Warszawa, 5.06.2017 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Stowarzyszenia
Towarzystwa Edukacyjno-Sportowego „Solvitur Ambulando”
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Nazwa i siedziba stowarzyszenia:
Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando”, 02-482 Warszawa, ul. Fasolowa
47B
Zarząd Stowarzyszenia:
Krzysztof Tadeusz Pajączek - Prezes Zarządu,
1.
Sławomir Żałobka - Wiceprezes,
2.
Arkadiusz Jarkiewicz – Wiceprezes, Skarbnik
3.
Jerzy Marian Walczak – Wiceprezes Zarządu, Sekretarz
4.
Dorota Maria Habich – Wiceprezes Zarządu.
5.
Komisja Rewizyjna:
1. Urszula Kulisiewicz,
2. Robert Bartold,
3. Wojciech Kutyła.
Liczba członków: 22
Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando” nie realizuje zadań publicznych i nie
dysponuje majątkiem publicznym, co skutkuje, że na podstawie art. 4a ustawy o działalności
pożytku publicznego nie jest zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.
Działalność stowarzyszenia w 2016 r. koncentrowała się przede wszystkim na realizacji
następujących celów stowarzyszenia:
I. Popularyzacja kultury fizycznej oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
W ramach tego obszaru Stowarzyszenie zorganizowało imprezy sportowe, zarówno dla
dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
II. Propagowanie rozwoju wybranych dyscyplin sportowych:
1) Szachy
a) Stowarzyszenie Solvitur Ambulando było jednym z organizatorów, obok
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Polskiego Związku Szachowego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej
Szkoły Administracji Publicznej, II Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w
szachach. Odbyły się one w dniach 9-10 grudnia 2016 r. W zmaganiach wzięło
udział łącznie 191 zawodników – 90 w szachach błyskawicznych i 101 w
szachach szybkich. Mistrzostwa odbywały się pod patronatem Prezesa Rady
Ministrów Pani Beaty Szydło. Salę na rozgrywki udostępniło Ministerstwo
Rozwoju. W tegorocznych zmaganiach wprowadzono kilka nowinek – do udziału
zaproszeni zostali pracownicy samorządowi, a także wzrosła liczba kategorii, w
których nagrodzeni zostali najlepsi szachiści. To przełożyło się na prawie
dwukrotny wzrost liczby uczestników względem pierwszej edycji. Turniej został
zgłoszony do Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Z regulaminem
turnieju, wynikami oraz szczegółową informacją na temat tej imprezy można się
zapoznać na oficjalnej stronie mistrzostw – www.mpap.pzszach.pl/. Relacja z
mistrzostw zostanie opublikowana w czasopiśmie szachowym Polskiego Związku
Szachowego „MAT”. Mistrzostwa zakończyły się dużym sukcesem
organizacyjnym i medialnym. Informacje o wydarzeniu znaleźć można było m.in.
w programach TVP Warszawa, na antenie RMF FM, czy na portalach organizacji
samorządów terytorialnych. Wymiar edukacyjno-sportowy tego działania
Stowarzyszenia miał bardzo szeroki zasięg. Wszelkie doniesienia medialne na
temat wydarzenia znaleźć można na oficjalnej stronie Mistrzostw –
http://mpap.pzszach.pl/media/
b) Stowarzyszenie zorganizowało w roku 2016 dwie symultany szachowe – 3 marca
z arcymistrzem Jackiem Gdańskim, a 11 października z Janem Krzysztofem
Dudą. W symultanie z Jackiem Gdańskim wzięło udział 21 szachistów. Spotkanie
uświetnili swą obecnością znakomicie goście, w tym Szef Służby Cywilnej Pan
Dobrosław Dowiat-Urbański, który jest także aktywnym szachistą. Galerię zdjęć z
wydarzenia można znaleźć pod tym linkiem. W symultanie z Janem Krzysztofem
Dudą, reprezentantem Polski na olimpiadę szachową w Baku w roku 2016, wzięło
udział 15 zawodników. Wśród uczestników pojawili się m.in. poseł na Sejm RP –
Zbigniew Gryglas, a także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Andrzej
Dera. Zmaganiom przypatrywał się m.in. Prezes Polskiego Związku Szachowego
– Tomasz Delega. Galerię zdjęć z wydarzenia znaleźć można pod tym linkiem.
