Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014
z Walnego Zebrania Członków
odbytego 28 czerwca 2014 r.

STOWARZYSZENIE „KLUB GORLICZAN”
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, tel. 018 3535618, fax. 018 3535601
e-mail: klub gorliczan@klubgorliczan.pl

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "KLUB GORLICZAN"
ZA OKRES
22 CZERWIEC 2013 DO 27 CZERWIEC 2014

Gorlice, 2014-06-27

W okresie 22 czerwca 2013 do 27 czerwca 2014r. Zarząd Stowarzyszenia „Klub
Gorliczan” w składzie:


Zdzisław Tohl - prezes Zarządu



Kazimierz Sterkowicz - zastępca prezesa Zarządu



Maria Kuźniarska-Pęczek - sekretarz Zarządu



Krzysztof Mikruta - członek Zarządu



Roman Dziubina - członek Zarządu, pełnomocnik ds. Uniwersytetu Złotego Wieku

realizował zadania statutowe w oparciu o program pracy uchwalony przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia w dniu 22 czerwca 2013r.
Były to w szczególności:
1.

Organizacja pleneru fotograficznego „Gorlickie nekropolie – Galicyjski, wojenny

panteon Monarchii Austro – Węgierskiej”
2.

Współudział w inicjatywach społeczno- kulturalnych:

– udział w pracach komitetu obchodów 100 lecia Bitwy pod Gorlicami
- organizacja jubileuszowego zjazdu Gorliczan w 100 rocznicę bitwy gorlickiej
3.

Rozwijanie współpracy z gorlickimi instytucjami upowszechniania kultury

4.

Wspieranie działalności naukowej i artystycznej członków Stowarzyszenia.

5.

Utrzymanie i aktualizacja witryny internetowej Stowarzyszenia www.klubgorliczan.pl

6.

Działalność wydawnicza – promocja historii i kultury Ziemi Gorlickiej

7.

Zadania wynikające ze statutu Stowarzyszenia:
monitorowanie wpływu składek członkowskich
zbieranie informacji na temat regulacji prawnych organizacji pozarządowych
zbieranie informacji na temat środków finansowych dla organizacji pozarządowych
aplikowanie o środki na działalność stowarzyszenia:

a) z dobrowolnych wpłat członków i sympatyków stowarzyszenia,
b) pisanie wniosków o granty do funduszy, fundacji i samorządów.
prowadzenie sekretariatu Stowarzyszenia
W okresie 22 czerwca 2013 do 27 czerwca 2014r odbyły się cztery zebrania Zarządu
Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”: 6 września 2013, 3 grudnia 2013, 26 lutego 2014 oraz
10 czerwca 2014. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbyło się dnia 22 czerwca 2013
roku w sali im. prof. Wł. Kunza w „Dworze Karwacjanów” w Gorlicach. Protokoły oraz

uchwały z zebrań Zarządu oraz Walnego Zebrania dostępne są w sekretariacie
Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”.
W roku ubiegłym Stowarzyszenie realizowało konkursowe zadanie ze środków
Urzędu Miasta Gorlice. Był to: PLENER FOTOGRAFICZNY „GORLICKIE NEKROPOLIE GALICYJSKI,

WOJENNY

PANTEON

MONARCHII

AUSTRO-WĘGIERSKIEJ”.

Przedsięwzięcie to uzyskało finansowe wsparcie w wysokości 2000 zł i zrealizowane zostało
jesienią 2013r.
W dniach 9 – 11 września 2013 r. (poniedziałek-środa) w plenerze fotograficznym
udział wzięło siedem osób: Barbara Zasowska, Dominik Ryba, Krzysztof Szadkowski,
Natalia Pacana, Konrad Miarecki, Jakub Święs, Mateusz Smereczniak. Kuratorem pleneru był
Bogdan Konopka oraz jego asystent Krzysztof Ligęza. W trakcie pleneru uczestnicy
zaopatrzeni zostali w materiały fotograficzne, zorganizowano wyjazd w plener, odbyły się
warsztaty fotograficzne. Dnia 29 listopada 2013r. zorganizowano w Dworze Karwacjanów
poplenerową wystawę fotograficzną, na której zaprezentowano 40 prac. Do wystawy
wydrukowane

zostały zaproszenia

oraz

afisze.

