
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
z działalności Stowarzyszenia „HALS” 
za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 

 
 
Nazwa i siedziba: 
Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury „HALS” 
ul. Okólnik 11 
00-368 Warszawa 
 
Zarząd Stowarzyszenia „HALS” działał w następującym składzie: 

1. Sławomir Adamkiewicz – Dyrektor Zarządu 
2. Jarosław Adamkiewicz – Dyrektor Finansowy 
3. Monika Zyskowska – 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 2006 r. zorganizowało następujące przedsięwzięcia: 

1) Sekcja Tenisa Stołowego w Dzielnicy Warszawa-Wawer I-XII.2006. 

2) Warszawa bliżej Wisły, czyli Gdzie jest Syrenka? – VIII edycja Warszawskiego Festiwalu 

Szantowego 21-23.IV.2006. 

3) Świąteczne zmagania w tenisie stołowym z mistrzyniami Polski 27-29.XII.2006. 

Organizacja Sekcji Tenisa Stołowego na terenie Dzielnicy Wawer miała na celu 

zapewnienie dzieciom głównie do 15 roku życia profesjonalnych treningów tenisa stołowego. 

Organizatorom udało się zrealizować cele i program. Zadanie jest kontynuowane i mamy nadzieję, 

że uda się prowadzić zajęcia w trybie ciągłym. Sekcja tenisa stołowego działa od marca 2005 w hali 

sportowej Gimnazjum nr 105.  Funkcjonują dwie grupy wiekowe bez podziału ze względu na płeć. 

Do czerwca zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki od 15.00 do 19.00.   W okresie wakacji 

praktycznie codziennie. A od września we wtorki i czwartki od 15.00 do 18.00. Już po wstępnym 

naborze okazało się, że zgłosiło się kilku wartościowych zawodników, co pozwoliło nam na 

zgłoszenie ich do rozgrywek V ligi Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 

Zawodnicy ci posiadają licencje i biorą udział w zawodach organizowanych w różnych miastach 

Polski. Uczestnikami sekcji tenisa stołowego są dzieci i młodzież z terenu dzielnicy Wawer. Z zajęć 

korzystało w 2006 roku 14 chłopców i dwie dziewczynki w przedziale wiekowym 9-12 lat, 10 



chłopców i dwie dziewczynki w przedziale 13-15 lat. Mamy też 10 zawodników licencjonowanych 

przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Nasz pomysł powstał dzięki współpracy z byłymi 

zawodnikami naszego kraju oraz władzami samorządowymi, które najlepiej orientują się, na jakie 

sporty jest zapotrzebowanie wśród dzieci i młodzieży. Wykorzystując tę wiedzę, udało nam się 

rozpropagować tenis stołowy wśród dzieci i młodzieży w naszym regionie. Nasza sekcja 

przybliżyła tę dyscyplinę sportu 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. Dużą satysfakcją dla organizatorów jest duża liczba chętnych do udziału w treningach. 

Sekcja tenisa stołowego została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu z Biura Sportu 

Turystyki i Wypoczynku m.st. Warszawy, Ministerstwu Sportu a także dzięki wsparciu 

rzeczowemu i organizacyjnemu Gimnazjum nr 105 oraz Szkoły Podstawowej nr 195 w Warszawie. 

Dotacja z BSTiW wynosiła 7.000,00. Wsparcie z Ministerstwa Sportu – 20.000,00. Pomoc 

rzeczowa polegała na udostępnieniu hali sportowej oraz sprzętu. 

 Kolejnym przedsięwzięciem była VIII edycja Warszawskiego Festiwalu Szantowego 

Impreza podzielona była na część piknikową i estradową. Piknikowa odbyła się na Cyplu 

Czerniakowskim oraz Polu Mokotowskim, estradowa w Amfiteatrze parku im. gen. Sowińskiego na 

Woli. Motywem przewodnim części piknikowej była animacja związana z poszukiwaniem Syrenki 

przez orszak Warsa złożony z żeglarzy, piratów oraz widzów. Patronami medialnymi Festiwalu 

były: TVP3 oraz Radio WAWA, które reklamowały imprezę już na dwa tygodnie przed jej 

rozpoczęciem. W tym czasie TVP3 wyemitowała spot reklamowy pod hasłem "gdzie jest Syrenka?" 

z wizerunkiem pustego cokołu. 01 kwietnia odbyła się konferencja prasowa dla dziennikarzy w 

Domu Restauracyjnym „Florian”. W dniach 8-9.04 oraz 18-19.04 zorganizowaliśmy orszak Warsa, 

chroniony przez piratów, który poszukiwał Syrenki na ulicach Śródmieścia Warszawy (Trakt 

Królewski, uczelnie wyższe). W ramach części piknikowej zorganizowane było miasteczko zabaw 

dla młodych piratów na Cyplu Czerniakowskim. Było to centrum zabaw i konkurencji dla dzieci i 

ich rodziców utrzymane w klimacie pirackim. Każda konkurencja miała swoje korzenie w pracy na 

statku, obowiązkach i umiejętnościach marynarzy np. przeciąganie liny, walka na bomie itp. Część 

estradowa to występy zespołów szantowych. Zadaniem uczestników było m.in. napisanie piosenki 

szantowej o Syrence. W ramach promocji młodych talentów zaprosiliśmy kilka mniej znanych 

zespołów, które nie posiadają dużego dorobku a naszym zdaniem zasługują na uwagę. Pierwszy 

dzień czyli piątek poświęcony był konkursowi na najładniejszą piosenkę o Syrence. Konkurs 

rozpoczął się o godz. 18.00 w Amfiteatrze parku im. gen. Sowińskiego. Poziom konkursu był tak 

wysoki, że jury nie było w stanie wyłonić jednego zwycięzcy i dlatego nie chcąc przekreślać szans 

na wygraną dla kilku zespołów, nie przyznało nagrody głównej. W efekcie jury przyznało 5 nagród 

pieniężnych dla zespołów: Atlantyda, Orkiestra Dni Naszych, Klang, Spinakery oraz dla Jerzego 