2) Żeglarstwo
W dniach od 12 do 24 sierpnia 2016r. zorganizowany został rejs stażowy na pływach na
Morzu Północnym i Morzu Norweskim. Była to możliwość uzyskania ponad 100 godzin
stażu na jachcie powyżej 20 metrów, przy jednoczesnym odbyciu wymaganego stażu na
wodach pływowych – niezbędnych do uzyskania patentu kapitana jachtowego. Trasa:
Aberdeen – Peterhead – Kirkwall (Orkady) – Fair Isle – Lerwick (Szetlandy) – Bergen
(łącznie ok. 480Mm). Rejs odbywał się na jachcie s/y Gedania. W trakcie wyprawy
załogi doskonaliły umiejętności manewrowania jachtem. Członkowie załóg w chwilach
wolnych brali aktywny udział w kultywowaniu innych dyscyplin sportowych, takich jak
biegi, fitness, brydż czy szachy.
3) Sporty motoryzacyjne
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Pomorski Rajd – środowisko SAAB dla Kamila.
Stowarzyszenie uczestniczyło czynnie w rajdzie automobilowym i zbiórce publicznej na
rzecz Kamila, nastolatka z Pomorza dotkniętego porażeniem mózgowym. Warto
odnotować, że zbiórka przyniosła rezultaty znacznie przekraczające oczekiwania. Jedna z
załóg Solvitur zajęła miejsce na podium, a druga honorowo ukończyła rajd.
III.Propagowanie aktywnego stylu życia.
Stowarzyszenie zorganizowało dwie duże imprezy promujące taniec towarzyski:
a) VI Charytatywny Bal Ludzi Sukcesu – 22 stycznia 2016 r. w Hotelu Radisson Blu.
To cykliczne przedsięwzięcie służy propagowaniu aktywnego trybu życia oraz
zwiększaniu sprawności psychomotorycznej społeczeństwa i rozwoju tańca
towarzyskiego. W 2016 r. w imprezie tanecznej wzięło udział 149 osób;
b) Imprezę Andrzejkową.
W ramach promocji aktywnego stylu życia i popularyzacji tańca towarzyskiego w
dniu 25 listopada 2016 r. w Karczmie „U Dedka” w Warszawie została
zorganizowana Impreza Andrzejkowa dla 88 osób.
Wszystkie powyższe zadania, ze strony Stowarzyszenia, były finansowane w oparciu o wpłaty
uczestników przedsięwzięć oraz składki członkowskie.
Ponadto, w roku 2016 Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe “Solvitur Ambulando” zostało
partnerem w projekcie edukacyjnym wykonywanym w ramach ogólnopolskiej olimpiady
„Zwolnieni z Teorii”, która ma na celu redukowanie problemu społecznego wybranego przez
grupę projektową oraz nabycie doświadczenia w dziedzinie marketingu i prac grupowych.
Olimpiada jest przede wszystkim skierowana zarówno do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
jak i studentów. Dodatkowo po pomyślnie przeprowadzonym projekcie każdy z członków grupy
projektowej otrzymuje certyfikat „Project Management Principles”. Więcej informacji o samej
olimpiadzie można znaleźć na stronie http://zwolnienizteorii.pl/, natomiast informacje i szereg
działań grupy projektowej można zobaczyć odwiedzając ich na Facebooku
(https://www.facebook.com/Palenie-czy-na-pewno-wszystko-o-tymwiesz–146646289036880/?ref=hl), Snapchacie (palenie-zwolnieni z teorii) oraz Instagramie
(https://www.instagram.com/palenie_zwolnieni_z_teorii/).
Wydarzenia kulturalne
W ramach realizacji celów Stowarzyszenia służących promocji aktywnego trybu życia oraz
zwiększaniu dostępności do dóbr kultury zainicjowano szereg działań edukacyjnych i
kulturalnych.
4 marca 2016 r. Stowarzyszenie zorganizowało dla 18 osób wyjście do Teatru 6 Piętro na
wspólne obejrzenie sztuki Yasminy Rezy "Bóg mordu", na podstawie której Roman Polański
nakręcił znakomity film "Rzeź".
