstochowy i Kłobucka 
w zaborze rosyjskim. Po upadku powstania nie 
wrócił na studia teologiczne, a przyuczywszy się 
do zawodu leśniczego, przez 46 lat był nadleśni-
czym majątku książąt Radziwiłłów w Baranowi-
czach. Jako emeryt wrócił na Śląsk i osiadł w Żo-
rach, gdzie jego brat Antoni był proboszczem. 
Zmarł na raka żołądka. Pochowany w Grzawej, 
w rodzinnej miejscowości. JD

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIEŚNI „BÓG 
SIĘ RODZI”, od 1996 rok artystyczny w Żorach 
otwiera Wojewódzki Przegląd Pieśni „Bóg się ro-
dzi”. Rosnący poziom artystyczny wykonawców, 
coraz szersze ich kręgi oraz zaangażowanie na-
uczycieli i instruktorów przyczyniły się do rozsze-
rzenia zakresu działania przeglądu do wojewódz-
kiego, organizowanego wspólnie z Regionalnym 
Ośrodkiem Kultury w Katowicach. Regulamin 
przeglądu przewiduje udział w konkursie osób 
dorosłych, a co za tym idzie stara, słowiańska tra-
dycja kolędowania zostaje zachowana w swym 
wielopokoleniowym charakterze. Coroczny udział 
uczestników przesłuchań konkursowych wahał 
się w granicach od 600 do 1000, reprezentują-
cych miasta i gminy: Rybnik, Suszec, Rydułtowy, 
Wodzisław Śl., Katowice, Jankowice, Świerklany, 
Kobielice, Jastrzębie-Zdrój, Czyżowice, Mikołów, 
Przegędzę, Turzę Śl., Gorzyce, Czerwionkę-Lesz-
czyny, Łaziska Górne, Pawłowice, Pielgrzymowi-
ce, Kryry, Lubomię, Syrynię, Siemianowice Śl., 
Palowice, Kaczyce, Zebrzydowice oraz Żory. Ce-
lem Przeglądu jest kultywowanie polskiej tradycji 
świątecznej, nauka i ukazanie szerokich możliwo-
ści wykonywania kolęd, aktywizacja życia muzycz-
nego w grupach dziecięcych, młodzieżowych, do-
rosłych, szkołach i domach oraz utrwalanie kolęd 
i pastorałek w pamięci. IP

WOJNY NAPOLEOŃSKIE, jesienią 1806 ar-
mie pruskie poniosły spektakularne klęski z rąk 
armii Napoleona Bonaparte. Jego siły bardzo 
szybko wtargnęły na Śląsk. Na obszarze Gór-
nego Śląska walki toczyły się w rejonie twierdzy 

w Koźlu. Już od pierwszych tygodni 1807 Żory 
były zmuszone oddawać dla wojsk francuskich 
i sprzymierzonych odpowiednie sumy. Jednak-
że miasto znajdowało się w poważnym kryzysie, 
który trwał już od kilkunastu lat. Latem nade-
szła dodatkowa klęska. 15 VIII wybuchł potęż-
ny pożar, który stawił większość miasta. Spłonę-
ło 150 domów. Pomocy pogorzelcom udzieliło 
wiele sąsiednich miejscowości, dostarczając m.in. 
żywność. Dodatkową tragedią było zawalenie się 
uszkodzonej w pożarze wieży ratuszowej, która 
zabiła 2 osoby. Rozpoczęło się mozolne odbudo-
wywanie miasta. Jesienią 1808 ogłoszono edykt 
o reformie administracji miejskiej w państwie pru-
skim. Wybory do nowego ciała samorządowego 
odbyły się w III 1809. Na burmistrza powołano 
Jana Antoniego Steblickiego. Za jego rządów roz-
poczęto gruntowną odbudowę zniszczeń, m. in. 
wzniesiono nowy obiekt, mający służyć jako ra-
tusz, co nastąpiło w 1812. Rozpoczęta w tym roku 
wojna Francji i jej sojuszników przeciw Rosji spo-
wodowała utworzenie oddziałów milicji miejskiej. 
Na jej czele stanął komendant Jan Hensel, żorski 
karczmarz. Gdy w III 1813 król pruski obnosił 
wojnę wyzwoleńczą spod panowania francuskiego 
z terenu miasta Żor, zgłosiło się 15 ochotników. 
W tym czasie mieszczanie dostarczali na rzecz 
armii pruskiej na Śląsku odpowiednie ilości to-
warów. W walkach przeciw Francji zginął jeden 
ochotnik – Marcin Ribold, a dwóch mieszkańców 
Żor odznaczono Krzyżami Żelaznymi za męstwo 
na polu bitwy. Na cześć powracających żołnierzy 
mieszkańcy zorganizowali bal w jednej z żorskich 
karczm. Wiosną 1815 przez miasto przeciągnę-
ły jeszcze oddziały rosyjskie wracające do domu. 
Żorzanie ugościli carskich żołnierzy. MW

WOJNA Z GRAFICIARZAMI, Wiosną 2000, 
po serii aktów wandalizmu polegających na nisz-
czeniu nowych elewacji budynków w mieście (za-
równo komunalnych jak i prywatnych), bazgroła-
mi wykonanymi farbą sprajową, prezydent mia-
sta wyznaczył nagrodę pieniężną dla osób, które 
przyczynią się do schwytania wandali. Szczegól-
nie poszukiwany był graficiarz posługujący się 
pseudonimem „ICE”, nagroda w  jego przypad-
ku wynosiła 3000 zł, w przypadku innych grafi-
ciarzy 1000 zł. Grupę graficiarzy, w tym „ICE’a” 
policja, dzięki przekazanym informacjom schwy-
tała 18 VII 2000. Śledztwo wykazało, że swym 

W
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procederem dokonali zniszczeń na sumę prawie 
16 tysięcy zł dewastując elewacje 53 budynków. 
We IX 2003 sprawcy zostali skazani na kary po-
zbawienia wolności w zawieszeniu oraz obo-
wiązek zapłaty odszkodowań właścicielom ze-
szpeconych budynków. W przypadku zniszczeń 
dokonanych na obiektach należących do mia-
sta (na sumę prawie 10 tys. zł) prezydent mia-
sta zgodził się, by kwota ta została odpracowa-
na. Od tej pory, przez kilka lat skazani odma-
lowywali elewacje zniszczonych przez grafiti 
budynków aż do wyrównania szkód. Akcja ta 
spowodowała dość skuteczny efekt odstraszają-
cy i ilość tego typu dewastacji zmalała. Po kil-
ku latach jednak wyrosło kolejne pokolenie wan-
dali i  wiosną 2010 Prezydent Miasta ponow-
nie wyznaczył nagrody za pomoc w schwytaniu 
sprawców zniszczeń elewacji budynków, przy-
stanków autobusowych i znaków drogowych. TG

WOJTASZEK MAŁGORZATA, dyrektor 
Gimnazjum nr 8 w latach 1999-2003. um

WOJTYŁA KAROL, ur. 18 V 1920 Wadowice, 
zm. 2 IV 2005 Watykan, kardynał kościoła rzym-
skokatolickiego, od 1978 papież Jan Paweł II. 10 
VI 1974 przebywał w Roju, zaproszony przez 
proboszcza tamtejszej parafii ks. Franciszka Wą-

salę. Wcześniej kilkakrotnie odwiedzał Żory za-
praszany przez proboszcza parafii pw. św. Filipa 
i Jakuba → Adama Bieżanowskiego. TG

WOLAK STEFANIA, ur. 31 V 1947, Jankowi-
ce Rybnickie; dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących. W 1970 ukończyła studia w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierun-
ku biologicznym, uzyskując tytuł magistra biolo-
gii. W tym samym roku rozpoczęła pracę w za-
wodzie nauczyciela biologii w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. K. Miarki w Żorach, gdzie praco-
wała do 2002. W latach 1980-97 pełniła funkcję 
wicedyrektora szkoły, w latach 1997-2002 objęła 
stanowisko dyrektora Liceum, a od 1999 dyrekto-
ra Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach. 
Z jej inicjatywy utworzono nowe typy szkół: Gim-
nazjum i Liceum dla dorosłych. Stale doskonala-
ła swój warsztat pracy, kończąc Studia Podyplo-
mowe z biologii w 1980 na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. W 1984 uzyskała II stopień spe-
cjalizacji zawodowej z biologii, w 2001 otrzymała 
akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczy-
ciela dyplomowanego, a w 2002 została wpisana 
na listę ekspertów MEN, wchodzących w skład 
komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli. W uzna-
niu za przygotowywanie młodzieży przez 25 lat 
do różnych konkursów i olimpiad, zdobywanie 
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przez nich wysokich lokat otrzymała Złoty Medal 
Olimpiady Biologicznej, a także za zorganizowa-
nie jubileuszu 75-lecia I LO i Zjazdu Absolwen-
tów otrzymała w 1997 nagrodę specjalną Prezy-
denta Miasta Żory. Za wybitne osiągnięcia w pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała nagro-
dy: Ministra Oświaty i Wychowania (1997 i 1990), 
Kuratora Oświaty (1985 i 1999), trzykrotnie Na-
grodę Inspektora Oświaty w Żorach i Nagro-
dę Dyrektora. Za całokształt pracy odznaczona 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (1982), Złotym Krzy-
żem Zasługi (1989), Złotą Odznaką Wyróżnienia 
dla Rozwoju Woj. Katowickiego (1986), Złotą 
Odznaką ZNP (1999). MW

WOLNY GABRIEL, ur. 19 XI 1906, Rychwałd 
na Zaolziu, zm. 9 III 1973, Katowice; lekarz ogól-
nie praktykujący; brat Alojzego, lekarza. Ukończył 
polskie Gimnazjum w Orłowej. W 1936 otrzymał 
dyplom na UJ. W latach 1936-37 praktykował 
w szpitalu w Cieszynie. Potem przez dwa lata był 
lekarzem Kas Chorych w Żorach, a następne dwa 
lata w Łazach (Zaolzie). W 1940 wysiedlony przez 
Niemców do Generalnej Guberni; w latach 1940-
46 lekarz w Ośrodku Zdrowia w Radłowie, pow. 
Brzesko; od 1946 lekarz w Mysłowicach, długo-
letni pracownik Miejskiej Przychodni Obwodowej 
i ZOZ w tym mieście. JD

WOŁOWICZ PIOTR, radny Rady Miasta od 6 
VI 1990 do 6 V 1994. um

WORSZTYNOWICZ ELŻBIETA, radny Rady 
Miasta od 1 VII 1994 do 19 VI 1998, od 3 XI 1998 
do 10 X 2002 i od 18 XI 2002 do 26 X 2006. um

WOWRA JAN, ur. 15 V 1881, Kryry, zm. 1949; 
mieszkaniec Rownia; członek POW Górnego 
Śląska; powstaniec śląski; działacz plebiscytowy; 
członek pierwszej Rady Nadzorczej Banku Ludo-
wego w Żorach; znany w okolicy stolarz i kupiec; 
aresztowany wraz z żoną i córkami i przekazany 
do obozu dla wysiedlonych Polaków Polenlager 
nr 128 w Zawiści, a następnie przesłany do obo-
zu w Orzeszu, skąd w czasie zbliżania się frontu 
uciekł i ukrywał się do czasu wyzwolenia. JD

WOWRA KAROL ROMAN, ur. 28 II 1918, 
Żory, zm. ?; mieszkaniec Żor; syn Franciszka 
i Marii z d. Pławecka. Wstąpił ochotniczo do woj-

ska, do 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach 
i ukończył szkołę podoficerską. 24 IV 1939 prze-
niesiony do 2 Pułku Szwoleżerów w Stargardzie 
Szczecińskim i z tym właśnie pułkiem brał udział 
w wojnie obronnej. Ciężko ranny pod Grudzią-
dzem, dostał się 8 IX 1939 do niewoli niemieckiej. 
Przebywał trzy miesiące w Szpitalu Polowym dla 
jeńców polskich, następnie przekazany do Stalagu 
Gross-Born oraz Stalagu II B Honerwerten – nr 
jeńca 11665. JD

WOWRA MARTA, ur. 6 VIII 1885, Rowień, 
1954, zm. 29 IV 1991; żona Jana Wowry. Razem 
z dwiema córkami: Marią ur. 9 VI 1906, prowadzą-
cą ojcowski sklepik w Rowniu oraz zamężną Salo-
meą Sobik z niespełna 11-letnim synem Jankiem, 
zostali w 1942 wysiedleni do obozu dla Polaków 
Polenlager nr 128 w Zawiści, a potem w Orze-
szu. Córka Anna oraz synowie Brunon i Roman 
zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Nie-
miec. Po roku córka Salomea z synem zostali 
zwolnieni z obozu, natomiast Marta z córką Ma-
rią zostały przeniesione do Polenlagru w Czecho-
wicach, gdzie w I 1945 zastała je decyzja o ewa-
kuacji. Uczestniczyły w „marszu śmierci” i przez 
Żory dotarły na postój do folwarku Żwaka. Miesz-
kające tam znajome Marta Major i Emilia Tomec-
ka ukryły je, a po kilku dniach umieściły na tere-
nie pobliskich Szczejkowic, gdzie doczekały wy-
zwolenia. Po wojnie córka Maria podjęła pracę 
w gotartowickiej Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska”. Później przeniosła się do pracy 
w administracji Odlewni Żeliwa w Żorach. Stam-
tąd przeszła na emeryturę i pracowała jeszcze w fi-
lii biblioteki w Rowniu. JD

WOWRA STANISŁAW, ur. 7 VII 1925, Osi-
ny, zm. ?; mieszkaniec Żor. Wstąpił do Polskich 
Sił Zbrojnych 28 IX 1944; żołnierz 10 Kompa-
nii Motorowej Saperów w 2 Korpusie Polskim. 
Walczył o Bolonię. Odznaczony Italy Star i Star 
1939-1945. Do kraju powrócił z Wielkiej Brytanii 
w 1947. JD

WOWRECZKO FRANCISZEK, ur. 25 IX 
1919, Rogoźna, zm.?; mieszkaniec Rownia. Wstą-
pił do Polskich Sił Zbrojnych 26 X 1943; żołnierz 
Batalionu Strzelców Podhalańskich w 1 Dywizji 
Pancernej gen. Maczka. W kampanii na zachodzie 
walczył o Axel, Bredę i Wilhelmshaven. Odzna-
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czony Star 1939-1945 i War Medal 1939-1945. Do 
kraju powrócił z Wielkiej Brytanii w 1946. JD

WOŹNICA BARBARA, dyrektor Przedszkola 
nr 10 w latach 1991-96. um

WOŹNICA PIOTR, mieszkaniec Żor; areszto-
wany w pierwszych dniach okupacji niemieckiej 
i osadzony w obozie koncentracyjnym. Nieznana 
jest nazwa obozu i brak dokładniejszych informa-
cji o losach tego więźnia. JD

WÓJTOWIE, konsekwencją lokacji miasta prze-
prowadzonej w 1272 stało się ukształtowanie 
władz miejskich, na czele których stanęli wójtowie 
będący także przedstawicielami władzy książęcej. 
Pierwszy wójt musiał się pojawić wkrótce po akcie 
lokacji miasta. Niemniej jednak pierwszego wój-
ta znanego ze źródeł pisanych poznajemy z do-
kumentów z lat 1303 i 1306. Miał na imię Fryde-
ryk. W siedem lat później pojawia się kolejny wójt 
o imieniu Ekbert. Obaj byli znacznymi urzędni-
kami książąt Przemysła, a następnie Leszka. Fry-
deryk przestał sprawować swój urząd przed 1313. 
Nie można wykluczyć, że był pierwszym lub dru-
gim wójtem w dziejach miasta Żory. MW

WÓJTOWIE I BURMISTRZOWIE ŻOR-
SCY, okres od średniowiecza do XVII w. – wój-
towie: 1303 – Fryderyk, 1313 – Ekbert, od 1720 
– Eliasz Fesser, Ignacy Bromboszcz (rzeźnik), 
Adam Zygmunt Bitek (piekarz), Jan Franciszek 
Pillar (ławnik), Wenzel Langfort (mydlarz), Mar-
cun Lipiński (organista), Walenty Strzelecki, We-
nzel Witaszek (piekarz), Marcin Bargiel, Józef  Fes-
ser (włókiennik), Jan Kania (piekarz); burmistrzo-
wie: Caspar Jaretius (1630), Senatoren Frystecki, 
Hallatsch, Link, Scholz, Winkler.
XVIII i XIX w.: po zakończeniu wojny śląskiej 
Franz Zaitz był ostatnim wybieranym burmi-
strzem. Od 1763 burmistrzami mianowano prze-
ważnie oficerów niemieckich. W latach 1840-85 
burmistrzami wybierano podczas głosowań Rady 
Miejskiej tych, których zatwierdzał Urząd Cesarski 

w Opolu, po uprzednim zdaniu przez nich egza-
minu. W tych latach burmistrzami byli: Mortiz Ka-
czinski, Johann Lipiński, Ludwik von Pelchrzim, 
Eduard Stefkę, Mikołaj Szaboń, Josef  Szystko-
witz, Braxator, Fredrich Wilhelm Tarnogrocki, 
Ilorder, Johan Josef  Majorkę, Franz Neriich, Igna-
cy Grygeracki.
Po I wojnie światowej funkcję burmistrza Żor peł-
nili: 1906-19 – dr Reichel (rezygnacja w XI 1919 
pod koniec drugiej kadencji), XI 1919-XII 1919 
– dr Hering, p.o. burmistrza, I 1919 – dr Edward 
Tautz (odwołany przez polskie władze w 1923), 
1923-24 – Bonifacy Bałdyk (burmistrz komisa-
ryczny do nowych wyborów), 1924-37 – Adam 
Rostek (burmistrz z konkursu), 1937-39 – Flo-
rian Leśnik (powołany przez Radę Miejską).
Burmistrzowie, Komendanci, Przewodniczą-
cy MRN, Naczelnicy, Prezydenci w Żorach po 
1945: 24 III 1945 – Komendantura Miasta: mjr 
Kochan, mjr Alejew, kpt. Zdanowski, 26 III 1945 
– burmistrz Adam Synoradzki, 5 IV-1 X 1945 – 
burmistrz Antoni Zawisza (decyzją Urzędu Ślą-
skiego przeniesiony na stanowisko burmistrza 
Tarnowskich Gór), 1 X-10 X 1945 – p.o. bur-
mistrza Augustyn Kotas, 31 I 1946 – burmistrz, 
następnie przewodniczący Miejskiej Rady Naro-
dowej (rezygnacja ze stanowiska), 31 VII 1951-
27 III 1954 – przewodniczący MRN Emil To-
mecki, przewodniczący Prezydium MRN (rezy-
gnacja), 27 III 1954-15 XII 1954 – przewodni-
czący Prezydium MRN Julian Stanek (rezygna-
cja ze względu na stan zdrowia), 18 XII 1954-14 
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I 1955 – przewodniczący Prezydium MRN An-
toni Waśniewski, 16 II 1955-22 II 1965 – prze-
wodniczący Prezydium MRN Marian Burkot, 22 
II 1965–11 VI 1965 – z-ca przewodniczącego 
MRN Franciszek Pniak, 11 VI 1965-2 IV 1968 – 
przewodniczący Prezydium MRN Jan Cimała, 1 
IV 1968-31 V 1975 – przewodniczący Prezydium 
MRN Tadeusz Krzemiński, 1 VI 1975-IX 1977 
– Zenon Wujek (naczelnik), 1 X 1977-X 1989 
– Naczelnik Miasta Żory, prezydent Grzegorz 
Utrata (renta), 13 II 1990-31 VIII 1990 – prezy-
dent Maria Pałuchowska, 13 VI 1990-31 X 1991 
– prezydent Jan Huzarewicz, 12 XI 1991 – pre-
zydent Zygmunt Łukaszczyk, 3 XI 1998 – Wal-
demar Socha. MW

WRÓBEL JÓZEF, radny Rady Miasta od 6 
VI 1990 do 6 V 1994 i od 1 VII 1994 do 19 VI 
1998. um

WRÓBEL KAROLINA, ur. 1983, Żory; grafik; 
studentka V roku Grafiki na Uniwersytecie Ślą-
skim. Mieszka i tworzy w Żorach. Zajmuje się 
grafiką projektową, warsztatową i malarstwem. 
Uczestniczka Międzynarodowych Plenerów Ma-
larskich w Żorach. Nagrodzona Srebrnym pa-
smem na Międzynarodowym Konkursie Pla-
stycznym „Bohunova planeta”. TG

WRÓBEL LUDWIK, ur. 28 IX 1945, Żory; lau-
reat Nagrody Miejskiej → Phoenix Sariensis za 
2008. Jest zdobywcą tytułu Ślązak Roku 2008 oraz 
laureatem nagrody głównej XVIII konkursu „Po 
naszymu, czyli po śląsku”. Na co dzień kierownik 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Osiny”. Wraz 
z nim otrzymał w 2004 Puchar Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi za wieloletni wkład w popularyza-
cję folkloru, w 2006 Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego oraz nagrodę „Srebrne Asy Polsatu” 
TV Polsat. Wspólnie z zespołem „Osiny” prowa-
dzi zajęcia regionalizmu dla dzieci z żorskich szkół. 
Jest także aktywnym działaczem Stowarzyszenia 
Na Rzecz Pomocy Dzieciom Żorskiego Stowarzy-
szenia Edukacyjno-Kulturalnego. TG

WRÓBEL MARIAN, z-ca komendanta Straży 
Miejskiej od 1 VIII 1992 do 24 XII 1997. um

WRZESZCZ JERZY, mieszczanin żorski; czło-
nek rady miejskiej. Pełnił urząd burmistrza zapew-

ne po odejściu ze stanowiska jego poprzednika 
Piotra Winklera. Jako burmistrz jest poświadczony 
pod 1654. Swój urząd pełnił dość krótko i zapewne 
najpóźniej do ok. 1660. MW

WSPÓLNA PASJA, Zakład Aktywności Zawodo-
wej, który od 1 X 2009 działa w dzielnicy Rój przy 
ul. Bażanciej. Projektantką budynku jest Beata Ku-
śmirowska. Funkcjonalny obiekt dostosowany jest 
do osób niepełnosprawnych. Zakład zatrudnia 40 
niepełnosprawnych w działach ogrodniczym i ga-
stronomicznym. Dyrektorem zakładu jest Jerzy 
Krótki. LB

WUJEK ZENON, ur. 3 IX 1927, Katowice, zm. 
23 VII 2005; architekt; naczelnik Żor; syn Antonie-
go i Anny z d. Mendlik. Szkołę podstawową i Li-
ceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 
ukończył w Katowicach. W latach 1950-54 studio-
wał w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Szczecinie, 
pracując równocześnie przez ostatnie trzy seme-
stry jako młodszy asystent. W 1956 ukończył drugi 
stopień studiów na Politechnice Krakowskiej, uzy-
skując tytuł magistra inżyniera architekta. Po ukoń-
czeniu studiów pracował w Biurze Projektów Gór-
niczych w Katowicach na stanowisku starszego 
projektanta i kierownika zespołu. W 1957 ożenił 
się z Jadwigą Wypiór i przeszedł do pracy w ów-
czesnych radach narodowych, zajmując stanowisko 
Architekta Miejskiego w Prezydium MRN w Ryb-
niku w latach 1957-69, a następnie to samo sta-
nowisko w Powiatowej Radzie w Wodzisławiu Śl. 
w latach 1969-72. Pod koniec 1972 wrócił do pra-
cy w Rybniku i w I 1973 został powołany na funk-
cję zastępcy Naczelnika Miasta Rybnika, którą peł-
nił do końca V 1975. Po likwidacji powiatów, 1 VI 
1975 powołano go na stanowisko Naczelnika Mia-
sta Żory, co potwierdziła wyborem MRN uchwałą 
z 19 VI tego roku. Kierował miastem do IX 1977. 
W tym czasie trwała już intensywna rozbudowa 
Żor. Powstawały nowe osiedla i projektowano dal-
sze kompleksy infrastruktury miejskiej. W II 1977 
w trakcie korekty granic administracyjnych, ów-
czesna gmina Suszec została włączona do miasta 
Żory. Powstała wtedy jednostka administracyjna 
zwana Miastem i Gminą Żory, a Zenon Wujek był 
jej pierwszym naczelnikiem. Odszedł z tego stano-
wiska 30 IX 1977, wracając do pracy projektowej 
(starszy projektant, a później kierownik pracowni) 
w Miastoprojekcie Gliwice. Pracował tam do 1989, 
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przechodząc pod koniec tego roku na emeryturę. 
Mieszkał w Rybniku. JD

WYGODA, rejon Żor przy ul. Rybnickiej. Powstał 
on w 1788 jako kolonia fryderycjańska z 9 osad-
nikami niemieckimi. W 1910 Wygoda liczyła 89 
mieszkańców (A. Mrowiec, 1962). Nazwa kultu-
rowa: w XVI w. pan na Folwarkach Larisch wybu-
dował tam zajazd dla „wygody” podróżnych. MW

WYLEŻOŁÓWKA, nieduże wzniesienie w Roju. 
Nazwa dzierżawcza od nazwiska właściciela Wyle-
żoł. MW

WYROBEK ADOLF, przewodniczący MRN od 
IV do IX 1945. JD

WYROBEK JÓZEF, ur. 20 I 1892, Rydułto-
wice, pow. pszczyński, zm. 17 X 1975; mieszka-
niec Żor od 1904; inicjator powstania Towarzy-
stwa Śpiewaczego „Feniks”; założyciel Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1906 ukończył 
szkołę podstawową i od tego roku rozpoczął na-
ukę zawodu formierza w „Hucie Pawła”. W la-
tach pracy w hucie prowadził agenturę wydawnic-
twa „Katolik” z Bytomia. Rozprowadzał nie tylko 
prasę, ale i polskie kalendarze oraz zeszytowe po-
wieści. W latach 1909-11 pracował w hucie „Si-

lesia” w Rybniku-Paruszowcu. W 1911 rozpoczął 
pracę w kopalni „Chwałowice”. Za udział w straj-
ku został zwolniony z pracy i po wielu staraniach 
znalazł pracę w kopalni „Dębieńsko”. Tu praco-
wał do 1 VIII 1914. W IV 1912 założył w Żo-
rach Towarzystwo Górnośląskiej Młodzieży Lu-
dowej, a 24 VI tego roku powstało z jego inicja-
tywy Towarzystwo Śpiewacze „Feniks”, które wy-
brało go pierwszym prezesem. W 1913 z inicja-
tywy Towarzystwa Czytelni Ludowych utworzył 
w domu rodziców polską bibliotekę, która prze-
trwała do 1922.
W okresie I wojny światowej został powoła-
ny do armii niemieckiej. Walczył na frontach we 
Francji, Serbii i Macedonii. W VI 1917 został 
zwolniony z wojska niemieckiego i do końca woj-
ny pracował w kopalni „Dębieńsko”. 28 VI 1918 
reaktywował działalność Towarzystwa Śpiewacze-
go „Feniks”. W tym samym roku zawarł związek 
małżeński z Akwiliną, aktywną członkinią tego 
Towarzystwa. W XII 1918 wszedł w skład Pol-
skiej Rady Ludowej jako sekretarz. W tym samym 
okresie brał udział w obradach Sejmu Dzielnico-
wego w Poznaniu jako poseł z Żor. Pod koniec 
1918 otworzył pierwszą w Żorach polską księ-
garnię, która mieściła się w rynku. 23 II 1919 Jó-
zef  Wyrobek został zaprzysiężony w POW. Po-
wierzono mu funkcję komendanta Żor i okolicy. 
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20 VIII 1919 za swoją działalność został aresz-
towany przez Grentzschutz i osadzony w więzie-
niu w Żorach, a potem w Raciborzu. Na procesie 
30 IX 1919 otrzymał wyrok 6 miesięcy więzienia. 
1 XI, po odbyciu 73 dni kary, na mocy amnestii 
został zwolniony i powrócił do Żor. 28 III 1920 
założył w Żorach gniazdo Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”. Został wybrany pierwszym 
prezesem towarzystwa.
Od pierwszych dni trwania III powstania ślą-
skiego pełnił funkcję komendanta placu na mia-
sto Żory. 4 VII 1922 w imieniu społeczeństwa 
żorskiego witał na rynku gen. St. Szeptyckiego, 
Wojciecha Kofrantego i Józefa Rymera, którzy 
w imieniu władz polskich symbolicznie połączyli 
Żory z Macierzą. W latach międzywojennych nie 
zaprzestał społecznej działalności. Gdy w 1927 
utworzono pierwszą Spółdzielnię Oszczędnościo-
wo-Pożyczkową, został mianowany dyrektorem 
Zarządu Spółdzielni, która przyjęła nazwę Bank 
Ludowy w Żorach. Po wybuchu II wojny świato-
wej, w obawie przed spodziewanymi represjami ze 
strony hitlerowców, uszedł z Żor i całą okupację 
przeżył na tułaczce. Po wojnie wrócił do Żor i 5 
VIII 1945 reaktywował działalność Banku Spół-
dzielczego, w którym ponownie został wybra-
ny prezesem. Pełnił tę funkcję do czasu przejścia 
na emeryturę w 1962. JD

WYROBEK TADEUSZ, syn Adolfa; harcerz od 
1933; związany z II Drużyną im. F. Żwirki w Żo-
rach; uczestnik Pogotowia Wojennego Harcerzy; 
aktywny przy budowie fortyfikacji i w służbie pa-
trolowej; członek ZWZ-AK jako łącznik pomię-
dzy placówką w Żorach i Suszcu; po wojnie na-
uczyciel przedmiotów zawodowych w miejscowej 
Zasadniczej Szkole Zawodowej. Za ofiarną służbę 
Ojczyźnie oraz mężną walkę z okupantem pod-
czas II wojny światowej Rada Naczelna ZHP od-
znaczyła go Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą 
i Mieczami. JD

WYROBEK-KACZMARCZYK BARBARA, 
ur. 3 XII 1933, Żory; córka Józefa i Akwiliny; 

radna Żor; współzałożycielka TMMŻ. Wyra-
stała w atmosferze polskości i patriotyzmu jako 
córka rodziny o tradycjach powstańczych i spo-
łecznikowskich. Od najmłodszych lat aktyw-
na harcerka – założycielka drużyny i drużynowa 
w Rowniu. Po zdaniu matury w miejscowym LO 
w 1952 podjęła pracę w Szpitalu Miejskim w Żo-
rach. W latach 60. ubiegłego wieku studiowała 
zaocznie, uzyskując tytuł mgr. ekonomii i prze-
niosła się do pracy w żorskim PSS-ie. Tam prze-
szła wszystkie szczeble hierarchii zawodowej 
na stanowiskach kierowniczych, aż do naczel-
nego prezesa. Kierując spółdzielnią przez wiele 
lat, umiejętnie pokonywała trudne uwarunkowa-
nia rozwoju sieci i zaspokajania potrzeb zaopa-
trzeniowych rozwijającego się miasta. Przez cały 
czas pracy zawodowej brała czynny udział w ży-
ciu społecznym miasta. Wieloletnia radna MRN 
w Żorach, sekretarz Towarzystwa Śpiewacze-
go „Feniks”, przewodnicząca ruchu kobiecego. 
W 1981 przeszła na emeryturę. Aktualnie dzia-
łaczka Związku Emerytów i Rencistów. JD

