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SPRAWOZDANIE
z działalności Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi
w 2019 roku
Na dzień 31.12.2019 r. SMCz liczyło 51 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 poniedziałek
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 działała w składzie: Ryszard Gwiazda ,
Jacek Dziedzic, Jerzy Nowak, Wiesława Świech i Jerzy 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:

•

Zeszyty Czeladzkie nr 23 ; grant z Gminy Czeladź w wysokości 3.760 zł
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23 numer „Zeszytów Czeladzkich”, o objętości 136 s. ( w tym 8 s. pełny kolor), z
ilustracjami (zdjęcia, ryciny, dokumenty archiwalne), w formacie A5, wydano w nakładzie
200 egzemplarzy. Formę graficzną wydawnictwa uatrakcyjnił UV wybiórczy na okładce.
Motywem przewodnim 23 „Zeszytu” była twórczość czeladzkiej malarki Marii
Nogajowej, co związane było ze 120. rocznicą jej urodzin przypadającą 29 września 2019
r. Na łamach rocznika znalazły się następujące artykuły:
• Od wydawcy
• Wiesława Konopelska: Z miłości do ludzi, książek i sztuki. Portret Marii Nogajowej
słowem rysowany
• Tomasz Łyżwiński: Henryk Łyżwiński – budowniczy Czeladzi
• Ewa Koj: Kobiety Orła Białego
• Małgorzata Kopaniak: „Baśka” czyli Bronisława Król we wspomnieniach córki
• Ewa Proszowska: Doktor Marian od szpitala. Wspomnienie o rodzinie Wiśniewskich
• Artur Rejdak: Kiedy byłem małym chłopcem
• Antoni Krawczyk, Władysław M. Żymirski: Złota Księga
• Jerzy Zawada: Z dziejów Madery
• Władysław M. Żymirski: Historia jednej fotografii
• Wiesława Konopelska: Czym żyła przedwojenna prasa? Czeladź na łamach „Kuriera
Sosnowieckiego”
• Kolorowa wkładka zawiera:
• Maria Nogajowa. Z teki artystki (reprodukcje prac)
• Czeladzcy filateliści z pamięcią o Marii Nogajowej (karta pocztowa z rysunkiem Marii
Nogajowej, znaczek pocztowy personalizowany oraz stempel okolicznościowy)
• Henryk Łyżwiński. Malarstwo
Znalazło się tu wiele fotografii i dokumentów dotychczas niepublikowanych i nieznanych
interesującym się historią Czeladzi. Najważniejszym wśród nich jest fotografia Leokadii
Dehnel, działaczki Związku Orła Białego.
Publikacja została przekazana wszystkim uczestnikom spotkania promocyjnego oraz
autorom tekstów, rodzinom bohaterów artykułów, osobom, które udostępniły materiały
(dokumenty, obrazy) z możliwością wykorzystania ich w publikacji.

II. Projekt

• Maria Nogajowa – bibliotekarz, artysta, społecznik: w 120.rocznicę urodzin
Na realizację zadania pozyskano grant z Gminy Czeladź w wysokości 2.116 zł
Realizowano go w okresie 26.08.2019 r. do 31.10.2019 r., wystawa była prezentowana do
31 grudnia 2019 r.
W ramach zadania zrealizowano:
1. wystawę pokazującą różne aspekty działalności Marii Nogajowej – bibliotekarz,
artystka, społecznik; w ramach tego zadania
• wybrano dokumenty i zdjęcia związane z M. Nogajową do prezentacji na wystawie i
do wykorzystania w dokumentach jej towarzyszących
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• zeskanowano wybrane zdjęcia (ok. 300 sztuk) i dokumenty (ok.60 egz.)
• pozyskano prace plastyczne malarki od czeladzian, opracowano koncepcję
wystawy i zaaranżowano ekspozycję
• wydrukowano plansze ze zdjęciami
• opracowano teksty do umieszczenia w katalogu wystawy
• zlecono projekt i druk zaproszeń (50 egz.)
2. wydano folder w nakładzie 100 egz.
3. we współpracy z Poczta Polską wydano okolicznościową kartę pocztową w
nakładzie 200 egz. (150 egz. zakupiono na potrzeby realizacji projektu)
4. zaprojektowano i wykonano okolicznościową pieczęć
5. zorganizowano otwarte spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi poświęcone
Marii Nogajowej oraz finisaż wystawy
6. Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła lekcje biblioteczne dla uczniów
czeladzkich szkół podstawowych
7. opracowano i udostępniano na fanpage Stowarzyszenia na portalu
społecznościowym Facebook, na stronie internetowej www.smc.czeladz.pl
informacje o Marii Nogajowej, o wystawie i o projekcie ; takie same informacje
zamieszczała Miejska Biblioteka Publiczna na swoich stronach internetowych
8. przekazano egzemplarze katalogu wystawy i karty pocztowe z okolicznościową
pieczęcią do zbiorów czeladzkich bibliotek – placówek MBP i szkolnych, do bibliotek
miejskich Zagłębia Dąbrowskiego, do zagłębiowskich placówek muzealnych
Wystawa i spotkania odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi ul. 1 Maja
27. Realizacja działania przebiegała przy ścisłej współpracy z czeladzką Książnicą.

