
S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka 

 w Chorzowie  
za rok 2014. 

 
 W roku sprawozdawczym zarząd Stowarzyszenia działał w składzie : 
 

• Rafał Nalepa   - przewodniczący, 
• Przemysław Fabjański  - zastępca przewodniczącego, 
• Elżbieta Nowak   - sekretarz, 
• Halina Rosnowska-Sawin - skarbnik, 
• Janusz Dubiel   - członek zarządu, 
• Mariusz Tracz    - członek zarządu 

 
 Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z 17 maja 2014 r. 
zarząd ukonstytuował się w składzie: 
 

• Mariusz Tracz    - przewodniczący, 
• Przemysław Fabjański  - zastępca przewodniczącego, 
• Elżbieta Nowak   - sekretarz, 
• Halina Rosnowska-Sawin - skarbnik, 
• Małgorzata Kern   - członek zarządu, 
• Beata Seifert   - członek zarządu 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 12 posiedzeń. 

Nowowybrany Zarząd zwołał nadzwyczajne walne zebranie, które odbyło się 

30 czerwca 2014 r. i było poświęcone zmianie statutu i dostosowaniu go do 

nowych kierunków działania SPS wytyczonych na WZC z maja 2014 r. Do 

statutu wprowadzono zmiany umożliwiające stowarzyszeniu prowadzenie 

działalności charytatywnej w postaci wypłacania ubogim i zdolnym uczniom 

stypendiów. Została też wydłużona kadencja organów stowarzyszenia z trzech 

lat do czterech. Zmiany zostały zarejestrowane w KRS.  

 

Zimą, mimo trudności ze śniegiem, zorganizowano w Brennej, Zakopanem 

oraz Kluszkowcach dziewięć obozów dla młodzieży, połączonych z nauką jazdy 

na nartach i snowboardzie. Wzięło w nich udział 260 uczniów.  

Zgłoszono wniosek o przyznanie nagrody im. Ireny Sendlerowej Panu 

dyrektorowi Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza 

Słowackiego,  Przemysławowi Fabjańskiemu. Z przyczyn formalnych nie doszło 

do wysłania wniosku do organizatorów, a sprawę odłożono na 2015 r. 



Przyznano kwotę 1000 zł na dofinansowanie wycieczek dla grupy młodzieży 

hiszpańskiej w trakcie ich pobytu w Chorzowie we wrześniu 2014r. 

W wyniku spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Radą Rodziców działającą na 

terenie Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, okazało się że wśród 

młodzieży uczącej się jest kilka osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. Młodzież ta potrzebuje wsparcia finansowego. Opracowano 

i przyjęto regulamin przyznawania stypendiów w ramach Funduszu 

Stypendialnego Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

Stowarzyszenie wydrukowało ulotki propagujące ideę funduszu stypendialnego. 

Opracowano nową stronę internetową autorstwa członka SPS Ryszarda Kuraka. 

Wydano drukiem książkę autorstwa Mariusza Tracza - „Sprawozdanie 

z przeżycia w czasie wojny”. Na wydanie książki uzyskano pomoc finansowa 

Miasta Chorzów, Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów.   

Współorganizowano Bieg Niepodległości, wydano plakat i jednodniówkę.  

Z okazji wydania prze Klub Miłośników Historii 100. numeru pisma „Liberum 

Veto”  Stowarzyszenie dofinansowało to wydawnictwo i okolicznościowy folder.  

 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka wsparł także kwotą 1500 zł 

26. Peneplena Travel Festival zorganizowany w dniach 10-13 grudnia 2014, 

na którym gościliśmy ponad tysiąc widzów we wszystkich „kategoriach 

wiekowych”. W czasie festiwalu, zwanego także Chorzowskim Tygodniem 

Podróży młodzież przeprowadziła zbiórkę na rzecz C.W.W. Kannangara College 

w Galle na Sri Lance – szkoły którą wspiera młodzież AZSO od czasów tsunami. 

Zebrano 4.072,23  złotych, które po wymianie na dolary amerykańskie, przekazano 

dyrektorowi tamtejszej szkoły. 

 W kwietniu 2014 r. Stowarzyszenie współorganizowało (wraz 

z Akademickim ZSO oraz Biblioteką Śląską) i Wojewódzki Konkurs 

Interdyscyplinarny „Explore the Wor(l)d”. Ten przyrodniczo-geograficzny 

konkurs adresowany jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Jego 

celem jest m.in. promowanie czytelnictwa wśród młodzieży.  

 W tym samym miesiącu byliśmy współorganizatorami przedstawienia 

„Tryptyk Rzymski” Karola Wojtyły, wystawionego na scenie Chorzowskiego 



Centrum Kultury. 

 Ufundowaliśmy nagrodę „Primus Inter Pares” dla najlepszego absolwenta 

Liceum Słowackiego, której laureatką została Weronika Seiffert. Nagrodę 

wręczono na uroczystości wręczenia świadectw ukończenia Liceum.  

 W roku 2014 Stowarzyszenie obsługiwało finansowo przedsięwzięcia 

edukacyjne realizowane poza granicami kraju. Ich uczestnikami byli uczniowie 

klas drugich Gimnazjum Dwujęzycznego w AZSO (dziesięciodniowy autorski 

projekt edukacyjny w Wielkiej Brytanii) oraz uczniowie klas trzecich I Liceum 

Ogólnokształcącego (autorski projekt językowy w Hiszpanii). 

Przy Stowarzyszeniu działa fundusz pomocy uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej „Pomóżmy Sobie”, na który dobrowolnych wpłat 

dokonują nauczyciele AZSO.  

Obecnie Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka w Chorzowie liczy 32 członków. 

 

 

 

 

 

 


