
SPRAWOZDANIE 

z działalności Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

w 2018 roku

Na dzień 31.12.2018 r. SMCz liczyło 56 członków, 12 osób wspierających oraz 6 

osób członków honorowych.  W ciągu roku w nasze szeregi wstąpiły 3 osoby.

Otwarte zebrania członków i sympatyków stowarzyszenia odbywały się w trzeci po-

niedziałek miesiąca, a zarządu w pierwszy wtorek miesiąca (czasami w poniedziałek). 

W roku sprawozdawczym  władze SMCz działały w składzie wybranym na Walnym 

Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 2015 roku: Ewa Ambroży - Przewodnicząca, Marek

Gawron i Antoni Krawczyk – Zastępcy  , Bożena Plutecka – Skarbnik,  Agnieszka Dzienia – 

Sekretarz oraz członkowie Rozalia Soćko i Władysław  Żymirski.  Komisja Rewizyjna będzie 

działała w składzie: Ryszard Gwiazda , Jacek Dziedzic, Jerzy Nowak, Wiesława Świech i Je-

rzy Polakowski. 

Tak jak w latach poprzednich w roku  sprawozdawczym działalność merytoryczna 

SMCz ogniskowała się wokół zagadnień:

1. działalność wydawnicza i popularyzatorska

2. działalność w Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

3. udział w uroczystościach i imprezach

4. współpraca z władzami miasta i organizacjami

5. pozostała działalność

Ad 1. Działalność  popularyzatorska i wydawnicza

W ramach działalności popularyzatorskiej Stowarzyszenie podejmowało działania mające

na celu upowszechnianie wiedzy o Czeladzi, upowszechnianie twórczości mieszkańców 

Czeladzi oraz twórczości dotyczącej miasta.  

   

I. Wydawnictwa: 

 22 numer Zeszytów  Czeladzkich  w  nakładzie 300 egz. 
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Prezentacji wydawnictwa dokonano w czasie wrześniowego zebrania członków  i 

sympatyków  naszego Stowarzyszenia oraz podczas uroczystości związanych z 35.le-

ciem istnienia Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi.   

Wydanie Zeszytu  możliwe było dzięki grantowi w wysokości 3.000,00 zł, pozyskiwa-

nemu z Miasta Czeladź w ramach konkursu na realizację zadań  z zakresu „Ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.  

II. Projekt  „Czeladź - OBIEKTYWny portret miasta (według Jerzego Żymirskiego)" 

     wyróżniony w III edycji ogólnopolskiego konkursu grantowego Fundacji Banku Zachodnie-

go WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam".  (Grant w wysokości 6.000,- zł)

Głównym celem projektu jest prezentacja dorobku J. Żymirskiego, w formie mobilnej 

wystawy fotograficznej. W trakcie przygotowywania wystawy zdigitalizowano i opisano  

blisko 500  prac istniejących dotychczas w formie odbitek i błon fotograficznych oraz slaj-

dów.

Z grantu zakupiono: skaner, laptop z pakietem office, pamięć zewnętrzną z etui, ramy 
ekspozycyjne – 20 sztuk, katalog wystawy, 

Wystawa pod w/wym. tytułem prezentowana była w 6 lokalizacjach na terenie Czela-
dzi.

III.  Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia w 2018 r. były uroczyste 

obchody jubileuszu 35.lecia SMCz  (2 października 2018) pod honorowym patronatem   

Burmistrz Miasta Czeladź. Z okazji jubileuszu wydaliśmy 22 numer „Zeszytów Czeladz-

kich” oraz eksponaty filatelistyczne

- kartka pocztowa beznominałowa z przedwojennym widokiem ulicy Pieńkowskiego

-  „Mój Znaczek” z logo Stowarzyszenia

-  okolicznościowy datownik

Jubileuszowemu spotkaniu towarzyszyła wystawa „Czeladź - OBIEKTYWny portret 

miasta (według Jerzego Żymirskiego)".

Za zasługi dla idei regionalizmu Stowarzyszenie zostało uhonorowane medalem im. 

