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Kielce dn. 2014-01-03

Program Działalności w 2014 r.
Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego z siedzibą
w Kielcach pragnę Państwa poinformować o ramowym, tegorocznym programie działań naszego
stowarzyszenia posiadającego status Organizacji Pożytku Publicznego. Mam nadzieję, że przekazanie
tej informacji na początku roku 2014 będzie zachętą do udziału w planowanych przez nas
przedsięwzięciach. Liczymy też na Państwa pomoc w ich realizacji. Ponieważ nasza działalność posiada
charakter non profit a stowarzyszenie nie jest dotowane ze środków publicznych a jedynie realizuje
część zadań w oparciu o te źródła finansowania, dodatkowego, niezbędnego w obecnej dobie wsparcia
udzielonego przez różne podmioty nie można nie doceniać. Jedną z możliwych i zarazem najmniej
kłopotliwą formą pomocy w realizacji zadań ŚSDP jest przekazanie 1% podatku na działalność
statutową naszej organizacji.
Nasze działania nie aspirują oczywiście do porównań z zadaniami organizacji charytatywnych wspierających zakupy sprzętu dla Służby Zdrowia czy starających się otoczyć opieką potrzebujących
lub zapobiegających tzw. wykluczeniu społecznemu. Trudno porównywać w jakikolwiek sposób
przestrzeń aktywności ŚSDP ze wzmiankowaną powyżej działalnością, niewątpliwie publicznie
użyteczną, chociaż prawie każda z grup otoczona opieką wspomnianych organizacji również jest
potencjalnym beneficjentem realizowanych przez nas zadań. O ich dość uniwersalnym charakterze
świadczy bowiem fakt, że w organizowanych przez nas przedsięwzięciach uczestniczą od lat
dorośli, młodzież i dzieci, a nawet osoby niepełnosprawne.
Rozpoczęta przez nas w roku 1999 działalność naukowo-badawcza i popularyzująca
zarazem wyniki tych badań oraz kulturalno-oświatowa w powszechnym mniemaniu posiada
z pewnością inny walor niż akcje Caritas, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz szeregu innych
fundacji i stowarzyszeń. Przez część społeczności może być uznawana nawet za mniej istotną od starań
podejmowanych przez podmioty działające na rzecz opieki nad środowiskiem przyrodniczym.
Nie zmienia to faktu, że o tożsamości człowieka współczesnego decyduje, także i obecnie, nie tylko
zaspokajanie potrzeb związanych ze zdrowiem, poprawą warunków bytowych lub opieką nad naszym
naturalnym środowiskiem. O istocie człowieczeństwa wciąż decydują w znaczącym, a być może
podstawowym stopniu czynniki kulturowe i ich walory. Zatem odwoływanie się przez nasze
stowarzyszenie do dziedzictwa kulturowego człowieka, a zwłaszcza do spuścizny przeszłości związanej
z ludzką pracą i następującego jako jej efekt postępu cywilizacyjnego, znajduje także i współcześnie
głębokie uzasadnienie.
Nie zamierzam w niniejszym piśmie przedstawiać naszych dotychczasowych dokonań,
zapraszając
jedynie
Państwa
do
zapoznania
się
z
nimi
na
stronie
http://www.korzenie.gimnazjum.com.pl/ssdp.html Nie sposób również wymienić tutaj grono

naszych współpracowników – osób i instytucji, którym zawdzięczamy w znacznej mierze te osiągnięcia.
Można wyłącznie dodać, że stale współpracują z nami ośrodki naukowo-badawcze, instytucje kultury,
stowarzyszenia i fundacje z całego kraju, a także spoza jego granic.
Planowany program działalności ŚSDP w roku 2014 obejmuje głównie kontynuację i rozwój
projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”. Jest on wciąż związany
z popularyzacją wyników badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w rożnych formach.
W roku bieżącym będą to przede wszystkim seminaria dymarskie - prace eksperymentalne służące
pełnej rekonstrukcji procesu dymarskiego (prowadzone kilkukrotnie w ciągu roku w różnych
miejscach), Warsztaty Archeologiczne „Żelazne Korzenie” (22-23 maja) - akcja edukacyjna
przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Muzeum Przyrody i Techniki
w Starachowicach, wycieczki edukacyjne realizowane na rzecz dzieci i młodzieży spędzającej
wakacje letnie w mieście Kielce (lipiec i sierpień) oraz „Dymarki Świętokrzyskie” (14-17 sierpnia) –
międzynarodowy festyn archeologiczny poświęcony antycznemu hutnictwu żelaza na ziemiach
polskich i okresowi rzymskiemu w Europie organizowany od nieomal 50 lat w Nowej Słupi, w powiecie
kieleckim. W związku z trwającymi od września ub. roku uzgodnieniami z gminą Nowa Słupia, nasze
stowarzyszenie przypuszczalnie obejmie swą działalnością również teren Centrum KulturowoArcheologicznego w Nowej Słupi w ciągu sezonu turystycznego - od maja do października.
Po
dokonaniu
ostatecznych
ustaleń
będziemy
mogli
Państwa
powiadomić
o szczegółowym harmonogramie tych działań. Możliwa będzie także organizacja warsztatów
i prezentacji przygotowywanych na indywidualne zamówienie.
W roku bieżącym – w sezonie letnim i jesiennym - planujemy też przeprowadzenie badań
archeologicznych na cmentarzyskach kultury przeworskiej w Korytnicy i Wólce Kawęckiej,
gm. Sobków, powiat jędrzejowski oraz na dostarczającym wyjątkowo cennych danych o hutnictwie
starożytnym stanowisku dymarskim na uroczysku „Wykus” (między Wąchockiem a Bodzentynem).
Planowana jest także kontynuacja współpracy z Biurem Innowacji Urzędu Marszałkowskiego
celem produkcji kolejnych filmów poświęconych spuściźnie przemysłowej regionu świętokrzyskiego.
Efektem dotychczasowej kooperacji ze wspomnianym Biurem jest filmik „Żelazne Dziedzictwo”
dostępny na kanale Youtube i uprzednio emitowany w grudniu ub. roku przez Nową Telewizję
w Kielcach. Odwiedzając stronę http://www.dymarki.com/pl/strona-glowna/dymarkiswietokrzyskie/aktualnosci,,31.html możecie Państwo zapoznać się bliżej z najnowszymi wynikami
naszych prac o dość zróżnicowanym charakterze. Należy dodać, że do początków lutego 2014 czynna
będzie w Muzeum Narodowym w Kielcach wystawa pt. „Panowie Ognia” poświęcona hutnictwu
antycznemu na ziemiach polskich, której kuratorem jest dr Szymon Orzechowski - wieloletni Prezes
ŚSDP i pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pragniemy niniejszym
serdecznie zaprosić Państwa do zapoznania się z tą unikatową ekspozycją.
Będziemy zobowiązani, zarówno za Państwa udział w organizowanych przez nas
przedsięwzięciach, jak i za wyrażenie chęci wsparcia naszej tegorocznej działalności. Jesteśmy
przekonani, że podjęcie współpracy z naszą organizacją z uwagi na odbiorcę ww. przedsięwzięć,
którym jest ogół społeczności, pozwoli również Państwu na osiągnięcie lepszych, ciekawszych efektów
promocyjnych i biznesowych.
Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu ŚSDP
dr Andrzej Przychodni