29 czerwca 2016 r. Solvitur Ambulando zorganizowało wspólne wyjście

do Teatru
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Powszechnego na spektakl o władzy i polityce "Juliusz Cezar" w reżyserii Barbary Wysockiej. Z
zaproszenia skorzystało 20 osób.
Zainspirowany mottem sezonu 2016/2017 Teatru Narodowego - "Opera łączy" zarząd Solvitur
Ambulando zdecydował o zakupie 10 biletów abonamentowych na spektakle operowe i baletowe
tego sezonu. W ramach abonamentu Stowarzyszenie otrzymało wydane przez Teatr Narodowy
piękne książki sezonu, które zostały rozdysponowane wśród najbardziej zaangażowanych
uczestników kulturalnej aktywności. Wybrano przedstawienia zarówno dla miłośników opery
jak i baletu, dla koneserów i amatorów.
W roku 2016 w ramach tego abonamentu członkowie i sympatycy Solvitur Ambulando
uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

28 października 2016 r. spędziliśmy wspólnie wieczór podziwiając „Burzę”, inspirowany
dziełem Szekspira balet w choreografii Krzysztofa Pastora, będący żywiołem wody, w którym
morze towarzyszy bohaterom sztuki i ilustruje ich los. Choreografia skupiona precyzyjnie na
fabule, taniec bardziej współczesny niż klasyczny, minimalistyczna scenografia uzupełniona
projekcjami, muzyka od tradycyjnej perskiej (bębny) po barokową - wszystko to złożyło sią na
poruszające wszystkich przedstawienie.
Z kolei 16 grudnia 2016 r. spotkaliśmy się w Operze Narodowej by poddać się urokowi
inscenizacji „Czarodziejskiego fletu" Mozarta, która powstała cztery lata temu w berlińskiej
Komische Oper i stała się europejską sensacją. Nie było wśród nas osoby, która nie byłaby
zafascynowana połączeniem opery i filmowej animacji, przenoszącej publiczność do niemego
kina.
Wydarzenia edukacyjno-historyczne
1. Polin

W dniu 12 czerwca grupa 23 członków i sympatyków Solvitur Ambulando zwiedzała
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Ta unikatowa placówka stworzona w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego ma ambicje przełamywać stereotypy kulturowe
głęboko osadzone w poglądach Polaków i Żydów. W trakcie ponad 3-godzinnego
zwiedzania uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z imponującą ekspozycją
obejmującą czasy od wczesnego średniowiecza, aż do współczesności.
2. Stare Powązki
W dniu 16 października grupa Członków i Sympatyków Towarzystwa miała okazję
zwiedzić Stare Powązki. Przewodnik opowiadał o historii cmentarza, jak też
poszczególnych zabytków, o historii wielu ludzi którzy spoczywają w tym miejscu – i
tych niezwykle zasłużonych dla naszego kraju, i tych o których być może nikt już poza
wytrawnymi varsavianistami nie pamięta, wreszcie o roli jaką cmentarz odgrywał w życiu
stolicy – tym codziennym i w chwilach szczególnych dla miasta.
3. Kazamaty UBP
Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w unikalnej wizycie
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w lochach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Uczestnicy wydarzenia
zapoznali się z przerażającymi wnętrzami, gdzie tuż po II wojnie światowej katowano
tysiące ludzi przeciwnych nowemu porządkowi. W wizycie i spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele aż trzech pokoleń Polaków – od 17 do 75 roku życia i dla każdego
znalazło się wiele interesujących wątków. Piwnice, które zwiedzali goście na przestrzeni
następnych dwóch lat staną się filią Muzeum Powstania Warszawskiego, co sprawia, że
także pod tym kątem było to wyjątkowe wydarzenie.

Podjęte inicjatywy służyły realizacji celów Stowarzyszenia: promowania zdrowego i aktywnego
stylu życia, podnoszenia sprawności psychomotorycznej społeczeństwa, kształtowaniu postaw
szlachetnej rywalizacji oraz popularyzacji następujących dyscyplin sportowych: biegów,
żeglarstwa, kajakarstwa, szachów, turystyki pieszej i tańca towarzyskiego. Aktywności te były
prowadzone niejednokrotnie w duchu szlachetnej sportowej rywalizacji, która przyczynia się do
kształtowania odpowiednich postaw i osobistego rozwoju oraz budowy motywacji do
propagowania tych wartości wśród społeczeństwa.
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