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Chorzów, dn. 21 maja 2012 r. 

S P R A W O Z D A N I E 

 z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie 

za rok 2011 

 

 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 dziesięć spotkań. 

W 2011 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 2011 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 276 uczniów w 

dziesięciu turnusach.  

Bardzo ważnym wydarzeniem edukacyjnym w naszym mieście był III Chorzowski 

Festiwal Nauki, który odbył się w marcu 2011 r. 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, JM 

Rektor Uniwersytetu Śląskiego i JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 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. Zapewne była to świetna okazja do poszerzenia swojej 

wiedzy, nie tylko przed zbliżającymi się egzaminami szkolnymi, z której to możliwości część 

uczniów Chorzowa zapewne skorzystała. Stowarzyszenie włączyło się w organizację 

Festiwalu zarówno osobowo, jak i poprzez wydanie festiwalowego plakatu informacyjnego 

i ulotek promujących to wydarzenie. 

W dniach 22-25 marca Stowarzyszenie wspierało organizację XIX Międzynarodowego 

Pojedynku Matematycznego, w którym wzięli udział najlepsi matematycy z Bílovca (CZ), 

Přerova (CZ), Graz (A), Ploești (RO), Rzymu (I) i Chorzowa (PL). Reprezentanci Chorzowa 

wyłonieni zostali drogą eliminacji, którymi stały się współorganizowane przez 

Stowarzyszenie konkursy matematyczne: XII Chorzowska Olimpiada Matematyczna dla 
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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 zakończyła się trzyetapowa IX 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 2011, zgodnie z wymaganiami określonymi w Statucie Liceum, tytuł przyznano 

Bartłomiejowi Kotowi, laureatowi Olimpiady Historycznej i Europejskiej Olimpiady 

Społeczno-Prawnej. Nagrodę przekazano laureatowi w trakcie uroczystości wręczania 

świadectw ukończenia Liceum - w dniu 3.06.2011 r. 

We wrześniu 2011 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka ponownie uzyskało status 

Organizacji Pożytku Publicznego – uprawnioną do otrzymania 1 % podatku dochodowego od 

osób fizycznych za rok 2011. 

We wrześniu 2011 r. Stowarzyszenie wspierało udział młodzieży w programie Dialogu 

Dwóch Kultur Polska – Ukraina. W dniach od 17 do 23 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 oraz Krzemieńcu – rodzinnym 

mieście Juliusza Słowackiego - a także w Tarnopolu, Wiśniowcu, Zbarażu i Lwowie na 

Ukrainie. Jego współorganizatorem był zespół Kawiarenki Literackiej AZSO. 

Zarząd Stowarzyszenia towarzyszył licealistom i gimnazjalistom w wędrówce górskimi 

szlakami Beskidu Śląskiego w trakcie XXXIII 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 X 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 wiązanki kwiatów. 

Kolejne przedsięwzięcia edukacyjne o dużym zasięgu zrealizowano na przełomie 

listopada i grudnia 2011 r.  

Od 28 listopada do 2 grudnia we współpracy z Kołem Geografów „Peneplena” i 

Chorzowskim Centrum Kultury odbył się 23. Peneplena Travel Festival – V 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 800 osób, głównie młodzieży szkolnej i akademickiej, ale również wielu 

dorosłych. W  czasie festiwalu, pod egidą Polskiej Akcji Humanitarnej, wolontariusze z Koła 

Geografów „Peneplena” zbierali datki na pomoc ofiarom suszy w Afryce Wschodniej. 

Zebrano ponad 1.500 złotych. Gościem honorowym ubiegłorocznego Festiwalu była Jej 

Ekscelencja Monika Kapil Mohta – Ambasador Republiki Indii w RP, która spotkała się z 

młodzieżą Słowaka, uczestnikami wakacyjnej wyprawy do Indii i w Himalaje oraz  
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