Sprawozdanie z pracy Zarządu i Stowarzyszenia w roku 2012 w
Podobnie jak w roku ubiegłym pracę Zarządu cechuje zespołowość. Większość podejmowanych
i wykonywanych zadań realizujemy komunikując się między posiedzeniami drogą mailową ,
telefonicznie i kontaktując osobiście.
Pracę w zarządzie z powodów osobistych zawiesiła we wrześniu 2012 r. kol. Iwona Duda, prowadząca
magazyn Stowarzyszenia..Zaprosiliśmy więc do współpracy koleżankę Małgorzatę Sobieraj
(absolwentkę, członka stowarzyszenia i nauczyciela szkoły), która przejęła obowiązek prowadzenia
magazynu.
W minionym roku zarząd podejmował i realizował zadania:
dotyczące życia absolwentów i Stowarzyszenia; spraw Szkoły; zadania organizacyjno-administracyjne
oraz wynikające z faktu obecności naszej organizacji w przestrzeni publicznej.
Działalność ta przedstawiała się następująco:
1.
Życie koleżeńskie
obejmowało dwie wycieczki turystyczno-krajoznawcze. W maju miała miejsce wycieczka
samochodowo-piesza na Chełmową Górę z przewodnikiem pracownikiem naukowym Świętokrzyskiego
Parku Narodowego dr. Lechem Buchholzem ( przygotowana przez kol. Piotra Szafranica) na trasie:
Grzegorzewice-Nowa Słupia-Skała –Chełmowa Góra. W czerwcu kol. Jacek Jopowicz poprowadził
szlakiem wokół Chęcin uwzględniając panoramę na Gorę Rzepkę, zwiedzanie jaskini „Piekło”, wejście
na Górę Zelejową 12-tokilometrową wycieczkę pieszą.
Odbyły się też spotkania koleżeńskie: przywitanie nowego roku koncertem noworocznym, w Cafe
Parkowa, na którym wystąpili muzycy-uczniowie szkoły, a które przerodziło się następnie w biesiadę
koleżeńską. Taki sposób witania kolejnego roku przyjęliśmy i w bieżącym styczniu. Tym razem
spotkanie miało miejsce w kawiarni Pałacu Tomasza Zielińskiego.
2 września odbyły się” Stefanki”, spotkanie pod pomnikiem Żeromskiego i kontynuowane w kieleckiej
kawiarni - zgodnie z postulatem zgłoszonym na Walnym Zebraniu w roku ubiegłym ( uczestniczyło 10
osób).W Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego również we wrześniu zorganizowaliśmy promocję
6 numeru almanachu „Żeromszczak” prowadzoną przez uczniów szkoły, połączoną z prezentacją
monografii szkoły i spotkaniem z jej autorami. Tę część prowadził redaktor monografii dr. Marek
Maciągowski.
Do ważnych wydarzeń w życiu Stowarzyszenia zaliczyć trzeba udział w marcu 2012 r. w XXVIII
Targach Edukacyjnych i prezentację wydawnictw Stowarzyszenia w konkursie Edukacja
2012.Przyznano nam Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za Monografię Szkoły. Puchar
odebrał autor I tomu Adam Massalski i prezes Stowarzyszenia ( czyli ja) w czasie gali w Exbudzie.
W listopadzie( 1 i 2) tradycyjnie uczestniczyliśmy wraz z uczniami szkoły w kweście na Cmentarzu
Starym ; odwiedzaliśmy mogiły nauczycieli i naszych kolegów. Złożone zostały kwiaty pod
pamiątkowymi tablicami przed oboma budynkami szkoły. Zaangażowanych było 18 absolwentów i 21
uczniów.( Bardzo Państwu jeszcze raz tą drogą dziękuję za zaangażowanie). Szkole przekazane zostały
przygotowane przez kol. (wiceprezesa) Tomasza Rutczyńskiego plany cmentarzy do porządkowania
mogił. Plany udostępniliśmy również na naszej stronie internetowej. Stowarzyszeniu Dziedzictwa
Narodowego przekazaliśmy listownie postulaty kierowane do kwestujących absolwentów,
a dotyczące upowszechniania informacji o odnawianych nagrobkach. Skierowaliśmy też list do liceum
im. S. Żeromskiego w Warszawie z propozycją otoczenia wspólną opieką grobu naszego patrona.
Nawiązaliśmy współpracę z przewodnikiem świętokrzyskim p. Marią Spławą-Neyman w sprawie
odszukania na kieleckim cmentarzu mogił nauczycieli z czasów Dygasińskiego, Żeromskiego i okresu
międzywojennego. Odbyłam z p. Marią obejście cmentarza, Stowarzyszenie otrzymało też od niej
ciekawe materiały m.in. dotyczące biologa Kazimierza Kaznowskiego i matematyka Stanisława
Szaumana.