WYROBEK-KORŻAK KATARZYNA, ur. 5 
IV 1972, Knurów; dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Żorach od roku szkolnego 2007/08; wi-
cedyrektor Gimnazjum nr 2 w Żorach w latach 
2005/06 i 2006/07. Osiągnięcia: członek Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowni-
czej Oświaty (OSKKO) – realizuje zadania uzna-
ne przez jego członków za ważne dla środowiska 
oświatowego, ulepszające funkcjonowanie syste-
mu edukacji oraz konsultuje projekty aktów praw-
nych, przedłożone mu przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, uczestniczy w badaniach ankie-
towych dla OSKKO, szkoleniach organizowanych 
przez OSKKO wspólnie z ośrodkiem szkolenio-
wym Instytutu Badań w Oświacie, uczestniczy 
w Kongresie Dyrektorów, Akademii Zarządzania 
– dwie strony medalu. Jest instruktorem w dzie-
dzinie nauczania aktywnych metod edukacji śro-
dowiskowej w ramach Polsko-Amerykańskiego 
Programu Edukacji Ekologicznej oraz instrukto-
rem preorientacji zawodowej z elementami przed-

W
Józef WyrobekAdolf Wyrobek
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W
siębiorczości. Posiada doświadczenie w koordy-
nowaniu europejskich i transgranicznych projek-
tów ogólnoszkolnych. Szkoła Podstawowa nr 3 
w Żorach brała udział w europejskim programie 
Szkoła Promująca Zdrowie i uzyskała Certyfikat 
Krajowy jako 5 szkoła w województwie śląskim. 
Certyfikat został wręczony Katarzynie Wyrobek-
Korżak na uroczystości w MEN przez minister 
edukacji Katarzynę Hall. Dyrektor miał okazję 
zaprezentowania osiągnięć szkoły jako jednost-
ki organizacyjnej miasta Żory Ukończyła 2-dnio-
we szkolenia zorganizowane przez Regionalny 
Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 
w Katowicach „Jak przygotować się do realizacji 
projektu EFS”. Pozyskała pracownię interneto-
wą w ramach programu „Pracownie komputero-
we dla szkół platformy IBM PC” współfinanso-
wanego przez Europejski Fundusz Społeczny. bw

WYRWAS EMA, ur. 1908, zm. 1994; wielolet-
nia położna żorska; organizatorka służby położ-
niczej w Żorach po wojnie; córka Józefa i Fran-

ciszki Folwarczny; absolwentka Państwowej 
Szkoły Położnych we Lwowie. W 1938 rozpo-
częła pracę w Żorach, będąc jedną z pierwszych 
położnych rejonowych. Przed wojną była lekko-
atletką, członkinią Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokół”. Po wojnie organizatorka służby po-
łożniczej na terenie miasta i okolicznych wiosek. 
W pracy zawodowej wyróżniało ją poświęcenie, 
obowiązkowość i ofiarność, przez co zdobyła 
wdzięczność pacjentek i uznanie przełożonych. 
Wielokrotnie wyróżniana odznaką Za wzorową 
pracę w służbie zdrowia w 1973. Uchwałą Prezy-
dium MRN w 1983 wpisana do Księgi Ludzi Za-
służonych Miasta Żory. BK

WYZNANIA I KOŚCIOŁY CHRZEŚCI-
JAŃSKIE, oprócz parafii wyznania rzymsko 
– katolickiego i ewangelicko – augsburskiego 
w Żorach znajdują się zbory i kościoły następu-
jących wyznań chrześcijańskich: Kościół Zielo-
noświątkowy, Nowoapostolski Kościół w Pol-
sce, Kościół Dnia Sobotniego, Kościół Wolnych 

Ema Wyrwas Kościół ZielonoświątkowyKościół Nowoapostolski

Mogiła poległych żołnierzy czechosłowackich i radzieckich przy ul. Rybnickiej. Ciała ekshumowano na początku lat 50 XX wieku
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Chrześcijan, Kościół Adwentystów Dnia Siód-
mego, Świadkowie Jehowy. TG

WYZWOLENIE ŻOR, 24 III 1945 żołnierze 
1 Czechosłowackiej Brygady Pancernej pod do-
wództwem mjr. Vladimira Janko wspólnie z od-
działami 38 armii gen. płk. Kiriłła Moskalenki 
(4 Front Ukraiński) wyzwolili miasto w ramach 
operacji morawsko-ostrawskiej. Uzupełniwszy 
straty, poniesione w operacji dukielsko-preszow-
skiej (IX-X 1944) 1 Brygada Pancerna została 
w drugiej dekadzie III 1945 przerzucona ze sło-
wackiego miasteczka Kieżmark w pas działania 
38 armii, żeby wspólnie z oddziałami radziecki-
mi walczyć o wyzwolenie polskiego Śląska i Ślą-
ska czeskiego. Pierwszy bój żołnierze czechosło-
waccy stoczyli o silnie umocnione Żory.
Na początku ostatniej dekady marca wojska 
południowego zgrupowania uderzeniowego 1 
Frontu Ukraińskiego rozpoczęły drugi etap ope-
racji opolskiej, której celem było rozbicie raci-
borskiego zgrupowania wojsk niemieckich, osła-
niających od północy przemysłowe zagłębie Mo-
rawskiej Ostrawy, wyzwolenie południowo-za-
chodnich obszarów Śląska Opolskiego i Górne-
go oraz Śląska Cieszyńskiego. Wspólnie z woj-
skami 1 Frontu Ukraińskiego marsz. Iwana Ko-
niewa na Morawską Ostrawę uderzyły od wscho-

du 1 Armia Gwardii i 38 Armia 4 Frontu Ukra-
ińskiego gen. armii Andrieja Jeremienki. Niem-
cy przygotowali miasto do długotrwałej obro-
ny. Żory, obok Raciborza, Rybnika i Pszczyny, 
stanowiły jedno z głównych ogniw niemieckie-
go systemu obronnego, osłaniającego Moraw-
ską Ostrawę od północy i północnego wschodu. 
Najsilniej zostały umocnione wschodnie przed-
pola miasta, gdzie biegły ciągłe linie transzei, 
pola minowe, zasieki z drutu kolczastego i schro-
ny. Wszystkie kierunki dogodne do działania 
czołgów pokryto gęstą siecią ogni przeciwpan-
cernych i zaporami przeciwczołgowymi. Miasta 
i okolicznego terenu broniły jednostki 68 Nie-
mieckiej Dywizji Piechoty, wzmocnione czołga-
mi i działami pancernymi. 24 III rozpoczęły na-
tarcie związki 38 Armii i walcząca w jej składzie 
1 Czechosłowacka Brygada Pancerna, wykonu-
jąc główne uderzenie w kierunku na Żory-Wo-
dzisław. Miasto atakowały: 2 Dywizja Powietrz-
nodesantowa Gwardii płk. Stiepana Czerne-
go, wspierana przez pododdziały 2 Czechosło-
wackiego Batalionu Czołgów oraz 351 Dywizja 
Piechoty gen. mjr. Ilji Dudariewa wspólnie z 1 
batalionem czołgów Czechosłowackiej Bryga-
dy Pancernej. Natomiast 3 batalion tej brygady, 
który początkowo znajdował się w drugim rzu-
cie, po wprowadzeniu do walki wymanewrował 

Wizyta weteranów czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Pancernej w Żorach w 2005
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miasto i uderzył na nie od północy, po czym ok. 
godz. 18.00, rozwijając natarcie na południe, do-
tarł do silnie bronionej osady Rogoźna, odcina-
jąc tym samym nieprzyjacielskiemu garnizonowi 
drogi odwrotu z Żor na zachód. Dzięki wspólne-
mu wysiłkowi żołnierzy czechosłowackich i od-
działów radzieckich miasto wkrótce zostało wy-
zwolone. 1 Brygada Pancerna straciła w tej walce 
7 czołgów (5 uszkodzonych i 2 zniszczone) oraz 
41 żołnierzy i oficerów, w tym 12 zabitych. Straty 
zadane nieprzyjacielowi przez żołnierzy czecho-
słowackich były znacznie wyższe: 67 zabitych, 
26 wziętych do niewoli, bateria artylerii, 10 ka-
rabinów maszynowych oraz wiele innego uzbro-
jenia i sprzętu bojowego. W wyniku działań wo-
jennych spłonęło lub legło w gruzach około 55-
65% zabudowań miasta. JD

Y
 

YACHT KLUB „JASTRZĄB”, komandor klu-
bu: Marian Bobrzyk, sekretarz: Stanisław Nie-
miec, skarbnik: Marek Stańko, Komisja Rewi-
zyjna: Marian Stanieczko, Radosław Bobrzyk, 
Adam Jochmek. Cele: organizacja wypoczynku 
oraz imprez sportowych, prowadzenie działalno-
ści szkoleniowej, podejmowanie działań na rzecz 
ochrony środowiska, zrzeszanie osób uprawiają-
cych żeglarstwo, czuwanie nad zachowaniem na-
leżytego poziomu moralnego i wychowawczego 
wśród żeglarzy i działaczy, organizowanie zawo-
dów i imprez żeglarskich, również dla osób nie-
będących członkami klubu, organizowanie szko-
leń sportowych i technicznych kadr żeglarskich, 
kontrolowanie przestrzegania przez swoich 
członków zasad bezpieczeństwa żeglugi, inicjo-
wanie i podejmowanie, z zachowaniem obowią-
zujących w danym przedmiocie przepisów, innej 
działalności zmierzającej do realizacji swych ce-
lów i zadań oraz opracowywanie planów działal-
ności żeglarskiej, współpraca z innymi klubami, 
organizacjami lub instytucjami, zarządzanie wła-
snym i powierzonym sprzętem, obiektami i urzą-
dzeniami służącymi żeglarstwu.
Yacht Klub „Jastrząb” posiada jeden jacht kabi-
nowy typu Twister, małą łódź wiosłową oraz do-
mek kempingowy na terenie Stanicy Żeglarskiej 

„Tajty” Śląskiego Okręgowego Związku Żeglar-
skiego w Wilkasach.  um, iw

YATENGA, projekt „Muzeum Yatenga – 
Spotkania Kultur Świata” stanowi część dzia-
łań Muzeum Miejskiego w Żorach, które dąży 
do stworzenia nowoczesnego centrum muzeal-
nego w oparciu o zbiory Działu Historii i Kul-

tury Regionu oraz Działu Kultur Pozaeuropej-
skich. Dla tych ostatnich przewidziano budo-
wę wyjątkowej pod względem architektonicz-
no-ekologicznym siedziby „Yatenga”, która bę-
dzie gromadzić zbiory nie tylko z terenów Afry-
ki, ale również obiekty szeroko opisujące kul-
tury pozaeuropejskie. Projekt zakłada realiza-
cję nietypowego, innowacyjnego pomysłu archi-
tektonicznego, zarówno od strony jego warszta-
tu, jak i wymiaru technologicznego, interdyscy-
plinarną koherentność działań (łączących dzia-
łania skierowane do wszystkich grup odbiorców, 
bez względu na wiek i sposób organizacji z mak-
symalnym wykorzystaniem potencjału meryto-
rycznego i nowoczesnych metod organizacji).
Etymologia nazwy. Nazwa projektu nawiązuje 
w sposób bezpośredni do doświadczeń nauko-
wo-badawczych Muzeum Miejskiego (prowa-
dzone od 2001 na terenach Afryki Zachodniej 
badania, trzecie pod względem wielkości zbio-
ry afrykanistyczne w kraju). „Yatenga” to jedno 
z królestw Mossi, grupy etnicznej zamieszkują-
cej na terytorium Burkiny Faso. Etymologicz-
nie nazwa składa się z dwóch członów, z któ-
rych jeden „Yadega” to imię władcy, drugi „ten-
ga” – oznacza ziemię. „Yatenga” to zatem ziemia 
Yadegi. Władca Yatengi – Naaba Kiba – udzie-
lił zgody na wykorzystanie nazwy swojego króle-
stwa oraz zaaprobował dążenia autorów projek-
tu (L. Buchalik, K. Podyma, M.M. Kołakowski).
Opis warstwy ideologicznej. Projekt „Muzeum 
Yatenga – Spotkania Kultur Świata” jest unika-
towy pod względem architektury i zadań, w któ-
rym te dwa elementy wzajemnie się uzupełniają 
i współdziałają w oparciu o wiedzę kulturową, 



 445

Z
Andrzej Zabiegliński

doświadczenia współczesnej antropologii oraz 
szeroko pojętej nauki. „Yatenga” jest przykła-
dem nowoczesnego sposobu patrzenia na dzia-
łania muzealno-naukowo-edukacyjne na różnych 
poziomach, przez co stwarza odbiorcy możliwość 
bardzo komfortowego ich odbioru oraz kontakt 
z nauką za pomocą różnych zmysłów (wzrok, 
słuch, węch, dotyk). Obszar działania „Yatengi” 
nie zamyka się w wąskich ramach prowadzonej 
działalności muzealnej (wyznaczanej przez prio-
rytety: wystawienniczy, edukacyjny, wydawniczy, 
naukowo-badawczy). W tym przypadku dochodzi 
do połączenia wszystkich środków oddziaływa-
nia, zróżnicowanych pod względem technologicz-
no-metodologicznym, współdziałających w celu 
uzyskania najbardziej nowoczesnego podejścia 
do koncepcji poznania świata. „Yatenga” po-
przez swoje bogactwo oddziaływań zamkniętych 
na niewielkiej powierzchni ma wymiar nie tylko 
edukacyjno-poznawczy, ale również rekreacyjny, 
jest miejscem noclegu, spotkaniem z literaturą, 
muzyką i kuchnią świata, a także placem zabaw.
Opis warstwy architektonicznej. „Yatenga” to 
działanie prekursorskie w skali światowej archi-
tektury muzealnej. W założeniach łączy działania 
promujące kulturę z działaniami edukacyjno-pro-
mocyjnymi w zakresie ochrony środowiska oraz 
ekologicznego sposobu życia. „Yatenga” łączy wy-
jątkową i oryginalną formę przestrzenną z ekolo-
gicznym nurtem architektury, dla której podstawą 
są materiały naturalne. Projekt wychodzi od mak-
symalnie ekologicznego wymiaru architektonicz-
nego, zakładając powstanie jednej z największych 
i najciekawszych na świecie realizacji stosujących 
techniki alternatywne (low-tech), czyli glinę, sło-
mę i materiały naturalne i recyklingowane. KP

Z
 

ZABIEGLIŃSKI ANDRZEJ RYSZARD, 
ur.  9 II 1957, Piekary Śląskie; wiceprezes i czło-

nek Zarządu → Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.; prezes → Żorskiej Izby Go-
spodarczej; absolwent Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie na Wydziale Geodezji Górniczej; 
geodeta. W latach 1988-92 pracował jako Głów-
ny Inżynier Mierniczo-Geologiczny w kopalni 
„Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju. W latach 1989-
92 przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Żorach; wiceprezydent mia-
sta Żory w okresie V 1992-XI 1998; radny trzech 
kadencji Rady Miasta w latach 1990-2000. Pełnił 
m.in. funkcje przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej, przewodniczącego Komisji Budżetu i Fi-
nansów, przewodniczącego Komisji Majątkowej. 
W latach 1992-2003 był delegatem miasta Żory 
do Związku Miast Polskich, gdzie w okresie 1998-
2003 był członkiem Zarządu ZMP i skarbnikiem 
Związku. W latach 1998-2004 w Urzędzie Miesz-
kalnictwa i Rozwoju Miast był członkiem Pań-
stwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień 
i Licencji Zawodowych w Podkomisji ds. Pośred-
nictwa w Obrocie Nieruchomościami. Członek 
Państwowej rady Nieruchomości w latach 1999-
2003. Od XI 1997 jako wiceprezes Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A doprowa-
dził do utworzenia i pełnego zagospodarowania 
w mieście terenów o specjalnym statusie ekono-
micznym w ramach KSSE, tzw. Pól Warszowice 
i Wygoda, co pozwoliło na utworzenie w mieście 
nie tylko nowych miejsc pracy, ale spowodowało, 
dzięki firmom o nowoczesnym profilu produk-
cji, zmianę struktury zatrudnienia. Od 1999 jest 
prezesem Zarządu Żorskiej Izby Gospodarczej. 
W latach 2005-08 prezes ponadnarodowego part-
nerstwa w ramach projektu PIW EQUAL „Dy-
namizm i doświadczenie – wspólne sterowanie 
zmianą”, który ŻorIG realizowała wraz z partne-
rami z Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Od 2007 wi-
ceprezes i członek Zarządu KS Żory. Odznaczo-
ny Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Odzna-
ką Honorową Za Zasługi dla Woj. Śląskiego. W I 
2007 został laureatem Nagrody Miejskiej → Pho-
enix Sariensis za rok 2006. bw
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ZABYTKI MIEJSKIE, obiekty zabytkowe 
wpisane do rejestru zabytków „A” województwa 
śląskiego: 1) Pałac w Baranowicach, nr rejestru 
A/542/66, wpisany do rejestru 16 II 1966 → 
Zespół Pałacowo-Parkowy w Baranowicach; 2) 
Kościół parafialny pw. św. św. Apostołów Filipa 
i Jakuba, nr rejestru A/573/66, wpisany do re-
jestru 16 II 1966 → Kościół pw. św. św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba; 3) Plebania przy koście-
le pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba, nr reje-
stru A/575/66, wpisana do rejestru 16 II 1966 
→ parafia przy kościele pw. św. św. Apostołów 
Filipa i Jakuba; 4) Mury obronne, zachowane 
fragmentarycznie wzdłuż ul. Ogrodowej, ul. Mę-
czenników Oświęcimskich i ul. Nerlicha, nr reje-
stru A/574/66, wpisane do rejestru 16 II 1966 
→ fortyfikacje miejskie. 5) Układ urbanistycz-
ny miasta Żory. Granice ochrony obejmują ca-
łość zespołu urbanistycznego zamkniętego uli-
cami: Biskupa, Ogrodową, Męczenników Oświę-
cimskich, Nerlicha. Numer rejestru A/585/66, 
wpisany do rejestru 16 II 1966 → układ urba-
nistyczny miasta Żory. 6) Kaplica przydrożna 
w dzielnicy Rowień, nr rejestru A/601/66, wpi-
sana do rejestru 17 III 1966 → kapliczki 7) Pa-
łac w dzielnicy Rogoźna, nr rejestru A/155/94, 

wpisany do rejestru 23 XII 1994. 8) Zespół Za-
budowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
(kościół, plebania), nr rejestru A/98/03, wpisa-
ny do rejestru 7 XI 2003 → Kościół Ewange-
licko-Augsburski, plebania; 9) Miejski Ośrodek 
Kultury, nr rejestru A/169/06, wpisany do reje-
stru 20 II 2006 → Miejski Ośrodek Kultury; 10) 
Zespół zabudowy: budynek mieszkalny (willa), 
altana, ogród, ogrodzenie przy ul. Męczenników 
Oświęcimskich 32, nr rejestru A/171/06, wpi-
sany do rejestru 20 II 2006; 11) Gichta – daw-
na huta Waleska, nr rejestru A/599/66, wpisa-
na do rejestru 17 III 1966 → Gichta; 12) Budy-
nek mieszkalny z XIX w., ul. Rynek 12, nr reje-
stru A/576/66, wpisany do rejestru 16 II 1966; 
13) Budynek mieszkalny z XIX w., ul. Rynek 1, 
nr rejestru A/500/66, wpisany do rejestru 2 XI 
1966; 14) Budynek mieszkalny z XIX w., ul. Ry-
nek 23, nr rejestru A/577/66, wpisany do reje-
stru 16 II 1966; 15) Budynek mieszkalny z XIX 
w., ul. Szeroka 7, nr rejestru A/578/66, wpisany 
do rejestru 16 II 1966; 16) Budynek mieszkalny 
z XIX w., ul. Szeroka 14, nr rejestru A/580/66, 
wpisany do rejestru 16 II 1966; 17) Budynek 
mieszkalny z XIX w., ul. Szeroka 16, nr rejestru 
A/58/66, wpisany do rejestru 16 II 1966; 18) 
Budynek mieszkalny z XIX w., ul. Szeroka 20, 
nr rejestru A/582/66, wpisany do rejestru 16 II 
1966; 19) Budynek mieszkalny z poł. XVIII w., 
ul. Szeroka 7A, nr rejestru A/172/06, wpisany 
do rejestru 20 II 2006; 20) Budynek mieszkalny 
z XIX w., ul. Szeroka 8, nr rejestru A/173/06, 
wpisany do rejestru 20 II 2006; 21) Budynek 
mieszkalny z XIX w., ul. Bramkowa 1, nr rejestru 
A/583/66, wpisany do rejestru 16 II 1966; 22) 
Budynek mieszkalny z XIX w., ul. Dworcowa 1, 
nr rejestru A/584/66, wpisany do rejestru 16 II 
1966; 23) Budynek mieszkalny z XIX w., ul. Dol-
ne Przemieście 5, nr rejestru A/170/06, wpisany 
do rejestru 20 II 2006; 24) Budynek mieszkalny 
z XIX w., ul. Murarska 11, nr rejestru A/586/66, 
wpisany do rejestru 16 II 1966; 25) Budynek 
mieszkalny z XIX w., ul. Murarska 13, nr reje-
stru A/587/66, wpisany do rejestru 16 II 1966; 
26) Budynek mieszkalny z XIX w., ul. Murarska 
19A, nr rejestru A/588/66, wpisany do rejestru 
16 II 1966; 27) Budynek mieszkalny z XIX w., 
ul. Murarska 33, nr rejestru A/589/66, wpisany 
do rejestru 16 II 1966; 28) Budynek mieszkalny 
z XIX w., ul. Murarska 35, nr rejestru A/590/66, 
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wpisany do rejestru 16 II 1966; 29) Budynek 
mieszkalny z XIX w., ul. Murarska 37, nr reje-
stru A/591/66, wpisany do rejestru 16 II 1966; 
30) Budynek mieszkalny z ok. XIX w., ul. Szep-
tyckiego 6, nr rejestru A/592/66, wpisany do re-
jestru 16 II 1966; 31) Budynek mieszkalny z XIX 
w. w stylu klasycystycznym, ul. Szeptyckiego 9, 
nr rejestru A/593/66, wpisany do rejestru 16 II 
1966; 32) Budynek mieszkalny z XIX w. w stylu 
klasycystycznym, ul. Szeptyckiego 4, nr rejestru 
A/604/66, wpisany do rejestru 17 III 1966; 33) 
Budynek z XIX w., ul. Szeptyckiego 12, nr reje-
stru A/1547/94, wpisany do rejestru X 1994. LB

ZACHÓD, dzielnica miasta rozpościerająca się 
między →Śródmieściem, osiedlami Powstańców 
Śl. i Pawlikowskiego z jednej strony a →Rogoźną 
i → Rowniem – Folwarkami z drugiej. Stan ludno-
ści: 3543 (stan na 31 III 2010), Utworzona zosta-
ła w 2000 w ramach nowego podziału administra-
cyjnego miasta. Na jej terenie znajduje się głów-
nie zabudowa jednorodzinna, zarówno zwarta 
jak i rozproszona, pola uprawne, ale również te-
reny przemysłowe na Polu Wygoda →Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i terenach po 
dawnych zakładach Erg. TG

ZAĆMIENIE SŁOŃCA, zjawisko astrono-
miczne obserwowane w Żorach 11 VIII 1999. Od 

godziny 12.42 do 13.05 mieszkańcy miasta obser-
wowali, jak księżyc przesłania prawie całkowicie 
tarczę słoneczną. Na kilkanaście minut w mieście 
nastał półmrok przypominający wczesne godzi-
ny wieczorne. Następne zaćmienie będzie można 
obserwować w Żorach dopiero w 2135. TG

ZAIC ANTONI, ur. I 1726, Żory, zm. XII 1800, 
Żory; proboszcz żorski. Po uzyskaniu święceń 
w 1752 rozpoczął służbę duszpasterską w Brusz-
wicy k. Wiązowa. Od 1755 był kapelanem woj-
skowym w armii pruskiej. Podczas wojny sied-
mioletniej pełnił funkcję kapelana w twierdzy ny-
skiej. W V 1763 odbyły się wybory, które według 
nowych reguł miały wyłonić plebana żorskie-
go po śmierci plebana Schimonskiego. Mimo iż 
w pierwszych wyborach uzyskał większość, odby-
ły się ponowne wybory, które miał wygrać pleban 
woszczycki, Jan Krupski. Zasługi z czasów woj-
ny śląskiej miały wpływ na to, że władze Kame-
ry we Wrocławiu zadecydowały, iż ostatecznie ks. 
Zaic został plebanem żorskim (VII 1763). Nowy 
pleban musiał odbudować zrujnowane probo-
stwo, uporządkować zdziczały ogród oraz od-
budować zasypaną studnię. Zaic starał się odzy-
skać wszelkie przywileje, z których nie korzystał 
jego poprzednik (np. przywilej piwny). W koń-
cu lat 60. XVIII w. doszło do sporów z ówcze-
snym burmistrzem. Kwestia dotyczyła rozliczania 
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kasy kościelnej. Miasto także nie wywiązywało się 
ze swych powinności finansowych wobec parafii. 
Proboszcz Zaic przeprowadził wiele prac remon-
towych. Wzniósł nową stodołę dla parafii. Od-
budowę mocno nadwyrężonej wieży zakończono 
w 1789. Proboszcz był już wówczas w podeszłym 
wieku i nie miał siły, by kierować pracami. Pleban 
zmarł w miesiąc później, po ponad 37 latach pra-
cy duszpasterskiej w Żorach. MW

ZAIC FRANCISZEK, burmistrz żorski. Nie 
znamy jego pochodzenia, ale zapewne nie był 
Prusakiem, być może Czechem. Ustanowio-
no go po śmierci Jana Józefa Noski. Urząd za-
czął pełnić latem 1761. Nie na długo związał 
się z Żorami, ponieważ przestał tu pełnić urząd 
w pierwszych miesiącach 1763. Zastąpił go 
urzędnik pruski – Michał Ludwik Croisy-Ber-
nard – francuskiego pochodzenia (być może po-
tomek hugenockich emigrantów, którzy przyby-
wali do Prus i Brandenburgii od 1685). MW

ZAJĄC JÓZEF, ur. 6 II 1918, Baranowice, zm. 
?; mieszkaniec Kleszczowa. Wstąpił do Pol-
skich Sił Zbrojnych we Włoszech 7 X 1944; 
żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Wal-
czył o Bolonię. Odznaczony Italy Star i Star 
1939-1945. Do kraju powrócił z Wielkiej Bry-
tanii w 1947. JD

ZAJĄC STEFAN, ur. 2 IX 1925, Rogoźna, zm. 
?; wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech 
22 XII 1944; żołnierz 6 Pułku Pancernego w 2 
Warszawskiej Dywizji Pancernej. Walczył o Bo-
lonię. Odznaczony Italy Star, Star 1939-1945. Do 
kraju powrócił z Wielkiej Brytanii w 1947. JD

ZAJĄCZKOWSKI MAREK, ur. 20 XII 1954; 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. W cza-
sie pełnienia tej funkcji jego Wydział był kilka-
krotnie wyróżniany przez Wojewodę Śląskiego 
za przygotowanie i przeprowadzenie na terenie 
Żor poboru zwanego obecnie kwalifikacją woj-
skową. bw

ZAKŁAD GIMNASTYCZNY, został powo-
łany z inicjatywy burmistrza → Józefa Szabo-
nia w 1860. Ze skarbca miejscowego na koszty 
utrzymania zakładu wyasygnowano kwotę 40 ta-
larów. W X 1860 zorganizowano szkolny festyn 
gimnastyczny. Od IX 1861 do rozkładu zajęć 
szkolnych weszła nowa lekcja – gimnastyka. MW

ZAKŁAD RZEŹNICZO-WĘDLINIARSKI 
PAWEŁ KANIA, laureat Nagrody Miejskiej → 
Phoenix Sariensis za 1999. Firma ma w dorob-
ku złotą, srebrną i brązową odznakę za szkole-
nie uczniów, tytuł Rzemieślnika Roku 1997, ho-
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norową odznakę Izby Rzemieślniczej w Katowi-
cach za zasługi dla rzemiosła województwa ka-
towickiego, tytuły „Złote Ręce” i „Firma z jako-
ścią” oraz złoty medal na targach „Foodtarg”. TG

ZAKŁADY KĄPIELOWE, rzeki i stawy prze-
znaczone do kąpieli; zakazane od 1881 na Hu-
lokach i kleszczowskim stawie w związku z licz-
nymi ofiarami, dozwolone w stawie Śmieszek. 
Od lata 1883 była pobierana jednorazowa opłata 
w wysokości 5 fenigów, natomiast roczny abo-
nament wynosił 50 fenigów. Od 1887 korzysta-
nie ze stawu przez płeć żeńską było dozwolo-
ne w godzinach 8.00-17.00, a przez płeć męską 
w pozostałych. MW

ZAKŁADY TECHNIKI KOMUNALNEJ, 
spółka prawa handlowego, której właścicielem 
w całości jest gmina miejska Żory. Powstała 1 VIII 
2008 poprzez przekształcenie zakładu budżeto-
wego o tej samej nazwie w spółkę prawa handlo-
wego. ZTK jako zakład budżetowy działały od 
1990 będąc spadkobiercą zadań → Przedsiębior-
stwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. 
ZTK utrzymuje schronisko dla zwierząt, zajmują 
się wywozem i utylizacją odpadów komunalnych 
i sanitarnych, utrzymaniem terenów zielonych 
w mieście, oraz prowadzi komunalny zakład po-
grzebowy i utrzymuje cmentarz komunalny. iw

ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ 
SYGNALIZACYJNYCH, wcześniejsza nazwa 
Fabryka Sygnałów Kolejowych w Żorach. Zbu-
dowane zostały obok węzła kolejowego PKP 
w Żorach, na 3,5-hektarowym terenie zniszczo-
nej działaniami wojennymi byłej fabryki prywat-
nej łożysk tocznych „Minerwa” oraz przylegają-
cych do niej terenów stanowiących prywatną wła-
sność okolicznych rolników. Decyzja o budowie 
fabryki w Żorach, jako filii zakładu macierzystego 
w Gotartowicach, została podjęta w 1948 przez 
Zjednoczenie Przemysłu Taboru i Sprzętu Kole
jowego w Poznaniu (TASKO). Była ona konse-
kwencją rosnących potrzeb PKP na urządzenia 
zabezpieczenia ruchu pociągów. Budowę zakła-
du w Żorach, którego inwestorem była fabryka 
gotartowicka, rozpoczęto w 1950 na terenie po-
nad 3,5 ha ziemi. Równolegle budowano miesz-
kania dla pracowników. Budową kierował głów-
ny mechanik, Maksymilian Marciniak. Pierwszym 
dyrektorem został mianowany Ignacy Jędrychow-
ski, który prowadził zakład do końca 1960. Dy-
rektorem technicznym był Władysław Abramo-
wicz. Pierwsze gotowe wyroby wyprodukowano 
jesienią 1952. Produkcję rozpoczęto montażem 
nastawnic mechanicznych i bloków elektromecha-
nicznych z części przejętych z fabryki w Bydgosz-
czy i Krakowie, a uzupełnionych własną produk-
cją. Przy rozruchu urządzeń szczególnie wyróżni-

ZWUS - lata 60 XX wieku
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li się Antoni Janos, Alfons Majewski, Teodor Gaj-
dzik, Feliks Śmietana, Alfred Klejnot i Karol Witt. 
27 VIII 1951 wybudowana w Żorach filia zakładu 
gotartowickiego została decyzją władz przemy-
słowych wydzielona w samodzielne przedsiębior-
stwo o nazwie Zakłady Wytwórcze Części Wago-
nowych i Hamulcowych. W V 1952 przedsiębior-
stwo przyjęło nazwę Fabryka Sygnałów Kolejo-
wych, a jesienią zostały wyprodukowane pierwsze 
wyroby. W 1965 zatrudniała ona 1147 pracowni-
ków. Zakład produkcyjny w Żorach posiadał wła-
sną bocznicę kolejową, dźwigi i suwnice o dużym 
udźwigu ciężarów. W 1958 oddano do użytku kuź-
nię matrycową, kotłownię, dalsze drogi i bocznice 
kolejowe, magistralę gazową z własną reduktow-
nią gazu, przyzakładowe osiedle, magistralę wod-
ną i klub fabryczny. W 1961 oddano do użytku 
nową 5-nawową halę produkcyjną o powierzch-
ni ok. 11 tys. m² wraz z przylegającym do niej bu-
dynkiem socjalnym. W 1962 wybudowano nową 
kotłownię centralnego ogrzewania, w 1965 ma-
gazyn artykułów chemicznych i oleju, tlenu i ace-
tylenu, a w latach 1966-70 malarnię, warsztat re-
montu samochodów, ładownię wózków aku-
mulatorowych oraz magazyn stali z krajalnią.
Prawie równolegle rozwinięto budownictwo 
mieszkaniowe. Już 1 IV 1950 dla pracowników 
fabryki zbudowano pierwsze budynki mieszkal-
ne. W 1966 przekazano również jeden budynek 
mieszkalny na urządzenie przedszkola, do któ-
rego w większości uczęszczały dzieci pracowni-
ków. Przy ul. Brzozowej urządzono pracowniczy 
ogród działkowy. W 1979 obok zakładu wybudo-
wano stołówkę. Rozbudowano opiekę lekarską 
(gabinety lekarskie, stomatologiczne, laborato-
ria analityczne i punkt apteczny). Organizowano 
wypoczynek dla pracowników zakładu (wyciecz-
ki, spartakiady, wczasy pracownicze, wyjazdy za-
graniczne) oraz dla dzieci pracowników. Działała 
też, założona już w 1953, biblioteka zakładowa.
1 I 1961 nastąpiło połączenie fabryk w Katowi-
cach, Żorach i Gotartowicach w jedno przedsię-
biorstwo pod nazwą Zakłady Wytwórcze Urzą-
dzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach. Oprócz 
produkcji dla kraju zakład wytwarzał również, 
jako jedyny na terenie Żor, wyroby na eksport, 
które wysyłano do NRD, Czechosłowacji, ZSRR, 
na Kubę, do Hiszpanii, Grecji, Szwecji i Indii. 
W latach 1960-61 dyrektorem ZWUS był inż. 
Władysław Abramowicz, w okresie 1961-63 Jerzy 

Karaś, od 1963 do 1974 inż. Paweł Podżorny, zaś 
od 1974 inż. Bolesław Nogowczyk. Po nim dyrek-
torem został inż. Czesław Kasperski (1985-91), 
dotychczasowy z-ca dyrektora ds. technicznych.
W 1991 Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnali-
zacyjnych weszły w skład szwajcarsko-szwedzkiej 
spółki joint venture ABB Zwus Signal LTD. 
W 1996 powstała firma pod nazwą ABB Daim-
ler-Benz Transportation (Adtranz). W pierwszych 
miesiącach 2000 podjęto decyzję o zamknię-
ciu zakładu w Żorach. Ostateczna likwidacja za-
kładu w Żorach nastąpiła po 41 latach od wej-
ścia byłej Fabryki Sygnałów Kolejowych w skład 
ZWUS. JD, BK

ZAŁOŻENIE MIASTA, Do 1272 Żory były 
wsią rycerską należącą do rycerza →Chwalisza. 24 
lub 25 II 1272 książę opolski i raciborski →Wła-
dysław I Opolski podjął decyzję o wybudowaniu 
w tym miejscu obronnego miasta. Rycerz Chwa-
lisz w zamian otrzymał inny majątek oraz sze-
reg przywilejów. Data 24 II przyjęta jest w trady-
cji miejskiej jako początek istnienia miasta. W rze-
czywistości akcja osadnicza i budowa miejskiej 
infrastruktury musiała być rozciągnięta w czasie 
i prawdopodobnie trwała kilka, być może nawet 

XVIII wieczny odpis aktu założenia miasta
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kilkanaście lat. Do dziś nie zachował się doku-
ment ustalający szczegółowe prawa miejskie Żor. 
Przyjmuje się, że miasto było lokowane w oparciu 
o prawo magdeburskie, podobnie jak inne oko-
liczne miejscowości.  TG

ZAMEK → Średniowieczny zamek

ZAMOŚCI, obszar w Kleszczowie. Znajduje się 
tam szyb KWK „Krupiński”. MW

ZANIEWSKI JÓZEF, radny Rady Miasta od 6 
VI 1990 do 6 V 1994 i od 3 XI 1998 do 10 X 
2002. um

ZAPŁOCIE, zabudowania przy obecnej ul. Ru-
dzickiej w Rowniu. MW

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH, do IX 
1991 miejskimi zasobami mieszkaniowymi w Żo-
rach zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Wtedy to na mocy 
uchwały Zarząd Miasta Żory wystąpił do Wo-
jewody Katowickiego z wnioskiem o likwidację 
PGKiM w drodze przekształcenia w zakład bu-
dżetowy. Zakład taki został powołany 1 IX 1991 
na podstawie Uchwały Rady Miasta pod nazwą 
Zakłady Techniki Komunalnej. W ramach Za-
kładów, jak sama nazwa wskazuje, działało kil-
ka zakładów, w tym Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej. Zajmował się on administrowaniem 
budynkami komunalnymi do 1 V 1995, a więc 
do momentu powołania przez Radę Miejską za-
kładu budżetowego o nazwie Zarząd Budynków 
Miejskich w Żorach (Uchwała Nr 99/VII/95 
Rady Miejskiej z dnia 7 IV 1995). Z tą chwilą 
na podstawie Uchwały Nr 193/XVII/95 Zarzą-
du Miasta z dnia 27 IV 95 przekazano w admi-
nistrację Zarządowi Budynków Miejskich nieru-
chomości, budynki, budowle i urządzenia na nich 
się znajdujące. Na podstawie zawartej umowy ce-
sji ZBM przejął prawa i obowiązki z dotychcza-
sowych umów oraz gwarantował realizację wszel-
kich zawartych w nich ustaleń. Przekazano wte-
dy w administrację 59 budynków. Na przestrzeni 
tych kilku lat na mocy uchwał Zarządu Miasta 
lub później Zarządzenia/Dyspozycji Prezyden-
ta Miasta Żory w związku z przejęciem nowych 
budynków, sprzedażą przez gminę lub rozbiórką 
czy przekazaniem zarządu nieruchomości wspól-

nej, ewidencja ta ulegała zmianom. W VII 2006 
nastąpiła kolejna zmiana. Zgodnie z Uchwa-
łą Rady Miasta Nr 559/XLIX/06 z dnia 29 VI 
2006 Zarząd Budynków Miejskich został prze-
kształcony 1 VII 2006 z zakładu budżetowego 
w jednostkę budżetową. Według stanu na 1 VII 
2006 Zarząd Budynków Miejskich w Żorach ad-
ministrował 81 budynkami o łącznej powierzch-
ni użytkowej 59,240,03 m², w tym 1047 lokalami 
mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 43,069,37 
m², w tym 219 lokalami socjalnymi o powierzch-
ni 5598,21 m², 3 pomieszczeniami tymczasowymi 
o powierzchni 81,75 m², 147 lokalami użytkowy-
mi o powierzchni użytkowej 16,088,91 m². ZBM 
prowadzi również działalność hotelową w bu-
dynku o powierzchni 4 899 m². iw

ZARZĄD MIASTA, od 1990 do 2002 organ wy-
konawczy w mieście, na czele którego stał pre-
zydent miasta. Składał się z  7 osób, które rada 
miasta wybierała ze swojego grona w tajnym gło-
sowaniu. Przewodniczący, którym był prezydent, 
organizował pracę zarządu, reprezentował gmi-
nę na zewnątrz i kierował sprawami bieżącymi. 
W pracach zarządu uczestniczyli sekretarz i skarb-
nik nie mając jednak prawa głosu. Po wejściu 
w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez-
pośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezyden-
ta miasta zarząd miasta został zastąpiony przez, 
wybieranego w wyborach bezpośrednich prezy-
denta. Skład Zarządów Miasta w poszczególnych 
kadencjach:
Kadencja 1990 – 1994; Jan Huzarewicz (prezy-
dent), Zygmunt Łukaszczyk (wiceprezydent), Ja-
nusz Koper (wiceprezydent), Jan Grzonka, Janusz 
Miś, Alfons Jacko, Waldemar Socha, Od 1992 
Zygmunt Łukaszczyk (prezydent), Janusz Koper 
(wiceprezydent), Józef  Dziendziel (wiceprezy-
dent), Andrzej Zabiegliński (wiceprezydent), Al-
fons, Jacko, Waldemar Socha, Henryk Solich, 
Kadencja 1994 – 1998; Zygmunt Łukaszczyk 
(prezydent), Janusz Koper (wiceprezydent), Józef  
Dziendziel (wiceprezydent), Andrzej Zabiegliński 
(wiceprezydent), Bernard Gwoździk (wiceprezy-
dent), Czesław Błażyca, Zbigniew Kożuch,
Kadencja 1998 – 2002; Waldemar Socha (prezy-
dent), Janusz Koper (zastępca prezydenta), Da-
niel Wawrzyczek (zastępca prezydenta), Wacław 
Badura, Józef  Chmiel, Czesław Błażyca, Od 2000 
Waldemar Socha (prezydent), Józef  Dziendziel 
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(zastępca prezydenta), Daniel Wawrzyczek (za-
stępca prezydenta), Bernard Gwoździk, Wacław 
Badura, Roman Pokorski, Józef  Chmiel. TG

ZAWISZA ANTONI, ur. 22 V 1910, Staszów, 
d. woj. kieleckie, zm. ?; burmistrz Żor; syn Karo-
la i Marii z d. Górska. Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej w rodzinnym mieście wstąpił do gim-
nazjum w Staszowie, jednak ze względu na cięż-
kie warunki materialne rodziny przerwał naukę. 
Mając 16 lat, wyjechał do Dąbrowy Górniczej 
i zatrudnił się w Hucie „Bankowa”. Pracując, 
ukończył 2-letni kurs elektromonterski mistrzów, 
a w 1939 wieczorową szkołę rzemieślniczą. 5 IV 
1945 został powołany przez Wojewodę Śląsko-
Dąbrowskiego na stanowisko burmistrza Żor, 
pełniąc równocześnie funkcję I Sekretarza Komi-
tetu Miejskiego PPR. 1 IX 1945 odszedł na stano-
wisko burmistrza do Tarnowskich Gór. JD

ZBOROWSKI STEFAN, ur. 1956, Złoty Stok; 
artysta amator; pracownik Urzędu Miasta Żory. 
Specjalizuje się w rzeźbie i płaskorzeźbie drew-
nianej. Jest także autorem dzieł sztuki użytko-
wej: okolicznościowej pieczęci miejskiej z oka-
zji 725-lecia miasta (1997) oraz monumentalnego 
wizerunku godła państwowego, będącego ozdo-
bą sali Urzędu Stanu Cywilnego (2009). Kilka re-

produkcji jego prac zostało opublikowanych w al-
bumie Ślad naszych pasji, wydanym przez Muzeum 
Miejskie w Żorach w 2008. TG

ZBROJNE PODZIEMIE NIEPODLEGŁO-
ŚCIOWE W OKRESIE 1945 – 1946,W I 1945 
inspektor rybnickiego podokręgu Armii Krajo-
wej Paweł Cierpioł ps. „Makopol” zorganizował 
w Żorach odprawę sztabową, na której omawia-
no kwestię jak zachowywać się wobec wkraczają-
cych oddziałów Armii Czerwonej i przedstawicie-
li rządu lubelskiego. Nie ustalono jednak wtedy 
żadnych konkretów. Po przejściu frontu i oficjal-
nym rozwiązaniu AK postanowiono nie przyzna-

Stefan Zborowski „Algierska Madonna” drewno, 1999

Zarząd Miasta i pracownicy obsługi w 2002. Stoją od lewej: Czesław Kuś (skarbnik miasta), Arkadiusz Marecki (radca prawny), 
Tomasz Górecki (rzecznik prasowy, protokolant posiedzeń), Józef Chmiel, Bernard Gwoździk, Daniel Wawrzyczek, Waldemar 
Socha, Józef Dziendziel, Wacław Badura, Roman Pokorski, Andrzej Schmidt (sekretarz miasta). Siedzą od lewej pracownice 
Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialne za organizację pracy posiedzeń: Agnieszka Mika, Karina Kempny (ob. Kostka), 

Hanna Rokita, Maria Szelka (naczelnik Wydziału Organizacyjnego), Elżbieta Gicala.



 453

Z
wać się do przynależności do AK, przenikać do 
struktur administracji państwowej, milicji i apa-
ratu bezpieczeństwa. Represje wobec członków 
AK spowodowały ich opór i powrót działań pod-
ziemnych. Część z nich podporządkowała się gru-
pie dowodzonej przez Pawła Cierpioła podległej 
Delegaturze Sił Zbrojnych, część weszła w struk-
tury NZW a po ich rozbiciu NSZ. Tak postąpi-
li członkowie dawnego oddziału „Wędrowiec” 
działającego w Beskidach, do IX1944 dowodze-
ni przez żorzanina → Wiktora Kanię. Grupa do-
wodzona przez Pawła Heczkę została rozbita w X 
1945 i ukrywała się w górach. 10 XII 1945 nawią-
zał z nimi kontakt Wiktor Kania i przeprowadził 
część oddziału do Osin, gdzie została zorganizo-
wana kryjówka grupy. Wkrótce rozpoczęto aktyw-
ne działania z bronią w ręku. Do współpracy po-
zyskano funkcjonariuszy posterunku MO w Żo-
rach – zastępcę komendanta Rudolfa Bednarza 
oraz Franciszka Skrobola i Gawlasa. 6 I  1946 za-
strzelono w trakcie zebrania w Kleszczowie se-
kretarza PPR → Augustyna Biskupa. Kilka dni 
później przesłąno listowne ostrzeżenia 30 I 1946 
wraz z częścią grupy dywersyjnej inspektoratu 
rybnickiego DSZ na drodze w Przegędzy przeję-
li 2, 5 mln zł z konwoju wiozącego wypłatę dla 
górników kop. Dębieńsko. Pieniądze te posłu-
żyły celom organizacyjnym. Na przełomie I i II 
1946 w wyniku prowadzonych od jakiegoś czasu 
negocjacji przez Wiktora Kanię, oddział wszedł 
w skład Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Wik-
tor Kania został dowódcą wchodzącej w skład 

KWP Komendy Powiatowej „Leśniczówka”. Do 
działań bieżących zorganizowano wie kilkuoso-
bowe grupy Samoobrony i Ochrony Społeczeń-
stwa (SOS). Jedna z nich, licząca 8 osób działa-
ła bezpośrednio w okolicach Żor, druga zaś wo-
kół Rybnika. W II i III 1946 dwukrotnie zdewa-
stowano siedzibę PPR w Żorach, pobito przy tym 
sekretarza PPR Janoszka. 13 III 1946 przeprowa-
dzono rekwizycję w garbarni skór w Jaśkowicach 
koło Orzesza. 16 III 1946 także w Jaśkowicach za-
strzelono sekretarza PPR w Mikołowie Jana Raj-
cę. Zdewastowano też siedzibę PPR w Świerkla-
nach, pobito dowódców tamtejszego posterunku 
MO oraz zdewastowano lokal PPS w Szczejkowi-
cach. 19 III1 946 na szosie lesie między Rowniem 
i Gotartowicami zastrzelono w zasadzce jadących 
motocyklem funkcjonariusza UB Zygmunta Ćwi-
klińskiego i sekretarza PPS w Rybniku Augusty-
na Buchalika. 22 IV 1946 grupa Kani pojawiła się 
na zabawie w Woszczycach, gdzie Wiktor Kania 
wygłosił przemówienie wzywające do opru prze-
ciwko komunistycznym władzom. 30 IV przepro-
wadzono rekwizycję w gotartowickiej fabryce SY-
GNAŁY, skąd zabrano ok. 300 tys. zł (Kania od-
biór tej kwoty pisemnie pokwitował). Następnie 
w nocy z 30 IV na 1 V 1946 w Żorach spalono 
trybunę przygotowaną na uroczystości pierwszo-
majowe. Następną akcją KP „Leśniczówka” miał 
być atak na posterunek MO w Gorzycach. Uda-
ła się na nią większość oddziału. W Osinach zo-
stał Wiktor Kania. W nocy z 4 na 5 V 1946 padł 
on ofiarą obławy UB, którą zorganizowano po 
otrzymaniu informacji od informatora UB ps. Jan 
Kuczera, że Kania jest w Osinach. Kania ranny 
w czasie ucieczki z kwatery, nie chcąc dostać się 
w ręce UB popełnił samobójstwo. Nie przerwa-
ło to działalności oddziału. 26 V 1946 zaatako-
wano posterunki Służby Ochrony Kolei w Ryb-
niku i MO w Boguszowicach. KP Leśniczówka 
została rozbita dzięki wprowadzenia w jej szere-
gi konfidenta UB w VI 1946. Członkowie oddzia-
łu, którym udało się uniknąć schwytania wycofa-
li się w góry, gdzie dołączyli do oddziału Heczki. 
15 VI 1946 w Żorach zginął Stanisław Jagielski – 

Stefan ZborowskiAntoni Zawisza

Funkcjonariusze żorskiego posterunku MO  
- 2 poł. lat 40 XX wieku
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były wiceburmistrz miasta, członek Zarządu Mia-
sta i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Nie wia-
domo jednak, czy był to zamach przeprowadzo-
ny przez członków zbrojnego podziemia. W po-
bliskim Rybniku walkę podziemną kontynuowa-
ła grupa dowodzona przez Pawła Cierpioła, aż do 
14 IV 1947, gdy po ogłoszonej 22 II 1947 amne-
stii zdecydowali się na ujawnienie.  TG

ZDROJEWSKI SŁAWOMIR, w latach 1990 – 
2008 dyrektor → Zakładów Techniki Komunal-
nej, obecnie na emeryturze.

ZDRÓJKOWSKA WANDA, od 1 VIII 1960 
Kierownik Referatu USC; od 1 I 1973 do 31 I 
1996 Kierownik USC. um

ZDZIEBŁO ADAM, ur. 3 VII 1974, Rybnik; wi-
ceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalne-
go od 2009; radny Sejmiku Śląskiego – od lat sku-
tecznie zabiega o środki na realizację inwestycji 
o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gospodar-
czego Żor i regionu. Dzięki jego osobistemu za-
angażowaniu udało się pozyskać dodatkowe pie-
niądze na zakończenie remontów głównych arte-
rii komunikacyjnych Żor – dróg wojewódzkich, 
ulic: Rybnickiej, Wodzisławskiej i Pszczyńskiej 
oraz drogi krajowej nr 81, których modernizacja 
ma znaczenie w kontekście gospodarki całego re-
gionu i nie pozostaje bez znaczenia dla prawidło-
wego funkcjonowania gospodarki w szerszej skali, 
a także środków umożliwiających wykupy grun-
tów pod północną obwodnicę miasta. Wspie-
ra także realizację projektu „Muzeum Yatenga – 
Spotkania Kultur Świata”, którym zainteresował 
Minister Rozwoju Regionalnego obecną w Żo-
rach na prezentacji projektu latem 2008. TG

ZDZIEBŁO GRAŻYNA, Skarbnik Miasta od 
29 V 2003. um

ZESPÓŁ DS. NADAWANIA NAZW ULI-
COM i PLACOM PUBLICZNYM, działa przy 
Prezydencie Miasta Żory. Do istnienia został po-

wołany zarządzeniem prezydenta 12 XI 2004. 
Jego zadaniem jest opiniowanie propozycji nazw 
ulic, rond, placów publicznych składanych przez 
rady dzielnic, organizacje lub osoby prywatne a 
także składanie własnych propozycji tych nazw. 
Po zaopiniowaniu przez Zespół danej propozy-
cji i akceptacji jej przez prezydenta, proponowana 
nazwa trafia pod obrady Rady Miasta, która przyj-
muje, lub odrzuca ją w drodze uchwały. W skład 
zespołu wchodzą radni Rady Miasta, pracownicy 
UM, przedstawiciele Muzeum Miejskiego i Towa-
rzystwa Miłośników Miasta Żory. Obecnie są to: 
→Daniel Wawrzyczek (przewodniczący), →Hen-
ryk Buchalik, →Lucjan Buchalik, →Dariusz Do-
mański, →Tomasz Górecki, →Jan Kołodziej, 
→Andrzej Schmidt.  TG

ZESPÓŁ LUDOWY PIEŚNI I TAŃCA „OSI-
NY”, laureat nagrody Phoenix Sariensis za 2009. 
Powstał na bazie istniejącego od 1986 zespołu 
„Osinianki”. Nazwę zmieniono w 1995, kiedy to 
do zespołu wstąpiło kilku mężczyzn. Od tego też 
roku zespół działa pod patronatem MOK w Żo-
rach. Kierownikiem zespołu jest Ludwik Wróbel, 
zaś instruktorem Zofia Przeliorz. Zespół nie tyl-
ko śpiewa, ale również tańczy oraz odtwarza dawne 
zwyczaje i obrzędy regionu, by utrwalić ginące pięk-
no folkloru śląskiego i przekazać go następnym po-
koleniom. Członkowie zespołu mają do dyspozycji 
kilka wersji stroju śląskiego, które zakładają zależ-
nie od okoliczności. Inicjatorem powstania zespołu 
„Osinianki” był Ludwik Wróbel, zaś jego organiza-
cją zajęły się Irena Pawlas i Helena Wita. Pierwszy-
mi członkiniami zespołu były: Helena Wita, Hele-
na Sekuła, Leokadia Skiba, Irena Borowińska, Ewa 
Klepek i Bogusława Steuer. Przez 7 lat zespoło-
wi na gitarze akompaniował Leon Student. Póź-
niej do zespołu dołączyły: Łucja Zelner, Hildegar-
da Mikołajec, Eryka Krawczyk, Aniela Borys, Se-
rafina Wicherek i Elżbieta Ćwięczek. Po odejściu 
Leona Studenta zespół przez rok nie miał szczę-
ścia do akompaniatorów. Od 1994 zespołowi za-
czął przygrywać na akordeonie Edward Stron-
czek, przygotowaniem zaś repertuaru zajęła się 

Wanda Zdrójkowska Grażyna ZdziebłoAdam Zdziebło
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jego żona Anna. Skład zespołu stale się zmieniał. 
W 1994 do zespołu należało 15 osób, w tym je-
den mężczyzna, Eryk Serwotka. Zespół uświetniał 
swoim śpiewem wszystkie uroczystości odbywają-
ce się w Osinach, a także takie żorskie uroczystości 
jak: Święto Ogniowe, „Żorska Wiosna Młodości” 
czy „Złote gody”. Był także zapraszany do oko-
licznych miejscowości. Z czasem zaczął brać udział 
w różnych wyjazdach i konkursach. W 1995 zespół 
zmienił nazwę na Zespół Ludowy Pieśni i Tań-
ca „Osiny”, zaś jego kierownikiem został Ludwik 
Wróbel. W tym czasie jego członkami byli: Hele-
na Wita, Helena Sekuła, Agnieszka Śmietana, Cecy-
lia Mika, Elżbieta Ćwięczek, Irena Tetla, Hildegar-
da Kuczera, Eryka Krawczyk, Aniela Borys, Serafi-
na Wicherek, Maria i Ludwik Wróbel, Hildegarda 
i Henryk Filipowscy, Eryk Serwotka, Ewald Wró-
blewski oraz Anna i Edward Stronczkowie. W tym 
samym roku do zespołu wstąpili nowi członkowie: 
Zofia Przeliorz, Ewelina Mrowiec i Aniela Wiche-
rek, zaś w 1996 Zenon Mrowiec, Ewa i Jan Kon-
sek, Józef  i Marian Wróbel oraz Mirosław Cyrulik. 
Dzięki temu mogła powstać grupa taneczna. Cho-
reografem została Barbara Wołczyk, która współ-
pracowała z zespołem kilka lat, opracowując dla 
niego takie układy jak: wiązanka tańców cieszyń-
skich, taniec z koszyczkami, taniec z chustkami, 
wiązanka tańców rozbarskich, taniec żniwny, wy-
konywany przez członkinie zespołu w czasie doży-
nek, oraz wywołujący salwy śmiechu taniec z mio-
tłami. Zespół jako jeden z nielicznych w regionie 
zajmuje się także przedstawianiem różnych obrzę-
dów i zwyczajów ludowych, do których scenariusze 
pisała do 2004 Anna Stronczek. Wystawiano wte-
dy takie obrzędy jak: Wilijo, Żegnaj, Marzanno, Bab-
ski comber, Szkubaczki, Odróbki, Kiszyni kapusty, Gór-
nicze wesele, zdobywając za nie liczne nagrody. Ze-
spół Ludowy Pieśni i Tańca „Osiny” współpracuje 
z Centrum Regionalnym w Osinach od 2000, tj. od 
chwili jego powstania, umożliwiając dzieciom żywy 
kontakt z gwarą, pieśniami, tańcami i zwyczajami 
regionu, prezentowanymi przez członków zespo-
łu. Współpracuje też ze Stowarzyszeniem Pomocy 
Dzieciom w Żorach, biorąc udział w spotkaniach 
z dziećmi z okazji Dnia Dziecka, Świętego Miko-
łaja, w spotkaniach opłatkowych, spotkaniach wiel-
kanocnych itp. Swoimi występami uświetnia różne 
uroczystości, spotkania i biesiady zarówno w Żo-
rach, jak i w innych miejscowościach.
Zespół występował dwukrotnie na żywo w TV Ka-

towice, a także razem z Marią Pańczyk oraz zespo-
łem „Antyki” w 50. odcinku serialu „Sobota w Byt-
kowie”. W 1999 zespół przeżył swoją przygo-
dę z TV Polsat w Warszawie, biorąc udział w pro-
gramie „Gospodarz”. Zdobywając główną nagro-
dę „Srebrnych Asów Polsatu”, wygrał 25 tys. zło-
tych, które przeznaczono na rzecz dzieci specjalnej 
troski w Żorach, na pomoc dzieciom polskim we 
Lwowie oraz na dofinansowanie wyjazdu zespołu 
„Osiny” do Włoch w roku jubileuszowym. 18 V 
2000, w 80. urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II 
zespół uczestniczył w mszy św. i zaśpiewał na Pla-
cu św. Piotra w Rzymie. Były też inne wyjazdy za-
graniczne, połączone z występami: w 1999 i 2005 
do Lwowa, w 2001 na Węgry, w 2003 na Litwę, 
w 2005 do Austrii, a w 2009 do Francji.
Wiosną 2003 zespół gościł w świetlicy metropo-
litę górnośląskiego ks. arcybiskupa Damiana Zi-
monia, który poświęcił obraz św. Cecylii, ufundo-
wany przez ks. proboszcza Stanisława Durczoka. 
W tym czasie w zespole pojawili się nowi człon-
kowie. I tak w 2001 do zespołu dołączyła Joan-
na Zygmund-Kipka, w 2004 Krzysztof  Wańczu-
ra i Mieczysław Mrowiec, natomiast w 2005 Ce-
cylia i Marian Wańczurowie. Po śmierci Edwar-
da Stronczka, od 2004 na akordeonie przygry-
wał Zygmund Dudzik, w 2005 Marian Wróbel, 
a od 2006 Marian Kurkowski. W 2004 scenariu-
sze dla zespołu zaczęła pisać i reżyserować przed-
stawienia Zofia Przeliorz. Pierwszym z nich był 
napisany wspólnie z Eryką Krawczyk scenariusz 
do przedstawienia pt. Wielki prani. Potem były już 
samodzielnie pisane przez Zofię Przeliorz scena-
riusze do obrzędów i zwyczajów panujących w re-
gionie. Scenki Na torgu i Żeby nom urok nie szko-
dził były nagrodzone w konkursach, podobnie jak 
scenka Żniwne, przedstawiana podczas dożynek. 
Jednak wszelkie rekordy pobiło przedstawiane 
w trzech częściach Weseli na Śląsku z przełomu XIX 
i XX wieku. I część pt. Wywodziny, wykupiny i błogo-
sławieństwo, II część to Powrót z kościoła, obiad i za-
bawa w karczmie, a III to Oczepiny. Zdobywały one 
pierwsze miejsca w konkursach „Złoty Kłos”, 
„Wici” w Chorzowie oraz Grand Prix na konkur-
sie obrzędów w Katowicach. Do tego doszło jesz-
cze 2. miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Ob-
rzędów Weselnych organizowanym w Kadzidle 
na Kurpiach. Całe Śląski weseli zostało sfilmowa-
ne w naturalnej scenerii chorzowskiego skansenu. 
W ten sposób powstał półtoragodzinny film. So-
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Zespół Pieśni i Tańca „Sari”

