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z działalnoś
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W roku sprawozoawczymzarzqd stowarzYszenia działałw składzie :
przewodniczący,
MariuszTracz
PrzemysławFabjański
zastępca przeWodniczącego,
HelenaKladamicza
sekretarz,
Halina Rosnowska-Sawin
skarbnik,
J a n u sz D ubiel
członekzarządu,
WojciechTramer
członek zarządu
W okresiesprawozdawczymZarządodbyłdziesięćposiedzeń.Zimą, mimo trudności
ze śniegiem,
zorganiżowanow schroniskuPTTK Rysianka,11 obozów d|a młodzieży,
połqczonych
z naukąjazdy na nartachi snowboardzie.Wzięłow nich udział338
uc z n i ó w.
Głównym przedsięWzięciem
byłaorganizacjaobchodów Roku JuIiuszaSłowackiego.
W ramachtej wie|kiejakcji organizowaIiśmy
aIbowspółorganizowaliśmy:
.

zjazd abso|wentówGimnazjumodrowążów,LiceumTPD i J' Słowackiego, W
którym wzięłoudziat około400 osób. Z tej okazji opracowano i wydano 11Wie|ką
KsięgęJubi|euszową.WydanotakżeMałyprzewodnikpo Chorżowie,autorstwa
Romana Liczby' wydanie II poprawione.D|a uczestnikówzjazdu przygotowano
szereg upominków oko|icznościowych:
kubki, koszu|ki,smycze, torby |nianei
pinsy. W ramach zjazdu 12 czerwcaodbyłsię w ChCK konceń poko|eń,w którym
wzię|iudziałabsolwenciszkoły.Następnegodnia, po Mszy św.ce|ebrowanej
przez bp' Gerarda BernackiegoW intencjizyjącychi zmarłychuczniów,
abso|wentów,nauczycieIii pracownikówSłowakaorazza duszę JuIiusz
Słowackiego,pochód rocznikóW przeszedłprzez centrum miasta i uda,lsię do
szkoły.Tam odbyłasię częśćoficja|na.Następniewieczorem,w sali
Starochorzowskiego Domu Ku|turyodbyłsię ba|.

Zjazd przygotowywa|iśmy
na 800-1000 osób. ostateczniewzięłow nim udział
około400 osób. Spowodowałoto prob|emyw zbi|ansowaniucałegoprzedsięwzięcia.
Mimo uzyskania dotacji z miasta na wydanie monografii i przewodnika zjazd zakończył
się stratą w wysokości73 I30,22 zł, którq pokry|iśmyz |okaty.
organizowaIiśmy
takze:
.

obchodyw Krakowiei Krzemieńcuuroczystości
związanychz 2oo rocznicą
urodzini 160 rocznicąśmierciJu|iuszSłowackiego

.

sesji popu|arno-naukowej Juliusz Słowackiczytany po latach

a także:
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o ufundowaIiśmy
nagrodę,,PrimusI nter Pares" dla najlepszegoabsolwenta,
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Wspó|niez ze SzkołąJęzykóWobcych

i Chorzowskimcentrum Ku|tury
''Elita''
przygótowaIiśmy
prza,dslawienie
,,Władcamuch,',wystawionew orygina|ez
szkół średnich.DWa przedstawieniaodbyłysię
uaziiióm ucznióWcho'rzowskich
przy kompIeciepubIic.-żneści.

o z okazji świętaNiepob|egłości
zorganizowaIiśmy
VIII Chorzowski Bieg
Niepodległości.
Imprezęłqczącae|ementy|ekcjihistorii,Wychowania
obywate|skiegoi Wychowaniafizycznego. z tej okazji wyda|iśmyp|akat i teczkę z
tekstamipoświęconymi
WojciechowiKorfantemu,biegowitowarzyszyły
uroczystości,,sadzenia,,
dębu katyńskiego.
o na zakończenieroku zorganizowaIiśmy,
Wspó|niez KołemGeografów
',Penep|ena',
III ChorzowskiTydzień Podróży' W trakcie imprezy trwającejpięćdni zaproszeni
podróżnicyre|acjonowaIi
swoje podróżepo różnychkontynentach.
Pt"zystowarzyszeniu działafundusz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materia|nej
Sobie.,,na który dobrowo|nychWpłatdokonujqosoby flzyczne'
,,Pomóż:.my
obecnie stowarzyszenie|iczy20 członków'
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