III. Inne działania popularyzatorskie
•

Kiermasz wydawnictw Stowarzyszenia podczas „Senioraliów 2019”

•

„Oprowadzenie” pociągu po Czeladzi w czasie „Senioraliów 2019” ( 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 organizowanym przez Muzeum Saturn.

•

Przekazanie 23 numeru „Zeszytów Czeladzkich” instytucjom kultury i placówkom oświatowym:
Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi, czeladzkie szkoły, Muzeum Saturn w Czeladzi, Muzeum
Sztygarka w Dąbrowie Górniczej oraz do Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej, Biblioteki
Śląskiej oraz bibliotek publicznych i placówek muzealnych Zagłębia Dąbrowskiego

•

Współpraca z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi przy
realizacji projektu „Wielkie Małe Historie - Czeladź w Niepodległej"

•

Digitalizacja i opracowanie fotografii dotyczących Czeladzi i jej mieszkańców
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•

Prezentacja na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej www.sbc.pl (we współpracy z Miejską
Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej) materiałów fotograficznych i archiwalnych
dokumentów

•

Przygotowania do prowadzenia Archiwum cyfrowego we współpracy z Ośrodkiem KARTA w
Warszawie

•

Udostępnianie materiałów o Czeladzi i czeladzianach osobom prywatnym i instytucjom:
• Udostępnienie zdjęć i dokumentów archiwalnych Zakładu Ceramicznego „Józefów”
pracownikom naukowym Muzeum w Łańcucie i Muzeum Miasta Gdynia.
• udostępnianie starych zdjęć red. Wiesławie Konopelskiej do jej artykułów o Czeladzi
publikowanych na łamach „Echa Czeladzi”, w „Gazecie Industriadowej”, w książce „Zahor”
• 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

Regionalnych RP z siedzibą w Warszawie. Kol. E. Ambroży jest przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej tegoż Ruchu.
Ad. 3. Udział w uroczystościach i imprezach
W okresie sprawozdawczym SMCz uczestniczyło we wszystkich uroczystościach
organizowanych przez władze miasta i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta
Czeladź związane z historią, rocznicami kalendarzowymi. Przedstawiciele Stowarzyszenia
przekazywali listy gratulacyjne i wydawnictwa, składali wiązanki kwiatów, zapalali znicze.
•

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

•

17 maja – uroczystości z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino

•

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 2019 - 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
organizowanych przez instytucje kultury Zagłębia Dąbrowskiego.
Ad. 4 Współpraca z władzami miasta i organizacjami
Ważnym tematem naszej działalności jest ścisła współpraca z jednostkami samorządowymi i
organizacjami
•

Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP

•

Towarzystwo Przyjaźni Polska- Francja Oddział w Czeladzi

•

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej

•

Muzeum Saturn ; przekazanie zabytkowego planu Czeladzi z 1868 r.

•

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 Miasta:

•

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

Ad. 5 Pozostała działalność
•

Przez cały 2019 rok prowadzona była strona internetowa Stowarzyszenia, na której zamieszczano
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 – zamieszczane są 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.
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•

Bieżąca współpraca ze studentami i pracownikami naukowymi przygotowującymi prace związane
z Czeladzią; udostępnianie materiałów: map, opracowań tematycznych, fotografii itp.

•

Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych materiałów historycznych
związanych z przeszłością naszego miasta (zdjęć, dokumentów) i bieżąca digitalizacja

•

Złożono wniosek do władz miasta o uczenie imieniem Bohaterów Monte Cassino ulicy/placu/ronda w Czeladzi

•

Wnioskowano (skutecznie) o ponowne powieszenie w budynku szpitala tablicy poświęconej
dyrektorowi Marianowi Wiśniewskiemu.

Czeladź 20 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca
Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi
Ewa Ambroży
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