Porębskiego. Drugiego dnia impreza rozpoczęła się o godz.11.00 na Cyplu Czerniakowskim. Był to 

piknik rodzinny skierowany głównie do dzieci, które mogły bezpłatnie uczestniczyć w różnych 

atrakcjach. Został m.in. rozstawiony specjalny dmuchany statek piracki. Nie zabrakło również 

konkursów; przeciąganie liny, rzut kołem do celu, wyścigi w workach, zawody na bomie czy rzuty 

kamieniem do Wisły. Dla zwycięzców zorganizowaliśmy przewóz łodzią – holenderką po Porcie 

Czerniakowskim z przewodnikiem, który opowiadał historię Portu Czerniakowskiego. O godz. 

17.00 w Amfiteatrze na Woli miał miejsce „Bal u Warsa i Sawy”. Na scenie zaprezentowały się 

znakomite zespoły sceny szantowej. Oprócz tego zostały zorganizowane konkursy wiedzy rzeczy  i 

miejsc związanych z Syrenką i m.in. widzowie musieli odgadnąć ulicę Syreny, Teatr Syrena, Most 

Syreny czy też syrenę alarmową, samochód syrena. Trzeci dzień imprezy został połączony z 

obchodami Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim. Licznie przybyła publiczność nie zawiodła się.  O 

godz. 17.00 w amfiteatrze miały miejsce koncerty najlepszych solistów oraz laureaci konkursu na 

piosenkę o Syrence. Warto podkreślić, że takie przedsięwzięcie, koncert samych solistów 

szantowych został przeprowadzony w Polsce po raz pierwszy. Kulminacją tej części a jednocześnie 

zakończeniem Festiwalu był wieczorny pokaz sztucznych ogni do muzyki z filmu Matrix. 

 Świąteczne zmagania w tenisie stołowym z mistrzyniami Polski odbyły się w hali sportowej 

Gimnazjum nr 105. Impreza miała na celu rozpropagowanie wspaniałej dyscypliny sportu, jaką jest 

tenis stołowy. Pragnęliśmy zainteresować tę dyscypliną dziewczęta, dlatego postanowiliśmy 

pokazać sukcesy polskich zawodniczek. Celem było także podniesienie umiejętności zawodników 

uprawiających tę dyscyplinę sportu i z relacji uczestników wynika, że tak się stało. W imprezie 

wzięło udział ok. 100 osób w przedziale wiekowym 9-18 lat. Zadanie miało charakter 3 dniowego, 

profesjonalnego treningu w tenisie stołowym. Przedsięwzięcie kierowane było do dzieci ze szkół 

podstawowych, gimnazjów i młodzieży licealnej. Uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać, ale 

także ćwiczyć pod okiem zawodniczek polskiej reprezentacji kobiet. Każdy miał szansę uzyskać 

profesjonalne porady na temat swojej techniki gry, najczęściej popełnianych błędów. Jednego dnia 

były to wyłącznie indywidualne lekcje. Kolejny dzień miał charakter rozgrywek z atrakcyjnymi 

nagrodami. Na 5 serwów ze strony profesjonalistów – nagrody były za trzy odebrane przez 

uczestników. Za 2 odebrane serwy zaplanowaliśmy drobne upominki i za jeden, nagrody 

pocieszenia. Zaprosiliśmy drużynę zawodniczek z Nadarzyna, które zdobyły mistrzostwo Polski. 

Do najbardziej znanych należą m.in. Paulina Narkiewicz i Magdalena Szczerkowska. Nie zabrakło 

Dariusza Zwolińskiego – trenera polskiej reprezentacji kobiet, Piotra Witkowskiego – trenera 

naszych juniorek, była też okazja zagrać z mistrzem Polski w kategorii młodzików – 10 letnim 

Michałem Witkowskim. Obecny był również Adam Szatecki – znany trener, wielokrotny mistrz 

Polski w tenisie stołowym, który koordynował przedsięwzięcie. Zadanie wsparło finansowo 

Ministerstwo Sportu kwotą 21.911,00. 



 
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 2006 r. jednostka odnotowała następujące przychody : 
           - z tytułu składek członkowskich za 2006 r.                      -    585,00 

     - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 
 pożytku publicznego                                                      -  230.335,65 

          - przychody z tytułu 1% podatku                          - 1.056,58 
          - darowizny osób fizycznych i prawnych    - 2.140,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Razem 234.117,23 
 
       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     - 179.716,64 
b) Sekcja Tenisa Stołowego     - 27.786,44 
c) Informator Halinowa      - 1.847,00 
d) Informator Wawra      - 406,00 
e) Świąteczne Zmagania      - 22.747,27 
f) Pozostała działalność statutowa     - 5.200,00 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Razem 237.703,35  
  

          2. Koszty związane z utrzymaniem administracji                     -  14.522,47 
 
             
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności                      - (-) 18.693,39 

 

 
 
 