Po raz pierwszy – z inicjatywy kol.Tomasza Rutczyńskiego zorganizowaliśmy1 listopada w kościele
pw. Świętej Trójcy Mszę św. w intencji Żeromszczaków. Odprawiało ją 5 księży absolwentów ( kazanie

powiedział ks. Julisłw Łukomski , maturzysta z 1951 roku, celebrował mszę absolwent z 1976 r.ks.
profesor Jarosław Jagiełło), w liturgii uczestniczyło 5-oro absolwentów i uczeń szkoły czytający wiersz
Herberta „Przyjaciele odchodzą”). Zdecydowaliśmy o kontynuowaniu tej inicjatywy. Mszę św.
planujemy w tym roku na 2. listopada.
W grudniu rozsyłaliśmy życzenia świąteczno-noworoczne. Kształt świątecznej kartki to w tym roku
dzieło kol. kol. Joli Stefańskiej -Amerek i DanutyJaroszyńskiej - Ziach.
2.

Udział w życiu Szkoły obejmował uroczystość zakończenia nauki w klasach trzecich.

Wręczono przyznane przez Zarząd stypendia im. Ireny Znojkiewicz fundowane przez absolwenta
Macieja Znojkiewicza ( trzy stypendia dla: Macieja Liguzińskiego- finalisty Olimpiady J. Łacińskiego,
finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; autora miniatur dramatycznych wystawianych przez
szkolny teatr Kotłownia; Karola Jakóbczyka zdobywcy wielu nagród i wyróżnień w miejskich
i ogólnopolskich przeglądach teatralnych i kabaretowych m. in. w Ogólnopolskim Konkursie
Szekspirowskim w j. angielskim, aktora i reżysera Teatru Kotłownia, członka kieleckiego kabaretu
„Bruzda”; dla Marcina Stefańca piłkarza ręcznego, zawodnika ViVe Targów Kielce, reprezentanta
województwa świętokrzyskiego, kapitana drużyny a jednocześnie 6-krotnego mistrza okręgu
świętokrzyskiego w tańcach latynoamerykańskich);wręczyliśmy też srebrne maski za działania
artystyczne , członkom Teatru Kotlovnia i grupy szekspirowskiej, a nagrody książkowe-monografię
szkoły- olimpijczykom. Dokanali tego kol. kol. autorka 2. tomu monografii prof. Hanna Wójcik-Łagan,
która opatrzyła monografię imiennymi dedykacjami , kol. Tomasz Gondek i prezes M.Helis-Rzepka.
Do wyróżnień dołączone były zaprojektowane i wykonane przez kol. Danutę Jaroszyńską -Ziach
dyplomy. Wszyscy abiturienci otrzymali od nas księgę pamiątkową, dzięki kol. Jerzemu Danielowi
i Jarosłowowi Pawłowoiczowi ze zaktualizowanymi do ich rocznika listami absolwentów.
Po raz kolejny zebraliśmy od abiturientów informacje w formie ankiet- tzw. „Pytanie do i od starszego
kolegi” o ich postrzeganiu szkoły; informowaliśmy również tą drogą o istnieniu Stowarzyszenia
i możliwości późniejszej współpracy.
Laureat Olimpiady Biologicznej Hubert Majcherski otrzymał stypendium ufundowane przez członków
zarządu i komisji rewizyjnej w wysokości 1000 zł, jako pomoc przy wyjeździe na Międzynarodową
OlimpiadęBiologiczną w Singapoure. Przypomnę, że pomysłodawcą tej formy motywowania uczniów
jest kol. Jolanta Stefańska-Amerek.
W marcu został wśród uczniów szkoły ogłoszony kolejny konkurs literacki, który trwał do czerwca.
Do jury konkursu zarząd zaprosił absolwentkę ,artystkę Halinę Stawowy, wykładowcę UJK.
Podsumowujący konkurs almanach wzbogacony o rys historyczny szkoły pióra absolwentki Ewy
Rudawskiej i tekst informacyjny o Stowarzyszeniu (całość w moim opracowaniu) wydaliśmy we
wrześniu br. Wszyscy pierwszoklasiści w liczbie 250 otrzymali almanach za symboliczną złotówkę,
wpłaconą przez Radę Rodziców.
W październiku pamiętaliśmy tradycyjnie o święcie Nauczyciela przekazując uczącym pedagogom
życzenia z jabłuszkową niespodzianką.
