
                                            S p r a w o z d a  n i e 

         z   działalności  Zarządu  Stowarzyszenia  im. Krystyny  Bochenek 

        w  Katowicach   za  okres od  19  czerwca  2020 r. do  14  czerwca  2021 r. 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989 r. Prawo o  Stowarzyszeniach 

oraz  opartego  na niej  Statutu  Stowarzyszenia  Krystyn im. Krystyny Bochenek w Katowicach 

-  przedstawiam  sprawozdanie  z działalności  Zarządu  za  okres  od dnia 19 czerwca 2020 r. 

do  dnia  14  czerwca  2021 r. 

W  związku  z  pandemią  koronawirusa  i  wprowadzonych ograniczeniach w  zakresie  

możliwości  spotykania się  w  większych  grupach  -  Krystyny   spotkały  się dopiero  w  dniu 

19  września 2020 r. w  Teatrze  Korez  na sztuce   „Mianują  mnie  Hanka „ 

2.  Dnia  1 października  2020 r.  Krystyny  w liczbie ok. 30  osób  wybrały się do Ogrodów Państwa 

     Kapias  w  Goczałkowicach,  gdzie  zostały  serdecznie przyjęte i ugoszczone  obiadem, pysznym 

    ciastem i kawą.   Niektóre z nas  były tam  po raz  pierwszy.  Byłyśmy zachwycone  urodą  tego  

     miejsca  i   gościnnością  gospodarzy.  W  2015 r. Państwo Kapias   otrzymali  od  Marszałka  

    Województwa  Śląskiego  dyplom  uznania za  zasługi   „dla  branży  turystycznej”  i  zasługi  dla 

     Rozwoju  Turystyki.   Krystyny  zebrały  przy  tej  okazji   kwotę  810-zł  którą Zarząd  przekazał 

     Hospicjum  Cordis  w  Katowicach. 

3. Dnia  7 października 2020 r.  grupa Krystyn  wraz   z  Zarządem   wzięła udział  w spotkaniu  

    w Domu  Kultury  Koszutka, zorganizowanym  przez   katowicką  pisarkę  Ewę  Kassalę  na 

    promocji   nowej  książki  „Semiramida”. 

4.  Dnia  8 października   2020 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu  poświęcone  sprawom organiza- 

     cyjnym  i sytuacji  stowarzyszenia  w  okresie  pandemii.  Wstępnie ustalono  zorganizowanie  

    XXIV  Zjazdu  Krystyn w 2021 r.  w   Wiśle. 

5.  Dnia  16  października  2021 r.  grupa Krystyn była  w Malarni na przedstawieniu  „Antygona  

     w  Nowym   Jorku „. 

6.  Dnia 23 października  2020 r. w  Dzienniku  Zachodnim  opublikowano  listę  „ 100  Wpływowych 

     Kobiet  Regionu”,  na której  była  też  nasza koleżanka  Krysia Piasecka -  długoletnia  Prezes 

     Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, co nas bardzo ucieszyło. 

W  wyniku  głosowania -  Krysia  zajęła wysokie  5 –te  miejsce !   Trzeba podkreślić, że  lista była 

ogłoszona  pn. „ One  kształtują  rzeczywistość  i  stanowią o sile  naszego  Regionu”.  Krysiu, 



serdecznie Ci  gratulujemy. 

7. W dniu  26 listopada  2020 r.  byłyśmy  z  Krysią  Papiernik  na spotkaniu w  Wiśle  z burmistrzem 

     p. Tomaszem Bujokiem  w sprawie  zorganizowania tam   XXIV  Zjazdu Krystyn  w dniach 13 – 14. 

     marca  2021 r.   Przedstawiłyśmy  wstępny projekt   imprez  zjazdu, co spotkało się z bardzo 

    życzliwym  przyjęciem  ze strony  p. burmistrza. 

8. Dnia   1   grudnia  2020 r. pojechałyśmy  z  Krysią  Papiernik  do  Hospicjum Cordis, któremu 

    przekazałyśmy  dużą paczkę  z  zawartością  różnych artykułów dla dzieci – przysłanych nam, 

   podobnie jak  w latach  ubiegłych  przez Krysię  Zawadzińską  z  Konina.  Szczegółowy protokół 

   zawartych  artykułów  znajduje się  w dokumentacji Zarządu.  Przekazano też dużą paczkę artykułów 

   medycznych  ofiarowanych  nam  przez  p. Veronikę  Myrtus  z  RFN   oraz  piękny  obraz  pn. 

   „Niezapominajki”  wykonany  ściegiem krzyżykowym  przez  katowiczanina pana Bogdana Strzopę 

    z  Osiedla  1000-Lecia. 

9.  Z  okazji   Świąt  Bożego Narodzenia  oraz Nowego Roku  2021 -  Zarząd  złożył  Krystynom i  ich 

     rodzinom  -  serdeczne  życzenia  w trybie online, wobec  braku możliwości  spotkania się, jak to 

     było w poprzednich latach  na  „Mikołajkach”. 

10. Jak  koleżankom  wiadomo  -   nasz  XXIV  Zjazd Krystyn w dniu 13  marca 2021 r.  odbył się w  

      w trybie online,  z  transmisją  ze  sceny  Kameralnej  Teatru Wyspiańskiego w Katowicach. 

     Bardzo dziękujemy Panu  dyrektorowi  Teatru Wyspiańskiego za możliwość  transmisji i pomoc 

     techniczną  w emisji przygotowanego  przez Krystyny programu i życzeń z okazji naszych imienin. 

     Takie same podziękowania  Zarząd kieruje do Pana Józefa Broma bez pomocy którego  ta emisja  

     Imienin nie byłaby możliwa.  Zarząd  dziękuje również bardzo serdecznie  Panu burmistrzowi  Wisły 

     za  pokazanie uroków tego miasta i wspaniałych walorów przyrodniczych  Beskidów. 

11.  Jak  koleżankom  wiadomo -  10 kwietnia  2021 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę katastrofy  

       w  Smoleńsku.    Z tej  okazji  wykonany został w Katowicach na budynku przy ul. Wojewódzkiej   

       48  mural – piękny portret siedzącej na krześle  Krysi Bochenek.  Niestety, jeszcze przed tym  

      dniem został częściowo  zniszczony  i  dlatego nie odbyło tam nasze planowane spotkanie. 

        

                     Kończąc,  dziękuję  Krysi Papiernik i jej personelowi  za  przygotowania do zjazdu  który 

       z wiadomych  powodów się nie odbył.   Krysi  Miranowicz za prowadzenie księgowości,  

    przyjmowanie  składek i  gromadzenie dokumentacji dla potrzeb związanych  ze sporządzeniem 

    bilansu. 



          Wielkie  podziękowania kieruję także  do Krysi Szaraniec – naszego honorowego prezesa, 

   której  zawdzięczamy  możliwość  korzystania  z  kontaktów w  Teatrze  Wyspiańskiego,  

   spotkań itd.  bez  ponoszenia kosztów z tym  związanych, zwłaszcza że  nasze składki członków 

   w  wysokości  5 zł  miesięcznie,  na nic nie wystarczają.  Jest problem  z listowną korespondencją  

   z  członkami, które nie posiadają  komputerów,  a  opłata listu poleconego wynosi obecnie 5,90 zł. 

    

                                                                                                             Prezes    Zarządu 

                                                                                                               Krystyna  Urgacz  

 

        

 

 

   

    

 

 

     

     

   

    


