
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 
ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM 

JANA MATEJKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ZA okres 18.12.2017 do 
31.12.2018 r. 

  
  
  
1. Dane: 
  
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im Jana Matejki 
w Siemianowicach Śląskich 
zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie dnia 18 grudnia 2017 roku. 
NIP: 6431770125 
REGON: 369416039 
Adres: 
ul. Leśna 1 
41-100 Siemianowice Śląskie 
strona https://stowarzyszenie.mateja.edu.pl/ 
email: absolwenci@mateja.edu.pl 
 
  
2. Skład Zarządu w 2018 roku: 
  
Zarząd Stowarzyszenia składał się z: 
Kamil Paździor – prezes 
Kamil Kozioł - wiceprezes 
Beata Gałecka - wiceprezes 
  
3. Cele i zasady działania według regulaminu Stowarzyszenia z dnia 5.12.2017 r. 
  
1.              Cele Stowarzyszenia to: 
a.              działanie na rzecz integracji społeczności absolwentów, uczniów, emerytów, 
pracowników i przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach 
Śląskich (dalej: „II LO”); 
b.              współpraca ze środowiskiem lokalnym; 
c.              pomoc w realizacji działań i projektów edukacyjnych, inicjatywach 
wychowawczych i społecznych II LO; 
d.              pozyskiwanie sponsorów i ułatwianie nawiązywania kontaktów z instytucjami 
krajowymi i zagranicznymi; 
e.              kultywowanie tradycji oraz promocja osiągnięć II LO, jego uczniów i 
absolwentów; 
f.               wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów II LO; 
g.              pomoc pracownikom i absolwentom II LO znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. 



 
 
2.              Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a.              współpracę z organami II LO, władzami oświatowymi i lokalnymi; 
b.              organizowanie spotkań społeczności, inspirowanie działań i nawiązywanie 
współpracy z różnymi instytucjami; 
c.              gromadzenie archiwaliów i popularyzację dziejów II LO; 
d.              wsparcie dla realizacji projektów edukacyjnych i lokalnych inicjatyw społecznych; 
e.              gromadzenie środków wspierających działalność Stowarzyszenia i II LO; 
f.               Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia honorowe i nadawać je osobom 
fizycznym, osobom prawnym, instytucjom. 
  
  

5. Uchwały Zebrania  Stowarzyszenia w 2018 r. 
  
UCHWAŁA O ZAŁOŻENIU STOWARZYSZENIA 
UCHWAŁA O PRZYJĘCIU REGULAMINU STOWARZYSZENIA 
UCHWAŁA O WYBORZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 
  
6. Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II LO 
  
Liczba członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II LO  na dzień 31.12.2018 roku 
wynosiła 9 osób. 
  
7. W 2018 roku cele statutowe realizowane były w następujących obszarach: 
  
Organizacja obchodów Jubileuszu 60 lecia Liceum: 
– Uzupełnianie Archiwum Matei (folder na phobosie, skanowanie kronik, zbiórka zdjęć 
i archiwaliów, uzupełnienie historii szkoły, przygotowanie biogramów wybitnych 
absolwentów i Matejkowskich dynastii, przeprowadzenie i montaż wywiadów z 
absolwentami), 
– prowadzenie fanpage’u na Facebooku, na którym zarejestrowało się ponad 1000 osób, 
– przygotowanie graficznych materiałów promocyjnych (plakatów, fotomontaży, 
Newslettera, materiałów na FB i do Galerii Gesto przy ulicy Śląskiej) oraz listu do 
sponsorów i formularzy zgłoszeniowych na bal i zjazd, 
– pomoc w organizacji imprez, którym nadano wyjątkowy, jubileuszowy charakter: 
13.10.2017 – Otwarcie Boiska Sportowego, 30.10.2017 – Matejkowski Wieczór Poetycki w 
Willi Fitznera, w klubie „Sztygarka” koncert muzyczny zespołu Mateja Blues Band, Dzień 
Patrona w SCK na ul.Niepodległości (Stowarzyszenie przyznaje wyróżnienie dla najlepszego 
aktora), 
– udział w Mszy Św. w intencji społeczności szkolnej (12.04.2018), poprzedzonej 
zapaleniem zniczy na grobach zmarłych pracowników Liceum 