Przeprowadzona

została

promocja

przedsięwzięcia w Gazecie Gorlickiej, na portalach internetowych: Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładyszów, Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”, www.halogorlice.pl
Projekt został prawidłowo rozliczony i złożony w Urzędzie Miasta Gorlice.
Warsztaty

fotograficzne

zorganizowano

w

celu

pozyskania

wartościowych

artystycznie fotogramów do promocji jubileuszu 100 rocznicy Bitwy pod Gorlicami.
Fotograficy ćwiczyli umiejętność komponowania zdjęć (kadrowanie, „złoty podział”, zdjęcia
pionowe i horyzontalne, plan pierwszy i dalsze, ustalenie punktu widzenia), doskonalili
wykonywanie zdjęć z użyciem oświetlenia, funkcje i rodzaje oświetlenia, kierunki
oświetlenia, plany zdjęciowe i perspektywy. Podczas warsztatów uczestnicy pleneru
fotografowali wojenne cmentarze z I Wojny Światowej znajdujące się na terenie Ziemi
Gorlickiej: Cmentarz wojenny nr 11 Wola Cieklińska, Cmentarz nr 123 - Łużna-Pustki,
Cmentarz 91 Gorlice, Cmentarz wojenny nr 118 - Staszkówka, Cmentarz wojenny nr 60
Przełęcz Małastowska, Cmentarz nr 68 Ropica Górna, Cmentarz nr 58 Przysłup, Cmentarz nr
93 Stróżówka. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte poprzez
stworzenie wysokich jakościowo i artystycznie fotogramów przedstawiających walory
architektoniczne i pejzażowe wojennych nekropoli Ziemi Gorlickiej.
Realizując wnioski z Walnego Zebrania, Zarząd skierował do Rady Miasta Gorlice
formalny wniosek, o nazwanie ronda na ulicy Bieckiej, imieniem Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Wniosek ten związany był z przypadającą na rok 2015, setną rocznicą Bitwy

pod Gorlicami, zdaniem. Zdaniem Zarządu Stowarzyszenia ważnym, narodowym, akcentem
obchodów tej rocznicy w Gorlicach mogłaby być uroczystość odsłonięcia na rondzie
popiersia Marszałka Piłsudskiego.
Związki Marszałka z Ziemią Gorlicką, są powszechnie znane poprzez jego liczne
wizyty w dworze Długoszowskich w Bobowej, z której w roku 1920 wyruszył do
rozstrzygającej ofensywy w bitwie warszawskiej.
Ciężkie walki Legionów Piłsudskiego w trakcie ofensywy rosyjskiej, a później ich
udział w kontrofensywie pod Gorlicami, toczone były na przełomie 1914-1915 na terenie
Małopolski: w bitwach pod Łowczówkiem i Limanową. W walkach tych liczny udział wzięli
ochotnicy z Gorlic.
Doceniając te fakty i ogromne zasługi dla Rzeczpospolitej Rada Miasta Gorlice
uchwałą z dnia 9 listopada 1933 roku ofiarowała Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu,
obywatelstwo honorowe miasta. Uczczenie pamięci Marszałka Piłsudskiego w tak
prestiżowym miejscu i czasie w Gorlicach, pozwoliłoby zdaniem wnioskodawców na
uzupełnienie programu obchodów 100 rocznicy Bitwy pod Gorlicami o demonstrację wkładu
narodu Polskiego w ukształtowanie powojennego oblicza Europy z odrodzoną po latach
niewoli – Polską. Rondo Marszałka Piłsudskiego stanowiłoby logiczny początek i
zwieńczenie rozpoczynającej się tutaj ulicy Legionów.
W przypadku pozytywnej decyzji Rady, Stowarzyszenie „Klub Gorliczan”
proponowało umieszczenie na rondzie popiersia Marszałka Piłsudskiego, ze stosowną
inskrypcją i imiennym wykazem poległych Legionistów – Gorliczan.
Niestety wniosek Stowarzyszenia nie otrzymał wsparcia Radnych Miasta Gorlice.
Również formalne pismo Zarządu w tej sprawie do Rady Miasta Gorlice pozostało bez
odpowiedzi.
W ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
w Gorlicach oraz dr Januszem Bukowskim, a także współpracy z Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładyszów, Zarząd organizował prelekcję pt. „Człowiek przyszłości”.
Dnia 8 listopada 2013 roku (piątek), o godz. 18.00 w Galerii Sztuki „Dwór
Karwacjanów” odbył się wykład prof. Jerzego Vetulaniego pt. „Człowiek przyszłości”. Słowo
wstępne przed wykładem wygłosił psychiatra - dr Janusz Bukowski jako współorganizator
wykładu. Prof. Vetulani w bogato ilustrowanej prezentacji multimedialnej omówił
historyczne etapy rozwoju człowieka, szczególną wagę przywiązując do rozwoju mózgu.
Prelegent akcentował szczególny związek pomiędzy procesami fizjologicznego starzenia się

