
 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku 2013. 

W kolejnym, ostatnim roku trwania  kadencji, zarząd działał w składzie: Magdalena Helis –Rzepka-prezes, Tomasz 

Rutczyoski- wiceprezes, odpowiedzialny za  sprawy pamięci (wykazy i plany cmentarzy, listopadowa Msza Św.), 

Jolanta Stefaoska-Amerek-  skarbnik i autorka wszelkich okolicznościowych tekstów, Piotr Szafraniec – sekretarz,  

prowadził z Paostwem korespondencję  i  współredagował ze mną  stronę internetową ,  Danuta Jaroszyoska-Ziach- 

członek, autorka wszystkich okolicznościowych druków, plastyk zarządu, Jarosław Pawłowicz – członek, wnoszący do 

prac zarządu  rozwagę i konkret. W zastępstwie kol. Iwony Dudy współpracowała z nami  w relacjach ze szkołą  kol. 

Małgorzata Sobieraj . Kontynuowaliśmy w tym roku zespołowy sposób działania. Poza zebraniami zarządu, 

korzystaliśmy z elektronicznych dróg komunikowania się i podejmowania decyzji. 

Relacja z pracy zarządu: 

I. Działania na rzecz młodszych kolegów czyli udział w życiu Szkoły  

Podobnie jak w latach poprzednich po konsultacjach z gronem pedagogicznym i rekomendacjach wychowawców 

rozdzielone zostały  stypendia: 

1. Dla uczniów z pasją  im. Ireny Znojkiewicz, ustanowione i fundowane przez kol. Macieja  Znojkiewicza .   

- W roku szkolnym 2012/2013 wyróżnieni zostali : Katarzyna Czoch  oraz Paweł Jaworski za osiągnięcia w dziedzinie 

biologicznej  i  artystycznej  a także  Grzegorz Chlewicki  za wszechstronnośd  i osiągnięcia w humanistyce, muzyce i 

sporcie. 

- W  roku szkolnym 2013/ 2014  27 kwietnia br na uroczystości zakooczenia nauki przez uczniów klas trzecich 

stypendia otrzymają:  

- Po raz kolejny Paweł Jaworski  ( kl. 3) finalista Olimpiady o Zdrowiu  oraz uczestnik rozgrywających  się w koocu 

kwietnia finałów Olimpiady Biologicznej 

- Grzegorz Bandura ( kl.2) , tancerz, zdobywca pierwszych  miejsc solo, w duecie i z mini formacją w czasie  Otwartych 

Mistrzostw  Polski Disco Danns; trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy Salsa Dance It! oraz trzeciego miejsca 

solo w Krajowych Mistrzostwach Disco Dans Szczecin; 

- Igor Szafarczyk ( kl.1) pływak  , zdobywca  m. in. w kategorii Open ( od lat 15 ) trzecich miejsc w Zimowych 

Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego w Pływaniu na dystansie 200 m stylem grzbietowym;  stylem klasycznym; w 

sztafecie 4x200 stylem dowolnym oraz  drugiego miejsca w sztafecie 4x100m; uczestnik  Zimowych Mistrzostw Polski 

Juniorów 2014 i Mitingu Pływackiego  w Mielcu w czasie obchodów Święta Niepodległości 

-Karolina Sorys ( kl.2) łuczniczka, zawodniczka klubu Stella, mistrzyni okręgu juniorow młodszych, zdobywczyni 

brązowego medalu w Ogolnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

-  Stypendium  przyznane  grupie  teatralnej, działającej w szkole pozwoliło pokazad w lutym i kwietniu efekt pracy 

grupy na scenie KCK „Za żelazną kurtyną” . 

2. Przyznawane po raz trzeci w naszej kadencji , od roku 2011, zainicjowane przez kol. Jolantę Stefaoską – 

Amerek , stypendium niekonwencjonalne, fundowane przez członków Zarządu  i Komisji Rewizyjnej za działalnośd 

społeczną, niezwykłośd i oryginalnośd wręczane  1 września w obecności uczniów klas pierwszych otrzymała Klaudia 

Jędrocha –człowiek-orkiestra -jak scharakteryzował  uczennicę jej wychowawca.  Klaudia w  roku ubiegłym 

zorganizowała w szkole akcję charytatywną na rzecz chłopca chorego na białaczkę, taoczy breakedance, interesuje się 

teatrem, uczestniczy w grupie rekonstrukcyjnej IV Pułku Piechoty, gra w piłkę nożną i koszykówkę, a przy tym jest 

pogodna, koleżeoska i na dodatek wszystkie swoje pasje umie pogodzid z nauką. 

