
 
SPRAWOZDANIE  

z działalności Stowarzyszenia „HALS” 
za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 

 
 
Nazwa i siedziba: 

Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury „HALS” 

ul. Okólnik 11 

00-368 Warszawa 

 

Zarząd Stowarzyszenia „HALS” działał w następującym składzie: 

1. Monika Zyskowska – Dyrektor Zarządu 

2. Jarosław Adamkiewicz – Dyrektor Finansowy 

3. Daniel Studziński – Dyrektor Administracyjny 

 

Działalność Stowarzyszenia prowadzona była w oparciu o twórczą, społeczną pracę jego 

członków i skierowana była głównie do środowiska akademickiego oraz młodzieży uczącej się. 

Stowarzyszenie zrzesza w swych szeregach osoby wywodzące się z wielu organizacji 

młodzieżowych i studenckich. Osoby te poprzez wykorzystanie swoich doświadczeń na polu 

animacji kultury oraz organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych wśród 

młodzieży propagują kulturę poprzez różnorodne działania objawiające się w różnych jej sferach.  

Stowarzyszenie SCK HALS w 2007 r. zorganizowało następujące przedsięwzięcia: 

1) Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym I-XII.2007. 

2) IX Warszawski Festiwal Szantowy - Ekologia, morze i żagle 22.IV.2007. 

Organizacja Sekcji Tenisa Stołowego na terenie Dzielnicy Wawer miała na celu 

zapewnienie dzieciom i młodzieży głównie do 18 roku życia profesjonalnych treningów tenisa 

stołowego. Organizatorom udało się zrealizować cele i program. Ogromną satysfakcją było 

przejęcie w czerwcu 2007 r. I-ligowej drużyny. W ciągu mijającego roku udało się również 

stworzyć zespół złożony z kadetów i młodzików w V lidze, oraz zespół seniorów również w V 

lidze. Drużyna seniorów ma na celu pomóc „wybić się” i awansować zespołowi młodzików. 

Większość grupy seniorów stanowią zawodnicy o wysokich umiejętnościach jednakże kategoria 

wiekowa nie pozwala im poświęcić się intensywnym treningom. Organizatorzy posiadają duże 

aspiracje względem ambitnej młodzieży, która ma więcej czasu na udział w treningach. Rezultatem 

zadania jest niewątpliwie popularyzacja profesjonalnych form treningów a dzięki temu zdrowej 

aktywności ruchowej. Wysoko cenimy osiągnięcie wartości integracyjnych i zdrowotnych a także 



rywalizacji i zdrowego współzawodnictwa. Treningi, mecze i zawody wymagają odpowiedzialności 

i oddania pewnej dyscyplinie sportu. Zdrowe współzawodnictwo i rywalizacja sportowa budują 

motywację, która przekłada się w przyszłości na inne dziedziny życia. Nasza sekcja przybliżyła 

dyscyplinę sportu, jaką jest tenis stołowy i umożliwiła uczestnikom profesjonalne treningi z 

wykorzystaniem dobrego sprzętu. Zależało nam, aby były to profesjonalne zajęcia, a nie działalność 

rekreacyjna i tak też się stało. Zadanie stanowi kontynuację inicjatywy podjętej przez nasze 

Stowarzyszenie na początku 2005 roku. Obejmuje ona całoroczną, sportową rywalizację dzieci i 

młodzieży prowadzącą do wytypowania zawodników biorących udział w zawodach wojewódzkich 

a następnie ogólnopolskich. Sekcja tenisa stołowego działała od marca 2005 do połowy czerwca 

2007 w hali sportowej Gimnazjum nr 105 w Wawrze. Obecnie zajęcia odbywają się w Zespole 

Szkół nr 70 w Radości przy ul. Bajkowej. Funkcjonują dwie grupy wiekowe bez podziału ze 

względu na płeć. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy, czwartki w godz. 17-20. W wakacje 

treningi były codziennie. Ze względu na ograniczenia finansowe związane z wyjazdami nie 

możemy pozwolić sobie na udział w rozgrywkach kilkudniowych organizowanych w odległych 

miejscach. Zajęcia są bezpłatne, wszystkie koszty pokrywane są z budżetu naszego Stowarzyszenia. 

Treningi prowadzi doświadczony instruktor tenisa stołowego – p. Adam Szatecki oraz najlepszy 

zawodnik naszej I ligowej drużyny p. Artur Kalita. Uczestnikami sekcji tenisa stołowego są dzieci i 

młodzież głównie z terenu dzielnicy Wawer. Z zajęć korzysta ponad 20 uczestników, w tym 

powołanych do kadry zawodniczej z pośród dzieci i młodzieży 10 osób, które posiadają licencje 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Sekcja tenisa stołowego została zorganizowana dzięki 

wsparciu finansowemu z Biura Sportu Turystyki i Wypoczynku m.st. Warszawy oraz Ministerstwu 

Sportu. Dotacja z BSTiW wynosiła 8.000,00. Wsparcie z Ministerstwa Sportu – 30.000,00.  

 Kolejnym przedsięwzięciem była IX edycja Warszawskiego Festiwalu Szantowego Cele i 

rezultaty zadania zostały w pełni osiągnięte w wymiarze określonym przez organizatorów. 