– pomoc w organizacji Uroczystej Gali w Parku Tradycji (12.04.2018), w trakcie której 
wręczono statuetki honorowego Matejkowicza, a sztandar szkoły odznaczono Złotą 
Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego (informacje o Jubileuszu II LO 
zrelacjonowano w lokalnych mediach, w tym w Aktualnościach TVP3), 
– współpraca w organizacji i przeprowadzeniu Zjazdu Absolwentów i Pracowników w 
budynku Liceum (14.04.2018) - ponad 250 uczestników z udziałem pani Wiceprezydent 
Miasta, 
– najważniejszą i najbardziej pracochłonną działalnością była organizacja i 
przeprowadzenie Balu Absolwentów w Marysinym Dworze (14.04.2018) - ponad 200 
uczestników z udziałem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie (współpraca sponsorska 
mBank), 
 
Szkolenia i spotkania: 

- udział przedstawiciela zarządu we wszystkich zebraniach prowadzonych przez 
pełnomocnik ds organizacji pozarządowych Urzędy Miasta Siemianowice Śląskie- 
Elżbietę Nieszporek, 

- udział wiceprezes Beaty Gałeckiej w szkoleniu ,, Księgowość w organizacjach 
pozarządowych”, 

- Konferencja medyczna PER MORTEM III w Hospicjum Cordis (12,13.05.2018r.) – 
uczestnictwo wraz z młodzieżą w wykładach związanych z socjologią, sztuką, 
psychologią, medycyną oraz mediami. Udział w psychologicznym warsztacie “Zbyt 
wrażliwi by obcować z cierpiącymi”. Konferencja zakończyła się otrzymaniem przez 
wolontariuszy certyfikatu (4 wolontariuszy), 

- „Młodzi z Pasją” (14.05.2018 r.) – uczestnictwo w spotkaniu, odbywającym się  
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowicach Śląskich, z absolwentką Betiną 

Füllbier. Betina opowiedziała o ratownictwie, górach, wolontariacie, muzyce i ich 
wspólnym mianowniku – harcerstwie i pokazała młodym ludziom, że w życiu można 
robić coś więcej, 

- Katowicka Gala -  Barwy Wolontariatu (18.12.2018 r.) – udział wolontariuszy w 
uroczystej gali zorganizowanej przez Centrum Wolontariatu Katowice, pod 
patronatem Prezydenta Miasta Katowic, 
 

Członkowie Stowarzyszenia brali udział i wspierali organizacyjnie następujące 
działania wolontariatu: 

- przygotowania sztabu XXVI Finału WOŚP (02.01.2018 r.) – organizacja pracy 
(puszki, banderole, serduszka, plakaty, identyfikatory, listy, zbiórka gadżetów, 
materiał filmowy i zdjęciowy), 

- Licytacja WOŚP (11.01.2018 r.) – organizacja, koordynacja i przeprowadzenie 
licytacji, przygotowanie gadżetów, 

- XXVI Finał WOŚP (14.01.2018r.) – działania sztabu, od wczesnych godzin 
porannych do drugiej w nocy koordynacja pracy sztabu i wolontariuszy, 
przygotowanie światełka do nieba, wspólnego grillowania, dbanie o bezpieczeństwo 



wolontariuszy, udział uczniów Gimnazjum nr 2, Gimnazjum 3, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siemianowicach Śląskich oraz absolwentów w sztabie 2LO, 

- IV Parkowe Hercklekoty (24.02.2018 r.) - pomoc przy organizacji biegu na 
siemianowickim Stawie Rzęsa (zabezpieczenie trasy, praca na mecie, obsługa 
depozytu), 

- Koordynacja akcji „Idzie zima, podaj łapę”(28.02.2018 r.) – przeprowadzenie zbiórki 
i dostarczenie potrzebnych rzeczy do schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