Jeśli  nowe władze stowarzyszenia utrzymają  to stypendium  rekomendujemy do niego działające razem dwie 

uczennice klasy drugiej : Izabelę Grzegorczyk i Sylwię Maciejewską . Rozwijają w szkole działania charytatywne 

organizując pomoc dla kolegów  i osób chorych. Przeprowadziły kilka akcji „smakołyk” organizując wypiek ciast i 

zbiórkę pieniędzy ; aukcję ciast w czasie koncertu mikołajkowego w szkole na rzecz dzieci z domu dziecka; włączyły 

się od Ogólnopolskiego programu „Mam haka na raka” organizując  wiele akcji propagujących badania profilaktyczne  

m. in. marsz przez ul. Sienkiewicza z udziałem Klubu Amazonek, spotkania informacyjne np. w Krajnie, Radio Kielce, 

TVP Kielce, założyły tematyczną stronę na facebooku. Potrafią znaleźd sojuszników wśród władz i sponsorów i robią 

to z  przekonaniem i pasją. 



3. Od czerwca 2013 r. Stowarzyszenie wypłaca stypendium „ dla tych co mają pod górkę”, czyli stypendium 

socjalne fundowane przez trzy siostry, absolwentki liceum, córki zmarłej w kwietniu ub. roku anglistki prof. Marii 

Lewickiej, wnuczki  matematyka, również nauczyciela liceum  Antoniego Skuchy- Anna, Joanna i Magdalena. 

Stypendium nosi imię prof. Marii Lewickiej i jest wypłacane przez nas w ciągu  roku szkolnego w miesięcznych ratach. 

4. Abiturientów szkoły  pożegnał  w kwietniu 2013 r. w naszym imieniu , życząc im w dalszej drodze 

intelektualnej niepokory  kol. Jurek Szczepaoski, współautor trzeciego tomu monografii- „Słownika biograficznego 

wybitnych nauczycieli i wychowanków”. Monografiami szkoły obdarowaliśmy olimpijczyków, a  koledzy z 

maturalnego rocznika 1971 na czele z kol. Agą Shmeidel  pamiątkową monetą- „żeromem” szkolnych artystów.  

5. Tego dnia miał też miejsce happening, który zainicjował i poprowadził kol. Ryszard Ostachowski, sprawca 

incydentu sprzed lat czyli z 1971 roku. Wtedy odkręcona została z drzwi sali na drugim piętrze szkoły tabliczka z 

nazwą klasy. Po latach w bardziej trwałej, kamiennej formie powróciła na ścianę właściwej sali. W wydarzeniu wzięli 

udział oprócz sprawcy *-ro absolwentów ( kol. i koledzy Andrzej Domoo, Anna Hudyka, Agnieszka Schmeidel, 

Jarosław Pierzak, Andrzej Rybak,  Tomasza Rutczyoski, Magda Smożewska i Magda Helis)  a także uczniowie, dyrekcja 

i nauczyciele .Reportaż z przebiegu akcji wyemitowało Radio Kielce. 

6. W listopadzie z inicjatywy kol. Andrzeja Barwickiego uczniowie dwóch klas geograficznych  mogli rozmawiad o 

kometach na zajęciach poprowadzonych przez gimnazjalistę, astronoma-amatora, Mikołaja Sabata.  

7. Pamiętaliśmy w minionym roku również o uczących nauczycielach- w dniu ich święta kol. Tomasz Rutczyoski 

wręczył pedagogom wraz z laurką ułożoną przez kol. Jolę Amerek czerwone goździki- kwiaty, które właśnie  odzyskały 

urok . 

8. Włączyliśmy się do prowadzonej w szkole akcji „Świąteczna paczka dla polskich kombatantów na kresach” 

przekazując dary,  do zakupu których z darowizną włączyła się kol. Jola Amerek. 

9. W lutym zaangażowaliśmy się w pomoc uczennicy klasy 3, u której zdiagnozowano guza mózgu. 

Stowarzyszenie po uzyskaniu stosownych dokumentów przyjęło na siebie obsługę zbiórki publicznej na ten cel. 

Prowadzimy ją do lipca, zaczęliśmy w lutym w trakcie występu teatralnego uczniów w KCK. 

