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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW CZELADZI W 2015 R. 

 

Na dzień 31.12.2015 r. SMCz liczyło 56 członków, 14 osób wspierających oraz 5 

osób członków honorowych.  

Otwarte zebrania członków i sympatyków stowarzyszenia odbywały się w pierwszy 

poniedziałek miesiąca, a zarządu w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.  

W roku sprawozdawczym w okresie 1.1.15 – 17.01.15 r. władze SMCz działały w na-

stępującym składzie: Antoni Krawczyk – Przewodniczący Zarządu, Artur Rejdak i Marek 

Gawron – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, Ewa Ambroży – Sekretarz, Bożena Plutec-

ka – Skarbnik oraz członkowie Agnieszka Dzienia i Eugenia Gruszka. Komisję rewizyjną two-

rzyli Ryszard Gwiazda, Jacek Dziedzic, Jerzy Nowak. W dniu 17 listopada odbyło się walne 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym dokonano wyboru nowych władz Stowarzy-

szenia w składzie: Ewa Ambroży - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia, Marek Gawron 

i Antoni Krawczyk – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, Bożena Plutecka – Skarbnik, 

Agnieszka Dzienia – Sekretarz oraz członkowie Rozalia Soćko i Władysław Żymirski. Komi-

sja Rewizyjna będzie działała w składzie: Ryszard Gwiazda, Jacek Dziedzic, Jerzy Nowak 

oraz Wiesława Świech i Jerzy Polakowski - Zastępcy Członka Komisji. 

2 lutego 2016 r. zostały zakończone procedury związane z rejestracją zmian w skła-

dzie władz w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

W roku sprawozdawczym działalność SMCz można podzielić na kilka ogólnych tema-

tów: 

1. działalność wydawnicza i popularyzatorska, w tym wystawiennicza, 

2. działalność w Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, 

3. udział w szkoleniach i kursach, 

4. udział w uroczystościach i imprezach, 

5. współpraca z władzami miasta i innymi organizacjami, 

6. pozostała działalność. 

 

Ad 1. Działalność popularyzatorska 

W ramach działalności popularyzatorskiej Stowarzyszenie podejmowało działania mające 

na celu popularyzację historii miasta i ludzi z nim związanych, co realizowane było poprzez: 

 udział w pracach komisji Konkursu Wiedzy o Czeladzi, 
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 przekazanie naszych wydawnictw placówkom takim jak: Miejska Biblioteka Publiczna  

w Czeladzi, czeladzkie szkoły, Muzeum Saturn w Czeladzi, Muzeum Sztygarka w Dą-

browie Górniczej, 

 przekazanie wydawnictw Stowarzyszenia na nagrody: 

- dla uczestników i laureatów Konkursu Wiedzy o Czeladzi 

- dla Szkoły Specjalnej i Zespołu Szkół Technicznych dla uczestników organizowanych 

przez te szkoły konkursów, 

 współpracę z placówkami oświatowymi: prelekcje, pogadanki w szkołach i bibliotece, 

 udział w projekcie badawczym pt. „Bitwa o Monte Cassino z perspektywy mieszkańców 

Czeladzi” realizowanym przez Uniwersytet Śląski, 

 przekazanie wydawnictw Stowarzyszenia do Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodo-

wej, Biblioteki Śląskiej oraz bibliotek publicznych i placówek muzealnych Zagłębia Dą-

browskiego. 

 

W 2015 r. wydano 19 numer Zeszytów Czeladzkich, który zawiera szereg artykułów  

o Piaskach, artykuły o ZC „Józefów”, o Honorowym Obywatelu Czeladzi z 2014 r. – Benoit 

Viannay’u, historię ulicy Pieńkowskiego, artykuł o jeńcach angielskich więzionych w czasie II 

wojny światowej w obozie przy kopalni Saturn, rocznicowy artykuł o 25.leciu Zagłębiowskie-

go Koła Pszczelarzy oraz wkładkę z wystawą „Z rodzinnego albumu”. Promocja Zeszytów 

odbyła się w grudniu i zgromadziła liczne grono osób zainteresowanych historią Czeladzi.  

 

W ramach działalności wystawienniczej zrealizowano wystawę Z rodzinnego albumu: 

Czeladź i czeladzianie w dawnej fotografii, której towarzyszył okolicznościowy katalog. Wy-

stawa została zorganizowana przy ścisłej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Przez 

dwa miesiące – październik i listopad – tłumy mieszkańców Czeladzi odwiedzały Galerię 

Exlibris i odnajdywały dawno nie widzianych przyjaciół, szukały bliskich i znajomych czy na-

wet nawiązywały kontakty z na nowo odkrytymi członkami rodzin. Wystawa pokazała, że 

tego rodzaju tematyka jest zawsze mile widzianym elementem działalności na rzecz spo-

łeczności lokalnej. 

Prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej było możliwe dzięki grantowi  

w wysokości 5.400,00 zł, pozyskiwanemu z Miasta Czeladź w ramach konkursu na realizację 

zadań z zakresu „Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.  

  

Ad 2.  

Nasze stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w ogólnopolskim Ruchu Stowarzyszeń Regio-

nalnych RP. Kol. Ewa Ambroży jest członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Krajowej Ruchu. 
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 We wrześniu 2015 r. Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi uczestniczyło w Ogólnopol-

skim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą. Uczestnikami trzydniowego zjazdu byli 

liderzy towarzystw regionalnych z terenu całego kraju i przedstawiciele samorządów tery-

torialnych. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Ewa Ambroży - sekretarz Zarządu. 

