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WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM OZW SEP  

Począwszy od 2001 roku, jedno z  posiedzeń Prezydium OZW SEP odbywało się z dala od siedziby 

Oddziału, na przełomie września i października.  Były to  spotkania prezydium szkoleniowe, w którym 

uczestniczyli  pracownicy Biura OZW SEP. Zwykle były to  wyjazdu dwudniowe.  Omawiano na nich sprawy 

bieżące związane z aktualnymi wydarzeniami, planami na najbliższe miesiące, problemy związane z 

działalnością finansową i gospodarczą i  organizacyjne dot.  pracy  Biura OZAW. 

Spotkania te były tez okazją do zwiedzaniem okolic miejsca pobytu. 

XV posiedzenie wyjazdowe  odbyło się do  Starych Tarnowic, do hotelu Podzamcze. 

Przed częścią roboczą  uczestnicy zwiedzili Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, a na zakończenie,  

w drugim dniu pobytu, zwiedzono zamek.  

        
Kompleks zamkowy  Tarnowice Stare  zbudowany został w XVI wieku. Pierwotną siedzibą tarnowickich panów 
dziedzicznych był prawdopodobnie nie do końca rozpoznany archeologicznie stożkowy gródek w Starych 
Tarnowicach.  Sytuacja zmieniła się w II połowie XV wieku.  Z inicjatywy Piotra Wrochema, w latach 1520-1570, 
został zbudowany renesansowy zamek. Zamek początkowo był budowlą trójskrzydłową, Kolejny właściciel  Balcer 
Ohm pełnił urząd starosty ziemskiego bytomskiego w latach 1634 – 1643. 

Po przyjeździe na Górny Śląsk, 31 października 1666 roku Kasper Hunter von Grandon nabył Siemianowice, 
Opatowice, Stare Tarnowice oraz część Rept. W 1704 roku pełnił urząd sędziego ziemskiego oraz namiestnika, czyli 
starosty ziemskiego bytomskiego. 

W 1700 roku Jerzy Güsnar odkupił część majątku od rodziny Ohm Januszewskich W latach 1726 – 1732  część 
Tarnowic wraz z Zamkiem należała do rodziny Löwenkron.  W roku 1766 nastąpiła kolejna zmiana właścicieli.  

W 1780 roku posiadłości zostały nabyte przez Krzysztofa Fryderyka Koschutzki.  W 1822 roku zamek i dobra 
Tarnowice Stare przeszły w posiadanie rodu hrabiów von Donnersmarck, za sprawą Karola Łazarza Henkel von 
Donnersmarck. Rodzina dzierżyła Zamek oraz tarnowickie dobra do 1945 roku.  Od roku 1988 większość obiektów 
pozostawała niewykorzystana. Również w dobudowanej w XIX wieku części zamykającej zamek w czworobok przez 
krótki czas działała restauracja „Kasztelan”. 

31 maja 2000 roku Kompleks Zamkowy został zakupiony przez Państwo Krystynę i Rajnera Smolorz, którzy 
zdecydowali się podjąć jego rewitalizacji. W 2005 roku powstała Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare, 
której celem było przeprowadzenie renowacji, a po jej zakończeniu w 2011 roku opieka nad zabytkowym 
obiektem. Obecnie na zamku mieszczą się sale muzealne oraz przestrzeń konferencyjna. Fundacja realizuje misje 
edukacyjną prowadząc warsztaty artystyczne , lekcje muzealne oraz przygotowując wiele atrakcji rozrywkowo-
kulturalnych dla szerokiego grona odbiorców.  

Poniżej zamek przed renowacja i po renowacji.    (info ze strony https://komplekszamkowy.pl).  
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