 

                  Działania skierowana  do absolwentów- życie koleżeoskie 

 

1. Rok rozpoczęliśmy spotkaniem i koncertem noworocznym 2013  w Pałacyku Zielioskiego  a zakooczyli  

spotkaniem i koncertem noworocznym 2014 w Willi Hueta. Na pierwszym wystąpił z mini recitalem gitarzysta, 

najmłodszy absolwent  Jakub Pyczek, na drugim  pianista, kolejny najmłodszy absolwent Grzegorz Chlweicki, i  gośd 

specjalny wieczoru ,zaproszona przez kolegów z rocznika 1971 absolwentka licem im. S. Żeromskiego w Jeleniej 

Górze piosenkarka Anna Hamela, która przy akompaniamencie syna kol. Agnieszki Schmeidel ,Macieja , dała koncert 

piosenek francuskich. Spotkanie uświetniła wystawa obrazów kol. Danuty Świat. Organizacją wydarzenia kierował ze 

mną kol. Andrzej Domoo. Relację Magdy Smożewskiej wyemitowało Radio Kielce. ( W roku ub. spotkało się grono 25 

osób, w tym prawie 60-u) 

2. W czerwcu odbyliśmy w 11 osobowym składzie wycieczkę pieszą po rezerwacie  Białe Ługi próbując pod 

przewodnictwem kol. leśnika Andrzeja Zagnieoskiego zobaczyd owocującą wełniankę. 

3. Imieniny Patrona, Stefanki obchodziliśmy 31 sierpnia w Szklanym Domu” w Ciekotach, gdzie reprezentował 

nas  Tomasz Rutczyoski  przekazując od Stowarzyszenia dar-  zaproszenie dla  Stefana Rutczyoskiego na uroczystośd 

odsłonięcia w roku 1932 na gmachu szkoły  tablicy upamiętniającej fakt nauki S. Żeromskiego oraz 2 września w 

gronie  10-ciorga absolwentów  pod pomnikiem przed szkołą i następnie tradycyjnie już  w Pałacyku Zielioskiego. 

4. We wrześniu chętni z naszego grona mogli zobaczyd w kinie „Moskwa” filmy Konrada Łęckiego, w których 

występowali uczniowie szkoły. Stowarzyszenie dysponowało zaproszeniami na pokaz dzięki uprzejmości kol. Zbyszka 

Kowalskiego. 

5. W październiku w osłupienie wprawiła nas propozycja zmiany patrona kieleckiego teatru. Odpowiedzieliśmy 

na prośbę Urzędu Marszałkowskiego i po wewnętrznej wymianie opinii, w której drogą elektroniczną i telefoniczną 

wzięli  udział absolwenci   z Kielc, z kraju  ( od Krakowa, Warszawy, Torunia po Poznao, Jelenią Górę i Białą Podlaską) i 

z zagranicy ( z Moskwy i Montrealu). W ciągu dwóch dni  zebraliśmy 25 głosów. Wszystkie były zgodne-Teatr nie 

powinien zmieniad patrona. Takie stanowisko zaprezentowałam w czasie debaty w Teatrze i w liście skierowanym do 

Urzędu Marszałkowskiego. Poparli je nauczyciele i uczniowie szkoły. Treśd listu znajdziecie Paostwo na stronie 

stowarzyszenia. Zainteresowanie naszym udziałem w dyskusji  okazała pisarka, honorowy członek Stowarzyszenia  



Barbara Wachowicz. Przesłałam jej naszą i uczniowską opinię i podziękowałam w imieniu Stowarzyszenia za jej 

zdecydowane stanowisko w sprawie. 

6. W październiku obchodziliśmy benefis Zdzisława Antolskiego, kolegi pisarza, 60-latka. Z tej okazji wydaliśmy 

tom jego nowych opowiadao „ Furtka w czasie” z posłowiem prof. Anny Kurskiej, ilustrowany przez kol. Danusię 

Jaroszyoską- Ziach . Wieczór promocyjny, na którym wystąpili m. in. artyści absolwenci: Leszek Osterczy, Piotr 

Frankowicz i najmłodsi:  Joanna Pietrzyk, Jakub Pyczek, Ewa Pietrzyk  oraz  aktor Mirosław Bielioski zgromadził  

bardzo liczne grono gości. Wśród których  znalazła się wychowawczyni Zdzisława prof. Urszula Przeździk i prof. Jerzy 

Zaremba. Promocji towarzyszyła wystawa rysunków-ilustracji do książki Danuśki Ziach. Wydarzenie odnotowane na 

łamach „Echa dnia” sfinansowane zostało głównie ze środków pozyskanych w konkursie rozpisanym przez Urząd 

Marszałkowski, sam Teatr użyczył nam gościny po koleżeosku.   

