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Szanowni Koledzy 

 

Mija kolejny miesiąc pandemii koronawirusa (COVID-19), który nie 

pozwala nam się spotkać i realizować statutowych celów. Niestety, nie widać 

również zmian, które szybko zakończą ten okres. Dlatego musimy przyjąć 

alternatywny sposób organizacji spotkań i wymiany informacji. W 2020 r. 

podjęliśmy próbę publikacji wystąpień na stronie Stowarzyszenia. Kolega 

Rafał Kucharski przygotował artykuł na temat „Maczeta białego człowieka”, 

ale spotkało się to z niewielkim oddźwiękiem w gronie Oddziału. Brakowało 

też chętnych do przygotowania kolejnych materiałów.  

Podjęliśmy również działania w celu organizacji spotkania w innym 

miejscu. Mieliśmy możliwość spotkania w ośrodku harcerskim w Katowicach. 

Miała być również obecna młodzież zainteresowana tematyką, ale dosłownie 

na dwa tygodnie przed spotkaniem wprowadzono kolejne ostre ograniczenia  

i wszystko zostało odwołane. 

Pojawiła się więc kolejna propozycja Zarządu. Wykorzystując 

doświadczenia szkół, a także sposobu organizacji Walnego Zebrania, 

proponujemy organizację spotkań on-line z wykorzystaniem takich platform, 

jak MS Teams lub Skype. Daje to możliwość wirtualnego spotkania, 

prezentacji materiałów i wymiany poglądów w rzeczywistym czasie. Wadą 

tego rozwiązania jest tak cenna możliwość „dotknięcia” przedstawianych 

eksponatów z naszych kolekcji. Ale jest to rozwiązanie o niebo lepsze od 

obecnej stagnacji i wygaszenia działalności Oddziału. 

Pragnę zorganizować takie spotkanie w dniu 22.02.2021 r.  

o godzinie 17.00. Proszę Kolegów o określenie, z której platformy skorzystać. 

Jeżeli nie będzie sugestii z Waszej strony, to przyjmiemy jako podstawę 

„Skype” ponieważ większa część Kolegów, z którymi rozmawiałem 

preferowała to rozwiązanie. Postaram się przygotować krótki wystąpienie, ale 

głównie pragnę poświęcić spotkanie na sprawy organizacyjne oraz 

przetestowanie systemu. Nawet, jeżeli w spotkaniu weźmie udział kilku 

uczestników, to będzie sukces i krok do przodu. Wszelkie sugestie proszę 

przesyłać na mojego maila: mirmad@poczta.fm lub przekazywać 

telefonicznie pod numer 665-738-092. Będę wdzięczny za każdą uwagę. 

mailto:mirmad@poczta.fm


Drugą ważną sprawą, którą chcę poruszyć, to poszukiwania nowego 

miejsca spotkań w przypadku dalszej pandemii. Może się zdarzyć, że szkoła 

nie będzie chciała lub mogła nam udostępnić pomieszczenia  

w dotychczasowym miejscu. Na chwilę obecną mamy taką możliwość  

w ośrodku harcerskim w Katowicach. Wstępnie rozważamy również Muzeum 

Górnośląskie w Bytomiu, ale to jeszcze daleka przyszłość. Jako Zarząd 

podjęliśmy działania w celu podpisania porozumienia z Muzeum  

o współpracy, co również pozwoliłoby nam na posiadanie oficjalnej siedziby. 

W ramach wstępnych czynności podpisaliśmy z Panią Dyrektor Muzeum list 

intencyjny w sprawie organizacji wystawy „Bojownikom Niepodległości. 

Wystawa z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego”. Treść tego 

listu jest załącznikiem do niniejszego pisma. Organizatorami tej wystawy są 

również dwaj nasi Koledzy z Oddziału: Wojtek Moś oraz Maciek Droń.  

W ramach współpracy zgodziliśmy się na nieodpłatne wypożyczenie 

części naszych zbiorów na wystawę, która będzie trwała od kwietnia do 

połowy listopada 2021 roku. Zwracam się do Kolegów z prośbą  

o wypożyczenie eksponatów. Wystawa ma obejmować okres od 1914 roku 

do czasu ukształtowania się granic II Rzeczypospolitej w 1922 roku. Dlatego 

prosimy o udostępnienie zbiorów związanych z okresem walk o niepodległość 

ze szczególnym uwzględnieniem Powstań Śląskich. W przypadku chęci 

pomocy Muzeum i naszym Kolegom, proszę o kontakt. Szerzej o wystawie 

powiem w czasie spotkania w dniu 22.02.2021 r. 

Serdecznie wszystkim Kolegom dziękuję za wyrozumiałość, 

cierpliwość oraz wszelką pomoc w tych trudnych czasach. Pozdrawiam  

i życzę zdrowia 

 

 

Mirosław Madeja 

  



Załącznik 

 

 

 

 

  



 