- Festiwal Charytatywny Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic Śląskich 
(03.06.2018 r.) – pomoc w organizacji festynu dla absolwentki Soni Wesolik. 
Organizacja i koordynacja festynu, przeprowadzenie gier i zabaw, pokazy ratownicze, 
malowanie twarzy, warsztaty balonowe, pokazy strażackie,  

- Dzień Dziecka na MDK Jordan (08.06.2018 r.) – pomoc w organizacji imprezy na 
MDK Jordan, przeprowadzenie siemianowickich szkół korowodem. Koordynacja 
działań podczas imprez, 

- Zakończenie roku szkolnego (22.06.18 r.) - przygotowanie podziękowań dla 
wolontariuszy, 

- 3 Siemianowicki Bieg Świetlików (23.06.18 r.)  - pomoc w organizacji wydarzenia 
biegowego w mieście wraz z MKTeam,  

- Projekt językowy MDK Jordan (09.07.18r. – 15.07.18 r.)  - udział wolontariuszy  
- w międzynarodowych warsztatach i pomoc w tłumaczeniu, 
- 100 Minut Aktywności na 100 lecie Odzyskania Niepodległości (17.09.2018 r.) – 

organizacja imprezy sportowej na Kompleksie Sportowym „Michał”, wraz z 
Stowarzyszeniem Mieszkańców Siemianowic, gry i zabawy, malowanie twarzy, 
konkursy oraz bicie rekordu na stepach, 

- Bieg Charytatywny dla Hospicjum Cordis (24.09.2018 r.) – organizacja biegu oraz 
imprez towarzyszących, 

- Akcja Hospicjum Cordis (01.10.2018 r.) – organizacja imprezy, praca podczas 
wydarzenia, 

- Szkolenie w Hospicjum Cordis „Chcieć to móc” (06.10.2018 r.), 
- Silesia Marathon (08.10.2018 r.) - udział wolontariuszy w organizacji biegu, 

zabezpieczenie trasy oraz obsługa punktów odżywczych, 
- IV Siemianowickie Nocne Marki (27.10.2018r.) – pomoc przy organizacji biegu na 

siemianowickim Stawie Rzęsa (zabezpieczenie trasy, praca na mecie, animacje dla 
dzieci, dokumentacja filmowa), 

- Organizacja pracy sztabu XXVII Finału WOŚP (26.10.2018r.) – przygotowywanie 
papierowej i elektronicznej dokumentacji sztabu 2LO, nabór wolontariuszy do akcji, 
Organizacja i koordynacja akcji „Idzie zima, podaj łapę” (27.11.2018 r.) – organizacja 
zbiórki rzeczy dla schroniska, 

- Paczka dla samotnych (01-20.12.2018 r.) – zbiórka słodyczy dla samotnych na 
imprezę – Sylwester dla samotnych,  

 
  



•         Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządził Artur Józefowski 
•         Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 sporządził prezes dr Kamil Paździor. 

  
  
8. Dotacje na realizację projektów i programów: 
  
Stowarzyszenie w 2018 nie otrzymało żadnej dotacji. 
  
9. Współpraca Stowarzyszenia: 

  
Stowarzyszenie w 2018 r współpracowało z: Dyrekcją, Radą Pedagogiczna, Radą Uczniów i 
Radą Rodziców II LO im. J. Matejki w Siemianowicach Śl., Urzędem Miasta w 
Siemianowicach Śl., mBankiem, biurem rachunkowym JÓZEFOWSKI ARTUR PPHU 
"DARART", instytucjami kultury (SCK, Park Tradycji, MDK Jordan w Siemianowicach Śl.), 
fundacjami i stowarzyszeniami (MK Team, Hospicjum Cordis, Stowarzyszeniem 
Mieszkańców Siemianowic) 
  
  
  
  
  
  
  
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum 
Ogólnokształcącego im Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich 

  
Prezes 

 
dr  Kamil Paździor 

  
  
  
  
  
 
Siemianowice Śląskie, 24.03.2019 r. 
 
  
 