7. Tradycyjnie już 1 listopada zapaliliśmy znicze i złożyli kwiaty w miejscach pamięci o naszych nauczycielach i 

kolegach, uczestniczyliśmy też z uczniami w kweście na Cmentarzu Starym ( 10-oro absolwentów: K. Degener, D. 

Świat, M. Sobieraj, W. Stajura, Tomasz i Aleksander Durlejowie, A. Barwicki, A. Dąbrowski, Beata Sikorska, W. 

Rutczyoski i J. Stefaoska-Amerek i 9-oro uczniów) oraz mszy św. w kościele pod wezwaniem Trójcy Św. odprawionej 

przez  kolegów absolwentów  w intencji tych, którzy szkołę tworzyli i o nią dbali. Przed kościołem przywołaliśmy kilka 

postaci na małej planszowej wystawie. W tym  roku  msza św. została zamówiona również na 2 listopada na godz. 

18.00.  

8. Silną grupą w składzie : Małgorzata Banasik, Ola Gruszewska, Jacek Jopowicz i ja uczestniczyliśmy z inicjatywy 

Jacka w imieninach Biruty organizowanych przy źródełku w parku przez Krzysztofa Krogulca z witryny „Ciekawe  

Kielce”. Zapraszamy Paostwa  w  tym roku 24 listopada pod źródełko na kolejne imieniny. Wydarzenie jest ciekawe.  

9. W lutym i kwietniu, dwukrotnie dzięki  pomocy Stowarzyszenia uczniowie biorący udział w warsztatach 

teatralnych mogli pokazad efekt swojej pracy na profesjonalnej scenie w KCK , korzystając z 2 scen obrotowych, 

świateł i muzyki skomponowanej i zrealizowanej w trakcie pokazu przez absolwenta Dariusza Makaruka. Z młodzieżą 

pracował aktor Grzegorz Artman. Inicjatywę wsparli finansowo absolwenci : Maciej Znojkiewicz, Ryszard Grzyb, 

Marek Jach i  Michał Szczukiewicz oraz instytucjonalnie finansowo Dom Kultury „Zameczek” 

10. Spotkania koleżeoskie, wystawy, korespondencja: 

     W marcu 2013 r. reprezentowałam Stowarzyszenie w czasie  Jubileuszowego spotkania  (70 lecia)  kol. Macieja 

Zarębskiego; w czerwcu br. rocznik matury 1968 obchodził swoje 45 lecie matury-koledzy  otrzymali w upominku od 

Stowarzyszenia księgi pamiątkowe.  

- Nasza wystawa „Z kart historii”  była prezentowana trzykrotnie: na Politechnice Świętokrzyskiej w klubie 

studenckim Energis, w szkole we wrześniu 2013 r. i przed siedzibą Biblioteki Pedagogicznej.  

-Złożyliśmy gratulacje kol. Hannie Wójcik-Łagan, po otrzymaniu przez koleżankę  z rąk Prezydenta RP tytułu 

profesorskiego. Podziękowania od kol. Profesor przekazuję teraz Paostwu. 

-Elektronicznie i listownie, w sytuacji, kiedy nie przekazaliście Paostwo adresu mailowego, składaliśmy Paostwu 

życzenia świąteczno-noworoczne i  przekazywali zawiadomienia o walnych zebraniach. 

11. Uczestniczyliśmy w ostatnich pożegnaniach  nauczycieli:  Marii Lewickiej, Jerzego Wożniaka, Marii Bełz, i 

Elżbiety German. Z zadowoleniem odnotowujemy,  że delegacja szkoły-nauczycieli i uczniów zaczyna  byd  obecna na 

tych uroczystościach. 

Informacje o pożegnaniach kolegów  i rocznicowych uroczystościach zamieszczamy na naszej stronie. 

12.   Zmodernizowaliśmy witrynę internetową, stworzyli nowe działy tematyczne umożliwiające różnorodny 

kontakt z absolwentami np. z inicjatywy Jacka Jopowicza  stworzyliśmy zakładkę: „W obiektywie absolwentów”   na 

której zamieszczali fotografie kol. Paweł Pierścioski; Jacek Stypuła, Jacek Jopowicz, Andrzej Domoo, Maciej 

Znojkiewicz, Tomek Rutczyoski, Piotr Szafraniec. Inne działy  to przykładowo np. „Historia i Działalnośd 

Stowarzyszenia” ; „Dokumnety”, „Stypendia”, „Spotkania”, „Wycieczki.”, „Odeszli od nas”  z mapami cmentarzy i 

informacjami o mogiłach nauczycieli  czy dział „Napisali do nas”- korespondencja z absolwentami lub „ Absolwenci” 

informująca o wydarzeniach związanych z absolwentami itp.  

