OpolGen-25/2015
UCHWAŁA NR II/5/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA OPOLSKICH GENEALOGÓW
PRZY ŚLĄSKIM TOWARZYSTWIE GENEALOGICZNYM
z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie sprawozdania z działalności koła w 2014 r.
Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu1 Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, uchwala się,
co następuje:
§1
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Koła Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie
Genealogicznym w 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku.
§2
Wykonanie uchwały, w tym złożenie sprawozdania Zarządowi Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, powierza się Zarządowi Koła.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
podpis(y):

Jolanta Ilnicka (―)

Zbigniew Nalichowski (―)

Teresa Kroczak (―)

Maciej Róg (―)
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Uchwalony 13.01.2011, zatwierdzony w KRS (53876) 01.04.2011, http://genealodzy.wroclaw.pl/statut

OpolGen-25/2015
załącznik do uchwały Nr II/5/2015 Walnego Zebrania Członków Koła Opolskich Genealogów
przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie sprawozdania z działalności koła w 2014 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI OPOLSKICH GENEALOGÓW W 2014 R.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, zwanych dalej
odpowiednio „ŚTG” lub „statutem ŚTG” — Koło Opolskich Genealogów przy ŚTG, zwane dalej
odpowiednio „kołem” / „Opolskimi Genealogami”, niniejszym p r z e d k ł a d a Zarządowi ŚTG
następujące sprawozdanie z działalności koła za okres od 24 stycznia (formalne założenie koła)
do 31 grudnia 2014 r.
Po spotkaniu 14.01.201495 koło zostało formalnie założone96 na pierwszym założycielskim
walnym zebraniu członków koła 24.01.201497, na którym wybrano również pierwszą komisję rewizyjną98 oraz pierwszy zarząd99 koła wraz z prezesem, który wyznaczył100 wiceprezesa, skarbnika
i sekretarz. Drugie sprawozdawczo-absolutoryjne walne zebranie członków zwołano na 11 lutego
2015 r.
Koło nie wnioskowało pisemnie o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego ze względów finansowych i organizacyjnych, podobnie jak pozostałe koła ŚTG w Sosnowcu
(Zagłębiowskie) i Sycowie. Tym nie mniej, nie ulega wątpliwości, że koło zostało zaakceptowane,
zatwierdzone i powołane w rozumieniu statutu ŚTG przez zarząd ŚTG. Wszyscy członkowie kół
ŚTG współtworzą ŚTG z siedzibą we Wrocławiu, a koła działają w imieniu i na rzecz ŚTG, czego
zewnętrznym objawem są m.in. pełna nazwa koła oraz członkowskie legitymacje, deklaracje przystąpienia i składki.

95
96
97
98

Relacja: http://genealodzy.opole.pl/151
Uchwała Nr I/1/2014 http://genealodzy.opole.pl/wp-content/uploads/2014/01/uchwala-1.pdf
Protokół: http://genealodzy.opole.pl/176
Uchwała Nr I/3/2014 http://genealodzy.opole.pl/wp-content/uploads/2014/01/uchwala-3.pdf
Barbara Bukład, Barbara Giedrojć i Krystyna Żarecka-Augustyn.
99 Uchwała Nr I/2/2014 http://genealodzy.opole.pl/wp-content/uploads/2014/01/uchwala-2.pdf
100 Pismo http://genealodzy.opole.pl/wp-content/uploads/2014/01/uchwala-2-funkcje.pdf
Jolanta Ilnicka (prezes), Teresa Kroczak (skarbnik), Zbigniew Nalichowski (wiceprezes) i Maciej Róg (sekretarz).
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Od kwietnia 2014 r. za zgodą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu zarząd koła
przyjmuje ewentualną korespondencję pod oficjalnym adresem siedziby tej biblioteki
(ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole). Do celów kontaktowych101 zarząd koła podaje do publicznej
wiadomości telefon prezesa koła oraz adresy poczty elektronicznej (wspólny i indywidualne,
wszystkie w domenie internetowej @genealodzy.opole.pl). Od września 2014 r. koło posługuje się
dwoma pieczątkami nagłówkowymi („firmówki”) oraz trzema pieczątkami imiennymi (podpisowymi) członków zarządu koła. Sekretarz koła archiwizuje i porządkuje (znakami spraw) w postaci
tradycyjnej pisma i odpowiedzi, uchwały, relacje i protokoły, listy obecności, wydruki i wycinki
prasowe w celu dokumentacji statutowej działalności koła. Skarbnik i sekretarz prowadzą również
rejestr członków koła powiązany ze składkami i legitymacjami ŚTG.
Koło wstępnie ogólnie nawiązało kontakt w celu współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu, Archiwum Państwowym w Opolu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,
towarzystwami genealogicznymi oraz redakcjami lokalnych mediów (Radia Opole, Historii Lokalnej102, Nowej Trybuny Opolskiej i Gościa Niedzielnego).
Koło informuje o swojej działalności za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej:
➔ jeszcze od 2013 r. działa profil facebook.com/OpolscyGenealodzy;
➔ od stycznia 2014 r. działa witryna internetowa genealodzy.opole.pl;
➔ od marca 2014 r. działa profil Google+ https://plus.google.com/102554664321024414490;
➔ od lipca 2014 r. działa grupa dyskusyjna facebook.com/groups/OpolscyGenealodzy;
➔ dalej dostępne jest też subforum dyskusyjne na witrynie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego http://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewforum-f-27.phtml;
➔ ponadto członkowie zarządu koła pozostają między sobą w bieżącym kontakcie za pomocą
jednego wspólnego prywatnego czatu na Facebooku.