Aleksandra Patkowskiego, przyznawanym przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Re-

gionalnych RP. Natomiast Sejmik Województwa Śląskiego, Złotą Honorową Odznaką za 

Zasługi dla Województwa Śląskiego wyróżnił  przewodniczącą Stowarzyszenia Ewę Am-

broży i wiceprzewodniczącego - Antoniego Krawczyka

IV. Industriada 2018 – Industria jest kobietą – Zapytaj Mokoszy ; projekt realizowany wspól-

nie z GSW Elektrownia/Muzeum Saturn 

Grant z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości  15.000,00 zł
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- zbiorowa wystawa „Zapytaj Mokoszy”  - 9 czerwca – 29 lipca 2019 r.

- warsztaty: 

    - To ludzie tworzą ziemię

    - Uwijcie mi rózgę

    - Wyhaftuj się

- strona internetowa „Zapytaj Mokoszy”

IV. Inne działania popularyzatorskie

 Udostepnienie Muzeum w Łańcucie materiałów i informacji o produktach Zakładów Cera-

micznych „Józefów”, stanowiących wyposażenie zamku   

 Kiermasz wydawnictw Stowarzyszenia podczas „Senioraliów 2018”

 „Oprowadzenie” pociągu po Czeladzi w czasie „Senioraliów 2018” ( A. Krawczyk)

 Przekazanie  wydawnictw Stowarzyszenia  na nagrody uzupełniające dla uczestników i 

laureatów Konkursu Wiedzy o Czeladzi oraz ich opiekunów

 Udział w pracach komisji Konkursu Wiedzy o Czeladzi   

 Przekazanie  22 numeru „Zeszytów Czeladzkich”  instytucjom kultury i placówkom oświa-

towym: Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi, czeladzkie szkoły, Muzeum Saturn w 

Czeladzi, Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej oraz do Biblioteki Jagiellońskiej, Bi-

blioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej oraz bibliotek publicznych i placówek muzealnych 

Zagłębia Dąbrowskiego 

 Udostępnienie Muzeum Saturn  fotografii Jerzego Żymirskiego przedstawiających dawną 

Czeladź, do wykorzystania na potrzeby w kalendarza na rok  2019. 

 Współpraca z młodzieżą Zespołu Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi  

przy realizacji projektu „Wielkie Małe Historie - Czeladź w Niepodległej"  

 Współpraca ze Szkołą Podstawową  nr 5 przy realizacji projektu  o postaci czeladzkiego 

bohatera niepodległości Apolinarego Chlęcha (legionista, powstaniec śląski, więzień obo-

zu w Auschwitz), który powstał w ramach zadania NIEZNANY BOHATER NIEPODLE-

GŁOŚCI - KAMIENIE PAMIĘCI realizowanego pod patronatem IPN w Krakowie 

 Digitalizacja i opracowanie fotografii dotyczących Czeladzi i jej mieszkańców oraz 

prezentacja ich na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej www.sbc.pl  (we współpra-

cy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej)

 Przygotowania do prowadzenia Archiwum cyfrowego we współpracy z Ośrodkiem KAR-

TA w Warszawie

 Udostępnianie materiałów o Czeladzi i czeladzianach  osobom prywatnym i instytucjom:
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 Udostępnienie zdjęć czeladzkich kapliczek  autorowi opracowania „Tajemnice 

czeladzkich kapliczek” Robertowi Garstce, pracownikowi Regionalnego Instytutu 

Kultury      

 udostępnianie starych zdjęć red. Wiesławie Konopelskiej do jej artykułów o Czeladzi 

publikowanych na łamach „Echa Czeladzi” i „Gazecie Industriadowej”

 udostępnienie starych zdjęć osobom prywatnym wywodzącym się z naszego miasta a

obecnie mieszkającym w różnych stronach Polski 

Ad 2. działalność w Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Nasze stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w ogólnopolskim Ruchu Stowarzyszeń Re-

gionalnych RP z siedzibą w Warszawie. We  wrześniu 2018 r.  E. Ambroży brała udział w XI

Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Legnicy. Uczestnikami Kongresu  byli liderzy 

towarzystw regionalnych z terenu całego kraju i przedstawiciele samorządów terytorialnych.  

