OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Murem za Murem

nazwa podmiotu

Murem za Murem

dokładny adres

ul. Bolesława Pieńkowskiego 1; 41 – 250 Czeladź

gmina

Czeladź

powiat

będziński

województwo

śląskie

telefon

606635899

adres strony internetowej

www.muremzamurem.pl

faks
adres e-mail

muremzamurem@czeladz.org.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):


w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne



w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców



zebraniach wiejskich i sołectwach



w organizacjach pozarządowych

 nieformalnych grupach obywatelskich


indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

 działalność charytatywna i opiekuńcza


działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia

 działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Celem Komitetu „Murem za Murem” jest pomoc w zbieraniu środków na odbudowę muru
oporowego, zabezpieczającego skarpę z zabytkowym kościołem pw. św. Stanisława BM
w Czeladzi. Upowszechnia informacje na temat kościoła i jego znaczenia dla lokalnej
społeczności. Organizuje zbiórki, festyny, uczestniczy w wielu wydarzeniach kulturalnych.
W swoje działania komitet stara się zaangażować wybitne postacie życia kulturalnego.
Członkami komitetu są m.in. Krystyna Janda i Sławomir Pietras.

5. Opis działań
Społeczny komitet „Murem za Murem” powstał jako oddolna inicjatywa w lipcu 2012 roku,
tuż po zawaleniu się muru oporowego przy zabytkowym kościele pw. św. Stanisława BM
w Czeladzi. Mur runął nocą z 1 na 2 lipca 2012 r. w rezultacie ulewnych deszczów. W skutek
tego pojawiła się groźba obsunięcia skarpy, na której położona jest świątynia. Przedstawiciele
lokalnej społeczności zorganizowali się w formie komitetu, który za cel postawił sobie
społeczną pomoc w odbudowaniu muru oporowego, a co za tym idzie zabezpieczeniu
skarpy, na której szczycie znajduje się ta jedna z największych świątyń w Zagłębiu.
Skład komitetu powiększał się, z sześciu członków – założycieli – do ponad trzydziestu osób.
Działania komitetu można podzielić na dwie grupy – pozyskiwanie środków finansowych na
poszczególne etapy prac przy odbudowie muru, a także niefinansowe – upowszechnianie
informacji o historii i znaczeniu świątyni dla lokalnej społeczności. W jego składzie znalazł
się między innymi proboszcz parafii, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu
Czeladzi, harcerze. Na jego czele stanął Jan Powałka, który jest znanym czeladzkim
działaczem społecznym. Komitet działa wspólnie, a także indywidualnie poprzez pracę
społeczną swoich członków. Swoją działalność rozpoczął apelem następującej treści:
„Perła Zagłębia – tak nazywany jest często kościół pw. św. Stanisława BM w Czeladzi, jedna
z największych świątyń naszej diecezji. Sprawowany tu kult Matki Bożej Pocieszenia, do której
każdego roku pielgrzymują chorzy z terenu diecezji, sięga swoimi korzeniami XVII wieku. Wnętrze
świątyni z bogactwem zdobień, rzeźb i polichromii stanowi cel wycieczek dla wielu turystów.Dziś ta
wspaniała świątynia potrzebuje naszej, wspólnej pomocy. Pierwszego dnia lipca w późnych godzinach
wieczornych runęła część muru oporowego, zabezpieczającego świątynne wzgórze. Rozmiar
powstałych szkód jest ogromny. Przed koniecznym do wykonania odtworzeniem muru konieczne jest
dodatkowo wykonanie szczegółowej i równie kosztownej dokumentacji – analiz i ekspertyz.
Dlatego też powołany został do życia Społeczny Komitet, którego zadaniem jest wsparcie wysiłków
zmierzających do odbudowy uszkodzonego muru. Członkowie komitetu to przedstawiciele grup
i środowisk związanych z Czeladzią. Prowadzą oni działania zmierzające do pozyskania środków na
ratowanie i odbudowę muru oporowego przy tej tak ważnej dla całego Zagłębia świątyni”.
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Do najważniejszych inicjatyw Komitetu „Murem za Murem”, podejmowanym dotychczas
zaliczyć należy:



zbiórkę środków finansowych połączoną z akcją informacyjną o kościele – w trakcie
Dożynek Miejskich w Czeladzi – 2012 r.,



zbiórkę środków finansowych połączoną z akcją informacyjną o kościele – w trakcie
obchodów 750 – lecia Czeladzi – 2012 r.,



sprzedaż cegiełek i zbiórka środków finansowych do puszek na festynie z okazji
Narodowego Święta Niepodległości – 2012 r.,



przeprowadzenie zbiórki środków finansowych na terenie miasta z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia (rozdawanie „sianka”) – 2012 r.,



organizacja dwóch koncertów z udziałem artystów z terenu Zagłębia i nie tylko –
2013 r.,



organizacja Festynu Rodzinnego przy kościele z wieloma atrakcjami dla uczestników
(m.in. występy artystyczne, gry i zabawy ruchowe, parada motocykli, koncertem Józefa
Skrzeka) – impreza pod honorowym patronatem Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka,
sosnowieckiego ordynariusza oraz Krzysztofa Malczewskiego – starosty będzińskiego
i Teresy Kosmali – burmistrz Czeladzi) - każdy uczestnik mógł zwiedzić kościół
i dowiedzieć się najciekawszych rzeczy związanych z jego historią – 2013 r.;





organizacja zbiórki publicznej podczas Narodowego Święta Niepodległości – 2013 r.,



udział Komitetu w naukowej konferencji – III Forum Rekonstrukcji Obiektów
Historycznych – 2013 r.,

organizacja zbiórek w innych kościołach na terenie Czeladzi – 2013 r.,
prowadzenie zbiórek środków finansowych podczas koncertów w Muzeum Saturn
w Czeladzi – 2012,2013,2014 r.,