Kol. Danuta Ziach i Alicja Bojarowicz udzielały pomocy dyrektorowi w pertraktacjach z SANEPID-em
dotyczących problemów budowlanych szkoły.
3. Na oficjalne kontakty i działania Stowarzyszenia złożyły się w roku ubiegłym:
udział w Wigilii Wybranieckich kol. Marty Podgórskiej, w tym roku kol. Elżbiety Wesołowskiej
i Magdy Helis-Rzepki; udział kol Tomasza Rutczyńskiego w spotkaniu artystyczno-koleżeńskim w
klubie „Uroczysko” roczników z lat 60, zorganizowanym przez kol. Andrzeja Barwickiego;
współorganizowanie dnia Żeromskiego dla grupy rodzin polskich ze Wschodu( tu zaangażowni byli
kol. Andrzej Dąbrowski i kol.Krystyna Nowakowska z ramienia Centrum Edukacyjnego Szklany Dom
w Ciekotach).
Absolwent Piotr Rzepka reprezentował Stowarzyszenie w uroczystościach zorganizowanych w Gąbinie
z okazji 50 rocznicy śmierci absolwenta- premiera F.S. Składkowskiego.

Kol. T.Rutczyński i ja nawiązaliśmy kontakt z prof. Stanisławem Cieślińskim z Wydziału Biologii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i pozyskali materiały dotyczące botaników-nauczyciela szkoły
prof. Kazimierza Kaznowskiego i absolwenta prof. Zygmunta Czubińskiego. Oboje reprezentowaliśmy
też Stowarzyszenie na spotkaniu wigilijnym rocznika matury 1971, z którym systematycznie zacieśniamy
sympatyczne więzi.
Informacje w mediach o naszych poczynaniach ukazują się dzięki współpracy z zarządem kol. Magdy
Smożewskiej-Wójcikiewicz ( radio) i redaktor Lidii Cichockiej ( Echo dnia).
4.Pozostałe działania organizacyjno- administracyjne i korespondencja :
Złożyły się nań:
wysłanie listu gratulacyjnego do Barbary Wachowicz po otrzymaniu przez nią nagrody Episkopatu Totus
w kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury za propagowanie patriotyzmu ( dziękuję za czujność kol.
Jackowi Jopowiczowi); przekazanie Państwu prośby o pomoc w formie przeznaczenia 1% podatku w
rozliczeniu rocznym na leczenie syna dotkniętej przez los absolwentki z 2005 r. Judyty Piórczyk;
rejestracja i zamieszczenie na stronie internetowej statutu; wysłanie druków rozliczenia podaków PIT
i CIT. Stałą korespondencję drogą elektroniczną i listową prowadzi z Państwem w naszym imieniu
kol. Piotr Szafraniec.
W polu naszej uwagi są nadal przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia kolportażu wydawnictw- m.in.
przez sprzedaż przez Internet ( księgarnie; allegro), pomoc Szkole w jej bieżących problemach,
gromadzenie materiałów wspomnieniowych i anegdotycznych.
Uwaga na koniec:
Zauważamy pewną ewolucję sposobu postrzegania nas jako organizacji. Znaczenia nabiera obecność w
przestrzeni wirtualnej oraz komunikowanie się za pośrednictwem witryny internetowej tak z członkami
Stowarzyszenia, absolwentami mieszkającymi poza Kielcami, a często i poza krajem jak i instytucjami
państwowymi i społecznymi, a także osobami fizycznymi zainteresowanymi jakimś aspektem naszej
działalności. Wydaje nam się, że środek ciężkości życia Stowarzyszenia pomału przenosi się z
kontaktów w świecie realnym , kontaktów twarzą w twarz w przestrzeń korespondencyjną i wirtualną.
Nie unieważnia to oczywiście tradycyjnych form życia koleżeńskiego i organizacyjnego. Są to jednak
nowe wyzwania, które stają przed Stowarzyszeniem i które powinniśmy przemyśleć. Trzeba zauważyć ,
że Stowarzyszenie traktowane jest jako organizacja reprezentująca większość ( jeśli nie całość )
środowiska absolwenckiego. Nasze inicjatywy mają też charakter otwarty i kierowane są do ogółu
absolwentów, a często i osób niezwiązanych ze szkolą. ( np. wycieczki, spotkania towarzyskie,
inicjatywy wydawnicze), dlatego naszym zdaniem rozwój elektronicznej formy funkcjonowania jest
kolejnym istotnym i koniecznym etapem rozwoju naszej organizacji.
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