Także w Legnicy odbyło się V Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w/wym. Ru-

chu. Dokonano podsumowania 4 letniej działalności organów Ruchu i wybrano nowe władze 

na kadencję 2018-2022.  Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie została wybrana kol.

E. Ambroży.

Ad. 3.  Udział w uroczystościach i imprezach

 W okresie sprawozdawczym SMCz uczestniczyło we wszystkich uroczystościach or-

ganizowanych przez władze miasta i organizacje pozarządowe  działające na terenie 

miasta Czeladź związane z historią, rocznicami kalendarzowymi. Przedstawiciele Stowarzy-

szenia przekazywali  listy gratulacyjne i wydawnictwa, składali wiązanki kwiatów, zapalali zni-

cze.

 27 stycznia – rocznica wyzwolenia Czeladzi

 19 lutego – rocznica  powrotu „dzieci z Potulic”  

 13 kwietnia  - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 1 września – rocznica wybuchu wojny

 27 września – Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

 11 listopada – Dzień Niepodległości 

 27 grudnia – rocznica wybuchu w łaźni miejskiej
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Jak co roku, tak i w 2018 -  w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

wpłacono na konto Orkiestry niewielkie środki a członkowie naszej organizacji brali udział w 

pracach czeladzkiego Sztabu Orkiestry.

Członkowie Stowarzyszenia brali też udział w wykładach, prelekcjach, wystawach orga-

nizowanych przez instytucje kultury Zagłębia Dąbrowskiego. 

Ad. 4   Współpraca z władzami miasta i organizacjami

Ważnym tematem naszej działalności jest ścisła współpraca z  jednostkami samorzą-

dowymi i organizacjami  

 Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP

 Towarzystwo Przyjaźni Polska- Francja Oddział w Czeladzi

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej

 Muzeum Saturn   

 Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego z siedzibą w Sosnowcu

 Urząd Miasta : Wydział Promocji  -  Echo Czeladzi

 oraz  Polityki Społecznej i Edukacji

 Polski Związek Filatelistów

 Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy z siedzibą w Czeladzi

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

Piaskach

Członkowie Stowarzyszenia są członkami ciał doradczych działających w Urzędzie Mia-

sta:

 Rada Pożytku Publicznego – Marek Gawron

 Komitet Rewitalizacji – Antoni Krawczyk

  Komitet Monitorujący  realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016- 2020  - Antonia Szybowiska

Kol. Antonia Szybowiska była też ekspertem /członkiem komisji konkursowej  w Instytucji 

Kultury Miasto Ogrodów w Katowicach podczas procedury konkursu Muzykogranty. 
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Ad. 5  Pozostała działalność

   

 Przez cały 2018 rok prowadzona była strona internetowa Stowarzyszenia, na której za-

mieszczano informacje o bieżących działaniach naszej organizacji. Artykuły i materiały do

publikacji przygotowuje Ewa Ambroży a stronę prowadzi kol. Marek Gawron.

 Prowadzony jest też  fanpage Stowarzyszenia  na Facebooku., którym zajmuje się  kol. 

Antonina Szybowska. Zamieszcza tam ciekawe informacje dotyczące Czeladzi, zdjęcia, 

karty pocztowe i informacje o ważnych wydarzeniach w Stowarzyszeniu. Strona spotkała 

się z bardzo dobrym odzewem i dużym zainteresowaniem.

 Bieżąca współpraca ze studentami i pracownikami naukowymi przygotowującymi prace 

związane z Czeladzią;  udostępnianie materiałów: map, opracowań tematycznych, foto-

grafii itp.

 Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych materiałów historycznych 

związanych z przeszłością naszego miasta (zdjęć, dokumentów) i bieżąca digitalizacja

Czeladź 29 marca 2019 r.

 

  

Przewodnicząca

Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

            Ewa Ambroży
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