Zespół Śpiewaczy „Rojanki”
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listki zespołu, Joanna Zygmund-Kipka oraz Zo-
fia Przeliorz, są laureatkami 1., 2., i 3. miejsca za-
równo w konkursach regionalnych, jak i ogólno-
polskim, organizowanym w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą, gdzie reprezentowały województwo. 
Członkowie zespołu biorą także udział w róż-
nych konkursach, m.in. w konkursie na „Ślązaka 
Roku”. I tak w 1995 wice-Ślązaczką roku zosta-
ła Anna Stronczek, w 2004 Zofia Przeliorz, zaś 
w 2008 tytuł Ślązaka Roku zdobył Ludwik Wró-
bel. Skład zespołu stale się zmienia. Niektórzy, 
jak Hildegarda Mikołajec, Agnieszka Śmietana, 
Helena Sekuła, Edward Stronczek, Ewald Wró-
blewski, Józef  Wróbel i Henryk Filipowski ode-
szli na zawsze. Jednych członków zastępują inni. 
W 2006 do zespołu dołączył Eugeniusz Kowal-
czyk, w 2007 Edyta Molitor, w 2008 Damiana 
Kurpanik, a w 2009 Bożena Fizia. Obecnie zespół 
liczy około 20 stałych członków. W I 2009 Zespół 
„Osiny” otrzymał Złotą Odznakę Honorową Za-
służony dla Woj. Śląskiego, przyznawaną przez 
Sejmik Województwa Śląskiego. 5 II 2010 zespół 
został laureatem nagrody Phoenix Sariensis.
Osiągnięcia zespołu: II miejsce – IV Przegląd Ze-
społów Regionalnych „Złoty Kłos”, Zebrzydo-
wice 1997, I miejsce – Konkurs na najpiękniej-
szą marzannę, Mikołów 1998, Wyróżnienie Spe-

cjalne – „XIX Wodzisławskie Spotkania z Folk-
lorem”, Wodzisław 1999, III miejsce – IX Prze-
gląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”, Ze-
brzydowice 2002, I miejsce – Kalendarz Obrzę-
dowy, Katowice 2003, I miejsce – Powitanie wio-
sny, Chorzów 2004, I miejsce – Konkurs na naj-
piękniejszą marzannę, Chorzów 2004, Puchar Mi-
nistra Rolnictwa za całokształt działalności, Cho-
rzów 2004, I miejsce – XI Przegląd „Złoty Kłos”, 
Zebrzydowice 2004, I miejsce – „XXIV Wodzi-
sławskie Spotkania z Folklorem”, Wodzisław 
2004, I miejsce – Kalendarz Obrzędowy, Szo-
pienice 2004, Puchar Prezydenta Katowic Piotra 
Uszoka, Chorzów 2005, III miejsce – XII Prze-
gląd „Złoty Kłos”, Zebrzydowice 2005, I miej-
sce – Kalendarz Obrzędowy, Katowice 2005, Pu-
char Marszałka Województwa Katowickiego, Ka-
towice 2006, I miejsce – XIII Przegląd Zespo-
łów Regionalnych „Złoty Kłos”, Zebrzydowice 
2006, I miejsce – Wojewódzki Przegląd Zespo-
łów Folklorystycznych „Wici”, Chorzów 2006, II 
miejsce – Ogólnopolski Przegląd Obrzędów We-
selnych, Kadzidło na Kurpiach 2006, Grand Prix 
– XI Przegląd Widowisk Obrzędowych, Szopieni-
ce 2006, II miejsce – II Przegląd Zespołów Folk-
lorystycznych, Świętochłowice 2007, III miejsce 
– XXVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Folk-

Zespół Pałacowo-Parkowy w Baranowicach
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lorystycznych „Wici”, Chorzów 2007, I miejsce 
– XII Regionalny Przegląd Zespołów Obrzędo-
wych, Katowice 2007, I miejsce – XV Międzyna-
rodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty 
Kłos”, Zebrzydowice 2008, I miejsce – Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych „Wici”, Chorzów 
2008, I miejsce – XII Regionalny Przegląd Zespo-
łów Obrzędowych, Katowice 2008, Złota Odzna-
ka Honorowa Zasłużony dla Woj. Śląskiego 2009, 
I miejsce – Wodzisławskie Spotkania z Folklorem, 
Wodzisław 2009, II miejsce – Przegląd Wiejskich 
Zespołów Folklorystycznych, Brenna 2009, Pho-
enix Sariensis, Żory 2010. ZP

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W BA-
RANOWICACH, (pałac, park, pozostałości za-
budowań gospodarczych) najcenniejszy i najwięk-
szy w mieście obiekt dworski o charakterze repre-
zentacyjnym.
Pałac. Późnoklasycystyczny, z elementami eklek-
tyzmu. Usytuowany w otoczeniu parku, zwróco-
ny elewacją główną na południe. Złożony z trzech 
części na planie wydłużonego prostokąta: środ-
kowej, dwupiętrowej, z wieku XVIII, bocznych, 
jednopiętrowych, z I poł. XIX w. oraz dobudó-
wek od strony północnej z końca XIX w. Muro-
wany, tynkowany. Dachy dwuspadowe, oddzielne 
na częściach bocznych, pokryte dachówką. W czę-
ści środkowej sień z klatką schodową, na lewo trzy 
izby sklepione kolebkowo z lunetami (pozosta-
łość pierwotnego założenia). Pozostałe izby parte-
ru i piętra bez cech stylowych. Elewacja frontowa 
w części środkowej sześcioosiowa oraz z trzema 
zablendowanymi na drugim piętrze; części bocz-
ne dwuosiowe. Okna na pierwszym i drugim pię-
trze prostokątne i zamknięte półkoliście, strycho-
we owalne. W elewacji tylnej dwie facjaty w połaci 
dachowej, o ozdobnych szczytach – wklęsło-wy-
pukłym i schodkowym. Przy elewacjach frontowej 
oraz wschodniej ganki żelazne z II poł. XIX w. Pa-
łac silnie zniszczony i zdewastowany.
Park. Otacza pałac, ukształtowany jako park kra-
jobrazowy na początku XIX w. Cenna aleja do-
jazdowa do pałacu, dębowa, objęta ochroną jako 
pomnik przyrody. Park także zdewastowany. Dęby 
rosnące na terenie parku charakteryzują się nisko 
rozpostartymi, szerokimi koronami, są dorodne 
i przysadziste. Baranowickie drzewa osiągają wy-
sokość od 25 do 28 m, a ich obwody dochodzą 
do 650 cm. Kilkudziesięciu dębom nadano status 

pomników przyrody. Obecnie w Baranowicach 
jest 37 dębów posiadających ten status. Większość 
pomnikowych okazów posiada obwody pierście-
niowe, które wynoszą od 3,37 do 5,5 m. Występuje 
5 okazów, których obwody przekraczają 6 m. Sza-
cuje się, że baranowickie dęby mają od 250 do 350 
lat. Na najstarszych dębach można dostrzec ślady 
żerowania kozioroga dobosza w postaci licznych 
otworków na pozbawionej kory powierzchni pni. 
Owad ten jest chronionym w Polsce gatunkiem 
chrząszcza, który rozmnaża się i żeruje na wielo-
letnich dębach. Kozioróg dobosz pomaga w śro-
dowisku przyrodniczym w naturalnym rozkładzie 
twardego drewna.
Bramy wjazdowe. Główna, zbudowana na po-
czątku XIX w., reprezentacyjna, obecnie całkowi-
cie zlikwidowana. Brama druga, tylna, zbudowana 
w końcu XIX w. Zachowana z fragmentem ogro-
dzenia. Zlokalizowana od strony północnej (ul. Li-
powa), w formie dwóch murowanych filarów z ce-
gły, niepotynkowanych, czworobocznych, z usko-
kami na narożach, kilkoma poziomymi profilami 
na ściankach, nakrytych daszkami namiotowymi. 
Na filarach zawieszona brama żelazna, dwuskrzy-
dłowa, ażurowa, z pionowych prętów, zwieńczona 
łukiem falistym. Na daszkach filarów także żela-
zne konstrukcje obudowy latarń (zdewastowane). 
Po prawej stronie przylega do bramy, także cegla-
ny, pełny odcinek muru ogrodzenia parku.
Stodoła. Zlokalizowana w granicach ogrodzenia 
parku, w pobliżu ww. bramy, po prawej stronie. 
Murowana, potynkowana, nakryta dachem dwu-
spadowym, pokryta dachówką. W ścianach piono-
we prześwity.
Dawna obora. Zlokalizowana wzdłuż ul. Zamko-
wej. Murowana, potynkowana. Przebudowana, za-
chowana częściowo. JD, MW

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA LUDOWEGO 
„ŻORY”, powstał w  XI 1995 i działał przy Miej-
skim Ośrodku Kultury w  Żorach. W skład Zespo-
łu wchodziły trzy grupy wiekowe, dwie dziecięce 
i  młodzieżowa. Od 2005 Zespół był członkiem 
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklory-
stycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (C.I.O.F.F). 
Kierownikiem artystycznym i  choreografem Ze-
społu była Mirosława Kieloch. Zespół zakończył 
działalność w V 2009. Podczas swojego istnienia 
grupa młodzieżowa poszerzyła swój program. 
Oprócz Suity Tańców Śląskich i krakowiaka pt. 
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„Od Krakowa jadę” zespół miał w swoim reper-
tuarze „Poloneza”, „Mazura”, „Oberka z Kuja-
wiakiem”, „Kujawiaka” „Suitę tańców lubelskich”, 
polki cwaniackie pt. „Co mi zrobisz jak mnie zła-
piesz” , oraz polki warszawskie pt. „Niedziela 
na Bielanach” , a także „Suitę tańców żywieckich”. 
Grupa dziecięca prezentowała w swoim progra-
mie zabawy krakowskie pt. „Na krakowskim ryn-
ku” oraz wiązankę zabaw i tańców śląskich. Oby-
dwie grupy dały mnóstwo występów i koncertów 
na terenie miasta, województwa a nawet za gra-
nicą. Grupa starsza była również uczestnikiem 
Spotkań Instrumentalistów Ludowych na Sycy-
lii w okresie Świąt Bożego Narodzenia, oraz go-
ściem zespołu duńskiego w Haderslev, prezento-
wała swój program nawet w Legolandzie, zdoby-
ła specjalne wyróżnienie na festiwalu w 1998 roku 
na Węgrzech, cieszyła się też ogromną popular-
nością wśród publiczności czeskiej na festiwa-
lu w Karlovych Varach, oraz greckiej na festiwa-
lu „Karaiskakia 2001” w miejscowości Karditsa, 
prezentowała także nasz rodzimy folklor w Ser-
bii (2002) oraz na Festiwalu we Francji (2004), 
a także na Litwie (2005). Największym osiągnię-
ciem zespołu było zdobycie I miejsca na Między-
narodowym Festiwalu „Music Word” 2003 (Mon-
do in Musico) we Włoszech. Grupa „Małe Żory” 
przedstawiała swój program w Czechach i brała 
udział w Festiwalu „Morze bez granic” (2005). IP

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „SARI”, powstał 
we IX 2006 i rozwija się pod opieką Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Żorach. Siedzibą zespołu jest 
Klub „Rebus”. Zespołem zaopiekowała się kadra 
w składzie: choreograf  Barbara Wołczyk, koor-
dynator ds. zespołu i asystent choreografa Alicja 
Hupka, akompaniator Irena Szostek, garderobia-
na Maria Janik. Po roku swojego istnienia zespół 
liczył już około 70 dzieci i młodzieży z Żor i oko-
lic. Obecnie do zespołu należy ponad 80 osób 
w wieku od 3 do 45 lat. Zajęcia odbywają się w pię-
ciu grupach tanecznych: przedszkolnej (3- i 4-lat-
ki), przedszkolnej (5- i 6-latki), dziecięcej, starszej 
i dorosłej. Zaproszenie do współpracy z zespo-
łem przyjęło Stowarzyszenie Artystyczne „Żory”, 
które zapewnia kapelę młodzieżową towarzyszą-
cą zespołowi podczas koncertów. Kierownikiem 
kapeli został Grzegorz Pakura. W ramach współ-
pracy organizowane są również różnego typu im-
prezy okolicznościowe. Repertuar zespołu skła-

da się głównie z tańców narodowych oraz tańców 
i przyśpiewek z wielu regionów Polski. Poza tym 
zespół prezentuje układy choreograficzne, oparte 
na motywach ludowych i nie tylko, w których wy-
korzystuje różnorodne techniki taneczne. Młodzi 
tancerze z wielkim zaangażowaniem wykonują dy-
namiczne i ekspresyjne tańce, często przeplatane 
przyśpiewkami ludowymi oraz urozmaicane cie-
kawymi rekwizytami, tworząc w ten sposób wie-
lobarwne widowisko. Na pierwszy sukces „Sari” 
nie trzeba było długo czekać, bo już po sześciu 
miesiącach działalności zespół zaczął odnosić 
swoje pierwsze sukcesy: wyróżnienie III stopnia 
(polonez – gr. starsza) na XVII Festiwalu Kultu-
ry Młodzieży Szkolnej w Czerwionce (2007), wy-
różnienie I stopnia (Tańce beskidzkie – gr. star-
sza), wyróżnienie III stopnia (Opowieści krakow-
skie – gr. dziecięca) na XVIII Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej w Rybniku-Chwałowicach 
(2008), II miejsce (Tańce beskidzkie – gr. starsza) 
w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecz-
nych WOJ-TAN 2009 w Olkuszu. Najważniejsze 
imprezy, w których zespół brał udział to: tournée 
koncertowe – Turcja 2007, Bestwińskie Spotkania 
Folklorystyczne, Międzynarodowy Festiwal Co-
unty-Wandering – Węgry, Dożynki gminno-para-
fialne Tułowice-Goszczowice (2008), Europejskie 
Wymiany Kulturalne Montceau-les-Mines – Fran-
cja, Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży „Z przy-
tupem” – Zakrzewo (2009). AH

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 
NR 5, w jego skład wchodzą Szkoła Podstawo-
wa nr 5 i Przedszkole nr 12. Trudno ustalić, jakie 
były początki szkoły w Baranowicach, ponieważ 
brakuje dokumentów potwierdzających datę zało-
żenia szkoły powszechnej. Zygmunt Orlik w Szki-
cach z dziejów wsi Baranowice koło Żor, powołując się 
między innymi na zapiski w Kronice Gminy Bara-
nowice i Osiny, powiat Rybnik, regencja Opole z 1865, 
której istnienie zapoczątkował nauczyciel szkoły 
Cieślik, stwierdza, że regularna nauka dzieci bara-
nowickich (w ich wiosce) rozpoczęła się po 1765, 
a więc po wprowadzeniu przez Prusaków reformy 
szkolnej i obowiązku nauki. Szkoła taka prawdo-
podobnie istniała w 1801, kiedy to edyktem z 18 
V precyzyjnie rozstrzygnięto kwestię materialne-
go zabezpieczenia elementarnych szkół państwo-
wych. Polskie statystyki okresu międzywojennego 
podają, że budynek szkolny powstał w 1803. Ist-
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nienie tego budynku potwierdzają również pru-
skie tabele statystyczne z 1819. Budynek starej 
szkoły powstał wspólnym wysiłkiem dominium 
oraz mieszkańców Baranowic i Osin. Dopiero 
w 1858 zburzono resztę zrujnowanego budynku 
szkolnego i w tym samym miejscu zaczęto wzno-
sić nowy obiekt. O solidności nowego budynku 
niech świadczy fakt, że służył on dzieciom przez 
prawie następnie 100 lat.
Na mocy tymczasowego orzeczenia wydanego 
15 XII 1949 przez inspektora szkolnego w Ryb-
niku ustalono obwód dla Szkoły Ogólnokształ-
cącej Stopnia Podstawowego w Baranowicach, 
który obejmował: Baranowice, Podlesie, Szoso-
wy i Piekucz. Dotychczasowy budynek szkoły sta-
wał się z upływem lat zbyt ciasny. Z tego względu 
3 IX 1951 przeniesiono szkołę do pomieszczeń 
zamkowych. Zamek, wybudowany w poł. XIX 
w. przez Duranta, nieźle spełniał funkcje rezy-
dencji ziemiańskiej, ale nie nadawał się do celów 
szkolnych. W 1986 wytyczono miejsce pod nowy 
obiekt. W 1987 uzbrojono teren, a budowę ukoń-
czono w XII 1989. Przewodniczącym Społeczne-
go Komitetu Budowy był Józef  Pawlas. Budowa 
wymagała wielu zabiegów i dużego wkładu pracy 
mieszkańców. Uroczystego poświęcenia nowego 
budynku dokonał 1 I 1990 ks. bp  Alojzy Orszu-
lik, baranowiczanin. W tym czasie przy ul. Pukow-
ca powstało w Baranowicach Przedszkole nr 12.
W nowym budynku znalazło się miejsce dla 
uczniów szkoły podstawowej, a od 1 IX 1993 
również młodzieży z rolniczej szkoły zawodowej. 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza została przeniesiona 
do Baranowic z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Karola Miarki w Żorach. Kilka lat później, do-
kładnie 1 IX 1996, na mocy aktu założycielskie-
go wydanego przez Ministra Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej 1 I 2000 powstało Liceum 
Rolnicze kształcące młodzież w zawodzie rol-
nik. Na mocy Uchwał nr XV /173/99 z dnia 30 
IX 1999 i XVII/199/99 z dnia 25 XI 1999 Rady 
Miejskiej w Żorach utworzono w Baranowicach 
Zespół Szkół nr 3. 1 IX 2002, w ramach istnie-
jącego zespołu, przekształcono Uchwałą nr 593/

XLVI/02 Rady Miasta Żory z dnia 31 I 2002 Li-
ceum Rolnicze w III Liceum Profilowane. 31 V 
2007 Uchwałą nr 91/VIII/07 Rady Miasta Żory 
z dnia 31 V 2007 zlikwidowano III Liceum Pro-
filowane, Zespół Szkół nr 3 i utworzono Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach z połącze-
nia Szkoły Podstawowej nr 5 i Przedszkola nr 12. 
Początkowo placówki funkcjonowały w odręb-
nych budynkach. W XII 2008 szkoła poddana zo-
stała zabiegom mającym na celu przystosowanie 
jej części do potrzeb przedszkolaków. 1 IX 2009 
przeniesiono Przedszkole nr 12 do budynku szko-
ły. W tym samym budynku swoją siedzibę ma filia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. iw

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 
NR 6, budowę szkoły rozpoczęto wiosną 1875, 
a już w następnym roku rozpoczęło w niej naukę 
88 uczniów. Budowa szkoły przy ul. Pszczyńskiej 
zaczęła się 8 XII 1904, a uroczyste otwarcie na-
stąpiło już 27 XI 1905. W 1928 rozpoczął tu pra-
cę jako nauczyciel Karol Juszkiewicz, który zginął 
w Katyniu. Po II wojnie światowej powołano Ko-
mitet Rozbudowy Szkoły, dzięki któremu w VIII 
1969 zakończono całkowicie modernizację szko-
ły posiadającej 6 klasopracowni, świetlicę, jadal-
nię, kuchnię, salę gimnastyczną, pracownię do za-
jęć praktycznych, szatnię, łazienkę i salę zabaw 
w przedszkolu. Uroczyste otwarcie „nowej” szko-
ły odbyło się 18 XI 1970. Ważnym wydarzeniem 
był rok 1975, kiedy obchodzono uroczyście jubi-
leusz 100-lecia szkoły, podczas którego nadano jej 
imię Tadeusza Kościuszki i odsłonięto pamiątko-
wą tablicę ufundowaną przez rodziców. Na pod-
stawie Uchwały Rady Miejskiej w Żorach z dn. 30 
I 1997 r. szkoła rozpoczęła pracę razem z Przed-
szkolem nr 7 jako Samorządowy Zespół Placówek 
Oświatowych nr 6. Rok 2000 przebiegał pod ha-
słem jubileuszu 125-lecia istnienia szkoły, podczas 
którego otrzymała ona sztandar, a Przedszkole nr 
7 imię Marii Kownackiej. W 2002 następuje ko-
lejna zmiana nazwy placówki – powstaje Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Żorach. W 2005 
uroczyście obchodzono jubileusz 130-lecia szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
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Certyfikaty: Szkoła Promująca Zdrowie, Europe-
an Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu 
języków obcych, Śląska Szkoła Jakości, „Szkoła 
bez przemocy”, Odznaka eTwinning, Europejska 
Odznaka Jakości za projekt „ABRAZO: our virtu-
al city”, Szkoła przyjazna dzieciom z cukrzycą. TG

ZESPÓŁ SZKOLNO–PRZEDSZKOLNY NR 9, 
Szkoła w Rowniu działa od 2 stycznia 1878 r. 
Wcześniej dzieci z Rownia uczyły się w Boguszo-
wicach i Gotartowicach. Wiele z nich jednak nie 
realizowało obowiązku szkolnego. Do utrzyma-
nia szkoły zobowiązani zostali właściciele dwo-
ru folwareckiego oraz gmina Rowień i Folwar-
ki. Pierwszym nauczycielem został zatrudniony 
przez gminę Eduard Selezer. W 1891 r. szkoła 
była dwuklasowa, od 1893 trzyklasowa, a w 1907 
już czteroklasowa. W 1908 r. szkoła otrzymała 
nowy budynek ,gdyż poprzedni stał się za mały. 
Nauczanie odbywało się w języku niemieckim, 
mimo iż znaczna część dzieci go nie znała. Dopie-
ro w 1922 r., gdy polska administracja objęła Żory, 
stało się to możliwe. Wtedy kierownikiem szkoły, 
w której wykładano wreszcie w języku polskim, 
został Karol Kurpaska. Ówczesna szkoła w Row-
niu była szkołą pięcioklasową III stopnia (było 
pięć etatów nauczycielskich i siedem oddziałów). 
Uczniowie kończyli naukę po klasie siódmej. 
Szkoła mieściła się w dwóch budynkach, starym, 
gdzie stoi obecny budynek szkoły i nowym (dziś 
sklep p. Harazina). Po rozpoczęciu II wojny świa-
towej nauczyciele opuścili szkołę, gdyż zostali po-
wołani do wojska. Za okupacji dzieci uczęszczały 
do niemieckiej szkoły , która mieściła się w domu 
pana Raisa (dzisiejsza świetlica). W czasie dzia-
łań wojennych jeden z budynków szkolnych zo-
stał doszczętnie spalony, a drugi poważnie uszko-
dzony. Po wojnie mieszkańcy Rownia bezintere-
sownie wyremontowali ocalały budynek. Nauka 
rozpoczęła się 15 maja 1945 r. Szkołą ponownie 
kierował Karol Kurpaska. Zajęcia odbywały się 
przez sześć dni w tygodniu na dwie zmiany. Na 
miejscu starej szkoły, dzięki dużemu zaangażowa-
niu kierownika i społeczeństwa Rownia wybudo-

wano nową, którą otwarto 7 maja 1950 r. W 1953 
r. ze szkoły wycofano religię i wprowadzono język 
rosyjski. Kolejnym kierownikiem w 1956 r. został 
Józef  Wyżgoł. W roku szkolnym 1966/67 szkoła 
staje się ośmioklasowa. W 1973 r. kierownictwo 
obejmuje Waldemar Weissman, a w1975r. Stefan 
Zielonka. Wtedy też szkoła otrzymuje swojego 
patrona - Henryka Sienkiewicza. W 1980 r. dy-
rektorem szkoły zostaje Amalia Dzierżęga, która 
w 1986 r. staje się inicjatorką powołania po raz 
drugi Komitetu Rozbudowy Szkoły ( pierwszy po-
wołano w 1974 r.).W 1991 r. otwarto nowe skrzy-
dło szkoły, a w 2004 r. oddano do użytku salę gim-
nastyczną. Od grudnia 1989 r. obowiązki dyrekto-
ra pełniła Janina Reclik, którą we wrześniu 1991 
r. zastąpiła Urszula Juraszczyk-Gruszka. W roku 
szkolnym 1991/92 do szkoły wprowadzono j. 
angielski, a w roku szkolnym 1993/94 powróciła 
religia. W 2000 r. opuszcza szkołę ostatnia klasa 
ósma. Szkoła podstawowa staje się szkołą sześcio-
klasową. Od 2002 r. szkoła przekształca się w Ze-
spół Szkolno - Przedszkolny nr 9 po przyłączeniu 
działającego po sąsiedzku przedszkola. um

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-INFOR-
MATYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPER-
NIKA, 1 IX 1975 w nowo wybudowanym bu-
dynku przy ul. Rybnickiej 5 w Żorach uroczyście 
otworzono Zespół Szkół Zawodowych Minister-
stwa Górnictwa i Energetyki w Żorach, w skład 
którego weszły: Technikum Budowlane dla Pracu-
jących Rybnickiego Przedsiębiorstwa Budownic-
twa Węglowego PEBEROW, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa dla Pracujących Rybnickiego Przedsię-
biorstwa Budownictwa Węglowego PEBEROW 
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących 
Przedsiębiorstwa Montażu i Urządzeń Elektrycz-
nych Przemysłu Węglowego ELROW. 15 XII 
1977 nadano szkole imię Juliana Marchlewskiego. 
1 IX 1982 otwarto w Zespole Zasadniczą Szkołę 
Zawodową Przyzakładową Kombinatu Budow-
nictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego 
FADOM oraz Technikum Budowlane Rybnic-
kiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Węglowe-

Zespół Szkół Budowlano-InformatycznychZespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9
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go PEBEROW. W 1987 Zespół Szkół otrzymał 
w nazwie nr 1. Rok później nazwa szkoły brzmia-
ła Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Wspólnoty 
Węgla Kamiennego im. Juliana Marchlewskiego, 
a w 1990 zlikwidowano Wspólnotę Węgla Ka-
miennego, w związku z czym nazwa szkoły od 1 
X 1990 brzmiała: Zespół Szkół Zawodowych nr 
1 Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. 11 
XII 1991 przekształcono Zespół w Zespół Szkół 
Budowlano-Usługowych w Żorach. Zmieniono 
nazwy szkół: Technikum Budowlane Rybnickiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Węglowego PE-
BEROW na Technikum Budowlane dla Pracują-
cych Rybnickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Węglowego PEBEROW, a następnie na Techni-
kum Budowlane dla Pracujących. Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Rybnickiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Węglowego PEBEROW została 
przekształcona w Zasadniczą Szkołę Budowlaną. 
Zlikwidowano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla 
Pracujących Przedsiębiorstwa Montażu i Urzą-
dzeń Elektrycznych Przemysłu Węglowego EL-
ROW i Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakła-
dowego Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowe-
go Przemysłu Węglowego FADOM. Do Zespołu 
włączono również Zasadniczą Szkołę Zawodową 
w Żorach. 30 III 2006 nazwa Zespołu zmieniła 
się na Zespół Szkół Budowlano-Informatycz-
nych, a w maju tego samego roku zostało nadane 
szkole imię Mikołaja Kopernika.
Osiągnięcia uczniów: w 2006 szkoła uzyskała 
certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarach: 
koncepcja pracy szkoły i wychowanie i opieka, 
a w 2007 w obszarze kształcenie. Uczniowie i na-
uczyciele biorą udział w różnych programach: 
Uczeń z klasą, Nauczyciel z klasą, „Szkoła bez 
przemocy”, Socrates Comenius. Organizowane 
są akcje krwiodawstwa oraz różnego rodzaju ak-
cje charytatywne, a także liczne konkursy, m.in. 
ortograficzny, filmowy, fotograficzny. Absolwen-
ci technikum osiągają bardzo dobre wyniki w eg-
zaminach zawodowych, a uczniowie zdobywają 
wysokie miejsca w konkursach: 3. miejsce zespo-
łowo w XX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych w roku szkolnym 2006/2007, 6. 
miejsce Piotra Michury w XXII Olimpiadzie Wie-
dzy i Umiejętności Budowlanych w roku szkol-
nym 2008/2009, 1. miejsce w zawodach miej-
skich w piłce nożnej halowej, 2. miejsce w zawo-
dach rejonowych w tenisie stołowym chłopców 

oraz 4. miejsce w zawodach rejonowych w lekkiej 
atletyce chłopców i 1. w zawodach miejskich (rok 
szkolnym 2008/2009), 9. miejsce w zawodach 
wojewódzkich w tenisie stołowym (rok szkolny 
2009/2010), 2. miejsca w Konkursie Ortograficz-
nym i 7. w Wojewódzkim Konkursie Poezji Zbi-
gniewa Herberta (rok szkolnym 2008/2009), 3. 
miejsce w konkursie „Mniej dźwigaj” i 1. w kon-
kursie na najlepszą prezentację multimedialną „Jak 
godnie żyć – według ks. prof. J. Tischnera” (rok 
szkolny 2008/2009), liczne wyróżnienia (m.in. 
w konkursie „Comenius w internecie”, w Kon-
kursie Exlibris). Iw

