SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie
za rok 2010
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie,
zwanego dalej Stowarzyszeniem, działał w składzie:
 Mariusz Tracz
- Przewodniczący Stowarzyszenia,
 Przemysław Fabjaoski
- Zastępca Przewodniczącego,
 Halina Rosnowska-Sawin
- Skarbnik,
 Helena Kladamicza
- Sekretarz,
 Janusz Dubiel
- Członek Zarządu,
 Wojciech Tramer
- Członek Zarządu.
W okresie sprawozdawczym zarząd Stowarzyszenia odbył dziesięd spotkao. 29 listopada
2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia celem dokonania zmian
w Statucie w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia.
W 2010 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe, przede wszystkim
poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój chorzowskiej oświaty.
Do głównych przedsięwzięd ostatnich dwóch lat należała organizacja obchodów Roku
Juliusza Słowackiego, które mimo że przypadały na rok 2009, zakooczone zostały uroczystym
koncertem w Teatrze Rozrywki w Chorzowie w dniu 21 stycznia 2010r. W Teatrze Śląskim
w Katowicach zorganizowano „Wielkie czytanie Słowackiego” w wykonaniu aktorów Teatru
im. Stanisława Wyspiaoskiego i uczniów chorzowskiego Liceum Słowackiego. Warto
podkreślid, że obchody Roku Juliusza Słowackiego miały ponadgraniczny charakter i objęły
swym zasięgiem także środowiska polonijne na Ukrainie i w Czechach.
W okresie styczeo – marzec 2010 Stowarzyszenie organizowało wyjazdy narciarskie dla
młodzieży. Ofertę skierowano do pozostałych szkół ponadgimnazjalnych miasta Chorzowa.
W 11 sześciodniowych wyjazdach na Halę Rysiankę oraz, z powodu niekorzystnych
warunków śniegowych, także do Brennej lub Zakopanem wzięło udział 294 uczniów.
W dniach 9-12 marca Stowarzyszenie wspierało organizację XVIII Międzynarodowego
Pojedynku Matematycznego, w którym wzięli udział najlepsi matematycy z Bílovca (CZ),
Přerova (CZ), Graz (A), Ploești (RO) i Chorzowa (PL). Reprezentanci Chorzowa wyłonieni
zostali drogą eliminacji, którymi stały się współorganizowane przez Stowarzyszenie konkursy
matematyczne: XI Chorzowska Olimpiada Matematyczna dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z Chorzowa i miast ościennych oraz Konkurs Matematyczny
„Z matematyką w XXI wiek” dla uczniów gimnazjów – we współpracy z Gimnazjum Nr 10
im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie.
W marcu zakooczyła się trzyetapowa VIII Chorzowska Olimpiada Języka Angielskiego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Chorzowa i Metropolii Silesia, współfinansowana przez
Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie jest stałym fundatorem nagrody finansowej dla laureata Honorowego
Tytułu Primus Inter Pares dla najlepszego absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.
W roku 2010, zgodnie z wymaganiami określonymi w Statucie Liceum, nie przyznano tytułu.
Przewodniczący Stowarzyszenia spotkał się z młodzieżą licealną z okazji 20-lecia
odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, wygłaszając odczyt nt. zadao samorządu
terytorialnego w Polsce oraz dokonaniach samorządu chorzowskiego.
We wrześniu 2010 r. Stowarzyszenie wspierało udział młodzieży w programie Dialogu
Dwóch Kultur Polska – Ukraina. W dniach od 3 do 8 września pod Patronatem Honorowym
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Ministra Kultury Ukrainy odbyło się
międzynarodowe spotkanie historyków literatury, twórców, muzealników i polonistycznej
młodzieży. Program realizowano w Przemyślu i Krzemieńcu na Ukrainie a jego
współorganizatorem był zespół Kawiarenki Literackiej AZSO.
W przeddzień Święta Niepodległości, we współpracy z Klubem Miłośników Historii AZSO
zorganizowano IX Chorzowski Bieg Niepodległości, w którym uczestniczyło ponad 300
uczniów chorzowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stowarzyszenie było
fundatorem plakatów oraz plakietek, które otrzymali uczestnicy Biegu. Pod Dębem Pamięci
w Ogrodach Słowaka złożono ziemię z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.
Dwa przedsięwzięcia edukacyjne o dużym zasięgu odbyły się w grudniu 2010 r.
Od 6 do 10 grudnia we współpracy z Kołem Geografów „Peneplena” i Chorzowskim
Centrum Kultury odbył się 22. Peneplena Travel Festival – IV Chorzowski Tydzień Podróży.
Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dotację ze środków budżetowych samorządu. W
imprezach festiwalowych, głównie spotkaniach z podróżnikami i naukowcami wzięło udział
ponad 700 osób, głównie młodzieży szkolnej i akademickiej. Od stycznia do grudnia 2010, z
przerwa na okres letnich wakacji, zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia wygłosił na
terenie kraju (w szczególności w Chorzowie i innych miastach województwa śląskiego)
kilkanaście odczytów o tematyce geograficzno-podróżniczej, mających na celu nie tylko
przedstawienie opisów poszczególnych obszarów kuli ziemskiej, lecz przede wszystkim
naukę tolerancji, potrzebnej we współczesnej, wielokulturowej Europie.
18 grudnia, po trzymiesięcznych przygotowaniach, na deskach Chorzowskiego Centrum
Kultury, dzięki zaangażowaniu zespołu przedmiotowego języka angielskiego w AZSO,
Szkoły Języków Obcych „Elita” w Chorzowie oraz angielskiego reżysera Adama Skines’a,
wystawiono w oryginalnej wersji językowej „Makbeta” Williama Szekspira. Wydarzenie jest
kontynuacją realizowanego w chorzowskim Słowaku projektu „Chorzowscy uczniowie grają
w języku Szekspira”, w którym Stowarzyszenie partycypuje finansowo od samego początku.
Przy Stowarzyszeniu funkcjonuje fundusz nauczycielski „Pomóżmy sobie” pomagający
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. Wpłaty na fundusz dokonywane są przez osoby
fizyczne, głównie nauczycieli Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Obecnie do Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka należy 28 osób.
Zarząd
Stowarzyszenia
składa
serdeczne
podziękowania
wieloletniemu
Przewodniczącemu Panu Mariuszowi Traczowi za twórcze przewodniczenie Zarządowi
i pomysły realizowane przez Stowarzyszenie w ostatnich latach.

