
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
z działalności Stowarzyszenia Czeladzka Innowacyjna Szkoła

działającego przy ZSOiT 
w Czeladzi za  2018 rok.

Zarząd:
Prezes: Lidia Niemczyk
Wiceprezes : Ewa Leszczyńska – Polak
Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Bazańska – Wolska
Dorota Kwiecińska

Zarząd podczas posiedzeń, zwoływanych w ubiegłym roku 4 razy, omawiał zagadnienia i realizował
zadania związane z działalnością naszego Stowarzyszenia.
W  ramach  działalności  statutowej  w  zakresie  edukacji,  oświaty  i  wychowania,  upowszechniania
kultury  fizycznej,  sportu  oraz  turystyki,  w  tym  w  szczególności  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży
Stowarzyszenie:

a. realizowało  Projekt  „Małe  Wielkie  Historie  Czeladź  w  Niepodległej”,  który  uzyskał
dofinansowanie  z  Fundacji  BGK  im.  J.K.  Steczkowskiego  w  ramach  konkursu  „Na  100
Niepodległa” (w wysokości 9967 zł)

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
pogłębili  swoją  wiedzę  historyczną  o  treści  znacznie  wykraczające  ponad podstawę programową
nauczania historii w szkole ponadgimnazjalnej. Uczniowie od podstaw stworzyli bloga historycznego
w  witrynie  blogspot.com,  pod  nazwą:  "Małe  Wielkie  Historie  -  Czeladź  w  Niepodległej"
i opublikowali  na  nim  artykuły  poruszające  tematy  ciekawe,  nieznane  lub  ważne  z  ich  punktu
widzenia,  prezentujące  zagadnienia  związane  z historią  Czeladzi  w  okresie  ostatnich  stu  lat.
Nawiązaliśmy  kontakty  z  miejskimi  instytucjami  kultury  w  tym:  Miejską  Biblioteką  Publiczną,
Stowarzyszeniem  Miłośników  Czeladzi,  Muzeum  Saturn  oraz  środowiskiem  seniorów  -
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Czeladzi. Zgodnie z harmonogramem projektu zorganizowano
warsztaty i 2 wycieczki: 4 października 2018 r. - uczniowie zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau.  Uczcili  pamięć  pomordowanych,  zapalając  znicz  pod  Ścianą  Straceń  oraz  przy
Międzynarodowym  Pomniku  Ofiar  Obozu  oraz  uczestniczyli  w  warsztatach
przygotowanych  na  terenie  Muzeum,  dotyczących  losów wybranych  osób  deportowanych  do  KL
Auschwitz.  8 listopada 2018 r. – uczniowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy – 
w  spacerze  pod  hasłem  "Gorący  Listopad"  z  przewodnikami  (pracownikami  Muzeum  Józefa
Piłsudskiego  w Sulejówku).  Następnie  zwiedzili  Muzeum  Historii  Żydów  Polskich
POLIN i  wzięli udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących działalności Ireny Sendlerowej oraz
edukacji dzieci i młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej. W realizację projektu zaangażowani byli
członkowie Stowarzyszenia: Dorota Kwiecińska, Ewelina Korzec, Alicja Musiałek, Ewa Leszczyńska –
Polak i Lidia Niemczyk,

b. zorganizowało  lokalną  prezentację  projektu  z  udziałem  zaproszonych  gości,  na  której
uczniowie ZSOiT  zaprezentowali  zgromadzonej publiczności bloga "Małe Wielkie Historie -
Czeladź w Niepodległej"  i zreferowali wybrane artykuły,



c. zakupiło i udostępniło na potrzeby uczniów ZSOiT projektor multimedialny (2200 zł) i aparat
fotograficzny (1400 zł) z funduszy uzyskanych w ramach projektu „Na 100 Niepodległa”,

d. ufundowało nagrody dla  uczniów klas  czwartych Technikum za najlepsze  wyniki  w nauce
i  osiągnięcia  sportowe  oraz  nagrody  dla  najbardziej  aktywnych  uczniów  ZSOiT
uczestniczących w realizacji projektu Małe Wielkie Historie Czeladź w Niepodległej,

e. zorganizowało konkurs na logo Stowarzyszenia Czeladzka Innowacyjna Szkoła i ufundowało
nagrodę dla zwycięzcy,

f. pozyskało  wsparcie  na  realizację  celów  statutowych  Stowarzyszenia  od  osób  fizycznych
i prawnych w wysokości 3550 zł,

g. pomagało w pozyskaniu  sponsorów pikniku  szkolnego „Krewki  piłkarz-pożegnanie  lata  na
Grodzieckiej” organizowanego przez ZSOiT   w Czeladzi,

h. zakupiło pomoce dydaktyczne dla ZSOiT- artykuły sportowe (wartości 786,67)

i. członkowie  zarządu  prowadzili  księgowość  (E.  Leszczyńska-  Polak)  i  rozliczenia  finansowe
(L. Niemczyk)

Prezes Zarządu

Lidia Niemczyk