Przed niemal wszystkimi spotkaniami i wydarzeniami przypominamy w zaproszeniach ich
terminy i miejsca, a po nich zdajemy relacje na witrynie koła103 (wpisy witryny internetowej; wpisy, wydarzenia, komentarze i zdjęcia na Facebooku i Google+; wątki i komentarze na forum
genealodzy.pl; poczta elektroniczna, SMS i telefonicznie). O wydarzeniach (zaproszenia, relacje)
101 Wszystkie dane podawane są pod adresem http://genealodzy.opole.pl/about
102 Kwartalnik historyczno-krajoznawczy wydawany w Opolu, ISSN 1899-4644,
https://www.facebook.com/PolskaHistoriaLokalna, http://historialokalna.pl/
103 http://genealodzy.opole.pl/temat/terminarz (tam linki do zaproszeń, relacji, wydarzeń Facebook/Google+).
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odbywających się poza comiesięcznymi spotkaniami, informowano na najbliższych regularnych
spotkaniach.
Poza medialną obecnością koła przy jego zakładaniu 104 oraz wydarzeniach specjalnych,
koło było obecne w lokalnych mediach kilkukrotnie m.in. w Historii Lokalnej102 oraz Gościu Niedzielnym. Relacje (zdjęcia, wpisy i komentarze) członków i sympatyków koła o różnym zasięgu
(publicznie, prywatnie) pojawiają się również po niektórych wydarzeniach w serwisach społecznościowych i blogosferze.
Od maja 2014 r. koło posługuje się i rozdaje potencjalnie zainteresowanym ulotkę autopromocyjną, od lipca posługujemy się logiem zawierającym herb województwa opolskiego na tle
drzewa wpisanego w koło z napisem „Opolscy Genealodzy” w otoku. Od październikowej konferencji używamy baner (rollup) z logiem koła wpisanym w pieczęć na tle zawierającym zarys
drzewa oraz ratusz w Opolu w żółto-niebieskich barwach województwa opolskiego. Podobne tło
ustawiono wówczas w nagłówkach witryny internetowej oraz profili i wydarzeń w portalach społecznościowych. Wszystkie projekty graficzne dla koła spójne wizualnie (logo, baner–rollup,
zaproszenia, plakaty, program, dyplomy z podziękowaniami) od czerwca 2014 r. przygotowuje Paweł Szymański.
W 2014 r. spotkania członków i sympatyków koła103, na których można wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz zasięgać konsultacji, odbywały się co do zasady co miesiąc, w drugie
środy miesiąca, od godz. 17:00, z wyłączeniem sierpnia. Dwukrotnie mieliśmy gości specjalnych
(14.01 Grzegorz Mendyka, Prezes ŚTG oraz 12.03 ks. Sebastian Krzyżanowski, Kierownik Archiwum Diecezjalnego w Opolu), a kolejne dwa razy wykłady monotematyczne (12.02 poszukiwania
genealogiczne w internecie Maciej Róg, 09.04 oprogramowanie genealogiczne Family Tree Builder
Zbigniew Nalichowski). Przed wydarzeniami specjalnymi odbywały się dodatkowe spotkania robocze. Na regularne spotkania w 2014 r. przychodziła zazwyczaj grupa ok. 15 stałych osób.
W Archiwum Państwowym w Opolu wzięliśmy udział biernie w Nocy Muzeów
16.05.2014105 i czynnie z własnym stoiskiem Opolskich Genealogów w Dniu Archiwów
07.06.2014106. Od czerwca 2014 r. na podstawie uzgodnień z prezesem koła, chętni wolontariusze