13. Współpracujemy  jak w latach poprzednich z mediami: Radiem Kielce z Magdą Smożewską i Ryszardem 

Koziejem; Echem dnia z Lidią Cichocką i Telewizją Polską z Markiem Mikosem.  

 

Pragnę  podziękowad  serdecznie  kol. i kol. z Zarządu za wspólną pracę, często wymagającą  wręcz rabowania czasu 

prywatnego; dziękuję członkom Komisji Rewizyjnej za współpracę i troskę; członkom Sądu koleżeoskiego; Kapituły;  



przew. Kapituły Krzysztofowi Degenerowi za finansowe wsparcie działao i wszystkim z Paostwa, z którymi mogłam 

współpracowad w minionej kadencji.  

 

 

 

Stałe  i podjęte  inicjatywy: 

1. Proponujemy Stowarzyszeniu, aby organizowane przez nas od stycznia 2012 r. koncerty 

noworoczne z występem uczniów-młodych muzyków- na stałe wpisały się w kalendarz 

absolwenckich wydarzeń, podobnie jak obchodzone 2 września imieniny Stefana, uczestnictwo w 

listopadowej kweście; zapalanie zniczy 1 listopada i uroczysta msza św. w kościele seminaryjnym 

pod wezwaniem Trójcy Świętej w intencji wszystkich naszych poprzedników, a także wycieczki 

krajoznawczy piesze i może autokarowe.  

2. Liczymy, że uporządkowany w czasie trwania obecnej kadencji stan prawno-organizacyjny, 

określone regulaminami  reguły pracy wszystkich ciał stowarzyszenia, powołana  kapituła władna 

przyznawać ustanowione wyróżnienia : złotą odznakę stowarzyszenia i tytuł honorowego członka 

sprawdzą się w praktyce.  

3. Inicjatywy dotyczące obchodów 150 rocznicy urodzin S. Żeromskiego w  roku 2014:  

część funduszy pozyskana już została  w konkursach Urzędu Marszałkowskiego ( trwały w styczniu i lutym 

br); Mamy pomysł na 2 wydawnictwa:  

almanach literacki Żeromszczak  publikujący wyniki konkursu przeprowadzonego wśród uczniów  na komiks 

dotyczący wybranego wątku powieści S. Żeromskiego.  

Przypominam, że i w naszej kadencji mamy podobne doświadczenia:  we wrześniu 2012 roku w Muzeum Lat 

Szkolnych Stefana Żeromskiego zaprezentowaliśmy szósty numer, almanachu literackiego „Żeromszczak”, 

efekt konkursu literackiego przeprowadzonego wśród uczniów Szkoły, prezentujący też ich wysiłek 

translatorski i ilustracyjny. Wyróżnieni autorzy mieli okazję skonfrontować się z czytelnikami. Wtedy też 

odbyła się prezentacja monografii Szkoły i spotkanie z jej autorami; natomiast w styczniu 2011 r 

organizowaliśmy z Woj. Biblioteką Publiczną wystawę malarstwa kol.  Jerzego Czuraja. 

Szczegóły drugiej inicjatywy (” Koledzy szkolni Żeromskiego”)  przedstawi kol. Jerzy Daniel. 

4. Do przemyślenia są przypadające  na rok 2015: 90 rocznica śmierci Patrona ; 20 lat Stowarzyszenia;  

5 lat po zjeździe 

 

5. Poważne wyzwania-zabezpieczenie środków finansowych na działalność. 

 

Stałe obciążenia stowarzyszenia: 

1600zł  księgowa ( pełna księgowość) 

  100 zł. utrzymanie strony na serwerze T. Brzozowskiego 

  120 zł Koszt domeny home.pl;  

Oraz wydatki zmieniające się:  

Wkład własny do projektów marszałkowskich 

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego 

Wydatki na kwiaty i znicze 

Opłaty pocztowe-korespondencja świąteczna i przed walnymi zebraniami 

Ewentualne druki -np. wizytówki stowarzyszenia 

                                                                                                                      Magdalena Helis-Rzepka 

 

 

 


