
SPRAWOZDANIE
z działaln oś ci ZnriĄdu Stowa rzyszenia P rzyj a ci

w Chorzowie za rok2009.

sprawozoawczymW roku
Mariusz Tracz
Przemysław Fabjański
Helena Kladamicza
Halina Rosnowska-Sawin
Janusz Dubiel
Wojciech Tra mer

zarzqd stowarzYszenia działał w składzie :
przewodniczący,
zastępca przeWodn iczącego,
sekretarz,
skarbnik,
członek zarządu,
członek zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył dziesięć posiedzeń. Zimą, mimo trudności
ze śniegiem, zorganiżowano w schronisku PTTK Rysianka, 11 obozów d|a młodzieży,
połqczonych z nauką jazdy na nartach i snowboardzie. Wzięło w nich udział 338
uczniów.

Głównym przedsięWzięciem była organizacja obchodów Roku JuIiusza Słowackiego.
W ramach tej wie|kiej akcj i organizowaIiśmy aIbo współorganizowaliśmy:

. zjazd abso|wentów Gimnazjum odrowążów, Liceum TPD i J '  Słowackiego, W
którym wzięło udziat około 400 osób. Z tej okazji opracowano i wydano 11 Wie|ką
Księgę Jubi|euszową. Wydano także Mały przewodnik po Chorżowie, autorstwa
Romana Liczby' wydanie II poprawione. D|a uczestników zjazdu przygotowano

szereg upominków oko|icznościowych: kubki, koszu|ki, smycze, torby |niane i
pinsy. W ramach zjazdu 12 czerwca odbył się w ChCK konceń poko|eń, w którym
wzię|i udział absolwenci szkoły. Następnego dnia, po Mszy św. ce|ebrowanej
przez bp' Gerarda Bernackiego W intencji zyjących i zmarłych uczniów,
abso|wentów, nauczycieIi i  pracowników Słowaka oraz za duszę JuIiusz
Słowackiego, pochód rocznikóW przeszedł przez centrum miasta i uda,l się do
szkoły. Tam odbyła się część oficja|na. Następnie wieczorem, w sal i
Sta rocho rzows kiego Domu Ku|tury odbył się ba|.

Zjazd przygotowywa|iśmy na 800-1000 osób. ostatecznie wzięło w nim udział
około 400 osób. Spowodowało to prob|emy w zbi|ansowaniu całego przedsięwzięcia.

Mimo uzyskania dotacji z miasta na wydanie monografii i przewodnika zjazd zakończył
się stratą w wysokości 73 I30,22 zł, którq pokry|iśmy z |okaty.
organizowaIiśmy takze :

. obchody w Krakowie i Krzemieńcu uroczystości związanych z 2oo rocznicą
urodzin i 160 rocznicą śmierci Ju|iusz Słowackiego

. sesji popu|arno-nau kowej Juliusz Słowacki czytany po latach

a także:

o ufundowaIiśmy nagrodę,,PrimusInter Pares" dla najlepszego absolwenta,
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. Wspó|nie z ze Szkołą JęzykóW obcych ' 'El i ta' '  i  Chorzowskim centrum Ku|tury

przygótowaIiśmy prza,dslawienie ,,Władca much,', wystawione w orygina|e z

uazi i ióm ucznióW cho'rzowskich szkół średnich. DWa przedstawienia odbyły się

przy kompIecie pubIic.-żneści.

o z okazji święta Niepob|egłości zorganizowaIiśmy VIII Chorzowski Bieg

Niepodległości. Imprezę łqcząca e|ementy |ekcj i histori i ,  Wychowania

obywate|skiego i Wychowania fizycznego. z tej okazji wyda|iśmy p|akat i teczkę z

tekstami poświęconymi Wojciechowi Korfantemu, biegowi towarzyszyły

uroczystości,,sadzenia,, dębu katyńskiego.

o na zakończenie roku zorganizowaIiśmy, Wspó|nie z Kołem Geografów ',Penep|ena',
III Chorzowski Tydzień Podróży ' W trakcie imprezy trwającej pięć dni zaproszeni

podróżnicy re|acjonowaIi swoje podróże po różnych kontynentach.

Pt"zy stowarzyszeniu działa fundusz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji

materia|nej ,,Pomóż:.my Sobie.,, na który dobrowo|nych Wpłat dokonujq osoby f lzyczne '
obecnie stowarzyszenie |iczy 20 członków'
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