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄ-
CYCH, nazwa jednostki organizacyjnej powo-
łanej w 1999, w skład której wchodzą: I Liceum 
Ogólnokształcące imienia Karola Miarki w Żo-
rach, Gimnazjum nr 1 oraz Liceum Ogólnokształ-
cące dla Dorosłych (Uchwała Nr XV/ 172/99 
Rady Miejskiej z dnia 30 IX 1999 w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących).
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miar-
ki w Żorach. Historia Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Karola Miarki sięga 1912. Było ono 
pierwszą żorską szkołą średnią. Jej utworzenie 
miało na celu przyspieszenie germanizacji na te-
renie Żor. Stała się jednak ważnym ośrodkiem ży-
cia kulturalnego Polaków. Jako polska szkoła ko-
edukacyjna funkcjonuje od 1922. W 1927 przy-
jęła imię Karola Miarki – bojownika o polskość 
na Śląsku. W pierwszych latach istnienia warun-
ki lokalowe żorskiej szkoły były bardzo trudne, 
z czasem powstał budynek w miejscu, gdzie szko-
ła mieści się do dnia dzisiejszego. W powojen-
nej historii szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę, 
a w budynku mieściły się czasowo Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Rolnicza 
oraz Szkoła Podstawowa nr 1. W 1999 powoła-
no Zespół Szkół Ogólnokształcących, którego 
trzonem stało się I Liceum Ogólnokształcące 
im. Karola Miarki w Żorach (Uchwała Nr XV/ 
172/99 Rady Miejskiej z dnia 30 IX 1999 w spra-
wie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych). W 2002 w związku z reformą systemu edu-
kacji liceum zostało przekształcone ze szkoły 
ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną 
(Uchwała Nr 591/ XLVI/ 02 Rady Miasta Żory 
z dnia 31 I 2002). W latach 1922-2009 mury Miar-
ki opuściło 6714 absolwentów. Szkoła wyróżnia 
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się głębokim osadzeniem w tradycji miasta i re-
gionu. Atutem szkoły jest jej wielopokoleniowość, 
młodzież przychodzi tu ze względu na tradycję 
rodzinną. Absolwenci szkoły pełnią zaszczytne 
funkcje w mieście, regionie, kraju i poza jego gra-
nicami, kreując rzeczywistość XX i XXI w. „Miar-
ka” to określenie, które przyjęło się potocznie 
jako nazwa całego zespołu. Podkreśla to tym sa-
mym wartość i wagę tradycji. Do najważniejszych 
przedsięwzięć edukacyjnych szkoły w ostatnich 
latach zaliczyć należy m.in.: przystąpienie do pro-
gramu certyfikacji szkół Śląska Szkoła Jakości 
i uzyskanie certyfikatu we wszystkich obszarach 
pracy szkoły, współpracę z Muzeum Miejskim 
w Żorach oraz Towarzystwem Miłośników Mia-
sta Żory przy realizacji przedsięwzięć o zasięgu 
regionalnym i międzynarodowym, które zaowo-
cowało uzyskaniem certyfikatu „Przyjaciela Mu-
zeum Miejskiego w Żorach” oraz odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej „W hołdzie nauczycielom 
i uczniom Państwowego Gimnazjum i Liceum 
im. Karola Miarki w Żorach, którzy zginęli w la-
tach 1939-1945”, uczestnictwo w międzynarodo-
wym projekcie „Dziedzictwo kulturowe kształtu-
je szkołę”, mające na celu poszukiwanie śladów 
kultury żydowskiej w regionie, udział w projekcie 
„Młodzi przeciw korupcji”, „Młodzi w przejrzy-
stej Polsce”, dzięki czemu został otwarty Klub 
Młodych Aktywnych, skupiający młodzież żor-
skich szkół, działającą na rzecz jawności i przej-
rzystości życia publicznego, realizację akcji „Po-
czytaj mi, przyjacielu”, w ramach której ucznio-
wie, w wolnym od zajęć lekcyjnych czasie, czytali 
dzieciom wybranych przedszkoli (całokształt 
przedsięwzięcia został wyróżniony zaproszeniem 
uczniów do Warszawy na Ogólnopolską Prezen-
tację Projektów Młodzieżowych), otrzymanie wy-
różnienia w ramach Programu InterEOL, Eduka-
cja Interkulturowa OnLine: „Otto Stern – śladami 
żorskiego noblisty” na konferencji zorganizowa-
nej przez Kuratorium Oświaty pt. „Edukacja kul-
turowa dzieci i młodzieży szkolnej – znaczenie 
i zobowiązania w kontekście problemów oraz wy-
zwań lokalnych i globalnych”, organizację wymian 
międzynarodowych w ramach współpracy szkół 
i programu Socrates Comenius (z Niemcami, Wę-
grami, Czechami, Hiszpanią i Francją), organiza-
cję powiatowych, regionalnych oraz okręgowych 
konferencji naukowych w ramach Urodzin Miarki, 
organizację corocznych „Festynów Miarkowych” 

– imprezy o charakterze integracyjnym o zasięgu 
lokalnym, organizację występów wokalnych i ka-
baretowych uczniów szkoły „Gimpel Czad”, reali-
zację wielu programów autorskich oraz innowacji 
pedagogicznych, zdobycie Europejskiego Znaku 
Jakości w zakresie innowacyjności kształcenia ję-
zykowego European Language Label 2004 za pro-
jekt „Języki otwierają drzwi” (jako jedna z 2 szkół 
w Delegaturze KO w Rybniku), otwarcie oddzia-
łów dwujęzycznych w liceum (2008), efektywne 
przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów, 
olimpiad (strona internetowa szkoły: www1lo.
zory.pl, publikacja: I Liceum Ogólnokształcące im. Ka-
rola Miarki w Żorach. Szkoła z tradycjami, Wyd. I, 
Żory 2007).
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi. Na mocy Uchwały Rady Miasta z dnia 11 III 
1999 w sprawie ustalenia sieci publicznych gimna-
zjów i ich oddziałów prowadzonych przez Miasto 
Żory, 1 IX 1999 powstało Gimnazjum nr 1 przy 
I Liceum Ogólnokształcącym w Żorach. Siedzibą 
szkoły jest budynek przy ul. Powstańców 6. Do 
szkoły uczęszczają uczniowie z obwodu Klesz-
czówka i Rowień. Od roku szkolnego 2007/08 
gimnazjum nosi nazwę Gimnazjum nr 1 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi. W szkole funkcjonują klasy 
dwujęzyczne (bezobwodowe), w których zajęcia 
z wiedzy o społeczeństwie i geografii odbywają 
się w języku angielskim. W szkole realizowana jest 
innowacja pedagogiczna „Uczymy się przez do-
świadczenie” oraz projekty edukacyjne „Uczymy 
się przez doświadczenie” i „Rozwój przez sztu-
kę”. Chlubą szkoły są finaliści i laureaci Woje-
wódzkich Konkursów Przedmiotowych. Od 2002 
uczniowie zdobywają Puchar Prezydenta Miasta 
Żory w konkursie „Co wiesz o Żorach?”. Szkoła 
współpracuje z niemieckim gimnazjum z Kamp-
Lintfort. Chętni mogą skorzystać z bogatej oferty 
zajęć pozalekcyjnych. Można wziąć udział w zaję-
ciach SKS-u, kołach zainteresowań (komputero-
we, gitarowe, chór) oraz kółkach przedmiotowych 
(matematyczne, fizyczne, chemiczne, geograficz-
ne, języka polskiego, języka angielskiego, języ-
ka hiszpańskiego i języka francuskiego). W 2002 
gimnazjum zdobyło tytuł „Szkoły z klasą”. Szko-
ła posiada certyfikaty Śląskiej Szkoły Jakości (we 
wszystkich czterech obszarach), Szkoły Zaanga-
żowanej Społecznie, Certyfikat European Langu-
age Label w zakresie nowatorskich metod w na-
uczaniu języków obcych oraz certyfikat „Przyjaciel 
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Muzeum Miejskiego w Żorach”. Gimnazjum nr 1 
funkcjonuje w Zespole i wraz z licealistami uczest-
niczy we wszystkich przedsięwzięciach, tj. Festy-
nie Miarkowym, Urodzinach Miarki, Szkolnym 
Tygodniu Kultury, Europejskim Dniu Języków, 
wymianach i projektach międzynarodowych. iw

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS. PROF. J TI-
SCHNERA, powstał w 1977 jako Zasadnicza 
Szkoła Górnicza KWK „Pniówek”. Kształci-
ła ona młodych ludzi z całej Polski dla potrzeb 
górnictwa. Młodzież otrzymywała zatrudnienie 
na kopalni „Pniówek”, która przez wiele lat była 
opiekunem szkoły, tzn. utrzymywała budynek, za-
bezpieczała szkołę w pomoce dydaktyczne, wspie-
rała finansowo młodzież wysokimi stypendiami, 
gwarantowała kształcenie zawodowe uczniów 
w kopalni, a po ukończeniu szkoły pracę każdemu 
absolwentowi. Młodzież ówczesnej szkoły górni-
czej miała możliwość realizowania swoich zainte-
resowań w różnych kołach przedmiotowych i roz-
wijających ich pasje. W szkole działała Górnicza 
Orkiestra Młodzieżowa. Młodzież reprezentowa-
ła szkołę w różnych konkursach wojewódzkich 
i ogólnopolskich. Zdobywali dla szkoły najwyższą 
nagrodę w szkolnictwie górniczym – „Lampkę 
Górniczą”, a także odnosili sukcesy w konkursach 
orkiestr górniczych i na płaszczyźnie sportowej. 
Przez wiele lat szkoła otrzymywała puchary i na-
grody dla uczniów, nauczycieli i szkoły za najbar-
dziej usportowioną szkołę w województwie. Przy 
szkole działały internat i stołówka (w budynku 
obecnego Urzędu Skarbowego, Poczty i Proku-
ratury) oraz warsztaty szkolne (obecnie GWSH). 
W latach 80. swoje klasy szkoły górniczej otwo-
rzyła Kopalnia Żory i Suszec. W Szkole Górniczej 
w tych latach istniały klasy żeńskie, które przygo-
towywały uczennice do pracy w kopalni. 4 XII był 
świętem szkoły. Akademie z przedstawicielami 
kopalni, orkiestrą i wspaniałym programem arty-
stycznym uświetniały obchody Barbórki. Nauczy-
ciele i ich uczniowie wspólnie występowali na sce-
nie. Młodzież była niezwykle związana z regio-
nem i tradycją Śląska. Pod koniec lat 80. zaczęły 
swoją działalność pierwsze oddziały Technikum 
Górniczego, przekształconego następnie w Tech-
nikum Mechaniczne. Obok technikum znajdowa-
ły się też odziały Zasadniczej Szkoły Handlowej, 
Liceum Zawodowego, kształcącego w zawodach 
sprzedawca i pracownik administracyjno-biurowy, 

oraz II Liceum Ogólnokształcącego, prowadzące-
go różne profile. W 1996 powstały pierwsze od-
działy Liceum Ekonomicznego i Szkoła Policeal-
na. Pierwsza matura w Zespole Szkół odbyła się 
w 1993.
15 VI 2002 szkoła wraz z władzami miasta i ku-
ratorium wzięła udział w uroczystościach nada-
nia szkole imienia ks. prof. J. Tischnera. Szkoła 
wzmocniła budowaną od lat tożsamość. Życie 
szkoły i proces wychowania opierały się na war-
tościach, którymi kierował się nasz patron. Dziś 
skupiamy się wokół myśli ks. Tischnera, pracuje-
my w Stowarzyszeniu Szkół Tischnerowskich, na-
leżymy do wielkiej, sięgającej poza granice nasze-
go kraju, rodziny tischnerowskiej. Obecnie szko-
ła jest wyjątkowym miejscem, bo daje możliwość 
wspólnego tworzenia, którego sens wyznaczają 
nasi uczniowie wraz ze swymi marzeniami, pomy-
słami, aspiracjami i chęcią poznawania świata.
Obecnie w Zespole Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Ti-
schnera mieszczą się: II Liceum Ogólnokształcą-
ce, Techniku nr 2 z oddziałami: technik ekonomi-
sta, technik handlowiec, technik logistyk i technik 
hotelarstwa oraz Szkoła Policealna. iw

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3, powstał 1 IX 2007. 
W skład Zespołu wchodzi Gimnazjum nr 3 (data 
powstania: 1 IX 1999) i III Liceum Ogólnokształ-
cące im. Zbigniewa Herberta (data powstania: 1 
IX 1995). Nadanie imienia LO nastąpiło 7 IV 
2001. iw

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5, działa od 1 IX 2005. 
W jego skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 11 
im. Gustawa Morcinka i Gimnazjum nr 5 im. Jana 
Pawła II. Do budynku mieszczącego się przy ul. 
Wodzisławskiej uczniowie szkoły podstawowej 
uczęszczają od 1 IX 1964 (budynek oddany 19 
VII 1964). Uczniowie gimnazjum rozpoczęli na-
ukę w 1999. W pierwszym roku korzystali z sal 
lekcyjnych szkoły podstawowej, natomiast 1 IX 
2000 oddano do użytku nową część budynku gim-
nazjum (sale lekcyjne i sala gimnastyczna). Sławni 
absolwenci to Józef  Polok – aktor i Wiesław Pie-
regorólka – muzyk. iw

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6, Szkoła Podstawowa nr 
13 rozpoczęła swoją działalność 1 IX 1983, nato-
miast Gimnazjum nr 6 zostało utworzone w wy-
niku reformy szkolnictwa w  1999. Szkoły po re-

Z
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organizacji sieci placówek, od 01 IX 2004 zosta-
ły w połączone w  Zespól Szkół nr 6, który dzia-
ła w dzielnicy Pawlikowskiego. Od roku szkolnego 
2009/10 szkoły posiadają patrona „Polskich Olim-
pijczyków”, włączając idee olimpijskie do tradycji 
i oddziaływań wychowawczych. Placówki wyróż-
nia bogata baza sportowa, którą wykorzystano do 
tworzenia klas sportowych: o profilu piłka noż-
na chłopców we współpracy z KS Żory oraz pił-
ka ręczna dziewcząt we współpracy z MTS Żory. 
Oprócz sportu ważną dziedziną działalności jest 
regionalizm. Działa szkolna izba regionalna w któ-
rej organizowane są wystawy i konkursy regional-
ne. Corocznie uczniowie biorą udział w konkur-
sie „Co wiesz o Żorach” wielokrotnie zwyciężając. 
Gimnazjum od początku istnienia współpracuje ze 
szkołami z całej Europy realizując wspólne projek-
ty w ramach programu Comenius i wymiany pol-
sko-ukraińskiej. Zespół Szkół nr 6 przygotowu-
je uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym zgodnie ze standardami przyjęty-
mi w Unii Europejskiej. Bogata baza multimedial-
na, otrzymanie prestiżowych nagród europejskich 
i ogólnopolskich potwierdza, że szkoły stały się 
ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa opartego 
na wiedzy. Szkoły posiadają certyfikaty i wyróżnie-
nia: „Szkoła z klasą”, „Trzy kolory” Czytam - My-
ślę - Działam - sprawność Lego, Ago, Cogito, „Na-
uczyciel z klasą”, „Uczeń z klasą”, Znak Jakości 
Interkl@sa,, wojewódzki certyfikat „Szkoła Pro-
mująca Zdrowie”, certyfikat „Szkoła Ucząca się”

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8, w 1977 rozpoczęto bu-
dowę os. im. Wincentego Pstrowskiego (obec-
nie Wojciecha Korfantego). Było to trzecie osie-
dle mieszkaniowe. Równocześnie powstała szkoła 
osiedlowa, czwarta w Żorach. Tempo pracy było 
szybkie i 1 IX 1980 nastąpiło uroczyste oddanie 
szkoły do użytku, połączone z inauguracją nowe-
go roku szkolnego 1980/1981. W 1999 w budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 16 zaczęło funkcjo-
nować Gimnazjum nr 8 – ósme na terenie Żor. 
Utworzono w nim trzy klasy pierwsze, z czego jed-
na była klasą integracyjną. W 2000 podjęto decyzję 
o nadaniu szkole imienia Marii Konopnickiej. 1 VI 
2001 odbyła się uroczystość nadania szkole imie-
nia. 25 IX tego samego roku w naszej szkole zosta-
ła otwarta izba regionalna, którą utworzono i wy-
posażono dzięki staraniom Mirosławy Bieg, pro-
wadzącej kółko regionalne. Dzięki niej uczniowie 

mają znakomity kontakt z przeszłością naszego re-
gionu. W 2002 w Szkole Podstawowej nr 16 utwo-
rzono pierwszą klasę integracyjną. Celem utworze-
nia takiej klasy było stworzenie szkoły na I, II, III 
etapie edukacyjnym, która byłaby przyjazna inte-
gracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, a któ-
ra jednocześnie mieści się w jednym budynku. 1 
IX 2004 placówka połączyła się z funkcjonującym 
w tym samym budynku Gimnazjum nr 8 i od 1 
IX zaczęła funkcjonować w Zespole Szkół nr 8, 
którego dyrektorem została Ewa Szymala. Pod-
czas uroczystej akademii z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej w X 2004 nastąpiło oficjalne odda-
nie do użytku windy dla osób niepełnosprawnych. 
W pierwszym przejeździe windą uczestniczył wi-
ceprezydent miasta wraz z dyrektorem Zespołu 
Szkół nr 8. Budynek szkoły jest nieustannie mo-
dernizowany, aby zapewnić uczniom coraz lepsze 
warunki do nauki i rozwoju: posiada duże i prze-
stronne sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audio-
wizualny i pomoce dydaktyczne, nowoczesne sani-
tariaty, pracownie komputerowe, gabinety przed-
miotowe, bibliotekę i czytelnię wraz z multimedial-
nym centrum informatycznym, świetlicę i stołów-
kę, gabinet profilaktyki medycznej, sklepik szkolny, 
salę gimnastyczną z pełnym wyposażeniem oraz 
kompleks boisk i zaplecze sportowe „Orlik 2012”. 
Ponadto uczniowie Zespołu Szkół nr 8 mogą ko-
rzystać z porad psychologa, pomocy logopedy, 
w szkole zatrudnieni są specjaliści w zakresie tera-
pii pedagogicznej, oligofrenopedagodzy, surdope-
dagodzy i tyflopedagog. W Gimnazjum funkcjo-
nują klasy artystyczne – muzyczne i plastyczne – 
oraz sportowe (baseball, i piłka nożna). Wielu ab-
solwentów naszej szkoły ukończyło studia wyższe. 
Są wśród nich nauczyciele, inżynierowie, pracow-
nicy umysłowi, biznesmeni, którzy po zdobyciu 
przygotowania zawodowego wrócili do Żor i służą 
miastu. Wśród absolwentów naszej szkoły są: Emil 
Szymański, Karolina Widenka, Iwona Węgrowska, 
Aleksandra Barczyk, Patrycjusz Różański, Michał 
Barański, Anna Majczak, Ireneusz Jaguś. iw

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MAT-
KI TERESY Z KALKUTY, Zespół Szkół Spe-
cjalnych powstał na bazie Szkoły Podstawowej nr 
12, którą utworzono 1 IX 1992. Pierwszym Dy-
rektorem została Anna Pająk. Szkoła miała siedzi-
bę przy ul. Dworcowej. W VIII 1998 szkoła zosta-
ła przeniesiona do nowego budynku na os. Pawli-
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kowskiego. Od 1 I 2000 na bazie Szkoły Podstawo-
wej nr 12 oraz Gimnazjum nr 7 został utworzony 
Zespół Szkół Specjalnych. Obecnie w skład Ze-
społu wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 12, Gimna-
zjum nr 7, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjal-
na i Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Szkoła Za-
wodowa Specjalna kształci w zawodach: piekarz, 
cukiernik oraz pomocnik obsługi hotelarskiej. 
W X 2002 Zespołowi Szkół Specjalnych nadano 
imię Matki Teresy z Kalkuty.
Zespół Szkół to placówka przeznaczona dla dzie-
ci z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego, 
umiarkowanego i znacznego. Zajęcia lekcyjne pro-
wadzone są w dobrze wyposażonych klasach i pra-
cowniach specjalistycznych. Oprócz zajęć lekcyj-
nych uczniowie mają zapewnione liczne zajęcia re-
walidacyjne w skład, których wchodzą:
1. pomoc logopedyczna – w ramach dodatkowych 
zajęć indywidualnych uczniowie szkoły korzysta-
ją z pomocy dwóch oligofrenopedagogów logope-
dów.
2. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – uczniowie 
potrzebujący pomocy w zakresie korekcji i kom-
pensacji zaburzonych funkcji uczęszczają na za-
jęcia prowadzone przez nauczycieli terapeutów 
w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. 
Ponadto uczniowie korzystają z zajęć socjotera-
pii i muzykoterapii. Uczniowie czterech najmłod-
szych klas uczestniczą w zajęciach dogoterapii.
3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – zajęcia 
przeznaczone dla uczniów wyrównujących braki 
w opanowaniu treści programowych, prowadzone 
przez wyznaczonych przez dyrektora nauczycieli.
4. gimnastyka korekcyjna – zajęcia te są prowadzo-
ne przez specjalistów, zgodnie ze skierowaniami le-
karskimi.
Oprócz zajęć objętych planem nauczania w szkole 
organizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne, reali-
zowane w ramach projektu „Daj nam szansę – za-
pewnienie wysokiego poziomu i dostępu do edu-
kacji uczniów upośledzonych umysłowo w Żo-
rach”. Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. iw

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „ROJANKI”, zespół 
powstał w 1977 przy KGW w Roju, założony 
przez Bernadetę Granek, ówczesną przewodni-
czącą tego koła. Na początku zespół składał się 
z 12 pań oraz akordeonisty. Na początku zespo-

łowi przygrywał Józef  Polok, później Wojciech 
Krauze, a od 1983 po dzień dzisiejszy na akor-
deonie przygrywa Leonard Motyka. Cały reper-
tuar, tzn. piosenki, gawędy, skecze zbierane są od 
znajomych, babć i matek. Zespół ubogaca miej-
scowe imprezy, takie jak: festyny, dożynki, Dzień 
Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, Dzień Gór-
nika itp. Bierze udział w różnych przeglądach folk-
lorystycznych. Występuje również na terenie Żor, 
Rybnika, Pszczyny oraz Godowa. Zespół posiada 
w dorobku nagrody i wyróżnienia. Do najważniej-
szych należą: I nagroda „Złoty Kłos” w Zebrzy-
dowicach, 1. miejsce na przeglądzie w Brennej oraz 
nagrody I, II i III w Wodzisławiu Śląskim, występ 
z Kapelą Śląską w Domu Muzyki w Zabrzu, na-
grania dla TVP Katowice, TVS oraz TVT. Zespół 
występował na sympozjum „Śląskie Tradycje Kul-
turalne” w Rybniku, na „Otwartych Dniach Rol-
niczych” w Śmiłowicach k. Mikołowa, Jubileuszu 
Rzemiosła w Kamieniu oraz na Przeglądzie Folk-
loru w Świętochłowicach. Były również spotkania 
z gośćmi z zagranicy: Hiszpanii, Francji, Węgier, 
Szkocji i Danii. Solistka Otylia Uchyła, duet Oty-
lia Uchyła oraz Berta Rugor, gawędziarka Anna 
Adamczyk również mają na swoim koncie liczne 
nagrody i wyróżnienia. Od chwili założenia zespo-
łu do chwili obecnej z zespołu odeszły trzy panie. 
Większość składu zespołu to panie, które śpiewa-
ją od chwili założenia „Rojanek”. Celem Zespołu 
„Rojanki” jest kultywowanie śląskiej gwary i pieśni 
oraz śląskich tradycji w gawędach, skeczach i hu-
moreskach. (fot. na stronie 457). AZ

ZGAŚLIK TEODOR, ur. 9 IX 1829, zm. 4 VIII 
1911, Ostróg; wieloletni, wybrany przez miesz-
kańców miasta proboszcz żorski; syn Józefa, mi-
strza garbarskiego i Józefy z d. Schlichska. 30 VI 
1855 przyjął święcenia kapłańskie, po których 10 
IX tego samego roku podjął pracę duszpasterską 
w Pruszkowie. Do Żor przybył 4 XI 1856. Na sku-
tek fałszywego donosu został przeniesiony 17 VII 
1860 do Zdziechowic. 23 VII tego samego roku 
społeczność miejska Żor wystosowała petycję 
do urzędu Generalnego Wikariatu o odwołanie 
przeniesienia ks. Zgaślika, do czego w osobnym 
podaniu przychylnie ustosunkowali się radni miej-
scy. Potwierdzili pełne zaufanie gminy, dodając, że 
moralny sposób życia księdza zasługuje na uwa-
gę i cześć. Zebranie rady miejskiej przekazało 
18 VIII 1860 (zgodnie z §35 prawa miejskiego 

Żabka Andrzej
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z dnia 31 V 1853) przysługujące jej prawo wy-
boru proboszcza wszystkim parafianom – kato-
likom, bez względu na to, czy są posiadaczami 
gruntu, czy nie. 3 XI 1860 ks. Zgaślik otrzymał 
dekret administracyjny powołujący go na urząd 
wyłonionego poprzez wybory proboszcza w Żo-
rach. Powrócił do Żor 22 XI 1860 i swoją dusz-
pasterską pracę pełnił tu aż do śmierci. BK

ZGÓDKA ANDRZEJ, radny Rady Miasta od 1 
VII 1994 do 19 VI 1998. um

ZIELONKA JADWIGA, ur. 9 X 1921, Ba-
ranowice, zm. ?; mieszkanka Baranowic; cór-
ka Pawła i Marty z d. Kempny. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej w 1936 pracowała w go-
spodarstwie rolnym rodziców. W okresie okupa-
cji niemieckiej zaangażowała się w działalność 
organizacji konspiracyjnej ZWZ-AK. Utrzymy-
wała łączność z partyzantami, organizowała dla 
nich kryjówki w zabudowaniach gospodarczych 
jej rodziców. W specjalnie wykonanym bunkrze 
ukrywali się partyzanci (Albin Świerkot i inni) 
oraz przechowywane były broń, materiały wy-
buchowe, kartki żywnościowe i maszyny do pi-
sania. 22 I 1944, na skutek zdrady, zabudowa-
nia Zielonków zostały otoczone, a mieszkańcy 
musieli wyjść z domu, który został podpalony. 
Cała rodzina została aresztowana i wywieziona 
do KL Auschwitz, a następnie do KL Ravens-
brück, gdzie przebywali do zakończenia wojny. 
Do domu powróciła w V 1945 – została żoną 
Józefa Zaremby z Boryni. JD

ZIELONKA ŁUCJA, ur. 1 X 1922, Barano-
wice, zm. ?; więzień obozów koncentracynych; 
córka Pawła i Marty. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej pracowała w gospodarstwie rol-
nym rodziców. W okresie okupacji niemieckiej 
wraz z siostrą Jadwigą zaangażowała się w dzia-
łalność organizacji konspiracyjnej ZWZ-AK. 
Cała rodzina została aresztowana i wywieziona 
do KL Auschwitz, a następnie do KL Ravens-
brück. Mimo ciężkich warunków, jakie panowa-
ły w obozie, przeżyła i odzyskała wolność. JD

ZIELONKA MARTA, mieszkanka Barano-
wic; po aresztowaniu wraz z mężem Pawłem 
oraz córkami Jadwigą i Łucją przekazana do KL 
Ravensbrück. Zginęła w tym obozie. JD

ZIELONKA PAWEŁ, mieszkaniec Barano-
wic; członek ZWZ-AK. Pomagał w ukrywa-
niu partyzantów i niesieniu pomocy tym z plu-
tonu dywersyjno-sabotażowego. Przechowywał 
u siebie w bunkrze broń, amunicję i materia-
ły wybuchowe. Przez zdradę wraz z małżonką 
Martą został aresztowany i przekazany do KL 
Ravensbrück. Nieznane są jego dalsze losy. JD

ZIENTEK BARBARA (nazwisko panień-
skie ZNISZCZOŁ), ur. 1974, Rybnik; miesz-
kanka Żor, w latach 1999 – 2009 czołowa 
dziennikarka Gazety Żorskiej. Absolwentka 
Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych 
w Katowicach. Specjalizowała się w artykułach 
o tematyce społecznej, reportażach kryminal-
nych i wywiadach. Od 2009 pracuje w Urzędzie 
Gminy Świerklany gdzie jest odpowiedzialna za 
promocję i pozyskiwanie funduszy zewnętrz-
nych. TG

ZIMMERMANN, autor wydanej w 1784 w 12 
tomikach historii i opisu Śląska. W III tomie, 
na stronach 194-198, po kilku wydarzeniach hi-
storycznych, przedstawił ówczesny obraz Żor. 
Według autora Żory są miastem podległym 
bezpośrednio władzy królewskiej. Leżą 5 mil 
od Raciborza, są otoczone murami. Mury mają 
2 bramy, ale w mieście brak jest ulic brukowa-
nych. Ulice są wyłożone drewnem surowym. 
W czasie jazdy ulicami odczuwa się nieprzy-
jemne wstrząsy, gdyż drewno pokrywające je 
to zaokrąglone belki. W Żorach znajdowały się 
następujące budynki: ratusz na środku rynku, 
katolicki kościół farny, murowany i zaopatrzo-
ny w jedną wieżę, pw. czci św. św. Apostołów 
Filipa i Jakuba, w którym dziekanem jest ks. 
Zaic. Podlega mu także wieś Baranowice; jest 
tam mały drewniany kościół, który według po-
dania służył dawniej jako kościół farny, szkoła 
rządzona przez rektora i kantora, szpital, który 
rocznie ma 100 talarów dochodu i opiekuje się 
5-6 ubogimi, 214 domów mieszczańskich i 88 
pustych miejsc, pozostałości po pożarach. MW

ZIMOŃCZYK ALOJZY, radny Rady Miasta 
od 3 XI 1998 do 10 X 2002. um

ZLOTY „SOKOŁA”, pierwszy zlot miał miej-
sce w Żorach w dniach 19-20 IX 1925. Na Zlot 
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przybywało 100 druhów i 50 druhen. Do wspól-
nych ćwiczeń zgłosiło się 42 druhów i 27 dru-
hen oraz 43 przedstawicieli młodzieży męskiej, 
natomiast do ćwiczeń specjalnych – 41 druhów. 
Punktem kulminacyjnym były piramidy wykona-
ne przez członków „Sokoła” oraz zorganizowa-
ny bieg okrężny wokół miasta na dystansie 3000 
m o nagrodę wędrowną – 1. miejsce zajął Anto-
ni Sobik. II Zlot „Sokoła” odbył się w dniach 13-
15 VI 1927. W pierwszym dniu został przeprowa-
dzony trzynastobój. Z 29 zgłoszonych zawodni-
ków przybyło 9. Wyniki były zaliczone do śred-
niej klasy. 1. miejsce zdobył A. Sobik, 2. miejsce 
uzyskał J. Kłapczyk. W następnym dniu odbył się 
dziesięciobój. Na zgłoszonych 13 zawodników 
przybyło 7. Pierwsze miejsce zajął Rudolf  Bartni-
czek z Orzesza. MW

ZNALEZISKA Z OKRESU STARSZEJ EPO-
KI KAMIENIA, w latach 1994 – 2000 na terenie 
Rownia naukowcy z Uniswersytetu Śląskiego w Ka-
towicach przeprowadzili badania archeologiczne, 
w wyniku których odkryto tam ślady osadnictwa 
pochodzące z okresu środkowego i schyłkowego 
paleolitu, a więc liczące sobie kilkadziesiąt tys. lat. 
Znaleziono liczne narzędzia krzemienne. Ustalo-
no, że osadnictwo w tym czasie miało charakter 
sezonowy, zależny od zmian klimatycznych.  TG