Organizacja IX Warszawskiego Festiwalu Szantowego stanowiła atrakcyjną ofertę Warszawskiej 

Wiosny Kulturalnej. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem "Ekologia, morze i żagle". Była 

połączona z obchodami "Dnia Ziemi" na Polach Mokotowskich. We współczesnym świecie szanty 

to nie tylko beztroskie żeglowanie, muzyka i śpiew. To także problem ochrony środowiska 

naturalnego, szczególnie wód. Podczas imprezy przybliżyliśmy tą tematykę miłośnikom rekreacji w 

plenerze, na wodzie, obcowania z przyrodą. Od dwóch lat organizatorzy warszawskich szant 

odeszli od tradycyjnej konwencji muzycznej festiwalu. Szantom towarzyszy motyw przewodni, 

mający na celu popularyzację wiedzy na określony temat. Tym razem była to ekologia. Celem 

zadania była promocja odpowiedzialnego wypoczynku i rekreacji. Liczna publiczność dowiodła, że 

cel ten został zrealizowany. W dzisiejszym znaczeniu ekologia to już nie tylko nauka o 

organizmach i środowisku ich życia, ale także o sposobach zmniejszania szkodliwego wpływu ludzi 



na świat naturalny. Połączenie tych dwóch przedsięwzięć (Festiwalu i Dnia Ziemi) miało na celu 

przyciągnięcie jak największej liczby uczestników, dla których mieliśmy interesującą ofertę 

spędzenia wiosennej niedzieli. Impreza podzielona była na część konkursową i estradową. 

Konkursowa odbyła się w godzinach 11.00-13.00. Wzięli w niej udział muzycy prezentując po 

jednym utworze o ekologii wodnej. O zwycięstwo walczyły następujące zespoły: Klang, Stare 

Dzwony, Mechanicy Szanty, Orkiestra Dni Naszych, Passat,  Segars, Siostry Barbarossy, 

Spinakery, Zejman i Garkumpel a także soliści Ryszard Muzaj, Jerzy Porębski i Andrzej Korycki. 

Jury w tym roku stanowiła publiczność (głosowanie odbyło się na podstawie liczenia kuponów) i 

postanowiła nagrodzić grupę Segars. Oprócz nagrody publiczności restauracja „Róża Wiatrów” 

ufundowała nagrodę za najlepszy tekst szanty ekologicznej. Zwycięzcą również została grupa 

Segars a nagrodą były bębny konga. Odbyły się również liczne konkursy z wiedzy o ekologii dla 

publiczności (dzieci i dorosłych). Celem konkursów było poznanie znaczenia wody w życiu 

człowieka oraz zaprezentowanie prostych sposobów na ochronę wód. Publiczność chętnie włączyła 

się do odgadywania odpowiedzi na przeróżne pytania zadawane przez prowadzącego (m.in. jaką 

powierzchnię zajmują wody słodkie na Ziemi, co jest cięższe: lód czy woda itp.) Zwycięzcy jak co 

roku otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. W godzinach 17.00-21.00 miała miejsce 

widowiskowa część estradowa, kiedy zaprezentowały swoje osiągnięcia zespoły szantowe. Całość 

prowadził znawca szant i człowiek morza, legendarny Siurawa - Marek Szurawski. W imprezie 

wzięło udział ok. 3.000 osób, z czego szacujemy, że ¼ stanowiły dzieci i młodzież. Podczas 

imprezy wystąpiło 7 zespołów muzycznych oraz 3 wykonawców solo. Wykorzystano 2.000 szt. 

folderów, 300 szt. zaproszeń, 20.000 szt. ulotek, 2.000 szt. plakatów. Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego dofinansował imprezę w wysokości 10.000 zł. Biuro Kultury m. st. 

Warszawy wsparło imprezę kwotą 50.000 zł. Mamy nadzieję, że dzięki popularyzacji wiedzy o 

ekologii, choć częściowo uda się odbudować zniszczone ekosystemy - jednak, aby to nastąpiło, 

wszyscy powinniśmy brać w tym udział. Nie wolno nam ignorować problemu skażenia środowiska. 

Miarą powodzenia imprezy jest to, że publiczność doskonale bawiła się do późnego wieczoru. 

Świadczy to o potrzebie kontynuacji Festiwali Szantowych i urozmaicania ich formy.  

  

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł. 
 
I. Wartość aktywów obrotowych w tym środki pieniężne  

w kasie i na rachunku bankowym               -  26.506,83      
        

  
     
     II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł,   
          w tym przychodów określonych statutem. 
          W 2007 r. jednostka odnotowała następujące przychody : 



           - z tytułu składek członkowskich za 2006 r.                      -    180,00 
     - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 

 pożytku publicznego                                                      -  98.000,00 
          - przychody z tytułu 1% podatku                           - 811,29 
          - darowizny osób fizycznych i prawnych    - 50.340,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Razem 149.331,29 
 
       III.  Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i   
            niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.  
            W księgach rachunkowych jednostki przyjęto następujący układ kosztów : 
 
          1. Koszty realizacji zadań statutowych                                        

a) Warszawski Festiwal Szantowy     - 94.200,80 
b) Sekcja Tenisa Stołowego     - 41.650,40 
c) I Liga Tenisa Stołowego     - 13.049,00 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Razem 148.900,20  
  

          2. Koszty związane z utrzymaniem administracji                     -  3.613,92 
 
             
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności                      - (-) 3.183,33 

 

 
 

 
 


