Chorzów, dn. 20 maja 2013 r.
SPRAWOZDANIE
z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie
za rok 2012
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie,
zwanego dalej Stowarzyszeniem, działał w składzie:
 Rafał Nalepa
- Przewodniczący Stowarzyszenia,
 Przemysław Fabjański
- Zastępca Przewodniczącego,
 Halina Rosnowska-Sawin - Skarbnik,
 Elżbieta Nowak
- Sekretarz,
 Mariusz Tracz
- Członek Zarządu,
 Wojciech Tramer
- Członek Zarządu.
W okresie sprawozdawczym zarząd Stowarzyszenia odbył jedenaście spotkań.
W 2012 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe, przede wszystkim poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój chorzowskiej oświaty.
Podobnie jak w ubiegłych latach, w pierwszym kwartale 2012 roku, do głównych przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie należała organizacja wyjazdów narciarskich na
Halę Rysianki dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz
Gimnazjum Dwujęzycznego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących. Oferta wyjazdowa skierowana została także do innych chorzowskich placówek. W sześciodniowych
wyjazdach na Halę Rysianki wzięło udział 264 uczniów z 12 oddziałów w dziesięciu turnusach. Stowarzyszenie dofinansowało obozy na Rysiance kwotą 3.770 zł, płatną ze środków Stowarzyszenia.
W dniu 16 lutego w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego spektakl słowno muzyczny „O miłości
prawie wszystko”. Spektakl cieszył się dużą frekwencją a jego emisja spotkała się z pełnym
uznaniem publiczności.
Stowarzyszenie współorganizowało Narciarski Puchar Słowaka i Puchar Chorzowa w
narciarstwie alpejskim który odbył się w Brennej.
Bardzo ważnym wydarzeniem edukacyjnym w naszym mieście był IV Chorzowski Festiwal Nauki, który odbył się w dniach 26 – 30 marca 2012 r. Współorganizatorem Festiwalu
były: Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Bankowa, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oraz Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna. Wykłady, warsztaty, konkursy i inne imprezy edukacyjne odbywały się w Chorzowskim Centrum Kultury oraz chorzowskich szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych, w tym także w Akademickim Zespole
Szkół Ogólnokształcących. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Prezydent Miasta Chorzów,
oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Znaczny udział w organizacji trzydniowego Festiwalu odegrał "duet" Uniwersytet Śląski - Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, który
przygotował dwie duże konferencje naukowe, na których gościli wybitni przedstawiciele polskiej nauki, mogący podzielić sie swym dorobkiem z młodzieżą chorzowskich szkół. Była to
świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy, nie tylko przed zbliżającymi się egzaminami
szkolnymi, z której to możliwości część uczniów Chorzowa zapewne skorzystała. Stowarzy1

szenie włączyło się w organizację Festiwalu zarówno osobowo, jak i poprzez wydanie festiwalowego plakatu informacyjnego i ulotek promujących to wydarzenie. Festiwal ma promować wśród mieszkańców Chorzowa i jego okolic osiągnięcia naukowe i techniczne, a także
rozbudzać ich zainteresowania edukacyjne i naukowe. W ramach Festiwalu Nauki odbyły się
wykłady, warsztaty, pokazy, prezentacje, dyskusje panelowe, konkursy i wycieczki. Instytucje
naukowe, badawcze i kulturalne miały okazję zaprezentowania uczestnikom festiwalu swojego najnowszego dorobku.
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 2012, zgodnie z wymaganiami określonymi w Statucie Liceum, tytuł przyznano
Przemysławowi Sielańczykowi. Nagrodę przekazano laureatowi w trakcie uroczystości wręczania świadectw ukończenia Liceum - w dniu 3.06.2012 r.
Stowarzyszenie wsparło - fundując nagrody - Chorzowską Olimpiadę Matematyczną oraz
Olimpiadę Języka Angielskiego.

We wrześniu 2012 r. Stowarzyszenie wspierało udział młodzieży w programie Dialogu
Dwóch Kultur Polska – Ukraina. W dniach od 22 do 27 odbyło się polonistyczne wędrowanie
„Dialogu Dwóch Kultur Polska – Ukraina”. Program realizowano w Krzemieńcu – rodzinnym
mieście Juliusza Słowackiego – wspólnie ze studentami Akademii HumanistycznoPedagogicznej im. Tarasa Szewczenki i Muzeum Literackiego Juliusza Słowackiego Jego
współorganizatorem był zespół Kawiarenki Literackiej AZSO.
Stowarzyszenie wspierało także XII Obóz Cywilizacyjno-Językowy w Roses (Hiszpania)
– w dniach 27 września do 08 października 2012 r. w którym wzięło udział 68 uczniów klas
III Liceum Ogólnokształcącego.
Zarząd Stowarzyszenia towarzyszył licealistom i gimnazjalistom w wędrówce górskimi
szlakami Beskidu Śląskiego w trakcie XXXIV Rajdu Słowaka, promując tym samym aktywne spędzanie czasu wolnego oraz działalność proekologiczną. W czasie Rajdu, jego uczestnicy zebrali dziesiątki kilogramów śmieci pozostawionych w górach przez pseudoturystów.
W przeddzień Święta Niepodległości, we współpracy z Klubem Miłośników Historii
AZSO zorganizowano XI Chorzowski Bieg Niepodległości, w którym uczestniczyło ponad
100 uczniów chorzowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stowarzyszenie było
fundatorem plakatów oraz plakietek, które otrzymali uczestnicy Biegu.
Kolejne przedsięwzięcia edukacyjne o dużym zasięgu zrealizowano na przełomie listopada i grudnia 2011 r.
Od 03 do 07 grudnia we współpracy z Kołem Geografów „Peneplena” i Chorzowskim
Centrum Kultury odbył się 24. Peneplena Travel Festival – VI 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
1000 osób, głównie młodzieży szkolnej i akademickiej, ale również wielu dorosłych.
Od stycznia do grudnia 2012, z przerwą na okres letnich wakacji, zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia wygłosił na terenie kraju (w szczególności w Chorzowie i innych mia-
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