ZNISZCZENIA WOJENNE W 1939, w wyni-
ku walk na przedmieściu Żor oraz w Kleszczo-
wie zniszczeniu uległo wiele budynków mieszkal-
nych i gospodarczych oraz związanych z działal-
nością rzemieślniczą i handlową. Na terenie sa-

mego miasta w wyniku działań wojennych straty 
poniosło 23 właścicieli obiektów gospodarczych 
i posesji. W dziesięciu przypadkach były to znisz-
czenia budynków mieszkalnych. Poza tym uszko-
dzonych lub też zniszczonych było siedem sto-
dół. Tylko jeden warsztat i dwie cegielnie zosta-
ły uszkodzone w trakcie działań wojennych. War-
tość zniszczeń oscylowała od kilkuset aż do kilku 
tysięcy marek i tylko w dwóch przypadkach war-
tość przekroczyła 5 tysięcy marek. Poszkodowane 
zostały także różne urzędy i instytucje. W więk-
szym stopniu zniszczenia dotknęły infrastrukturę 
związaną z administracją publiczną. Wśród nich 
był Sąd Grodzki, Magistrat, katolicka gmina wy-
znaniowa oraz Urząd Zarządu Dóbr. W przy-
padku gminy katolickiej uszkodzenia poniósł ko-
ściół, a wysokość strat oszacowano na 9 tys. ma-
rek. Znacznie większe straty poniósł Urząd Miej-
ski, gdzie wysokość środków na naprawę jego 
obiektów oszacowano na 12 tys. marek. Wszyst-
kie zniszczone obiekty zostały w całości lub też 
w części naprawione. Tylko w przypadku jednego 
obiektu nie dokonano naprawy zniszczeń.
Z kolei w Kleszczowie poszkodowanych na ma-
jątku było 12 osób zamieszkałych lub posiada-
jących nieruchomości na tym terenie. Aż siedem 
zniszczeń dotyczyło warsztatów lub drobnych za-
kładów wytwórczych. Pozostałe osoby poniosły 
straty w wyniku zniszczenia domów i budynków 
gospodarczych. Sumy, na jakie oszacowano straty, 
sięgały kilku tysięcy marek. W jednym przypadku 
koszty naprawy strat wynosiły poniżej tysiąca ma-
rek, pozostałe sięgały powyżej 3 tys. marek. Nato-
miast w przypadku jednego warsztatu straty osza-
cowano na ponad 10 tysięcy marek. Części budyn-
ków nie odbudowano, kilka w pewnym stopniu, 
a jedynie trzy odbudowano w całości.
Straty w Żorach, poniesione 1 IX, świadczą o za-
ciętości walk prowadzonych na przedmieściach 
miasta i w Kleszczowie. JD

ZNISZCZENIA WOJENNE W 1945, wsku-
tek zatrzymania się frontu na linii rzeki Rudy 
miasto Żory pozostawało przez prawie dwa mie-
siące pod działaniem artylerii i czołgów. Pod 
ostrzałem znalazły się budynki na pasie prze-
biegającym wzdłuż wschodniej strony toru ko-
lejowego, budynki leżące wzdłuż ul. Dworcowej 
i centralna część śródmieścia, najcenniejsza pod 
względem zabytkowym. Nie było budynku, któ-

Rysunki krzemiennych reliktów znalezionych w Rowniu
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ryby nie poniósł pewnych uszkodzeń. Średnie 
zniszczenie ogólne oceniono na 55-65%. Na 560 
budynków o kubaturze 343 tys. m³ ocalało zdol-
nych do zamieszkiwania (nierzadko mimo bra-
ku dachu lub popękanych ścian) ok. 250 domów 
o kubaturze 155 tys. m³, tj. 45,2% łącznej kuba-
tury. W tym samym stosunku uległy zniszczeniu 
budynki gospodarcze, których Żory przed wojną 
liczyły 580 sztuk o łącznej kubaturze 204 tys. m³. 
Ocalało z niej zaledwie ok. 83 tys. m³. Stan znisz-
czeń w budynkach przemysłowych był nieco ko-
rzystniejszy. Budynków tych było 23 o łącznej 
kubaturze 14,7 tys. m³. Uległy one zniszczeniu 
w 51%. Najsilniej zniszczone zostały zabudo-
wania cegielni miejskiej, fabryki rowerów, fabry-
ki „Minerwa”. Największe zniszczenie dosięgło 
budynki użyteczności publicznej, które określo-
no na 75%. Całkowitemu zniszczeniu uległy ra-
tusz, koszary, szkoła powszechna, zabudowania 
straży pożarnej, teatru, kościół parafialny pozba-
wiony został dachu i miał zawalone sklepienia, 
miejscowe gimnazjum i szpital miejski znajdo-
wały się w podobnym stanie. Znacznemu uszko-
dzeniu uległy zabudowania i urządzenia rucho-
we PKP, częściowemu uszkodzeniu urządzenia 
stacji pomp i łaźni miejskiej. Natomiast sieć ka-
nalizacyjna w przeważającej części ocalała. Sieć 
kanalizacji zniszczona była w 60%. Stosunkowo 
najmniej zostały uszkodzone drogi i ulice. Na-
tomiast zupełnemu zniszczeniu uległy dwa mo-

sty betonowe na drodze do Palowic i na drodze 
do Pszczyny. Oszacowanie zniszczeń wojennych 
wykazało następujące cyfry: wartość zabudowań 
przed 1939 szacowano na 18,860 tys. zł. War-
tość szkód w tym parytecie oceniono na 11,280 
tys. zł. Stanowiło to około 60% wartości całko-
witej. Uszkodzenia dróg państwowych oceniono 
na 233,5 tys. zł, dróg powiatowych na 155,9 tys. 
zł, a dróg miejskich na 96,2 tys. zł. Stopień znisz-
czeń wojennych miasta był bardzo wysoki, kwa-
lifikowały one Żory do rzędu najbardziej znisz-
czonych miast w Polsce. JD

ZORY24.PL → ŻORSKIE PORTALE IN-
TERNETOWE

ZOSTAWA, zabudowanie przy ulicy o tej samej 
nazwie w Żorach. Istnieje kilka poglądów na ge-
nezę nazwy kulturowej. Zdaniem J. Krysztafkie-
wicza na miejscu obecnej Zostawy powstała osa-
da Żory. Kiedy miasto przeniosło się na obec-
ne miejsce, zabrało osadzie nazwę, a sama osa-
da pozostała („została”) poza murami miasta. 
Inna hipoteza mówi, że biegł tędy średniowiecz-
ny trakt handlowy, a w zabudowaniach Zostawy 
nocowali kupcy („zostawali”), czekając na otwar-
cie bram miasta. Uważa się także, że nazwa zwią-
zana jest z pięcioma pożarami, które zniszczyły 
miasto, a pozostały („zostały”) jedynie zabudo-
wania Żor. MW

Zostawa
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ZRZESZENIE HANDLOWCÓW TARGO-
WYCH, prezes: Irena Winowska. Cele: reprezen-
towanie zrzeszonych kupców wobec organów wła-
dzy i administracji państwowej i samorządowej, wy-
stępowanie do organów administracji z petycjami, 
żądaniami i opiniami we wszystkich sprawach do-
tyczących praw jego członków bądź naruszających 
ich interes, prowadzenie działań mających na celu 
podnoszenie kultury zawodowej członków, ich wie-
dzy i umiejętności zawodowych, inicjowanie dzia-
łań zmierzających do walki z nieuczciwą konkuren-
cją, prowadzenie działalności mediacyjnej w sporach 
pomiędzy członkami, inicjowanie wspólnych przed-
sięwzięć mających na celu poprawę warunków higie-
nicznych i sanitarnych we wspólnym miejscu roz-
wijania działalności gospodarczej, zmierzających 
do poprawy estetyki tego miejsca, zapewnienia bez-
pieczeństwa członkom zrzeszenia i ich mieniu. um

ZWEIG STEFANIE, ur. 1933; niemiecka pisarka 
i dziennikarka. Jej rodzina od poł. XIX w. aż do wy-
buchu II wojny światowej mieszkała w Żorach i na 
trwałe wpisała się w historię miasta. Jej ojciec Wal-
ter Zweig urodzony 5 IX 1904 w Żorach był ad-
wokatem i notariuszem w Głubczycach. W Żorach 
była tylko raz. Tuż przed wojną odwiedziła rodzinę 
dziadka Maxa. W 1938 Stefanie Zweig wyemigro-
wała z rodzicami do Kenii, by uchronić się przed 
nieuchronną zagładą. Tam na farmie spędziła dzie-
ciństwo. W 1947 jej rodzina powróciła do Niemiec. 
Przez 30 lat Stefanie Zweig pisywała do jednej 
z frankfurckich gazet. Jest również autorką wie-
lu książek dla dzieci i młodzieży. Niektóre z nich 
otrzymały prestiżowe nagrody literackie. W 1993 
pisarce przyznano Medal Zasługi i Order Republi-
ki Federalnej Niemiec. Jest również autorką wielu 
książek, które stały się bestsellerami, w tym słyn-
nej autobiograficznej powieści Nigdzie w Afryce, 
w której wielokrotnie wspomina Żory – ojczyste 
miasto swych przodków. Ekranizacja tej powieści 
została nagrodzona Oscarem w 2003 w katego-
rii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Obecnie jest 
na emeryturze i mieszka we Frankfurcie n. Menem. 
Mimo sędziwego wieku, wciąż dużo pracuje. JD

ZWIĄZEK BEZPIECZEŃSTWA 
→ Sicherheitsverein

ZWIĄZEK DEMOKRATYCZNY (Demokra-
tische Verein), nieformalne stowarzyszenie miesz-
kańców Żor założone w okresie Wiosny Ludów. Je-
sienią 1848 jego członkowie organizowali zebrania 
mające uświadamiać ludność w temacie bieżących 
wydarzeń politycznych. Nazwa sugeruje, że jego 
członkowie byli zwolennikami zmian demokratycz-
nych w Królestwie Pruskim i popierali obradujący 
w tym czasie we Frankfurcie ogólnoniemiecki par-
lament. Nie zachowały się jednak żadne informacje 
na temat liczby członków stowarzyszenia i ich na-
zwisk. Nie wiadomo też, czy to członkowie stowa-
rzyszenia stali za rozrzuceniem ulotek agitacyjnych 
w III 1847, co było bezpośrednim powodem powo-
łania przez miasto → Sicherheitsverein, czyli spo-
łecznej straży bezpieczeństwa. TG

ZWIĄZEK DS. UPIĘKSZANIA MIASTA, sto-
warzyszenie miejskie powołane z inicjatywy władz 
miejskich, założone 6 V 1883. Miało wspomagać 
magistrat w budowie obiektów użyteczności pu-
blicznej. W skład zarządu weszli: sędzia urzędowy 
Schuhman, dr Thienel (pierwszy i drugi przewod-
niczący), poczmistrz Wenge (skarbnik), aptekarz 
Groeger (sekretarz), burmistrz Majorke (ławnik), 
nauczyciel Braschke i sekretarz poczty Wienschirs 
(rewizorzy rachunkowi). Miesięczna składka człon-
kowska wynosiła 25 fenigów. 1 VII 1884 walne ze-
branie Związku zatwierdziło realizację następują-
cych przedsięwzięć: budowę pawilonu w Dębinie, 
wykonanie promenady do lasu miejskiego i pozłoce-
nie końcówek oraz figurek aniołów w kracie okalają-
cej statuę św. Jana Nepomucena na rynku. TG, MW

ZWIĄZEK HALLERCZYKÓW W ŻORACH 
W 1938, organizacja kombatancka skupiająca by-
łych żołnierzy Armii Polskiej (popularnie nazywanej 
„błękitną” lub „armią Hallera”), którą we Francji do-
wodził gen. Józef  Haller. Związek skupiał również 
Górnoślązaków zdemobilizowanych z Wojska Pol-
skiego. Zarejestrowany został oficjalnie przez Mini-

Stefanie Zweig
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sterstwo Spraw Wewnętrznych 18 II 1924. Placów-
ki Związku Hallerczyków powstawały w wielu mia-
stach Polski. Placówka żorska powstała w 1936 z ini-
cjatywy Teofila Kasprzaka, byłego żołnierza „błę-
kitnej armii”, który do 1939 pełnił funkcję preze-
sa Zarządu. W 1938 Związek Hallerczyków w Żo-
rach liczył 46 członków. Walne zabranie placówki 
Żory odbyło się 6 II 1938 pod przewodnictwem wi-
ceprezesa Chorągwi Śląskiej. Wybrano nowy Zarząd 
w składzie: prezes Teofil Kasprzak (ponownie), wi-
ceprezes Józef  Dajka, sekretarz Piotr Pyka, skarb-
nik Alojzy Kwiatoń oraz ławnicy: Jerzy Wojtek, Lu-
dwik Szyndera i Ryszard Szafran. 2 IX 1938 Zarząd 
placówki Żory ZH zwrócił się z prośbą do miesz-
kańców miasta o oflagowanie i udekorowanie do-
mów, w związku z planowanym przyjazdem do Żor 
gen. Józefa Hallera, który będzie uczestniczyć w po-
święceniu sztandaru Związku. Uroczystość poświę-
cenia sztandaru Hallerczyków odbyła się 4 IX 1938. 
Przybywającego generała powitano przy udekoro-
wanej bramie Strzelnicy. Generała powitał wicebur-
mistrz Józef  Wyrobek, a raport złożył komendant 
Chorągwi Śląskiej Związku Hallerczyków. W kierun-
ku kościoła ruszył niewidziany dotąd w Żorach po-
chód, składający się z żorskich Hallerczyków i dele-
gacji ZH z innych miast śląskich, delegacji byłych 
powstańców śląskich, podoficerów rezerwy, bractw 
strzeleckich, towarzystw katolickich działających 
w Żorach i towarzystw sportowych z „Sokołem” 
na czele. W niezwykłym, barwnym pochodzie szło 

ponad 30 pocztów sztandarowych różnych organi-
zacji i stowarzyszeń, które występowały w swoich or-
ganizacyjnych mundurach i strojach galowych. Po-
chód witały na całej trasie tłumy mieszkańców mia-
sta. W kościele parafialnym dziekan ks. Piotr Kli-
mek odprawił uroczystą mszę św. i dokonał poświę-
cenia sztandaru. Po nabożeństwie gen. Haller wrę-
czył nowo poświęcony sztandar dowódcom placów-
ki żorskiej, przy czym wygłosił przemówienie. Wy-
powiedział też słynną sentencję, która tak bardzo nie 
spodobała się tutejszym Niemcom: „Jak świat świa-
tem, nigdy Niemiec nie będzie Polakowi bratem”. 
Następnie złożył wieniec na grobie poległych po-
wstańców śląskich i odebrał defiladę Hallerczyków 
na rynku. Uroczysta akademia odbyła się na wielkiej 
sali Strzelnicy, gdzie wysłuchano przemówień, dekla-
macji i pieśni wykonanych przez chór „Hasło”. Czę-
sto apelowano do zebranych, by działali w myśl ha-
sła hallerowskiego: „Dla Ciebie, Polsko, i dla Twej 
Chwały!”. Generał dokonał również dekoracji za-
służonych członków Związku. Miecze Hallerowskie 
otrzymali: Teofil Kasprzak, Paweł Michalski, Paweł 
Kolon, Józef  Wyrobek, Józef  Kłapczyk, Paweł Mu-
sioł, Alojzy Kwiatoń, Ignacy Niechoj i Juliusz Bal-
wierz. Medalem Generała Hallera odznaczeni zosta-
li: Frydolin Popek, Antoni Grabowski, Ludwik Szyn-
dera, Paweł Kozik, Kazimierz Rudek, Jan Kubiniec, 
Paweł Michalski, Stanisław Czerny, Franciszek Men-
tlik, Jan Ciuszka, Rajmund Sternol, Wincenty Dajka 
i Wiktor Kraus. Po dekoracjach i pożegnalnym prze-

Z

Wizyta gen. Józefa Hallera w Żorach w 1938
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mówieniu wspólnie odśpiewano „Jeszcze Polska nie 
zginęła” i generał odjechał do Milówki. Dzień za-
kończył się wspólną zabawą ludową. W grudniu 
tego roku z Zarządu Głównego nadeszły nomina-
cje dla tutejszych Hallerczyków. Otrzymali je: Teo-
fil Kasprzak – podporucznik, Józef  Dastyk – starszy 
sierżant, Józef  Kłapczyk – sierżant, Paweł Michalski 
i Alojzy Kwiatoń – plutonowy, Frydolin Popek, Lu-
dwik Szyndera i Ignacy Niechoj – kapral. BK

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, 
KOMENDA HUFCA W ŻORACH, dh phm. 
Grzegorz Grabiec – komendant Hufca ZHP w Żo-
rach. Cele: stwarzanie warunków do wszechstron-
nego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fi-
zycznego rozwoju człowieka, nieskrępowane kształ-
towanie osobowości człowieka przy poszanowaniu 
jego prawa do wolności i godności, w tym wolności 
od wszelkich nałogów, upowszechnianie i umacnia-
nie w społeczeństwie przywiązania do wartości sta-
nowiących fundament harcerskich zasad: wolności, 
prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równoupraw-
nienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni, upo-
wszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwsta-
wianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształ-
towanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą, 
stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania 
silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami ra-
sowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. Posia-
da status Organizacji Pożytku Publicznego.

Historia. Ruch harcerski w Żorach narodził się 
w 1931. Założycielem pierwszej drużyny był Józef  
Burkot, nauczyciel Państwowego Gimnazjum im. 
Karola Miarki w Żorach. Z jednej drużyny w ciągu 
następnych lat do 1939 powstało 11 drużyn oraz 9 
gromad zuchowych. Pierwsza Drużyna otrzymała za 
patrona Karola Miarkę. Szybko rozpoczęto organi-
zowanie kursów i szkoleń. W latach 1932-33 zorga-
nizowano obozy letnie w Jankowicach. W 1932 przy 
Szkole Powszechnej w Żorach powstała II Drużyna 
Harcerzy im. Franciszka Żwirki. W tym czasie utwo-
rzono również drużynę wodniaków. We IX 1933 po-
wstał Hufiec Żorski. W 1937 przy żorskim gimna-
zjum powstał Harcerski Zespół Teatralny. Istnieją-
ca w Żorach Drużyna Żeńska Harcerek im. Micha-
liny Mościckiej należała do Żeńskiego Hufca Har-
cerek w Rybniku. Wybuch wojny i włączenie Żor 
w system nazistowski III Rzeszy Niemieckiej zlikwi-
dował wszelkie oficjalne formy działalności polskich 
organizacji patriotycznych. Zakończenie wojny spo-
wodowało powrót wielu uchodźców w tym i dzia-
łaczy harcerskich. Odtworzyli oni struktury orga-
nizacji, tworząc I Drużynę Harcerzy im. K. Miarki 
przy liceum oraz II Drużynę im. Franciszka Żwir-
ki działającą przy żorskiej szkole podstawowej. W la-
tach 1946-48 zorganizowano kilka obozów dla mło-
dzieży harcerskiej. W okresie 1949-50 zawieszono 
działalność harcerstwa w związku ze stalinizacją ży-
cia w Polsce. Wraz ze zmianami w czasach gomuł-
kowszczyzny utworzono przy Miejskim Domu Kul-

Z

Poczet sztandarowy Komendy Hufca ZHP w Żorach
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Żorscy harcerze w 1933 Członkowie ZHP w Żorach. Pierwsze lata powojenne

Przedstawiciele Komendy Hufca ZHP Żory podczas uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja 2008

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
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tury w Żorach drużynę odrodzonego ZHP. Odtwo-
rzono drużyny lub powstały kolejne. Poważne zmia-
ny przyniosły lata 60. Kierownictwo nad drużyną 
harcerską w Szkoły Podstawowej nr 1 objęła Józe-
fa Rotter, Drużyną Zuchową kierowała Barbara Rot-
ter, zaś Drużynę Starszoharcerską przy liceum druh-
na Małgorzata Kłusek. W 1965 przy SP nr 1 i Li-
ceum powstał Szczep ZHP. Z czasem przy szkole 
zawodowej powołano drużynę ZHP. W tym czasie 
rozbudowywano struktury pomocnicze harcerstwa. 
Powstawały Koła Przyjaciół ZHP (lata 1967-70). 
Ważną rolę integracyjną miało mieć utworzenie śro-
dowiska ZHP Żory. Struktury organizacji wpisywały 
się w działalność kulturalną i sportową epoki gomuł-
kowskiej i gierkowskiej. W latach 80., epoce zastoju, 
ruch nadal żywo działał, wchodząc w 1989 w epokę 
przebudowy i oczyszczania z ideologii komunistycz-
nej.  um, MW

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW, powstał w III 
1884. Do związku przyjęto 100 członków, z których 
każdy opłacił 1 markę wstępnego oraz składkę mie-
sięczną 25 fenigów. Do zarządu w tajnym głosowa-
niu zostali wybrani: budowniczy Krüger, poborca 
podatkowy Gitschmann, inspektor szpitala Quack, 
urzędnik sądowy Jaroszek, komornik sądowy Dzie-
dzioch, leśniczy miejski Schönfeld, mistrz cukier-
niczy J. Górnik, kupiec Franciszek Igle oraz kupiec 
Peszka. Komendantem związku został Krüger, jego 
zastępcą Quack. Na walnym zebraniu, które odbyło 
się 6 VII 1884 w sali Eisnera postanowiono: przystą-
pić do górnośląskiego związku kombatantów, ufun-
dować sztandar i zorganizować uroczystość jego po-
święcenia w sierpniu. Na uroczystość przybyli przed-
stawiciele związków kombatantów z Mikołowa, 
Pszczyny, Rybnika i Wodzisławia. W centrum mia-
sta uformował się pochód, który przeszedł główny-
mi ulicami, a następnie przemaszerował do ratusza, 
w którym odbyło się poświęcenie sztandaru z od-
śpiewaniem pieśni i wygłoszeniem przemówień. Na-
stępnie imponujący pochód udał się przez pozostałe 
ulice na miejsce zabaw w Dębinie. Po powrocie po-
chodu do miasta uroczystość zakończyła się zabawą 
w sali Eisnera. Po awansie E. Krügera na stanowisko 
budowniczego rejonowego w Opolu komendantem 
kombatantów został inspektor szpitala w stanie spo-
czynku, D. Quack. MW

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPO-
SPOLITEJ POLSKIEJ i BYŁYCH WIĘŹ-

NIÓW POLITYCZNYCH. KOŁO MIEJ-
SKIE, prezes: Andrzej Kret. Koło Miejskie 
zrzesza członków zwyczajnych (kombatantów) 
i członków podopiecznych (wdowy po kombatan-
tach) z rejonu centrum Żor oraz przyległych dziel-
nic. Ich członkowie to w przeważającej części oso-
by po 80 roku życia, a ich aktywność w działaniu 
jest ograniczona ze względu na różne dolegliwości 
występujące w tym wieku. Działalność członków 
obecnie ogranicza się do skromnego reprezento-
wania kombatantów na uroczystościach rocznico-
wych organizowanych przez Urząd Miasta. Co-
rocznie z okazji Dnia Kombatanta członkowie 
uczestniczą w spotkaniu organizowanych przez 
Zarząd w restauracji, połączonym z poczęstun-
kiem, podczas którego wspominają dawne dzieje 
i przeżycia. W latach 2002-04 członkowie zosta-
li odznaczeni stopniami podporucznika rezerwy 
(46 kombatantów), w 2003 ośmiu członków Koła 
otrzymało Patent „Weteran walk o wolność i nie-
podległość ojczyzny” (Antoni Figas, Franciszek 
Janas, Alojzy Gorczyk, Franciszek Jandura, Stefan 
Kot, Wiktoria Krasa, Edward Mazurek, Witold 
Pawlas). Trzech członków Koła otrzymało Patent 
w 2002 (Reich Antoni, Michalski Alojzy, Szołtysek 
Henryk). W V 2003 na zaproszenie władz miasta 
Żory członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniu 
z rosyjską delegacją kombatantów i oficerów bio-
rących udział w walkach o wyzwolenie Żor. iw

ZWIĄZEK NAUCZYCIELI, powstał 5 VII 
1884. Założyli go żorscy nauczyciele: Jäkel, Nikel, 
Petzal, Pokorny, Ullmann oraz Buch z Gotarto-
wic, Cieślik z Baranowic, Golly z Rownia, Krems 
z Kleszczowa, Pawlik z Boguszowic, Selzer z Row-
nia, Schitting z Gotartowic i Ulicka z Boguszowic. 
Od 25 VIII co drugi miesiąc w każdą środę, w zi-
mie o godzinie 14.00, a w lecie o godzinie 17.00, 
wygłaszano referat w jednej z izb lekcyjnych. MW

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIE-
GO W ŻORACH, Oddział ZNP w Żorach nie 
ma długiej historii, bowiem związkowcy z Żor na-
leżeli do Oddziału ZNP w Rybniku. Nowy po-
dział administracyjny kraju w 1975 wpłynął 
na powstanie oddziału w Żorach. Prezesem zosta-
ła wybrana → Barbara Kieczka. Funkcję tę spra-
wowała do 13 XII 1981, kiedy to zawieszono dzia-
łalność wszystkich związków zawodowych. Reak-
tywowanie nastąpiło w I 1983 i po wyborach pre-
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zesem został Damian Kubica. W kolejnej kadencji 
funkcję prezesa objęła Urszula Krupa. Od 1990 
przez 4 kadencje prezesem Zarządu Oddziału był 
→ Bogdan Janicki, a od 2006 jest nim Ilona Wi-
tala-Sługa. Biuro Oddziału „tułało się” po róż-
nych budynkach, instytucjach, szkołach, a obec-
nie znajduje się w Zespole Szkół nr 6 na os. Paw-
likowskiego w Żorach, dzięki zabiegom prezesa 
Bogdana Janickiego. Działalność Oddziału polega 
na reprezentowaniu interesów członków związ-
ku w sprawach prawnych, ekonomicznych i so-
cjalnych. Przedstawiciel Zarządu uczestniczy we 
wszelkiego typu komisjach awansu zawodowego, 
przyznawania nagród, odznaczeń i konkursowych 
na dyrektorów placówek oświatowych. Zarząd 
Oddziału zajmuje się również organizacją i pro-
wadzeniem szkoleń, warsztatów i kursów. Bar-
dzo ważnym zadaniem jest reprezentowanie zbio-
rowych interesów pracowniczych wobec dyrek-
torów placówek oświatowych oraz jednostek sa-
morządu terytorialnego. Oddział prowadzi nad-
zór nad tworzeniem i działaniami społecznych in-
spektorów pracy. Członek związku ma możliwość 
korzystania z bezpłatnego poradnictwa i pomo-
cy prawnika w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych oraz obrony przez pełnomocnika 
związkowego w sprawach sądowych. MW

ZWIĄZEK PATRIOTYCZNY, powstał w V 
1864. 7 II 1865 zwrócił się do Rejencji Królew-
skiej z prośbą, aby ukazujący się w dzienniku urzę-

dowym przegląd wydarzeń politycznych był opra-
cowywany również w języku polskim i tym samym 
stał się dostępny dla tutejszych mieszkańców, po-
sługujących się językiem słowiańskim (w domyśle 
polskim). MW

ZWIĄZEK RATOWANIA i GASZENIA 
POŻARÓW, został powołany do życia 13 III 
1881 jako pierwsza w mieście ochotnicza straż 
pożarna. Pierwszym prezesem został ówczesny 
burmistrz Żor, Majorke. Aktywnymi członka-
mi byli: Antoni Knopek, Antoni Grala, Jan Ko-
liba, Paweł Hensel, Jan Frysztacki, Ignacy Bim-
ler, Wilhelm Hadraszek, Jan Brzóska, Franciszek 
Gliwicki, Ryszard Bimler, Walenty Hensel i Ka-
rol Lazarek. W II 1882 magistrat żorski przyznał 
strażakom potrzebny budulec z lasu miejskiego 
oraz przydzielił plac budowlany na tak zwanym 
„słomianym targowisku” celem wybudowania 
wieży strażackiej. W I 1883 Związek liczył już 
169 członków. Z upływem lat został przekształ-
cony w Ochotniczą Straż Pożarną. BK

ZWIĄZEK WSPIERAJĄCY DOMOKRĄŻ-
NYCH ŻEBRAKÓW, w momencie powstania 
liczył 130 członków z rocznymi wpływami 1200 
marek. Miejscowi biedacy otrzymywali cotygo-
dniowe zasiłki. Z zamiejscowej ludności wspie-
rani są tylko byli pomocnicy zatrudnieni w prze-
myśle lub ci, którzy pracowali w ciągu ostatnich 
miesięcy. MW

Żorscy strażacy na początku XX wieku
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ŻABKA ANDRZEJ, ur. 11 VII 1961, Żory; lau-
reat Nagrody Miejskiej → Phoenix Sariensis za 
2005. Jest uczniem uznanego fotografika → Lu-
dwika Wacławczyka. Od końca lat 70. aktywnie 
działa w sekcji fotograficznej w MOK w Żorach. 
Uczestniczył w wielu warsztatach i plenerach fo-
tograficznych w całym kraju. Pomagał stworzyć 
pracownię arteterapii prowadzoną przez MOPS. 
Zdjęcia jego autorstwa są ozdobą żorskich wido-
kówek oraz licznych wydawnictw poświęconych 
miastu. Swoje prace Andrzej Żabka przekazuje 
na ten cel nieodpłatnie. Jego fotografie były pu-
blikowane w gazetach regionalnych i ogólnopol-
skich. Swoje prace prezentował także na wysta-
wach indywidualnych. W 2004 ukazał się album 
Żory światłem malowane. Zawiera on wprawdzie 
współcześnie wykonane zdjęcia miasta, ale sty-
lizowane na widokówki z lat 1896-1945. Przez 
prawie trzy lata ich autor, Andrzej Żabka, zrobił 
ponad tysiąc fotografii Żor, starając się zachować 
nastrój, perspektywę i kunszt ówczesnych foto-
grafików. Dzięki temu powstał unikatowy doku-
ment ukazujący piękno uliczek i zaułków, urodę 
lasów i pomników przyrody jak i zmiany, które za-
szły w wyglądzie Żor w ciągu ostatnich 100 lat. TG

ŻABKA MARIA, ur. 7 VII 1878, zm. 1969, Sze-
roka; działaczka plebiscytowa; uczestniczka III 
powstania śląskiego; córka Jana Tymanna i Fran-
ciszki z d. Szpandel. W 1900 poślubiła mistrza dre-
narskiego z Osin Pawła Tesznera, który w 1907 
wyjechał „za chlebem” do Galicji. Zmarł po kilku 
miesiącach w mieście Sambor, pozostawiając żonę 
z pięciorgiem nieletnich dzieci. Zamieszkała wów-
czas w Żorach i w 1912 poślubiła Ignacego Żab-
kę z Żor, który zmarł w 1917, osierociwszy czte-
rech swoich synów i pięcioro dzieci z pierwszego 
małżeństwa żony. Maria Żabka czynnie uczestni-

czyła w kampanii plebiscytowej w Żorach, współ-
pracując z Józefem Kowalczykiem i Bonifacym 
Bałtykiem. Kilka razy została napadnięta i pobi-
ta przez bojówkarzy niemieckich. W okresie ple-
biscytu została wysłana na kurs działaczy polskich 
do Krakowa. Musiała odejść wówczas od łóżka 
chorej córki, która prawdopodobnie nie przeżyła 
choroby. Wraz z synami Antonim i Janem uczest-
niczyła w III powstaniu śląskim. Od 25 V 1921 
pracowała jako sanitariuszka w szpitalu w Ryduł-
towach, gdzie umierał jej syn, śmiertelnie ranny 
w czasie działań powstańczych. Po jego śmierci 
(28 VI 1021) wróciła do Żor. W okresie między-
wojennym zmarł najstarszy syn, pracując na kolei 
w trudnych warunkach popowstaniowych, a dwaj 
inni zmarli młodo na skutek różnych wypad-
ków. Syn Henryk służył w Wojsku Polskim i po-
legł w kampanii wrześniowej w 1939, a kolejny 
syn Emil zginął w obozie koncentracyjnym. Żyjąc 
w niedostatku, cierpliwie znosiła swój los do koń-
ca. Zmarła, przeżywszy 91 lat. BK

