Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miłośników Muzeum
i Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach
za rok 2012
Stowarzyszenie MMiZG liczy 31 członków.
Zarząd Stowarzyszenia w 2012 roku odbył 6 spotkań, na których podjęto uchwały związane
z zaplanowanymi na 2012 rok działaniami, między innymi w sprawie: wykonania makiety, strony
internetowej, zbiórki publicznej, ufundowania 2 nagród dla uczestników konkursu historycznego
pt.”Korzenie wielu Głubczyczan są na Kresach”.
W 2012 roku odbyło się 1 zebranie walne.
Statutowym celem SMMiZG

jest dążenie do wszechstronnego rozwoju Powiatowego

Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach i popularyzacji historii ziemi głubczyckiej .
Powyżej opisany cel realizowaliśmy między innymi przez:
1. współpracę z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków:
a) w zakresie archeologii - pomoc w realizacji badań przy bramie Grobnickiej i na Placu
św. Józefa - pomoc w przeglądaniu ziemi wybranej z wykopów archeologicznych
przy pomocy detektorów metalu (A.Kurcoń, D.Mrowiec)
b) w zakresie sztuki - pomoc Stowarzyszeniu Caritas Chrysti z Branic w organizacji
konferencji w Branicach pt. ”W sercu szlaku Biskupa Nathana”
2. badania w terenie dot. działań wojennych z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych:
a) przeprowadziła grupa członków Stowarzyszenia: A.Kurcoń, D.Mrowiec, S.Latała
pod kierunkiem dr K. Maler, Badania poligonu Zielonych Huzarów z Głubczyc - kilka
wyjazdów (obiektów zabytkowych nie pozyskano),
b) pomoc Fundacji „Pamięć” z siedzibą w Warszawie w odnalezieniu lokalizacji mogił
żołnierzy niemieckich znajdujących się na terenie powiatu (A.Kurcoń)
3. Pomoc Powiatowemu Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach:
- wsparcie merytoryczne z dziedziny historii - K,Maler, S. Wiciak
- w urządzeniu wystaw czasowych i stałych ( A.Kurcoń, D.Mrowiec, S.Latała),
- w inwentaryzacji zbiorów historycznych, szczególnie z II wojny światowej,
- prowadzeniu kroniki Muzeum – K.Maler
4. Podjęto szereg działań związanych z realizacją makiety Głubczyc z XVIII w.: liczne
spotkania

i konsultacje merytoryczne wykonawcą

panem Stanisławem Liphardtem

i z dr Andrzejem Legendziewiczem pracownikiem Politechniki

Wrocławskiej i

wykonawcą (głównie telefoniczne i elektroniczne) .
Zrealizowano planowane zadanie związane z utworzeniem strony internetowej.

Ponadto obsługę prawną Stowarzyszenia prowadzi Pani Grażyna Pospiszyl, dzięki pomocy
której stowarzyszenie uzyskało Status Organizacji Pożytku Publicznego, a ekonomiczną Panie
Maria Wójcik i Aniela Łapiga.
Ponadto uzyskano darowiznę BS.

