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Kielce to piękne, tętniące życiem miasto, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.  Gabrysia
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Miasto może niezbyt wielkie, ale przez to najlepsze, bo  moje. Kamil
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KIELCE, MOJE MIASTO – RYSUNKI

Prace do kalendarza powstały w różnym czasie. Łączy je jedno: wszystkie wykonali uczniowie Liceum Stefana Żeromskiego 
w Kielcach i wszystkie są poświęcone naszemu miastu. Wśród autorów prac znaleźli się absolwenci, często uznani już artyści, 
studenci i uczniowie. Prace najmłodszych autorów powstały w szkole i podczas warsztatów ,,Moje Kielce". Przeprowadziłam je 
w siedzibie Muzeum Narodowego, w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach jesienią 2017 roku. Warsztatom 
patronowało Muzeum Narodowe i szkoła rysunku ,,Atelier-Purski”. Prace zostały wykonane technikami: rysunek węglem, 
ołówkiem, kredkami, rysunek lawowany, akwarela. Są różnorodne i osobiste. Pokazują miejsca szczególnie bliskie ich autorom. 
Bliskie również mnie, rodowitej kielczance, zakochanej w swoim mieście i w Liceum im. Stefana Żeromskiego. 

Katarzyna Niewęgłowska, nauczyciel I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach w latach 1989-2017

Liceum Ogólnokształcące, noszące od roku szkolnego 1933/1934 imię swojego wybitnego ucznia, Stefana Żeromskiego, 
wybudowane zostało z fundacji biskupa krakowskiego Konstantego Felicjana Szaniawskiego w latach 1724-1727. To najstarsza 
istniejąca nieprzerwanie szkoła w Kielcach i jedna z najstarszych w kraju. W 1957 r. została szkołą koedukacyjną, w 1962 
zyskała nowoczesną na owe lata siedzibę przy ul. Ściegiennego. Dawny budynek zajęło Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego 
i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.
Najnowsze dzieje szkoły, to nie tylko świadomość tradycji, pamięć o poprzednikach, poznawanie osoby i dzieła patrona Stefana 
Żeromskiego, ale także starania, aby godnie to dziedzictwo kontynuować, czyniąc szkołę jednocześnie nowoczesną. Nadal 
prezentowany jest, istniejący przez prawie trzy stulecia, wysoki poziom edukacji. Kładzie się duży nacisk na działalność 
naukową, rozwijanie zainteresowań, a to owocuje zdobywaniem laurów w konkursach, olimpiadach, projektach edukacyjnych 
w kraju i za granicą. Ruch kabaretowy, teatralny, muzyczny, plastyczny, sportowy, aktywność charytatywna to także mocna 
strona tej szkoły. Trudno wymienić wszystkich absolwentów, których nazwiska są obecnie powszechnie znane. Grono jest 
szerokie – od naukowców, polityków, literatów i dziennikarzy po artystów – malarzy, aktorów, muzyków, �lmowców. Na jej 
kartach zapisali się, poza Stefanem Żeromskim, także ks. Piotr Ściegienny działacz niepodległościowy i społeczny, Walery 
Przyborowski pisarz, powstaniec styczniowy, podobnie Adolf Dygasiński i Bolesław Prus, Zygmunt Wasilewski literat i polityk, 
błogosławiony abp Jan Cieplak teolog, Bolesław Markowski i Edward Taylor ekonomiści, Edmund Biernacki lekarz, Sławoj 
Felicjan Składkowski, lekarz, polityk, generał, Zygmunt Czubiński botanik, Edmund Massalski regionalista, Wacław Różański 
metalurg, Marian Sołtysiak dowódca partyzancki, Gustaw Herling-Grudziński pisarz, Paweł Pierściński fotogra�k. Wielu 
absolwentów po ukończeniu studiów wraca do szkoły i zostaje w niej nauczycielami. Wielu wraca do miasta i tu próbuje się 
realizować. Inni wspierają miasto i szkołę z oddali. Bycie „żeromszczakiem” to dla środowiska nieprzerwanie powód do dumy.

Barbara Kozubska, absolwentka, nauczyciel I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach w latach 1990-2003
Adam Massalski, profesor, historyk, wykładowca UJK, absolwent I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, pierwszy prezes Stowarzyszenia 

Absolwentów Szkoły „Żeromszczacy”

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” jest 
organizacją społeczną, �nansowaną wyłącznie ze składek członkowskich, dotacji celowych i darowizn. Wszyscy członkowie 
wybieralnych władz pracują społecznie z potrzeby serca. Organizacja istnieje od jubileuszowego zjazdu w 1995 roku. Zrzesza 
absolwentów, którym Szkoła nadal nie jest obojętna i którzy czują się ze sobą związani. Działalność obejmuje samopomoc 
koleżeńską, utrzymywanie środowiskowych więzi, zachowanie pamięci o profesorach i kolegach, gromadzenie wiedzy 
o absolwentach i ich dokonaniach, a także dbanie o tradycję i dobre imię Szkoły czy wspieranie jej w funkcjonowaniu. 
Darowizny umożliwiają fundowanie uczniom stypendiów: naukowych, socjalnych i językowych. Składki i dotacje 
organizowanie zjazdów, spotkań koleżeńskich, przygotowywanie tematycznych i okolicznościowych wystaw, wydawanie 
publikacji. 
Kalendarz „Kielce, moje miasto” jest kolejnym, po ubiegłorocznym, przejawem takiej aktywności. Rysunki zostały opatrzone 
krótkimi przemyśleniami uczniów klas od pierwszej do trzeciej. Wydany w ważnym dla środowiska żeromszczaków roku 
mierzonym rytmem szkolnym, przywołuje 290 lat od pierwszego szkolnego dzwonka, 85 od przyjęcia za patrona Stefana 
Żeromskiego i 55 lat funkcjonowania w obecnym budynku, niegdyś nowoczesnym, dzisiaj wymagającym poważnej 
modernizacji. Zamieszczone rysunki i re�eksje autorów – absolwentów i uczniów Szkoły – dowodzą silnej uczuciowej więzi 
z miastem oraz nieustającej nadziei na wzajemność. 

Magdalena Helis-Rzepka, absolwentka i nauczyciel I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, 
prezes Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły „Żeromszczacy” w latach 2011-2017

Redakcja kalendarza: Magdalena Helis-Rzepka, polonistka, członek Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły „Żeromszczacy”
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Wydawca, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”, dziękuje 
Natalii Łakomskiej, kierownikowi Działu Edukacji Muzeum Narodowego za patronat nad warsztatami, Michałowi Purskiemu 
z ,,Atelier-Purski" za ich współprowadzenie, a Małgorzacie Górzyńskiej z I LO im. S. Żeromskiego za życzliwość. Za pomoc 
w wydaniu kalendarza dziękuje absolwentom: Krzysztofowi Chmielarskiemu, (Drukarnia Cyfrowa Inga), Łukaszowi Szałasowi 
(DSU Centrum Biznesu) oraz Marcinowi Anackiemu (Kawiarnia Familijna Kawka Zabawka).
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