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Statut Towarzystwa (1964)

Art. 3.  Środki działania (...)

1.  Inicjowanie badań naukowych związanych z ziemią kozielską.

2.  Szerzenie wiedzy o ziemi kozielskiej.

3.  Opieka   nad   pamiątkami   historycznymi,   kulturalnymi,   
zabytkami   ziemi kozielskiej.

4  Wydawanie     publikacji     o    charakterze    
propagandowym,  kulturalnym, naukowym  itp.

5.  Koordynacja poczynań kulturalnych, rozrywkowych i 
naukowych, prowadzonych na terenie powiatu przez 
organizacje społeczne i towarzystwa naukowe oraz 
współdziałanie z innymi towarzystwami działającymi w 
Polsce.

6.  Organizowanie odczytów, wykładów, zebrań dyskusyjnych, 
zjazdów, wystaw itp.

7. Zorganizowanie muzeum regionalnego i dążenie do jego 
stałego rozwoju.

8.  Organizowanie co pięć lat Dni Koźla 



Zrealizowane seminaria są inicjatywą dr Edwarda Nycza.
Idea organizowania spotkań samorządowych monitorujących budowę
społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Kozielskiej zrodziła się
jesienią 1993 r. Znalazła odzew i poparcie w kręgu członków
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej oraz ówczesnych władz
samorządowych miasta w osobie Mirosława Borzyma.

Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu i Towarzystwo Ziemi Kozielskiej wraz
z zainteresowanymi podmiotami życia naukowego, samorządowego,
administracyjnego lub stowarzyszeniowego to organizatorzy kolejnych
seminariów.

Każdorazowo seminaria podejmują inny temat dotyczący ważnych
problemów regionalnych i lokalnych. Dyskurs naukowców i
samorządowców oraz mieszkańców był relacjonowany w lokalnych
mediach a wystąpienia prelegentów publikowane w książkach
poseminaryjnych. Zebrane materiały stały się źródłem wiedzy o
mieście i jego mieszkańcach oraz inspiracją dla innych projektów
lokalnych. Seminaria łączono często z kulturalno-edukacyjnymi
imprezami towarzyszącymi. 4
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III Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium 
Naukowe 

Społeczeństwo wobec zagrożenia i kataklizmu
7 XI 1997 r. 

IV Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe
Oblicza przedsiębiorczości w mieście. Uwarunkowania – Korzyści – Bariery

3–4 XII 1998 r. 



Publikacje Kędzierzyńsko-Kozielskich Seminariów Naukowych



V i VI  Seminarium  (25–26 XI 1999  i  11-12 V 2002)
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VIII i IX Seminarium 

Foto: T. Głuszek, E. Nycz
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X  Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe 
Partnerstwo samorządów – partnerstwo mieszkańców. 

Razem czy osobno? 
24 X 2006

Zdjęcia z X Seminarium
Foto: T. Głuszek 
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XI Seminarium - 2007 r. 
Wojna i pokój w dziejach 
twierdzy i miasta Koźle 

(ze szczególnym 
uwzględnieniem czasów 

napoleońskich)
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Publikacja 

poseminaryjna Rejs po kanale
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Archiwum ZAK
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XIII Seminarium (2008) Zakład i miasto. Historyczne 
uwarunkowania i perspektywy współpracy 



XIV Seminarium (2009)

Kędzierzyn-Koźle. Zabytki miasta – kultura 
w mieście,



XV Seminarium (15 X 2010) 

Kędzierzyn-Koźle. Wymiary życia miejskiego na przełomie XX i XXI wieku,



XVI Seminarium (2011)

Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako wartość 
promocyjno-turystyczna,





XVIII KK Seminarium - 2013 (14.09.) 
Rola towarzystwa regionalnego 
w kształtowaniu lokalnych kapitałów,





2014 (10.10.) – Koźle w Średniowieczu



2015 (14.10.) – Kędzierzyn-Koźle 40 lat. Priorytety miasta i mieszkańców na 
początku XXI wieku.



2016 – (7.10.) – Tradycja kozielskiego średniowiecza w kulturze współczesnego 
miasta,





2017 – (15.11.) – Muzeum lokalne – trwanie obecności w zmieniającym się świecie



2018 – (14.11.) – Telewizje lokalne – pomiędzy rynkiem a civil society



2019 - (13.11.) – Kędzierzyn-Koźle - Miasto w procesie transformacji 25 lat później
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To co się „wie”, 
staje się „częścią” tego, kto „wie”

Max Scheler



Dziękuję za uwagę!!!

edward.nycz@uni.opole.pl
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