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Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej zostało założone w 1991 roku. Tak więc
organizacja obchodzi w tym roku jubileusz swego istnienia. Podczas walnego zebrania, jakie
odbyło się w środę 22 września omawiano m.in. kwestię należytego uczczenia jubileuszu.

Z okazji okrągłego i zacnego jubileuszu Artur Cygan zwany Dragon przygotował humorystyczne, nowe logo
organizacji. Oparł się na dawnym logotypie sprzed trzech dekad, nieco jednak przerobił jeden z elementów
graficznych:

Postanowiono przygotować jubileuszową, pamiątkową publikację, która, w zależności od finansów, ukaże się
drukiem lub też w formie pdf dostępna będzie w Internecie.
Tym, którzy nie mogli wziąć udziału fizycznie w Walnym Zebraniu został udostępniony link do udziału on-line.
Omówiono to, co udało się zrobić, a także ambitne plany na przyszłość. Oprócz wspomnianych obchodów 30-lecia
Stowarzyszenia w planach jest kontynuacja, rozwój dotychczasowej działalności, koncentracja uwagi na wybranych
zadaniach; zwiększenie zasobów kadrowych, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, a także rozwijanie
partnerstw.

Nie zabrakło oczywiście szczegółowyvh sprawozdań finansowego i merytorycznego za rok 2020. Mimo trudnego dla
wszelakiej działalności pandemicznego roku działaczom SCMT udało się zrealizować wiele przedsięwzięć. Były cztery
turnusy Półkolonii „Twórcze Lato”, Latająca Akademia Sztuk, czyli 24 warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży,
spektakle teatrzyków dla dzieci, warsztaty, spotkania, szkolenia dla liderów i nauczycieli. Jedne w tradycyjnej formie,
inne online, jak przykładowo cykl interesujących propozycji co i jak można ciekawego zrobić pod hasłem „Lider
Radzi”. Do tego realizacja programu grantowego „Działaj Lokalnie XI”. Jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, który na terenie naszego powiatu koordynuje
właśnie SCMT. SCMT współpracowało także przy realizacji czyichś projektów, jak choćby Gminy Hażlach „Gminnym
szlakiem z Kicakiem”
Podczas walnego zebrania wręczono także podziękowania dla zaangażowanych na przestrzeni tych trzydziestu lat
działalności SCMT osób. Również tym, którzy od wielu już lat nie uczestniczą w pracy Stowarzyszenia, jednak
organizację, w której spędzili lata swej młodości nadal wspominają z wielkim sentymentem. Był też tort i
niespodzianki w postaci kubków oraz płóciennych toreb z oboma – starym i nowym logo SCMT.
(indi)

