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Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
za rok 2012
1) Ogólne informacje
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2) Najważniejsze wydarzenia i sukcesy
-

zdobycie nowej siedziby dla stowarzyszenia,
uporządkowanie dokumentów merytorycznych,
uporządkowanie dokumentów finansowych,
uruchomienie kanału filmowego Genius Loci na portalu youtube.pl,
wydanie i promocja książki historycznej z okazji 650-lecia Kochłowic,
opracowanie i wykonanie nowej wersji wystawy „Ocalić od zapomnienia”,
opracowanie i wykonanie wystawy historycznej poświęconej dziejom Bykowiny,
współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 2012,
objęcie opieką i promocją ciężkiego schronu bojowego nr 75 w Kochłowicach,
przeprowadzenie drugiej edycji projektu „Żywa Biblioteka”,
przeprowadzenie drugiej edycji Pracowni Aktywności Obywatelskiej,
przeprowadzenie projektu „Spotkania pokoleń”,
międzynarodowa wymiana młodzieży między Rudą Śląską a Krasnojarskiem na Syberii.

3) Projekty realizowane
Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Borowa Wieś oczami uczniów
-

Przemysław Noparlik
zakończenie projektu i publikacja jego efektów
oczyszczenie i dokumentacja starych nagrobków w Borowej Wsi
redakcja hasła „Borowa Wieś” w Wikipedii
internet (strona www, facebook, kanał yoube.pl)

- brak
- nie przewiduje się kolejnej edycji projektu
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Projekt:
Odpowiedzialni:

Główne działania:

Promocja:

Środki finansowe:
Wnioski:
Projekt:
Odpowiedzialni:

Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:
Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:

Europejskie Dni Dziedzictwa
- Alan Zych
- Przemysław Noparlik
- spacery historyczne: Nowy Bytom, Wirek, Chebzie i Lipiny, Bykowina,
Mikołów (2 spacery), Bogucice, Chorzów
- zwiedzanie zabytków: ciężki schron bojowy nr 75 w Kochłowicach (2 razy),
średniowieczny gródek stożkowy w Kochłowicach
- wystawy; „Ocalić od zapomnienia” (Świętochłowice), „Bykowina na
przestrzeni wieków” (Bykowina)
- zakupienie środków trwałych: projektor cyfrowy
- plakaty kolorowe
- ulotki kolorowe z programem imprez GL
- informatory ogólne z programem całych EDD 2012 w województwie śląskim
- internet (strona www, facebook, kanał yoube.pl, newsletter)
- przyznano środki w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i upowszechniania
dziedzictwa kulturowego
- wybrać jedną imprezę jako wydarzenie przewodnie
- znaleźć nowych przewodników i wciągnąć kolejne miasta
Dziadek z Wehrmachtu
- Marcin Jarząbek
- reaktywacja projektu we współpracy z Domem Współpracy PolskoNiemieckiej
- nagrania rozmów na Górnym Śląsku, Pomorzu i dawnych Prusach
Wschodnich
- zbieranie materiałów do wystawy historycznej, zaplanowanej na 2013 rok
- film dokumentalny w TVP Katowice o projekcie
- media lokalne (kilka artykułów prasowych)
- internet (strona www, facebook, kanał yoube.pl, newsletter)
- wsparcie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
- zakończyć zbieranie materiałów i nagrywanie rozmów
- znaleźć środki na przygotowanie wystawy podsumowującej projekt
Ocalić od zapomnienia
-

Środki finansowe:

Wnioski:

Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

-

Marcin Smierz
Tomasz Kitel
przygotowanie nowej wersji wystawy
ekspozycja wystawy w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa 2012
dokumentacja fotograficzna kolejnych zakładów przemysłowych
promocja wystawy przy okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2012
przyznano środki w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i upowszechniania
dziedzictwa kulturowego (wydruk i opracowanie wystawy)
uzupełnić i uporządkować wykonane zdjęcia
przekazać fotografie do Archiwum Państwowego w Katowicach
przemyśleć przyszłość projektu i ewentualne poszerzenie jego tematyki
przygotować kalendarz wystawy „Ocalić od zapomnienia” na kolejne lata
Poznaj sąsiada, poznaj siebie

- Sergey Lapshin
- wyjazd młodzieży z Rudy Śląskiej do Krasnojarska w celu poszukiwania
polskich śladów na Syberii
- wizyta młodzieży z Krasnojarska w Rudzie Śląskiej w celu poszukiwania
rosyjskich śladów na Śląsku i w Zagłębiu
- media lokalne w Rudzie Śląskiej
- internet (strona www, facebook, kanał yoube.pl, newsletter)
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
- zaplanować drugą edycję projektu
- bardziej zaangażowań członków stowarzyszenia
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Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:
Projekt:
Odpowiedzialni:

Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:

Wnioski:
Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Pracownia Aktywności Obywatelskiej
- Magdalena Lapshin
- realizacja przez młodzież z Polski i Ukrainy własnych projektów pod okiem
doświadczonych mentorów
- warsztaty projektowe dla uczestników w Polsce i na Ukrainie
- internet (strona www, facebook, kanał yoube.pl, newsletter)
- media lokalne w miejscowościach, gdzie realizowano projekt
- przyznano środki z programu RITA na drugi etap projektu
- zaplanować trzecią edycję projektu
- włączyć pozostałych członków stowarzyszenia w projekt
Schron Bojowy nr 75 w Kochłowicach
- Eugeniusz Czogała
- Marek Czogała
- Łukasz Czogała
- Przemysław Noparlik
- „Noc na bunkrze” - organizacja nocnego zwiedzania połączonego z
plenerowym pokazem filmów o historii Śląska (7 VII)
- włączenie schronu w Europejskie Dni Dziedzictwa (IX)
- poprawa wyposażenia schronu dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego
- utworzenie artykułu w Wikipedii na temat obiektu
- relacja z „Nocy na bunkrze” na kanale youtube.com
- przyznano środki w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i upowszechniania
dziedzictwa kulturowego (zakup przeglądarki plakatów)
- wydłużyć czas zwiedzania w czasie „Nocy na bunkrze”
- zabezpieczyć teren schronu w czasie imprez (wejście tylko z
przewodnikiem)
Spotkania pokoleń
-

- zaplanować drugą edycję projektu

Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe:

Wnioski:

Alan Zych
zakończenie warsztatów dla młodzieży z Świętochłowic
montaż i projekcja filmów dokumentalnych
zakupienie środków trwałych: kamera, statyw, oświetlenie, dyktafon
media lokalne w Świętochłowicach
internet (strona www, facebook, kanał yoube.pl, newsletter)
Bank Ambitnej Młodzieży - Fundacja Banku Zachodniego WBK

Średniowieczny gródek stożkowaty w Kochłowicach
-

Przemysław Noparlik
zwiedzanie gródka w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa 2012
stała współpraca z dr. Jackiem Pierzakiem (Woj. Urząd Ochrony Zabytków)
aktualizacja hasła w Wikipedii: „Kochłowickie grodzisko”
nagranie filmu dokumentalnego w ramach cyklu: „Perełki Rudy Śląskiej”

-

brak
powrócić do akcji sprzątania zabytku
wyciąć drzewa (wspólnie z WKZ Katowice i RTPD)
postawić tablice informacyjne i dojazdowe
wypowiedzieć wojnę rozjeżdżającym gródek motocyklistom
przystąpić do systematycznej dokumentacji zmian na obiekcie

Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Wirek oczami uczniów
- Przemysław Noparlik
- nagrywanie materiałów do filmu dokumentalnego o historii dzielnicy
- zajęcia edukacyjne dla uczniów SP 8 na temat przeszłości dzielnicy
- internet (strona www, kanał yoube.pl, newsletter)
- brak
- skończyć montaż filmu dokumentalnego o historii i atrakcjach dzielnicy
- zorganizować publiczną premierę filmu dla mieszkańców
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Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Żywa Biblioteka
- Magdalena Lapshin
- organizacja imprezy w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej (udział
wzięło ok. 20 „żywych książek” i 200 osób publiczności)
- media lokalne w Rudzie Śląskiej
- internet (strona www, facebook, kanał yoube.pl, newsletter)
- zaplanować kolejną edycję za kilka lat

3) Wnioski do dalszej pracy
-

uruchomienie i promocja nowej strony internetowej,
poprawa dokumentacji naszych działań (archiwizacja zdjęć, zbieranie artykułów o nas itp.),
przygotowanie nowych wizytówek,
wyznaczenie nowej osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami (rzecznik Genius Loci),
powrót do regularnych comiesięcznych spotkań członków Genius Loci,
angażowanie większej liczby osób do poszczególnych projektów,
pozyskanie nowych członków, zwłaszcza spośród młodzieży uczestniczącej w projektach.

Ruda Śląska, 30 grudnia 2012 r.
Pieczęć:

Podpisy:

..................................................... .....................................................
opracował
zatwierdził
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