Ponadto
Komitet
„Murem
za
Murem”
uruchomił
stronę
internetową
www.muremzamurem.pl, by umożliwić dotarcie do informacji o celach jego działalności
przez młodych mieszkańców Czeladzi i powiatu.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Działania komitetu spowodowały mobilizację mieszkańców miasta wokół problemu
związanego z zagrożeniem dla tej największej czeladzkiej świątyni. Integracja środowiska
lokalnego przyniosła wymierne efekty, mierzone nie tylko ilością zebranych środków
finansowych, ale również wzrostem świadomości społecznej w zakresie realizowanych przez
komitet celów. Dzięki wspólnym, ale i indywidualnym wysiłkom poszczególnych osób
skupionych w komitecie i wielkiemu zaangażowaniu proboszcza parafii ks. Jarosława
Wolskiego udało się do dziś:
 uregulować stan prawny w zakresie prawa własności muru oporowego,
 opracować wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska związany
z pozyskaniem środków finansowych (wniosek w trakcie oceny),
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doprowadzić do opracowania projektu architektonicznego odbudowy muru
oporowego,
przeprowadzić ekspertyzę geologiczną związaną z projektami odbudowy muru.

Swoimi działaniami komitet integruje miejscową społeczność wokół lokalnych wartości
kulturowych i historycznych, przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturalnego
i historycznego. O dużym zainteresowaniu tym tematem świadczy chociażby duża
frekwencja mieszkańców na organizowanych przez komitet wydarzeniach.
Działania komitetu wzbudziły duże zainteresowanie w lokalnej prasie i regionalnej telewizji,
między innymi:
 http://www.starostwo.bedzin.pl/aktualnosci/506-murem-za-murem-koncertcharytatywny
 http://kanal99.pl/2013/06/murem-za-murem/
 http://bedzin.naszemiasto.pl/galeria/zdjecia/1907317,festyn-murem-za-murem-wczeladzi-zdjecia,galeria,id,t,tm.html
 http://bedzin.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1812309,stoja-murem-za-muremkosciola-sw-stanislawa-w-czeladzi,5006219,id,t,zid.html
 http://www.diecezja.sosnowiec.pl/parafialne/1755-murem-za-murem-festyn-wczeladzi
 http://www.twojezaglebie.pl/odbudowa-muru-oporowego-w-czeladzi-rozpoczeta/
 http://kanal99.pl/2013/06/osuwisko-zagraza-kosciolowi/
 http://czeladz.org.pl/wiadomosci,0,2524,0,festyn_rodzinny_przy_ko_ciele__w_stani
s_awa_bm.html.
 http://czeladz.org.pl/wiadomosci,0,2525,0,t_umy_czeladzian_na_festynie.html
 http://czeladz.org.pl/wiadomosci,0,2461,0,podzi_kowania_za_organizacj__koncertu.
html
 http://czeladz.org.pl/wiadomosci,0,2460,0,koncertowo_stan_li_murem_za_murem.h
tml
 http://czeladz.org.pl/wiadomosci,0,2459,0,czeladzianie_stan__%5C%22murem_za_
murem%5C%22_-_do__cz_do_nich_.html

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Działalność komitetu nie generuje kosztów organizacyjnych, poza niezbędnymi do
poniesienia kosztami administracyjnymi, na przykład za wydanie dokumentów, czy druk
materiałów.
Działalność komitetu generuje niezbędne koszty związane organizacją imprez
charytatywnych np. druk materiałów informacyjnych, wynajem sceny, czy zwrot kosztów
paliwa występującym artystom oraz niezbędne koszty administracyjne: np. druk cegiełek,
opłaty wniosków. Koszty pokrywane są z pozyskanych podczas zbiórek środków oraz
dobrowolnych wpłat na konto Komitetu. Członkowie komitetu pracują społecznie bez
jakiegokolwiek wynagrodzenia. Koszty związane z ekspertyzami geologicznymi oraz
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dokumentacją techniczną i projektową poniosła bezpośrednio Parafia św. Stanisława
z własnych środków oraz środków pozyskanych w ramach odszkodowania od
ubezpieczyciela.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
brak

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Przy realizacji tego typu przedsięwzięć niezwykle ważne, by do udziału w nim zaangażować
jak największą liczbę lokalnych liderów. Można powiedzieć również, że w takich
przypadkach największym potencjałem jest wiedza i zaangażowanie członków zespołu.
Działania komitetu wymagają też, by wśród osób go tworzących znalazły się osoby
z jakimkolwiek doświadczeniem i wiedzą w zakresie uregulowań prawnych, które określają
zasady prowadzenia zbiórek i inne ważne kwestie.
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