Zjazd obywał się w siedemdziesiątą rocznicę odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych 

oraz dwudziestą piątą rocznicę odrodzenia ruchu regionalistycznego w Polsce a poświę-

cony był kulturotwórczej roli regionalnych towarzystw w kręgu lokalnej społeczności. 

 Przedstawiciele Stowarzyszenia (2 osoby) wzięli udział w I Kongresie Archiwów Społecz-

nych organizowanym przez Ośrodek Karta i Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warsza-

wie (24 października 2015 r.).  

  

Ad. 3.  

Członkowie Zarządu SMCz brali udział w wielu szkoleniach, np.: 

 Seminarium „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich szansą rozwoju społeczności lokalnych” – 

organizator KAFOS Katowice. 

 Szkolenie i warsztaty n/t „Rad Działalności Pożytku Publicznego” –współorganizator 

Urząd Miasta Czeladź. 

 Źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Wniosek o dotacje dla PES 

organizowane przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna . 

 Standardy funkcjonowania organizacji pozarządowych – organizator MOST Katowice. 

 Księgowość organizacji pozarządowych w świetle nowych uregulowań prawnych – orga-

nizator KAFOS Katowice. 

 

Ad. 4. 

 W okresie sprawozdawczym SMCz uczestniczyło we wszystkich uroczystościach organi-

zowanych przez władze miasta i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta 

Czeladź związane z historią, rocznicami kalendarzowymi, wystawami i wernisażami, konkur-

sami, uroczystościami państwowymi oraz kościelnymi. Przedstawiciele Stowarzyszenia prze-

kazywali listy gratulacyjne, nasze wydawnictwa, składali wiązanki kwiatów, zapalali znicze. 

Jak co roku, tak i w 2015 - w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wpła-

cono na konto Orkiestry niewielkie środki a członkowie naszej organizacji brali udział w pra-

cach czeladzkiego Sztabu Orkiestry. 

 
Ad. 5.  
 
Ważnym tematem naszej działalności jest ścisła współpraca z innymi jednostkami samo-

rządowymi i samodzielnymi organizacjami jak: 
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 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej – tu należy podkreślić, że bez ścisłej 

współpracy z Biblioteką i ogromnego zaangażowania jej pracowników, nie byłaby możli-

wa aż tak rozbudowana działalność naszego stowarzyszenia.  

 Muzeum Saturn. 

 Harcerski Krąg Seniora ZHP. 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych. 

 Urząd Miasta: Wydział Promocji - Echo Czeladzi oraz Polityki Społecznej i Edukacji. 

 Polski Związek Filatelistów. 

 Czeladzkie parafie: parafia pw. Św. Stanisława BM i parafia Matki Bożej Bolesnej. 

 

Ad. 6 Pozostała działalność 

 

 Przez cały 2015 rok prowadzona była strona internetowa Stowarzyszenia, na której za-

mieszczano informacje o bieżących działaniach naszej organizacji. 

 W marcu 2015 r. SMCz wystąpiło do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnio-

skiem o nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi honoro-

wej odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie  

i odznaka została wręczona w dniu obchodów 110.lecia istnienia w Czeladzi biblioteki  

o charakterze publicznym (21 maja 2015 r.) 

 We wrześniu 2015 r. Stowarzyszenie pozyskało grant w wysokości 4.000,00 zł na reali-

zację projektu „W Czeladzianie na salonach". Został on wyróżniony w II edycji ogólnopol-

skiego konkursu Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam". Województwo 

śląskie zgłosiło 211 projektów a nagrodzonych zostało tylko 29. Projekt rozpocznie się  

w styczniu i potrwa do maja 2016 r. Do uczestnictwa w projekcie zostanie zaproszona 

młodzież z czeladzkich gimnazjów zainteresowana filmem i fotografią. Ich zadaniem bę-

dzie zrealizowanie krótkich filmów lub fotoreportaży ukazujących w niebanalny sposób 

wybitnych czeladzian, np. Czesława Słanię, Zygmunta Szkocnego, Henryka Kuźniaka, 

Janusza Domagalika, Marka Sikorę, Ilonę Kuśmierską oraz przedstawicieli młodszego 

pokolenia, np. Łukasza Konopkę. 

Celem projektu będzie promocja i upamiętnienie postaci, które wywarły pozytywny wpływ 

na mieszkańców Czeladzi i przyczyniły się do rozsławienia naszego miasta w kraju oraz 

za granicą. Mamy także nadzieję, że uda się zbudować wspólnotę międzypokoleniową 

(członkowie Stowarzyszenia - nauczyciele - młodzież) oraz rozbudzić zainteresowanie 

gimnazjalistów historią Małej Ojczyzny.  

 Na bieżąco współpracujmy ze studentami i pracownikami naukowymi przygotowującymi 

prace związane z Czeladzią i udostępniamy posiadane przez nas materiały (mapy, opra-

cowania tematyczne, fotografie itp.) 
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 Reprezentant naszego Stowarzyszenia w dniu 13 listopada uczestniczył w Wojewódzkim 

Forum Organizacji Pozarządowych, zorganizowanym pod patronatem Marszałka Woje-

wództwa Śląskiego, poświęconym powstaniu Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego. 

 Na wniosek członkiń Sodalicji Mariańskiej działającej przy Parafii pw. Św. Stanisława MB 

zwrócono się do Burmistrza Miasta Czeladź o objęcie ochroną konserwatorską i podda-

nie renowacji figury św. Jana Nepomucena usytuowanej na placu kościoła.  

 

 

 

Przewodnicząca 

Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi 

mgr Ewa Ambroży 

  

 