ŻARY, proponowana forma nazwy miasta, której 
inicjatorem był prezes → Towarzystwa Miłośni-
ków Miasta Żory → Zygmunt Laskowski przed 
→ Obchodami 700-lecia Żor w 1972. Według 
niego pierwotna nazwa miasta Żary nie zmieniła 
się z biegiem lat pod wpływem przemian w wy-
mowie lokalnego dialektu, lecz stanowiła celowy 
zabieg germanizacyjny, gdyż „dla zatarcia śladów 
polskości (…) nazw osiedli śląskich uciekano się 
do nadania im niemieckiego wyglądu (…)”. Stąd 
według niego niemiecka nazwa „Sohrau”, któ-
ra zastąpić miała występującą według niego jesz-
cze w poł. XIX w. nazwę Żary. W rzeczywistości 
już od średniowiecza nazwę miasta zapisywano 
równolegle jako Sari, Zari, Soer, Sora i Sorav. Po-
stulat Laskowskiego nie spotkał się ze zrozumie-
niem ówczesnych władz. Jednym z powodów był 
niewątpliwie fakt, że działająca po wojnie Komi-
sja Ustalania Nazw Miejskich przy Ministerstwie 
Administracji Publicznej nazwę Żary przypisa-
ła leżącemu od 1945 w granicach Polski miastu 
Sorau. Jedynym efektem propozycji Laskowskie-

Andrzej Żabka
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go w Żorach było nazwanie domu towarowego, 
który powstał na miejscu Hotelu Zweiga w rynku, 
Domem Handlowym „Żar”. TG

ŻEŃSKA I DRUŻYNA HARCERSKA, zaj-
muje ważne miejsce w historii żorskiego harcer-
stwa. Drużyna ta należała do Hufca Rybnik. Har-
cerki działały przy Państwowym Gimnazjum i Li-
ceum im. Karola Miarki w Żorach, prowadząc 
prace społeczne w szkole i w środowisku. Do 
drużyny należały dziewczęta z różnych żorskich 
szkół i środowisk. Przez wiele lat drużyną dowo-
dziła dh Gertruda Karwot, natomiast od 1938 dh 
Krystyna Smusz. MW

ŻEŃSKA SZKOŁA PRZEMYSŁOWA, zosta-
ła założona w 1862. Uczyły się w niej dziewczęta, 
które zatrudniano przy produkcji artykułów pa-
smanteryjnych, szyciu i szydełkowaniu. Uczenni-
ce uczęszczające na zajęcia przez dwa popołudnia 
w tygodniu były zobowiązane przynosić ze sobą 
potrzebne materiały. Odpowiedzialny za dostar-
czenie pomocy naukowych (narzędzia) był magi-
strat. On też opłacał nauczycielki. 10 lat po za-
łożeniu szkoły minister wydał zarządzenie, które 
uczyniło naukę w szkołach przemysłowych obo-
wiązkową. MW

ŻORBIM, ŻORSKIE TARGI „BUDOWAĆ 
INWESTOWAĆ MIESZKAĆ” W ŻORACH, 
targi organizowane początkowo przez Urząd Mia-
sta i Żorską Izbę Gospodarczą, od 2005 przez 
współpracującą z Żorską Izbą Gospodarczą Agen-
cję Promocji „Ochman”. Pierwsze Targi Budowla-
no-Przemysłowe i Ofert Inwestycyjnych odbyły się 
w 1999 w Szkole Podstawowej nr 13. Od 2000 od-
bywały się w hali sportowej przy ul. Folwareckiej. 
Ostatnia edycja targów odbyła się w 2007. TG

ŻOREK, oficjalna miejska maskotka przedsta-
wiająca stylizowaną żółto-czerwoną postać pre-
zentującą spersonifikowany płomyk. Nawiązuje 
w ten sposób do przeszłości Żor, w której poża-Targi „Żorbim”

„Żorek” na rynku
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ry miasta odgrywały dużą rolę. Maskotka zosta-
ła wybrana w drodze konkursu ogłoszonego w V 
2000. Komisja konkursowa oceniała ponad 20 
prac rysunkowych, po czym do finału zakwalifi-
kowano dwa projekty, które musiały zostać wyko-
nane w pluszu. Zwyciężył projekt żorzanki, Ma-
rzeny Sternal. Po raz pierwszy publicznie Żorek 
zaprezentowany został we IX 2000 na II Targach 
Budowlanych i Ofert Inwestycyjnych, które odby-
ły się w Hali Sportowej przy ul. Folwareckiej.
Żorek wykorzystywany jest przede wszystkim 
jako element promocyjny, skierowany do naj-
młodszych mieszkańców Żor. Jego wizerunek 
widnieje w wydawnictwach dla dzieci, na naklej-
kach, znaczkach itp. Jego ponad dwumetrowe 
wersje wykonane z pluszu wykorzystywane były 
w trakcie miejskich targów, zawodów sportowych 
i festynów. Kwiatowa wersja maskotki stanęła 
przy rondzie u zbiegu ul. Wodzisławskiej, al. Jana 
Pawła II i al. Niepodległości. Od lata 2008 jego 
2,5-metrowa wersja wykonana z tworzywa sztucz-
nego stoi na środku żorskiego rynku.  BK, TG

ŻORSKA BRAĆ RYCERSKA „WOLNA 
KOMPANIA NIEZDOBYTEGO GRODU”, 
jedno z ponad 455 bractw rycerskich w Pol-
sce, utworzone w Żorach w 2004. Pomysłodaw-
cą utworzenia Bractwa w Żorach i obecnym mi-

strzem jest → Jakub Dranc. Nazwa żorskie-
go bractwa nawiązuje do średniowiecznej histo-
rii miasta, któremu na przestrzeni wieków udało 
się nie paść ofiarą żadnego z najeźdźców. Człon-
kowie bractwa zafascynowani wiekiem XIII, od-
twarzają klimat i historię tamtego okresu. Więk-
szość strojów, przedmiotów codziennego użytku 
i uzbrojenia wykonują samodzielnie, uzupełnia-
ją wiedzę i umiejętność posługiwania się różnymi 
rodzajami XIII-wiecznej broni siecznej, włócznia-
mi, maczugami, buzdyganami, a przede wszyst-
kim kuszami i łukami. Po raz pierwszy żorskie 
bractwo zaprezentowało się mieszkańcom miasta 
podczas II Jarmarku Władysławowskiego, w trak-
cie którego 27 VI 2004 uczestniczyło w odsłonię-
ciu pomnika księcia Władysława w Dzielnicy Ks. 
Władysława. Żorscy rycerze uczestniczą w zjaz-
dach rycerskich i organizują własne. Bractwo ma 
swoją siedzibę w Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych w dzielnicy Sikorskiego. BK

ŻORSKA GRUPA OPERACYJNA, grupa re-
konstrukcji historycznej założona przez Mirosła-
wa Machulca. Działa od VI 2007. Skład grupy to 
ok. 30 – 35 osób. Grupa specjalizuje się w odtwa-
rzaniu i naprawie sprzętu wojskowego pochodzą-
cego z lat II wojny światowej oraz wojsk Ukła-
du Warszawskiego. Oprócz szeregu samocho-

Żorscy rycerze w czasie”Święta Ogniowego”
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dów wojskowych, do najcenniejszych ekspona-
tów grupy należy radziecka haubica wz. 38 kali-
bru 122 mm. Żorska Grupa Operacyjna współ-
działa z →Muzeum Miejskim w organizacji pikni-
ków militarnych, pokazów pojazdów militarnych 
i rekonstrukcji historycznych. ŻGO objęła swym 
patronatem i opieką bunkier z 1939, który odna-
wia i utrzymuje porządek w najbliższej okolicy. TG

ŻORSKA IZBA GOSPODARCZA, laureat na-
grody Phoenix Sariensis za 2009; powołana po-
stanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach 
30 VI 1999, ustanowiona w celu ochrony i rozwo-
ju przedsiębiorczości w regionie oraz upowszech-
niania i kreowania nowatorskich form organizacyj-
nych przedsiębiorczości i dorobku producentów 
i usługodawców, jak również lobowania na rzecz 
ochrony interesów polskich przedsiębiorców. Dzia-
ła na podstawie ustawy z 30 V 1989 o izbach go-
spodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195) oraz posta-
nowień Statutu Izby. Jest organizacją samorządu 
gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzą-
ce działalność gospodarczą. Prowadzi działalność 
informacyjno-szkoleniową, na którą składają się: 
cykliczne spotkania członków, bieżąca informacja 
na temat programów rządowych i unijnych adre-
sowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, 
współpraca z innymi organizacjami o podobnym 

charakterze w kraju i za granicą. Zapewnia swoim 
członkom pomoc prawno-ekonomiczną. Występu-
je jako wnioskodawca i partner w realizacji projek-
tów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 
(projektów o charakterze lokalnym, regionalnym 
i ponadnarodowym). Na przestrzeni 10 lat istnienia 
współpracowała z wieloma instytucjami lokalny-
mi, regionalnymi i ponadnarodowymi, współorga-
nizowała od 2000 Żorskie Targi Budowlano-Prze-
mysłowe i Ofert Inwestycyjnych, nazwane potem 
„Budować Inwestować Mieszkać w Żorach – Żor-
BIM”, współorganizowała imprezy miejskie: Pho-
enix Sariensis (od 2000) i „Darczyńca Roku” (od 
2006), sprawowała od 2002 patronat nad imprezą 
„Targi dla Klientów DLS S.A.”, utworzyła Punkt 
informacji o działalności Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Żorska Izba organizowała w Żo-
rach Fora Gospodarcze, współpracowała z Wy-
działem Edukacji Urzędu Miasta Żory w zakre-
sie „Programu Rozwoju Edukacji w Żorach w la-
tach 2003-2004”, zrealizowała cztery edycje sta-
ży uczniowskich „IKAR” (od 2006), współpraco-
wała z EAF (Europäische Akademie für Führung-
skräfte) / Bundesverband der polnischer Ingenieu-
re und Techniker e. V (z polskimi partnerami stra-
tegicznymi NOT, TKP), przystąpiła do Akademic-
ko-Gospodarczej Sieci Instytucji Górniczo-Hutni-

Ż

Żorska Grupa Operacyjna w 2009
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Żorska Orkiestra Rozrywkowa

czo-Petrochemicznych. W 2004 rozpoczęła realiza-
cję kilkuletniego projektu w ramach Programu Ini-
cjatywy Wspólnotowej EQUAL, była liderem pro-
jektu „Dynamizm i doświadczenie – wspólne ste-
rowanie zmianą”, współpracowała z firmą Kol-
ping-Bildungswerk Württ.V. – Koordination Euro-
päische Förderung (Niemcy) w ramach projektu pi-
lotażowego Programu Leonardo da Vinci, współ-
pracowała z Urzędem Miasta w sprawie spro-
wadzenia i utrzymania repatriantów, z Powiato-
wym Urzędem Pracy, z Klubem Sportowym Żory 
i MOSiRem. Zawiązała porozumienia z Powiato-
wymi Urzędami Pracy Subregionu Zachodniego 
jak również działała jako promotor 5 zrealizowa-
nych projektów dotyczących „Kształcenia zawo-
dowego w ramach projektu Leonardo da Vinci”. 
W 2009 współrealizowała projekt w ramach Pro-
gramu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo 
da Vinci – Transfer Innowacji pn. „Business de-
velopment and Qualification (BusQua)”, zorgani-
zowała staże zagraniczne i staże „IKAR”, rozpo-
częła trzyletni ponadnarodowy projekt pn. „Ide-
AL” i projekt unijny „Intermentoring w woje-
wództwie świętokrzyskim”, ponadnarodowy pro-
jekt pn. „Workforce challenges in a merging Eu-
rope”, realizowany w partnerstwie z instytucjami 
z Niemiec, Holandii, Ukrainy, Szwecji. Promowa-
ła Żory w kraju i za granicą. BK

ŻORSKA KARTA RABATOWA, funkcjonu-
je od 2006 , powstała dzięki współpracy Urzędu 
Miasta i Agencji Reklamy Embi. Posiadacze karty 
mogą za jej okazaniem uzyskać rabat w sklepach, 
firmach usługowych, a także w instytucjach miej-
skich, takich jak →MOK, →MOSiR, → Scena 
na Starówce, → Muzeum Miejskie. Wysokość ra-
batu, to indywidualna decyzja danej firmy. TG

ŻORSKA ORKIESTRA ROZRYWKOWA, 
została założona w 2003 z inicjatywy znanego 
muzyka jazzowego i pedagoga Lothara Dziwoki. 
Orkiestra pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Żorach, a jej członkami są głównie ludzie mło-
dzi, mieszkańcy Żor i okolic. Orkiestra zagrała 
m.in. w Goeteborgu (Szwecja), Gliwickim Teatrze 
Muzycznym, Tychach, Radlinie, Raciborzu i Ryb-
niku (Silesian Jazz Meeting). W swoim repertuarze 
ma mniej i bardziej znane standardy Duke’a El-
lingtona, Louisa Armstronga, Corta Basie’go i in-
nych kompozytorów jazzowych, a także aranżacje 
współczesnych utworów rockowych. Od począt-
ku powstania zespół współpracuje z Beatą Przy-
bytek, laureatką I nagrody Wokalistek Jazzowych 
w Zamościu, która jest uważana za jeden z naj-
ciekawszych głosów nowego pokolenia polskich 
wokalistek jazzowych. Z Żorską Orkiestrą wystę-
powali m.in. Marzena Korzonek, Aleksandra No-

Ż
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wak, Bogusław Mec, Kuba Badach oraz Ewa Ury-
ga. Wiosną 2006 z inicjatywy Lothara Dziwoki 
Miejski Ośrodek Kultury po raz pierwszy zorga-
nizował Easy Jazz Festival. MW

ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ, ugrupowa-
nie sa morządowe, wywodzące się z → Komite-
tu Obywa telskiego. Zarejestrowane jako stowa-
rzyszenie w IV 1994. W skład zarządu weszli 
wtedy → Ryszard Ostrowski (przewodniczący), 
Piotr Gawliczek, Alfons Jacko, → Zygmunt Łu-
kaszczyk, → Czesław Błażyca, → Janusz Koper. 
Po raz pierwszy wystawiła swych kandy datów 
do Rady Miasta w 1994. Do Rady weszło wte-
dy 19 członków ugrupowania, zaś Zygmunt Łu-
kaszczyk objął funkcję (ponownie) prezydenta 
miasta i zaś Janusz Koper i →Józef  Dziendziel. 
Zostali wiceprezydentami. Po rezygnacji z funk-
cji przewodniczącego przez Ryszarda Ostrow-
skiego funkcję tę pełnił Piotr Gawliczek, po nim 
zaś Zygmunt Łukaszczyk. W wyborach do Rady 
Miasta w 1998 ze wspólnej listy ŻS i Unii Wolno-
ści funkcje radnych zdobyło 10 osób z Żorskiej 
Samorządności. Wraz z Unią Wolności i AWS ŻS 
podpisało wtedy umowę koalicyjną. Kandydaci 
ŻS startowali także w wyborach do Rady Miasta 
w roku 2002, także uzyskując mandaty radnych. 
W latach następnych część członków stowarzy-
szenia zaprzestała działalności, część zaś wstąpi-
ła do Platformy Obywatelskiej. Stowarzyszenie 
zostało rozwiązane w 2007.  TG

„ŻORSKA WIOSNA MŁODOŚCI”, 12 
I  1977 na wniosek Zarządu Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Żory władze Żor postanowiły 
zorganizować po raz pierwszy imprezę pod na-
zwą „Dni Żor”. Zaplanowano ją na okres 1-5 VI 
1977. W „Informatorze TMMŻ” wydanym w VI 
1977 Zarząd Towarzystwa wystosował do miesz-
kańców apel następującej treści: „W dniach 1-5 
VI 1977 będziemy obchodzić pierwsze dni Żor. 
Apelujemy do mieszkańców miasta i gminy Żory 
o zgłaszanie swego udziału w czynach społecz-
nych przy zagospodarowaniu obiektów sporto-
wo-wypoczynkowych, parków zieleni, tynkowa-
niu i malowaniu budynków, okien i drzwi wystaw 
sklepowych, szyldów, porządkowaniu ogrodzeń 
i utrzymaniu czystości, aby nasze miasto stało się 
jeszcze piękniejsze, by nam się dobrze w naszym 
mieście żyło”. 1 VI 1977 na sali widowiskowej 

Miejskiego Domu Kultury odbył się międzysz-
kolny konkurs dla uczniów szkół podstawowych 
pod nazwą „Co wiesz o Żorach?”. W trakcie 
trwania „Dni Żor” oprócz czynów społecznych, 
w których głównie uczestniczyła młodzież szkol-
na, odbywały się masowe imprezy międzyszkol-
ne, zawody i konkursy, festyny i występy na ryn-
ku miasta. Z inicjatywy członków TMMŻ opra-
cowano i wykonano różnego rodzaju znaczki, 
breloczki, proporczyki i pocztówki upamiętnia-
jące obchody pierwszych „Dni Żor”, które zdo-
minowała żorska młodzież. Drugie „Dni Żor” 
odbyły się w dniach 27-31 V 1978 pod nową 
nazwą „Żorska Wiosna Młodości”. Nazwa zo-
stała wyłoniona w konkursie ogłoszonym przez 
TMMŻ wśród uczniów Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Karola Miarki. Kolejne dni „Żorskiej 
Wiosny Młodości” organizowano z większym 
lub mniejszym zaangażowaniem na przełomie 
maja i czerwca każdego roku. Stałym elementem 
każdej „Żorskiej Wiosny Młodości” jest do dziś 
międzyszkolny konkurs wiedzy o mieście, orga-
nizowany przez TMMŻ pod nazwą „Co wiesz 
o Żorach?”, w trakcie którego od 1996 wyłania-
ny jest indywidualny zwycięzca zdobywający za-
szczytny tytuł → Omnibusa żorskiego. Atrak-
cją „ŻWM” w poszczególnych latach były m.in.: 
w 2000 otwarcie hali sportowej imprezą „Go-
rączka Wiosennej Nocy”, koncert VIII Edycji 
„Dorośli Dzieciom” na rzecz Oddziału Dzie-
cięcego Szpitala nr 2 w Żorach, w 2001 koncert 
dziecięcego zespołu „Arka Noego”, który zgro-
madził na rynku miasta prawie 6000 widzów, IX 
Edycja koncertu „Dorośli Dzieciom” oraz kon-
certy studentów Akademii Muzycznej – Wydzia-
łu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach, 
w 2002 koncert Natalii Kukulskiej, X Edycja 
koncertu „Dorośli Dzieciom” i niezapomniany 
spektakl Mariana Makuli Zolyty, będący gwaro-
wą wersją Zemsty” Aleksandra Fredry. W innych 
latach w ramach „ŻWM” organizowano w po-
szczególnych dzielnicach festyny ludowe, tur-
nieje tańca towarzyskiego, przeglądy i koncer-
ty żorskich zespołów rockowych, artystycznych 
i występy zapraszanych do Żor teatrów oraz ze-
społów z innych miast i państw. Organizatora-
mi „Żorskiej Wiosny Młodości” są Urząd Mia-
sta, Miejski Ośrodek Kultury, Wydział Edukacji 
i Kultury UM, TMMŻ, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz kluby osiedlowe. BK
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ŻORSKI XIII PUŁK PIECHOTY WOJSK 
POWSTAŃCÓW, Polska Organizacja Wojskowa 
Górnego Śląska powołana została 11 I 1919 w Ka-
towicach. Stała się zbrojnym ramieniem ruchu pol-
skiego na Śląsku. W Żorach najbardziej czynnymi 
w dziale tworzenia POW Górnego Śląska byli: Ni-
kodem Sobik, Jan Sojka, Jan Benisz i Franciszek 
Smusz. POW w powiecie rybnickim została po-
dzielona na dwa pułki. Każdy z nich miał dwa ba-
taliony, a te po cztery kompanie. Żorscy „peowia-
cy” zostali w 2 pułku, w 2 batalionie, w 7 kompanii 
Nikodema Sobika z Rownia i 8 kompanii Francisz-
ka Smusza z Żor. Po II powstaniu śląskim nastąpiło 
formalne rozwiązanie POW Górnego Śląska, jed-
nak powołane 19 XII 1920 Dowództwo Ochrony 
Plebiscytu rozpoczęło prace nad przygotowywa-
niem powstania, gdyby było ono konieczne po gło-
sowaniu plebiscytowym. Zreorganizowano także 
siły powstańcze w powiecie rybnickim. Utworzono 
tu trzy pułki powstańcze, a wśród nich XIII Pułk 
Piechoty Wojsk Powstańczych – tzw. pułk żorski, 
jako oddział wojskowy pod dowództwem por. An-
toniego Haberki. Pułk ten dzielił się na trzy bata-
liony, których dowódcami byli: 1 baon – Teofil Bie-
la z Czuchowa, 2 baon – Nikodem Sobik z Rownia, 
3 baon – Feliks Michalski z Krywałdu. Każdy z ba-
onów dzielił się na cztery kompanie.
XIII pułk żorski działał w okresie III powstania 
śląskiego (w Grupie „Południe” jako 2, a następnie 
13 pułk). Rozpoczął III powstanie śląskie na Zie-
mi Rybnickiej w nocy z 2/3 V 1921 od natarcia 

na Żory. Miasto zostało zdobyte przez 2 i 3 baon 
N. Sobika i F. Michalskiego. 1 baon T. Bieli po wal-
kach o Czerwionkę ruszył na Knurów-Nieboro-
wice. Po opanowaniu Żor i Rybnika 13 Pułk Żor-
ski, noszący później numer 5, udał się do Rud Ra-
ciborskich, skąd wyruszył w kierunku Kędzierzyna 
i Koźla. Walczył również w Dziergowicach, w Lu-
bieszowie, w Bierawie, w rejonie rubieży Kłodni-
ca-Januszkowice, w powiecie kozielskim w rejonie 
wiosek Krasowa, Rokicza i Raszowa, i na odcin-
ku Stare Koźle–Nowa Wieś–Sławęcice. Od 10 V 
do 13 VI 1921 dowódcą pułku żorskiego był kpt. 
Sadowski. 17 VI nowym dowódcą został kpt. Wil-
helm Rydel, ale obowiązywał już wówczas rozkaz 
likwidacji powstania. Pułk żorski wycofał się przez 
Grabówkę, Rudy Wielkie (Raciborskie), Pilchowi-
ce, Wilczę Górną, Szczygłowice, Żory do Czecho-
wic Dziedzic, gdzie został rozwiązany. Szlak bojo-
wy 2 baonu żorskiego, którym dowodził Nikodem 
Sobik zakończył się w Żorach i na rynku miasta zo-
stał on rozformowany. Nikodem Sobik otrzymał 
wówczas Krzyż Virtuti Militari V klasy, a 15 jego 
podkomendnych otrzymało Krzyż Walecznych, 
natomiast 150 powstańcom przyznano Krzyż Gór-
nego Śląska. BK

ŻORSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI RE-
LIGIJNEJ „FIDE ET AMORE”, zorganizo-
wany po raz pierwszy w 2007 przez księdza Wie-
sława Hudka (dyrektora artystycznego festiwalu), 
Henrykę Krypczyk (ówczesną dyrektor Miejskiego 
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Ośrodka Kultury w Żorach) i Jana Ludwika (dzia-
łacza muzycznego, kompozytora i nauczyciela gry 
na oboju). Ideą festiwalu jest propagowanie mu-
zycznej kultury religijnej, również w wymiarze eku-
menicznym. Od początku głównym inicjatorem 
oraz dyrektorem artystycznym festiwalu jest ks. dr 
W. Hudek – muzykolog, liturgista i poeta. Honoro-
wy patronat nad imprezą sprawują zarówno przed-
stawiciele duchowieństwa, miejscowych władz, jak 
i świata kultury (m.in. ks. prof. Jerzy Szymik, Woj-
ciech Kilar, Krzysztof  Penderecki i Henryk Miko-
łaj Górecki). Podczas festiwalu odbywają się kon-
certy: chorału gregoriańskiego, muzyki organowej, 
współczesnej twórczości „New Life Music”, mu-
zyki oratoryjnej i inne. Prócz prezentacji muzycz-
nych jest w nim miejsce dla różnych przejawów du-
chowej ekspresji człowieka (łac. fide et amore znaczy 
„wiarą i miłością”). W latach 2007-09 odbyło się 
20 koncertów, 3 konkursy, 8 projekcji filmowych, 2 
wystawy prac plastycznych, wieczór autorski i de-
bata artystów. W dotychczasowych edycjach wystą-
pili artyści z Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji i Nie-
miec.
W 2009 na festiwalu miało miejsce światowe pra-
wykonanie odnalezionej w Podolińcu Mszy uroczy-
stej ku czci św. Kajetana z 1741 Simona Ferdinanda 
Lechleitnera. Wśród festiwalowych wykonawców 
znaleźli się m.in.: Camerata Silesia, Concerto Po-
lacco, Rosyjski Państwowy Chór Kameralny Filhar-
monii w Jarosławlu, Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Śląskiej, Pueri Cantores Sancti Alberti, Scho-
la Cantorum Sariensis, Chór Benedictus Instytu-
tu Muzyki z Katolickiego Uniwersytetu w Ružom-
beroku, Chór parafii św. Brata Alberta w Żorach 

Canticum novum, Barokowa Orkiestra Kameral-
na Il Sospiro, Chór Kantorei Sankt Barbara, Or-
kiestra L’Estate Armonico, Chór SSM II st. w Żo-
rach, Chór PSM I st. w Żorach i wiele innych. Fe-
stiwal „Fide et Amore”, o którym informują lokal-
ne, regionalne oraz ogólnopolskie środki przekazu 
jest niecodziennym wydarzeniem muzycznym i re-
ligijnym, które przyczynia się do integracji lokalnej 
społeczności oraz promocji miasta.   WH, IP

ŻORSKI KLUB IMPREZ NA ORIENTA-
CJĘ „Z.LALKA” W ŻORACH, prezes: Krzysz-
tof  Michalski. Cele: popularyzowanie i organi-
zowanie imprez na orientację oraz stworzenie 
odpowiednich warunków organizacyjnych i tech-
nicznych dla rozwoju imprez na orientację. um

ŻORSKI PARK PRZEMYSŁOWY, zajmuje te-
ren o powierzchni 8,6 ha przy ulicy Bocznej. ŻPP 
powstał na mocy porozumienia z dnia 29 listopada 
2004 r. sygnowanego przez Górnośląską Agencję 
Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach 
oraz Gminę Żory. Właścicielem i zarządzającym 
Parkiem jest Górnośląska Agencja Przekształceń 
Przedsiębiorstw S.A.Park tworzą hale produkcyj-
no-magazynowe wyposażone w niezbędną infra-
strukturę, budynek biurowo-administracyjny, par-
kingi oraz place manewrowe zlokalizowane w bez-
pośrednim sąsiedztwie hal. Teren jest uzbrojony 
w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kana-
lizację deszczową, sieć ciepłowniczą, sieć energe-
tyczną oraz sieci teletechniczne. Projekt został zre-
alizowany w okresie od stycznia 2005 r. do wrze-
śnia 2007 r. na terenie po Rybnickim Przedsiębior-

Żorski Park Przemysłowy
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stwie Budownictwa Węglowego „PEBEROW” 
w Żorach przy ul. Bocznej 8. Realizacja ŻPP zo-
stała współfinansowana przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego - Wzrost Kon-
kurencyjności Przedsiębiorstw. Celem Parku jest 
polepszenie przedsiębiorstwom warunków pro-
wadzenia działalności gospodarczej poprzez udo-
stępnienie infrastruktury technicznej oraz świad-
czenie szeroko pojętych usług doradztwa bizne-
sowego. Oferta ŻPP skierowana jest do przedsię-
biorców prowadzących działalność gospodarczą, 
jak również do przedsiębiorców rozpoczynających 
działalność gospodarczą, zwłaszcza przedsiębior-
ców z sektora mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw, przedsiębiorców działających w sektorze 
nowoczesnych technologii, innowacyjnych. iw

ŻORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI PO-
ZARZĄDOWYCH (ŻCOP), powstało w 2007. 
Powstanie Centrum wiązało się z brakiem na te-
renie miasta Żory wyspecjalizowanej jednost-
ki wspomagającej organizacje tego typu. Jednym 
z inicjatorów powstania COP-u było Stowarzy-
szenie Inicjatyw Lokalnych „Progres” – organiza-
cja zajmująca się min, osobami niepełnosprawny-
mi oraz promocją i ochroną zdrowia. Na potrze-
by działalności COP otrzymało od władz miasta 
siedzibę po byłej szkole. Uzyskany budynek  wy-
remontowano i wyposażono tak, aby zapewniał 
dobre warunki pracy. Główną przesłanką po-
wstania instytucji była chęć niesienia szeroko ro-
zumianej pomocy i wsparcia organizacjom poza-
rządowym a także skupienie wielu tych organiza-
cji w jednym miejscu. Od samego początku po-
wstania ŻCOP-u skupia on kilkadziesiąt różnych 
organizacji pozarządowych i liczba ta zwiększa się 
z każdym rokiem działalności. W budynku Żor-
skiego Centrum swoje siedziby ma min. Uniwer-
sytet III wieku, Stowarzyszenie Artystyczne Żor-
skie Plenery, Klub Abstynentów „STER”, Sto-
warzyszenie Inicjatyw Lokalnych Progres, Stowa-
rzyszenie Miłośników Kotów, Związek Harcer-
stwa Polskiego Chorągiew Śląska.Źródłem utrzy-
mania Centrum są środki pieniężne otrzymywane 
z budżetu miasta oraz finanse uzyskane z realiza-
cji projektów. Żorskie Centrum Organizacji Poza-
rządowych swoje działanie zainicjowało od budo-
wy systemu zarządzania oraz przystąpienia do pro-

jektu  „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecz-
nej – model funkcjonowania w sieci współpracy” 
finansowym z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. W ramach projektu stworzono „Inkubator 
Organizacji Pozarządowych”. Opracowany został 
system jakości z zamiarem niesienia pomocy or-
ganizacjom pozarządowym. Jego głównym celem 
była diagnoza problemu, w tym opracowanie ana-
lizy SWOT (szanse, zagrożenia mocne i słabe stro-
ny). Kwota projektu to ponad 290tys. złotych. iw