104 Linki do fragmentów nagrań na dole strony http://genealodzy.opole.pl/151
105 http://genealodzy.opole.pl/399
106 http://genealodzy.opole.pl/437
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członkowie koła okresowo pomagają tam przy paginacji ksiąg metrykalnych poprzedzającej digitalizację.
Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej
w Opolu, członkowie koła 07.05.2014 przeprowadzili warsztaty genealogiczne z dziećmi i młodzieżą w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu107.
Koło zorganizowało dwudniową pierwszą taką coroczną Ogólnopolską Konferencję Genealogiczną na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 11-12.10.2014 wespół z Muzeum Piastów Śląskich
w Brzegu i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu108, bez odrębnych sponsorów. Dla uczestników udział w samej konferencji był nieodpłatny, a wstęp wolny; za noclegi i pozostałe posiłki
(zorganizowane zbiorowo) każdy płacił za siebie. Z całego kraju oraz z zagranicy (Francja, Holandia) przybyło ponad 170 uczestników (przedstawicieli towarzystw genealogicznych, instytucji
i indywidualnie), w tym 34 prelegentów (plus jeden telekonferencyjnie z Kanady), co najmniej
73 osoby nocowało, wydano ponad 90 obiadów. Wykładom merytorycznym towarzyszyły prezentacje i stoiska chętnych towarzystw genealogicznych, archiwów i czasopism; nawiązano połączenie
telekonferencyjne z Kanadą, był panel dyskusyjny, wieczorna integracja i zwiedzanie zamku.
Trwa ewaluacja oraz wysyłka podziękowań, planowany jest druk materiałów pokonferencyjnych.
Konferencja była licznie zapowiadana i relacjonowana m.in. na antenach Radia Opole i Radio Doxa
FM Opole, w Nowej Trybunie Opolskiej, Historii Lokalnej i More Maiorum, ponadto w relacjach
towarzystw genealogicznych i innych uczestników na witrynach, blogach i w portalach społecznościowych109. Koło przygotowuje się do wydania materiałów pokonferencyjnych drukiem oraz
do organizacji drugiej corocznej konferencji.
Koło zorganizowało pierwsze „Praszkowskie spotkania z historią rodziny” w Praszce
22.11.2014 wespół z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Praszce 110, w których wzięło udział ponad 58 osób. Spotkanie było zapowieadane i relacjonowane na stronie „Stara Praszka”
na Facebooku, w Radiu Ziemi Wieluńskiej i Kulisach Powiatu (Oleskiego).
W 2014 r. deklaracje członkowskie przystąpienia do koła (a zatem również do ŚTG) złożyło
31 osób, z czego składkę członkowską za 2014 r. ostatecznie opłaciło 26 członków. Na rachunek
107 http://genealodzy.opole.pl/364
108 http://genealodzy.opole.pl/konferencja2014
109 http://genealodzy.opole.pl/konferencja2014/relacje
110 http://genealodzy.opole.pl/953
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bankowy ŚTG przyjęci członkowie koła wpłacili w 2014 r. tytułem składki członkowskiej ŚTG
za 2014 r. łączną kwotę 1 361,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu ŚTG powtórzoną 10.04.2014
na spotkaniu ŚTG111, do dyspozycji zarządu koła pozostaje 50% faktycznie uzyskanych składek,
co za 2014 r. daje kwotę 680,50 zł. Z kwoty tej koło wykorzystało kwotę 292,31 zł na zakup:
baneru (rollup) z logiem i nazwą „Opolscy Genealodzy”, identyfikatorów dla uczestników, organizatorów i prelegentów oraz powiększonych plakatów na I Ogólnopolską Konferencję
Genealogiczną 2014. Do wykorzystania przez koło pozostało 388,19 zł ze składek.
Koło wyraża szacunek wobec doświadczeń i zasług ŚTG oraz wdzięczność za pierwszy rok
współpracy i otrzymane wsparcie, licząc na dalsze w kolejnym roku.
podpis(y):

Jolanta Ilnicka (―)

Zbigniew Nalichowski (―)

Teresa Kroczak (―)

Maciej Róg (―)

111 http://genealodzy.wroclaw.pl/1282
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