organizmu człowieka, a stymulacją mózgu poprzez twórczy rozwój cywilizacji. Zdaniem
profesora postawa aktywności życiowej, a szczególnie udział w kulturze wpływa na znaczne
opóźnienia naturalnych procesów obumierania komórek nerwowych (zwłaszcza w mózgu
człowieka).
Kompletny brak środków finansowych na zapewnienie chociażby minimum obsługi
ponad stuosobowej grupy słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku /rozliczenia, ubezpieczenia,
honoraria dla wykładowców, wynajem sali na wykłady/, brak środków na organizację zajęć
uniwersytetu

Złotego

Wieku

/telefony,

podróże,

prace

logistyczno-programowe/

spowodowały podjęcie decyzji przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, a zrealizowane przez
Zarząd Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” o rezygnacji prowadzenia dalszej działalności
Uniwersytetu z dniem 2.01.2014 roku.
W ciągu kilku lat istnienia Uniwersytetu pod kuratelą Stowarzyszenia nie zdołano
uzyskać żadnego poważniejszego wsparcia finansowego z licznych w tej dziedzinie funduszy
pomocowych.
W związku z zakończeniem misji prowadzenia Uniwersytetu Złotego Wieku przez
Stowarzyszenie „Klub Gorliczan” złożono na ręce Pana Romana Dziubiny - Pełnomocnika
Zarządu ds. Uniwersytetu Złotego Wieku, serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za cały
bezinteresowny wysiłek poświęcony gorlickiemu Uniwersytetowi, za zaangażowanie
i profesjonalizm, za wytrwałość w inicjowaniu ważnych wydarzeń kulturalnych i naukowych
w działalności Uniwersytetu, za poszukiwanie nowych form aktywności słuchaczy.
Witryna internetowa w miarę możliwości finansowych jest uaktualniana, jednak
regularna jej obsługa, wymaga opłacenia operatora, który byłby jednocześnie redaktorem
zamieszczanych na tej niej tekstów. W obecnej sytuacji finansowej Towarzystwa, aktywność
naszej witryny zależy od dobrej woli współdziałających z nami kompetentnych w tej
dziedzinie osób. Zarząd zwrócił się do członków Stowarzyszenia o osobiste wsparcie
(w miarę możliwości) tej ważnej obecnie formy komunikacji i promocji gorlickiej
współczesności i historii.
Mimo radykalnej obniżki ceny „Gorlickiego Informatora Biograficznego”, efekty
sprzedaży nie pozwalają nadal zaspokoić należności za druk w roku 2009 (Faktura 159/09
z dn.08.07.2009) do zapłaty pozostaje kwota 6978 zł renegocjowana przez Zarząd na rok
przyszły.