ŻORSKIE CENTRUM REGIONALNE, 
działa od 13 III 2000. Pomysłodawczynią i zało-
życielką była Jadwiga Tabor – doradca metodycz-
ny – i Renata Śniegoń, nauczycielka Samorządo-
wego Zespołu Placówek Oświatowych w Żo-
rach-Osinach. W organizację otwarcia Centrum 
Regionalnego włączyła się Jolanta Polok – dyrek-
tor Samorządowego Zespołu Placówek Oświato-
wych w Żorach-Osinach. W działania włączyły się 
nauczycielki: Alina Olszynka, Beata Tokarz, Le-
okadia Buchman, Maria Hanslik, Mirosława Bieg 
i Beata Śleziona, która prowadziła dokumentację 
centrum, oraz Halina Pawlas i Helena Glos, któ-
re prowadziły zajęcia. Nauczycielki w składzie: Ja-
dwiga Tabor, Leokadia Buchman, Maria Hanslik 
i Mirosława Bieg opracowały program autorski, 
który został wpisany na listę programów mini-
sterialnych i jest realizowany w wielu śląskich pla-
cówkach oświatowych (DKOS – 4014-43/02). 
Początkowo zajęcia odbywały się dwa razy w ty-
godniu, w środy i czwartki w godzinach 9.00-11.00 
i 11.30-13.30 przez cały rok szkolny. Do Osin za-
częły przyjeżdżać dzieci przedszkolne, dla których 
zajęcia modyfikowała Urszula Niechoj – doradca 
metodyczny wychowania przedszkolnego. Lekcje 
wzbogacali swoim udziałem niektórzy członkowie 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Osiny”: Zo-
fia Przeliorz, Eryka Krawczyk, Ewelina Mrowiec, 
Aniela Wicherek oraz Ludwik Wróbel. Od same-
go początku istnienia Żorskiego Centrum Regio-
nalnego regularnie ukazuje się Kwartalnik Młode-
go Miłośnika Żor „Bajtel”. Czasopismo to ma za 
zadanie wprowadzić ucznia w przeszłość i kulturę 
regionu. Zawarte w nim elementy gwarowe umoż-
liwiają osobom nieznającym gwary zrozumienie 
swoistości regionu oraz ukształtowanie postawy 
tolerancji wobec innego sposobu mówienia. Ga-
zetka przeznaczona jest głównie dla dzieci. Za-
wiera liczne zabawy, rebusy, krzyżówki, wiersze, 
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przeplatana jest legendami oraz rysunkami do ko-
lorowania. Natomiast nauczyciele znajdą tam pro-
pozycje kart pracy dla ucznia. Autorkami tego cza-
sopisma były nauczycielki kształcenia zintegrowa-
nego w składzie: Jadwiga Tabor, Elżbieta Dryja, 
Izabela Brząkalik, Kornela Wolak, Mariola Jarczyk-
Biernacka, Renata Śniegoń oraz Halina Synowska.
W Żorskim Centrum Regionalnym przygotowy-
wane są spotkania integracyjne dla nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego i kształcenia zintegro-
wanego. Celem tych spotkań jest pokazanie piękna 
śląskich tradycji i obrzędów. Są one organizowane 
w formie biesiady. Każde spotkanie pokazuje inny 
obrzęd. Biesiady przygotowały pod kierunkiem Ja-
dwigi Tabor i Urszuli Niechoj oraz nauczycielki 
kształcenia zintegrowanego i wychowania przed-
szkolnego Renata Śniegoń, Leokadia Buchman, 
Maria Hanslik, Mirosława Bieg. Od 1 I 2010 ŻCR 
wchodzi w skład Muzeum Miejskiego w Żorach 
jako część Działu Historii i Kultury Regionu.iw

ŻORSKIE EUROLUDKI, projekt edukacyjny 
Gminy Miejskiej Żory. W ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim 
uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 150 627,15 
zł. Grupą docelową projektu są dzieci w wie-
ku przedszkolnym, tj. 3-6 lat. W 2-letnim projek-
cie uczestniczyć będzie 381 dzieci. Głównym ce-

lem projektu jest zwiększenie kreatywności wśród 
dzieci, umiejętność twórczego myślenia oraz roz-
wijanie zainteresowań i umiejętności, które pomo-
gą im w dalszej edukacji. W projekcie uczestniczy 5 
przedszkoli (nr 6, nr 13, nr 16, nr 22, nr 23), w któ-
rych odbywać się będą różnorodne zajęcia, m.in.: 
nauka języka angielskiego, ćwiczenia korekcyjne 
z elementami aerobiku, teatralne, logorytmiczne, 
informatyczne, ruchowo-rehabilitacyjne, tańca no-
woczesnego, rekreacyjne w szkółce konnej. TG

ŻORSKIE GAZETY → prasa żorska

ŻORSKIE MAŻORETKI, z inicjatywy Lucjana 
Buchalika (ówczesnego dyrektora MOK) i Zeno-
na Gardyańczyka w 1995 powstał zespół Żorskich 
Mażoretek. Zespół działa przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Żorach. Zajęcia odbywają się w trzech 
grupach wiekowych: kadetek (grupa wiekowa od 
6-11 lat), juniorek (grupa wiekowa od 12-14 lat), se-
niorek (grupa wiekowa od 15 lat). W swoim reper-
tuarze posiadają parady uliczne oraz choreografie 
sceniczne. Mażoretki występują na licznych poka-
zach i festiwalach w kraju i za granicą. Dziewczę-
ta uświetniały swoją obecnością imprezy w Niem-
czech, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji i Fran-
cji. Żorskie Mażoretki są wielokrotnymi Mistrzy-
niami Polski w najważniejszej i najbardziej prestiżo-

Lekcje tradycji i obrzędów śląskich w Żorskim Centrum Regionalnym: topienie marzanny i kiszenie kapusty
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wej kategorii formacji senior baton. Od czasu, kiedy 
odbywają się mistrzostwa, zdobywają one co naj-
mniej jeden medal. Niektóre ich osiągnięcia to: Mi-
strzostwo Polski Mażoretek w kategorii Seniorek 
i 2. miejsce w kategorii Juniorek (2001), Mistrz Pol-
ski dla Juniorek i Wicemistrz dla Seniorek (2002), 
Mistrz Polski dla Seniorek (2005). Żorskie Mażo-
retki odnosiły również sukcesy w kategorii senior 
i junior solo baton oraz duet baton, jak również w kate-
gorii solo i duet pom-pom, zdobywając tytuły mistrzyń 
i wicemistrzyń Polski. Mażoretki zdobywały laury 
również na Mistrzostwach Europy: brąz w duecie 
senior baton w 2005 oraz I wicemistrzostwo Europy 
w 2007. Zespół jest członkiem International Ma-
jorettsport Association. Choreografem, trenerem 
i kierownikiem artystycznym zespołu jest instruk-
tor I kategorii tańca towarzyskiego, dyplomowany 
nauczyciel Królewskiego Towarzystwa Nauczycie-
li Tańca w Wielkiej Brytanii, instruktor tańca mażo-
retkowego, sędzia Tańca Towarzyskiego oraz Fre-
estyle & Jazz Dance, Zenon Gardyańczyk. ZG

ŻORSKIE OPOWIEŚCI, konkurs literacki zor-
ganizowany przez miasto po raz pierwszy w 2009. 
Konkurs skierowano do uczniów szkół gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Regu-
lamin pierwszej edycji zakładał napisanie opowia-
dania, którego akcja powinna toczyć się w Żorach. 
Jego forma mogła być dowolna (np. bajka, opowia-
danie kryminalne, sensacyjne, romantyczne, oby-
czajowe, fantastyczne itp.) W skład jury konkursu 

literackiego wchodził Prezydent Miasta → Walde-
mar Socha, pisarz Andrzej Pilipiuk, pedagog i re-
żyser grupy teatralnej „Fanaberia” Ewa Wodniak, 
→ Bożena Dąbrowska i → Aneta Płóciennik. Pra-
ce oceniano pod względem języka, pomysłu, kom-
pozycji i artyzmu. Na konkurs nadeszło 35 opo-
wiadań o zróżnicowanej formie. Wśród nich znala-
zły się eseje, bajki, kryminały i fantastyka. Swe pra-
ce nadesłali żorzanie w różnym wieku – od nasto-
latków po emerytów. 1. miejsce zajęła Elżbieta Ma-
ria Grymel. Jej Córka kata to dojrzałe, stylizowa-
ne i rozwinięte opowiadanie-legenda o nieszczęśli-
wej miłości. Autorka uwzględniła w nim wszyst-
kie ważne dla żorzan miejsca. Na 2. miejscu znala-
zło się Domostwo, czyli powrót do rodzinnego miasta au-
torstwa Joanny Polok, które Andrzej Pilipiuk opi-
sał jako „garść wrażeń zapisanych poetyckim ję-
zykiem”. 3. miejsce przyznano Pawłowi Szulikowi 
za opowieść Maks. Dodatkowo wyróżniono pra-
cę Hanny Polak-Zając pt. W sieci czasów. Akcja tego 
kryminalno-fantastycznego opowiadania, które-
go bohaterka przemieszcza się w czasie, toczy się 
głównie w scenerii baranowickiego parku. TG

ŻORSKI PLENER FOTOGRAFICZNY, 
Zorganizowany po raz pierwszy  w dniach 20-25 
VIII 2010 przez Gazetę Żorską i portal Zory24.
pl. Wzięli w nim udział m.in. członkowie Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików z wojewódz-
twa śląskiego; Maria Śliwa, Janusz Musiał, Marek 
Stobierski, Stanisłąw Michalski Arek Gola oraz 

Ż

Żorskie Mażoretki
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→ Marek Jan Karaś, który był komisarzem plene-
ru. Plenerowi towarzyszyły warsztaty, w których 
wzięli udział pasjonaci fotografii z Żor. Ich tema-
tem był pejzaż miejski i detal w architekturze. TG 

ŻORSKIE PIĘKNOŚCI, kilkakrotnie żorzan ki 
startujące w konkursach piękności i wyborach miss 
osiągały spore sukcesy. W 1999 siostry Marta i Gre-
ta Ludziejewskie dotarły do finałów Miss Polski 
(Marta) i Miss Polski Nastolatek. W 2000 Karolina 
Ha łoń, jako siedemnastolatka zdobyła tytuł Miss 
Re gionu Nastolatek 2000, po czym została finalist-
ką wyborów Miss Polski w roku 2000. W 2001 Gre-
ta Ludziejewska wystartowała także w wyborach 
Miss Polski, dotarła do finałów i zdobyła tytuł II 
Wicemiss. Największym sukcesem żorzanki za gra-
nicą było zdobycie w 2004 przez Malwinę Stanik 
tytułu Miss Polonia Wielkiej Brytanii oraz w 2007 
przez Gretę Ludziejewską tytułu II Wicemiss Biki-
ni Model International. W 2009 w wyborach Miss 
Polski do półfinałów dotarła Justyna Budnicka.  TG

ŻORSKIE PORTALE INTERNETOWE, 
portale to internetowy serwisy informacyjne po-
szerzone o różnorodne funkcje internetowe, do-
stępne z jednego adresu internetowego. W intencji 
twórców, ma to zachęcać użytkowników do usta-
wienia adresu portalu jako strony startowej w prze-
glądarce www i traktowania go jako bramy do In-
ternetu. Jako przykładową treść portalu można po-
dać: dział aktualnych wiadomości, prognoza po-

gody, katalog stron WWW, czat, forum dyskusyjne 
oraz mechanizmy wyszukiwania informacji w nim 
samym lub w zewnętrznych zasobach Internetu. 
W Żorach od początku XXI wieku było kilka prób 
stworzenia tego typu serwisów. Pierwszym, działa-
jącym zresztą do dziś, był społeczny portal Wirtu-
alne Żory. Oprócz niego działa też w mieście ko-
mercyjny portal Żory dla Was, oraz najaktywniej 
rozwijający się w ostatnim czasie portal Zory24.pl 
prowadzony przez wydawnictwo Solo Press. TG

ŻORSKIE SMYCZKI, orkiestra założona w 1956 
przez Norberta Glosa i jego bratanków, Rajmun-
da i Rudolfa. Znalazła pomieszczenia w otwartym 
oficjalnie 22 VII 1956 Powiatowym Domu Kultu-
ry na Dolnym Przedmieściu w Żorach. Określa-
na początkowo jako salonowa, potem symfonicz-
na, a w latach 80. nazywana kameralną, liczyła kil-
kunastu muzyków, którzy występowali z koncerta-
mi na różnych uroczystościach, nie tylko miejskich. 
Pierwszym kierownikiem muzycznym, skrzypkiem 
i dyrygentem orkiestry był → Norbert Glos, a ko-
lejnym → Alfred Paszenda. W latach 1974-81 or-
kiestrę liczącą wówczas 16 muzyków prowadził → 
Zygmunt Kristof. Przestała istnieć w latach 80. BK

ŻORSKIE STOWARZYSZENIE EDUKA-
CYJNO-KULTURALNE → Stowarzyszenia

ŻORSKIE TOWARZYSTWO KULTURAL-
NE „KONTRAPUNKT” → Stowarzyszenia

Występ Żorskich Smyczków na rynku- lata 70 XX wieku. Dyryguje Zygmunt Kristof.
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Wybory Miss Regionu Nastolatek 2002 - pierwsza z prawej Malwina Stanik

Greta Ludziejewska Karolina Hałoń

ŻORSKIE PIĘKNOŚCI
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ŻORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 
„ROSZADA” → Stowarzyszenia

ŻORY – RYS HISTORYCZNY, (śl. Žory, 
niem. Sohrau ) miasto na prawach powiatu poło-
żone w południowej Polsce, w województwie ślą-
skim. Żory leżą na Górnym Śląsku na Płaskowy-
żu Rybnickim nad rzeką Rudą. Obszar miasta wy-
nosi 64,64 km kw. Ludność: 60 774 (stan na 31 III  
2010). Żory graniczą z powiatami mikołowskim, 
pszczyńskim i rybnickim oraz miastami na pra-
wach powiatu Jastrzębie-Zdrój i Rybnik. Pierw-
sze ślady osadnictwa w granicach administracyj-
nych dzisiejszego miasta (dzielnica Rowień) pocho-
dzą ze starszej epoki kamienia. W czasach histo-
rycznych, od ok. VIII wieku n.e. ziemie te znajdo-
wały się prawdopodobnie na wschodnim obrzeżu 
zasięgu osadnictwa słowiańskiego plemienia Go-
łęszyców. W drugiej połowie IX wieku ziemie te 
znajdowały się w granicach państwa wielkomoraw-
skiego, a następnie, ok. 921 r. – czeskiego, po czym 
na przemian należały bądź to do Czech, bądź do 
państwa pierwszych Piastów. Po roku 1138 obszar 
dzisiejszych Żor znalazł się w granicach dzielnicy 
śląskiej podzielonego państwa polskiego, która ule-
gała z biegiem czasu kolejnym podziałom. Po raz 
pierwszy nazwa wsi Żory pojawiła się w dokumen-
tach w  1258. 24 lutego 1272, Żory przeszły pod 
bezpośrednie władanie księcia opolsko - racibor-
skiego Władysława, który nadał im prawa miejskie. 

W ciągu następnych kilkudziesięciu lat miasto zo-
stało otoczone ceglanymi murami obronnymi, po-
wstał też gotycki kościół farny pw. św. Filipa i Ja-
kuba. W 1336 po wygaśnięciu raciborskiej linii Pia-
stów władzę nad Żorami przejęli książęta z bocz-
nej linii czeskiej dynastii Przemyślidów. W okre-
sie średniowiecza miasto było kilkakrotnie oble-
gane. Po raz pierwszy w 1345, następnie w 1430 
i 1433 oraz w 1473. W 1521 przechodzą pod pa-
nowanie ostatniego piastowskiego księcia opolskie-
go Jana Dobrego. Po jego śmierci w 1532 przejścio-
wo były pod panowaniem Hohenzollernów, osta-
tecznie bezpośrednie zwierzchnictwo nad miastem 
przejęli Habsburgowie. W II poł. XVI wieku w Żo-
rach zwycięża reformacja – od 1569 do 1629 ko-
ściół farny był we władaniu protestantów. W wy-
niku wojny trzydziestoletniej w księstwie racibor-
skim nastąpiła rekatolizacja i miasto na powrót sta-
ło się katolickie. W okresie 1645 – 1666 Żory były 
rządzone przez polskich królów z dynastii Wazów 
(w ramach zastawu całego księstwa). W 1742 roku 
miasto po pierwszej wojnie śląskiej stało się częścią 
państwa pruskiego, które w 1871 weszło w skład 
Cesarstwa Niemiec. W okresie od XV do poł. XIX 
wieku miasto kilkakrotnie dotykały epidemie cho-
rób zakaźnych, wiele razy były też niszczone przez 
pożary (największe w 1661, 1702 i 1807). Po po-
żarze w 1807 dotychczasowa drewniana zabudowa 
została zastąpiona przez murowaną, rozebrano też 
większą część murów obronnych. 

Friedrich Bernhard Wernher - weduta Żor z 1766
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Secesyjna willa przy ul. Nerlicha

Panorama miasta

ŻORY NA POCZĄTKU XX WIEKU
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Miejsce rekreacji w lesie miejskim „Dębina”

Plebania i kościół ewangelicki

ŻORY NA POCZĄTKU XX WIEKU
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ŻORY NA POCZĄTKU XX WIEKU

Rynek i Ratusz Miejski
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ŻORY NA POCZĄTKU XX WIEKU

Hotel „Pod Pocztą” i budynek poczty
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ŻORY NA POCZĄTKU XX WIEKU

Ulica Dworcowa

Rynek - Figura św. Jana Nepomucena
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Rynek - pierzeja północna. Przełom lat 50 i 60 XX wieku

Rynek - widok na pierzeję południową. Przełom lat 50 i 60 XX wieku

ŻORY W CZASACH PRL-u
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ŻORY W CZASACH PRL-u

Pierzeja wschodnia rynku - lata 60 XX wieku

Rynek - początek lat 70 XX wieku
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ŻORY W CZASACH PRL-u

Pierzeja zachodnia rynku - początek lat 70 XX wieku

Rynek - początek lat 70 XX wieku
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ŻORY W CZASACH PRL-u

Przystanek autobusowy przy al. Zwycięstwa. Na drugim planie os. Wincentego Pstrowskiego (ob.W. Korfantego)  
- druga poł. lat 70 XX wieku

Widok na stare miasto z pomnika Braterstwa Broni - druga poł. lat 70 XX wieku
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ŻORY LATA 90 XX WIEKU

Targowisko miejskie przy ul. Folwareckiej

Widok na os. Księcia Władysława

Osiedle domków jednorodzinnych na Kleszczówce

Rynek w roku 1994
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W wyniku reformy administracyjnej królestwa 
Prus i formalnej likwidacji księstwa raciborskiego 
Żory weszły w 1818 w skład powiatu rybnickiego. 
W 1824 wybudowano w mieście pierwszy wodo-
ciąg, w latach 1830 – 1842 wybudowano w mie-
ście i okolicach dwie huty („Pawła” i „Waleska”) 
oraz młyn. W 1884 do Żor dotarła linia kolejowa. 
Po zakończeniu I wojny światowej, Żory znalazły 
się najpierw w obszarze plebiscytowym, następnie 
zaś w wyniku negocjacji po III powstaniu śląskim 
weszły wraz z częścią Górnego Śląska w skład 
II Rzeczypospolitej. Wojska polskie wkroczyły 
do miasta 4 VII 1922. W okresie dwudziestole-
cia międzywojennego otwarto komunikację auto-
busową z Rybnikiem, uruchomiono też połącze-
nie kolejowe z Rybnikiem i Pszczyną. 1 IX 1939 
do miasta wkroczyły wojska niemieckie. Żory zo-
stały ponownie przyłączone do Rzeszy. Okupacja 
niemiecka trwała w mieście do 24 III 1945. Wte-
dy, w wyniku walk radziecko – niemieckich cen-
trum miasta uległo zniszczeniu w 80 proc. Odbu-
dowa miasta trwała ponad 20 lat. W 1970 Żory li-
czyły 8875 mieszkańców. Gwałtowny rozwój mia-
sta nastąpił na początku lat 70 XX wieku w wyni-
ku budowy kopalń na terenie Rybnickiego Okrę-
gu Węglowego. Żory stały się miejscem budo-
wy osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty, pro-
dukowanej zresztą w żorskiej Fabryce Domów. 
W ciągu 15 lat liczba mieszkańców wzrosła do 63 
50 osób w 1985. Do miasta przyłączono też są-
siednie, dotychczas samodzielne miejscowości o 
charakterze wiejskim, Budowa trasy E-16 (obec-
nie DK-81), prowadzącej z Gdańska do Cieszy-
na spowodowała, że Żory uzyskały drogę szyb-
kiego ruchu i możliwość częściowego wyprowa-
dzenia ruchu tranzytowego poza miasto. Oprócz 
Fadomu w mieście powstały też Zakłady Two-
rzyw Sztucznych Erg oraz kopalnia węgla ka-
miennego „ZMP”. W wyniku przemian ustrojo-
wych 1989/1990 w kraju, Żory stanęły przed ko-
niecznością restrukturyzacji zatrudnienia swych 
mieszkańców, w większości zatrudnionych na ko-
palniach, niezbędna stała się też znaczna rozbu-
dowa infrastruktury miejskiej, zaniedbanej w po-
przednich latach. Od 1999 miasto Żory uzyska-
ły status miasta na prawach powiatu. Utworzenie 
na terenie miasta terenów Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej i ściągnięcie do miasta inwe-
storów  z branży handlu i usług (handlowe centra 
wielko powierzchniowe, bazy logistyczne) pozwo-

liło po kilku latach na zatrudnienie mieszkańców 
w nowoczesnych branżach i znaczne ogranicze-
nie bezrobocia, Po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej Żory stały się liderem w skali kraju 
w wykorzystaniu funduszy unijnych przeznacza-
jąc je przede wszystkim na unowocześnienie ukła-
du komunikacji w mieście. Przez miasto przebie-
gać ma też bedąca w budowie autostrada A1.  TG

ŻORY DLA WAS → ŻORSKIE PORTALE 
INTERNETOWE

ŻORY PRZEDLOKACYJNE, osada wiejska 
istniała już przed lokacją. Rycerz Chwalisz lub 
jego przodkowie uzyskali od książąt opolsko-ra-
ciborskich wieś. Według różnych badaczy wieś 
Żory powstała pomiędzy końcem XII a połową 
XIII w. Przyjmuje się, że najstarszy zapis o wsi 
dotyczy zapiski datowanej na 1258. Etymolo-
gia nazwy Żory zdaje się wskazywać, że ma ona 
związek z gospodarką wypaleniskową. Zatem 
przestrzeń osady była obszarem poddanym dzia-
łalności człowieka, zapewne dawnym obszarem 
leśnym. Proces oczyszczenia terenu i założenia 
osady trwał co najmniej kilka do kilkunastu lat. 
Na tym terenie była to prawdopodobnie pierw-
sza osada, która powstała w wyniku zorganizo-
wanej akcji osadniczej. Czy posiadała świątynię, 
pozostaje zagadką, chociaż I. Panic wysunął takie 
przypuszczenie. W 1272 książę Władysław I opol-
sko-raciborski dokonał zamiany swojej wsi Ścier-
nie na Żory, będące w rękach rycerza Chwalisza. 
Przełom zimy i wiosny 1272 to początek istnienia 
miasta i zakończenie funkcjonowania wioski ry-
cerskiej. MW

ŻORY W OBIEKTYWIE, konkurs fotograficz-
ny organizowany przez miasto od 2007. Tematyka 
fotografii jest dowolna, jednak każde zdjęcie musi 
zawierać w sobie elementy związane z miastem 
Żory. Każdy z uczestników może złożyć najwy-
żej 5 fotografii w jednej edycji konkursu. W kon-
kursie z każdym rokiem bierze udział coraz więcej 
osób. W trzeciej edycji na konkurs wpłynęło już 
137 fotografii 39 autorów. TG

„ŻORY WOŁAJĄ O POMOC”, Hasło Oby-
watelskiego Komitetu Odbudowy Miasta, powo-
łanego na wiecu publicznym 23 III 1947, w dru-
gą rocznicę wyzwolenia Żor spod okupacji hi-
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tlerowskiej. Wiec zwołany w sprawie odbudowy 
zniszczonych działaniami wojennymi Żor odbył 
się w auli ówczesnego Państwowego Gimnazjum 
i Liceum Koedukacyjnego im. Karola Miarki przy 
ul. Powstańców. Wzięło w nim udział ponad 500 
mieszkańców, którzy na funkcję przewodniczącego 
Komitetu wybrali notariusza → Adama Synoradz-
kiego. Żory samodzielnie nie były w stanie pora-
dzić sobie z odbudową ogromnych zniszczeń wo-
jennych. Przeprowadzona zaraz po wojnie inwen-
taryzacja wykazała, że miasto zostało zniszczone 
w ponad 80% i znalazło się w czołówce najbar-
dziej poszkodowanych przez wojnę miast w Polsce. 
W wystosowanej na wiecu rezolucji domagano się 
od władz państwowych i samorządowych pomo-
cy finansowej dla gospodarczej i kulturalno-oświa-
towej odbudowy Żor. Rezolucję wysłano do władz 
wojewódzkich oraz premiera Józefa Cyrankiewicza 
i ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Bole-
sława Bieruta. BK

ŻORZANIE W STRUKTURACH URZĘ-
DU BEZPIECZEŃSTWA W LATACH 1945 
-1947, Urząd Bezpieczeństwa, podobnie jak wcze-
śniej niemiecka policja polityczna Gestapo, działał 
w terenie w oparciu o struktury powiatowe, więc 
w okresie tzw. kształtowania się władzy ludowej, 
nie było w mieście siedziby tej instytucji. Żory i są-
siednie miejscowości obejmował swym zasięgiem 
działania Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Rybniku. Przez kadry rybnickiego UB 
przewinęło się jednak kilkoro mieszkańców Żor. 
W niektórych przypadkach można przypuszczać, 
że znaleźli się tam z polecenia podziemia, bądź 
też współpracowali z nim w trakcie pracy w UB: 
Chłodek Wanda, c. Józefa, ur. 9 XI 1922 Ryduł-
towy. W 1945 pracowała w żorskim magistracie. 
W UB od 1 XII 1945 do 11 VI 1946 na stanowisku 

sekretarki. Zwolniona za „utrzymywanie kontaktów 
z działaczami PSL i ujawnianie tajemnic urzędu”.
Ćwikliński Zygmunt, s. Mateusza, ur. 23 V 1917 
Brześć Kujawski. Funkcjonariusz MO w Czu-
chowie w okresie 12 II – 9 IV 1945. Do Żor tra-
fił w czasie okupacji. Mieszkał u swej narzeczonej. 
W UB od 17 V 1945 do 19 III 1946. Zastrzelony 
w zasadzce zorganizowanej przez grupę partyzan-
tów KWP pod dowództwem → Wiktora Kani.
Wardzyński Marian, s. Józefa, ur. 7 V 1916 Warsza-
wa. Do Żor trafił w 1943 jako robotnik przymusowy. 
Od IV do VII 1945 milicjant w Żorach. W UB od 27 
X 1945 do 22 VI 1946. Zwolniony „jako politycznie 
niepewny” i podejrzany o współpracę z podziemiem.
Weis Leon, ur. 6 XI 1925 Rowień, w latach 
1940 -1943 uczeń piekarski w Żorach, następ-
nie do 1945 osadzony w obozie. W UB od 11 VI 
1945. W tym czasie mieszkał w Rybniku. Zwol-
niony 6 XII 1945 za „popełnione nadużycia”.

ŻYDOWSKA GMINA SYNAGOGALNA, po-
wołana do życia w 1727. Jednak pierwszą wzmian-
kę o Żydach w Żorach spotykamy w księdze spraw 
gruntowych z 1511. W 1784 liczba członków gmi-
ny wynosiła 121 osób. Duży napływ ludności spo-
wodował szybki rozwój gminy. W 1846 osiągnę-
ła ona swój najwyższy stan osobowy – 542 człon-
ków, co stanowiło około 13,5% mieszkańców. Od 
tego czasu zaznacza się powolny odpływ Żydów 
z miasta. Ta niewielka część społeczeństwa Żor zaj-
mowała jednak ważną pozycję we wszystkich dzie-
dzinach życia miasta. Żydowskiego pochodzenia 
był Joseph Panofski, do którego należał najważ-
niejszy zakład w mieście – „Huta Pawła”. Co naj-
mniej dwa razy przyznano mieszczanom żydow-
skim obywatelstwo honorowe miasta, mianowicie: 
lekarzowi Samuelowi Karfunkelowi i kupcowi Mo-
ritzowi Adlerowi. W XIX w. Żory wydały noblistę 

Macewa (płyta nagrobna) na żorskim kirkucie (cmentarzu)
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Kantor Pincus Götzoff Rabin dr Daniel Fraenkel

Ruiny żydowskiej synagogi - stan z 1945
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Otto Sterna, również żydowskiego pochodzenia.
Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski 
stan liczebny gminy w Żorach wynosił zaledwie 25 
osób. W 1936 liczebność owej grupy stanowiła je-
dynie 0,6% ogólnej liczby mieszkańców Żor. Po-
zostałych mieszkańców pochodzenia żydowskie-
go unicestwili hitlerowcy, wysiedlając ich w V 1940 
z miasta do KL Auschwitz-Birkenau. W ten sposób 
wyznawcy judaizmu wraz ze swoimi obyczajami 
i kulturą, po ponad 400 latach zamieszkiwania w Żo-
rach, zniknęli bezpowrotnie z krajobrazu historycz-
nego miasta. Po żorskich Żydach został jedynie kir-
kut, na którym grzebali swych zmarłych, oraz na-
zwa miejscowa – na Żydku, w dzielnicy Rowień. JD

ŻWAKA, kilka stawów w dolinie rzeki Rudy; go-
spodarstwo rybne. Młyn. Nazwa niewyjaśniona. MW

ŻYPOWSKI LEON, dyrektor Gimnazjum i Li-
ceum w Żorach w latach 1930-31. Wykładał hi-
storię. Jest autorem sztuki scenicznej Spełnione oj-
ców sny. MW

Budynek starego młyna na „Żwace” - lata 70 XX wieku

Jedyny znany archiwalny dokument gminy żydowskiej z 1879
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