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Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
za rok 2013
1) Ogólne informacje

prezes
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Krzysztof Rduch

Marcin Smierz

Marcin Smierz
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wiceprezes
skarbnik
przewodniczący

Komisja
rewizyjna:

członek
sekretarz

2) Najważniejsze wydarzenia i sukcesy
-

uruchomienie nowej strony internetowej stowarzyszenia,
wzrost rozpoznawalności stowarzyszenia wśród mieszkańców regionu,
sondażowe badania archeologiczne na gródku w Kochłowicach,
impreza historyczna pt. „Ku pamięci grodu” na gródku w Kochłowicach,
impreza historyczna pt. „Noc na bunkrze” (II edycja),
międzynarodowa wymiana młodzieży między Rudą Śląską a Krasnojarskiem (II edycja),
projekt Pracownia Aktywności Obywatelskiej (III edycja),
współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa,
nowi aktywni członkowie stowarzyszenia.

3) Projekty realizowane
Projekt:
Odpowiedzialni:

Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Europejskie Dni Dziedzictwa
- Alan Zych, Przemysław Noparlik
- spacery historyczne: Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice
- zwiedzanie zabytków: ciężki schron bojowy nr 75 w Kochłowicach (2 razy),
średniowieczny gródek stożkowy w Kochłowicach, kościoły drewniane w
Zabrzu, Borowej Wsi, Chorzowie i Katowicach, Skansen w Chorzowie
- koncerty: kościół ewangelicki w Mikołowie
- wystawy; „Ocalić od zapomnienia” (Siemianowice)
- 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)
- środki własne (wydruk ulotek i plakatów)
- znaleźć nowych przewodników i wciągnąć kolejne miasta

Projekt:

Dziadek z Wehrmachtu

Odpowiedzialni:

- Marcin Jarząbek, Magdalena Lapshin
- zakończenie rozmów z świadkami przeszłości
- przygotowania do realizacji wystawy historycznej

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

Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:
Projekt:
Odpowiedzialni:

film dokumentalny w niemieckiej telewizji RBB o projekcie
media lokalne (kilka artykułów prasowych)
internet (strona www, facebook, kanał yoube.pl, newsletter)
wsparcie Konsulat RFN za pośrednictwem Domu Współpracy PolskoNiemieckiej
- produkcja i wernisaż dwujęzycznej, mobilnej wystawy
- rozpoczęcie przygotowań do wydania publikacji (książki)
Ocalić od zapomnienia
-

-

Marcin Smierz, Tomasz Kitel
uporządkowanie i opracowanie bazy fotografii
ekspozycja wystawy w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa 2013
dokumentacja fotograficzna kolejnych zakładów przemysłowych
promocja projektu przy okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2013

- brak
- przekazać fotografie do Archiwum Państwowego w Katowicach
- przygotować kalendarz wystawy „Ocalić od zapomnienia” na kolejne lata
Poznaj sąsiada, poznaj siebie
- Sergey Lapshin, Małgorzata Hadała
- 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 trzecią edycję projektu
- bardziej zaangażowań członków stowarzyszenia
Pracownia Aktywności Obywatelskiej

Projekt:

- Magdalena Lapshin
- realizacja przez młodzież z Polski, Białorusi i Ukrainy własnych projektów
pod okiem doświadczonych mentorów (45 projektów, w tym dwa na Śląsku)
- cykl warsztatów dla uczestników w Polsce i na Ukrainie
- internet (strona www, facebook, kanał youtube.pl, newsletter)
- media lokalne w miejscowościach, gdzie realizowano projekt
- nowy patronat medialny czasopisma „Nowa Europa Wschodnia”
- Fundacja im. Roberta Boscha
- środki z programu „RITA - Przemiany w Regionie” na III etap projektu
- zwiększenie udziału polskich i białoruskich uczestników w programie (po 25
z każdego kraju)
- organizacja pierwszych warsztatów na terytorium Białorusi
- digitalizacja procesów (założenie platformy online dla uczestników)
- rozszerzenie działań promocyjnych w Polsce (plan na cały rok)
Schron Bojowy nr 75 w Kochłowicach

Odpowiedzialni:

- Eugeniusz Czogała, Łukasz Czogała, Marek Czogała, Przemysław Noparlik

Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:

Wnioski:

Wnioski:

- „II Noc na bunkrze” - organizacja nocnego zwiedzania połączonego z
koncertem i plenerowym pokazem filmów o historii Śląska (VI)
- włączenie schronu w Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 (IX)
- nagranie filmu dokumentalnego o schronie przez uczniów Gimnazjum nr 3 w
Mikołowie
- ustawienie znaku dojazdowego do schronu
- relacja z „Nocy na bunkrze” na kanale youtube.com
- środku Urzędu Miasta Ruda Śląska (znak dojazdowy)
- środki własne (plakaty, ulotki na imprezy)
- kontynuować dotychczasowe działania („Noc na bunkrze”, EDD)

Projekt:

Średniowieczny gródek stożkowaty w Kochłowicach

Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:
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Odpowiedzialni:

Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:

Wnioski:

-

Przemysław Noparlik
akcja sprzątania gródka połączona z lekcją historii w plenerze (V)
sondażowe badania archeologiczne na gródku (VII)
akcja medialna wymierzona w rozjeżdżających gródek motocyklistów
impreza historyczna w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 (IX)
ustawienie tablic informacyjnych przy zabytku
kontynuacja działań w zakresie wycinki drzew na gródku
rozpoczęcie stałych kontroli stanu zabytku
aktualizacja hasła w Wikipedii: „Kochłowickie grodzisko”
dzień otwarty w czasie badań archeologicznych
Urząd Miasta Ruda Śląska (tablice promocyjne, toalety przenośne)
środki własne (plakaty i ulotki promocyjne)
kontynuować badania archeologiczne (II sezon)
powtórzyć imprezę historyczną na gródku
zaprosić do współpracy inne instytucje zajmujące się tematyką
średniowiecza

3) Wnioski do dalszej pracy
-

poprawić dokumentację działań (archiwizacja zdjęć, zbieranie artykułów itp.),
angażować większą liczbę osób do poszczególnych projektów,
podzielić zadania między członków stowarzyszenia.

Ruda Śląska, 30 grudnia 2013 r.
Pieczęć:

Podpisy:

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