Dzięki pozyskaniu sponsora (przedsiębiorstwo MoBRUK SA) Stowarzyszenie nasze
stało się wydawcą tomiku wierszy P. Krzysztofa Gomoły pt. „Przewidzieć wiosnę, zrozumieć
jesień”, wspierając i promując tym samym twórczość kolejnego, lokalnego poety. Tomik pt.
„Przewidzieć wiosnę, zrozumieć jesień” wydrukowany w nakładzie 400 sztuk, w cenie 2500
zł jest w części wykorzystywany, jako bezpłatny materiał promocyjny Towarzystwa.
W piątek, 20 grudnia 2013 r. w Dworze Karwacjanów w Gorlicach odbyła się
promocja tomiku wierszy Krzysztofa Gomoły pt. ,,Przewidzieć wiosnę, zrozumieć jesień”.
W zbiorze przeważają liryki miłosne – paleta niuansów odcieni i tonacji jest bardzo barwna.
Od lekkich, żartobliwych, stylizowanych miejscami na pieśni „ludowe”, sielanki (m.in.
Zakłopotanie, Wieczór), poprzez te, w których podmiot liryczny przeżywa uczucie
niepewności, rozterki (m.in. Witaj, Wiersz dla Ciebie, Twoje szczęście), aż po ujmujące
teksty o miłości dojrzałej, miłości-przyjaźni, oddaleniu, tęsknocie (m.in. A tak myślę, Ballada
o strunie, Bo może jeszcze, Wiersz dla Ciebie, Szpak, Pozostawiłaś). Podczas promocji
tomiku poezji wiersze autora czytał Rafał Stabach. Wieczór poezji uświetnił koncert
pastorałek w wykonaniu Bogusława Diducha.
W dniu 17 kwietnia 2014 Stowarzyszenie zawarło umowę z firmą LIDO-LANG na
świadczenie usługi promocyjno-reklamowej dotyczącą realizację druku tomiku wierszy pt.
„Trzeci peron” Pana Krzysztofa Gomoły. W chwili obecnej tomik przygotowywany jest do
druku.
Rok 2013, w zakresie finansowania działalności naszego Stowarzyszenia jest okresem
wyjątkowych niedoborów. Z finansowej pomocy naszym projektom, wycofał się całkowicie
Samorząd Powiatu Gorlickiego, wspierający w latach ubiegłych bardzo poważne
przedsięwzięcia Towarzystwa. Uchwalona przed siedmioma laty składka członkowska Miasta
Gorlice w wysokości 1800 zł stanowiła trzon całorocznego budżetu Stowarzyszenia.
Podobnie, jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie aplikowało o środki z programów
Urzędu Miasta Gorlice. Był to wniosek: „Spotkania czwartkowe” w ramach otwartego
konkursu ofert. Zadanie polegało na organizacji comiesięcznych spotkań z wybitnymi
przedstawicielami nauki, kultury, polityki, biznesu i mediów. Celem projektu było stworzenie
miarodajnego forum wymiany i konfrontacji najnowszych idei oraz rozwiązań formalnych
opracowywanych przez zespoły zajmujące się organizacją życia publicznego, kultury,
mediów, biznesu i polityki. Dobór prelegentów zależeć miał od ich aktywnej roli i pozycji
w poszczególnych dziedzinach życia społecznego. Niestety złożona przez Stowarzyszenie

„Klub Gorliczan” oferta na realizację w 2014r. zadania publicznego pn.: „Spotkania
czwartkowe” została odrzucona.
Stowarzyszenie „Klub Gorliczan” otrzymało do zbiorów własnych, następujące
opracowania autorstwa:
- Pana Zbigniewa R. Muszyńskiego pt. „Uwagi i uzupełnienia do Gorlickiego informatora
biograficznego” Lublin 2010 oraz „Uwagi i uzupełnienia do Gorlickiego informatora
biograficznego” Lublin 2011
- Pana Włodzimierza Mikuckiego pt. „Wspomnienia wojenne 1914-1920”
- Pana Kazimierza Gnat pt. „Historia pewnej wyprawy”, „Jak zostałem rzeczoznawcą”.
16 grudnia 2013r. Stowarzyszenie złożyło do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek
w zakresie zmian w składzie zarządu Stowarzyszenia. Do wniosku dołączony został protokół
z walnego zebrania z dnia 19 marca 2011r. oraz uchwała 7/2011 z dnia 19 marca 2011r.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 13 lutego 2014r. wniosek został
odrzucony. Uzasadnieniem decyzji sądu był fakt, iż wybory władz stowarzyszenia odbywają
się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów (§19 ust.3 statutu
stowarzyszenia z dn. 27.09.2014). Z treści zaś protokołu z dnia 19 marca 2011 r., wynika, że
zmiany w składzie zarządu dokonano w głosowaniu jawnym, co podjętą uchwałę czyni
nieważną, w związku z czym nie można na jej podstawie dokonać wpisu zmiany w składzie
zarządu stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna posiada niepełną liczbę członków. Skład komisji powinien zostać
uzupełniony.
Dnia 4 czerwca 2014r Prezes Stowarzyszenia uczestniczył w uroczystości podpisania
partnerskiego o współpracy kulturalnej, gospodarczej i turystycznej z Miastem Sosnowiec
Inicjatywa o nawiązaniu takiej współpracy, przedstawiona została na forum Stowarzyszenia
przez naszego członka pana Wilhelma Zycha, pełniącego poważne funkcje we władzach
samorządowych Sosnowca.

Prezes Stowarzyszenia
Klub Gorliczan
Zdzisław Tohl

