Luty 2016 roku

List do społeczności „Marcinka” 2016
Drodzy wszyscy „ My z „Marcinka” ” !
Brawo My! chciałoby się powiedzieć za popularną reklamą telewizyjną. Brawo „ My z
„Marcinka” ”. Co pozwala nam na wznoszenie takiego okrzyku? Chociażby to, że
przetrwaliśmy kolejny rok, że działamy, że nam się jeszcze chce i że ciągle możemy
powiedzieć o sobie My! Rok 2015 - kolejny etap działalności Stowarzyszenia zamknięty.
Czekają nas już kolejne. Metą będzie 100 – lecie Naszej Szkoły - to główny cel. Wydaje
się być jeszcze odległy, delikatnie zarysowany na horyzoncie, ale czas biegnie bardzo szybko.
A więc cóż nam pozostaje – Robić swoje i jeszcze coś więcej! ... i do przodu!
Teraz pozwólcie na kilka słów sprawozdania z roku przeszłego, 26 roku naszej działalności.
Prace Stowarzyszenia obejmowały trzy obszary:
1. Integracja społeczności „Marcinka”.
2. Wspieranie Szkoły w jej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
3. Zachowanie pamięci o dokonaniach wychowanków, ich wkładzie w rozwój nauki,
kultury i gospodarki.
Zorganizowaliśmy kolejne spotkanie opłatkowe naszej społeczności w kościele oo.
Dominikanów. Dlaczego tam? Inicjatorem tych spotkań był o. Stanisław – Marian Dobecki (
matura 1933), dominikanin (1914 – 2004), człowiek wielce zasłużony, zawsze pogodny, z
pasją łączenia ludzi. Mszę w intencji nauczycieli, wychowanków i uczniów odprawił w drugą
niedzielę stycznia o. Stanisław Tasiemski ( mat. 1969) dominikanin z Krakowa. Po mszy w
salce akademickiej śpiewaliśmy kolędy wspólnie z Chórem Absolwentów, który również
swoim śpiewem ozdobił mszę. Rozmawialiśmy przy kawie i pysznych pączkach. Głównym
organizatorem spotkania był Tadeusz Tomaszewski ( mat. 1978), a pomagali m. in.
Krzysztof i Estera Lipiakowie, Robert Drobnik, Marek Barałkiewicz za co jesteśmy im
bardzo wdzięczni..
Chór Absolwentów „Marcinka” pod dyr. prof. dr. hab. Antoniego Grochowalskiego
rozpoczął próby w marcu. Profesor pracował w naszej szkole w latach
. Chór pod jego
batutą stał wówczas na niezwykle wysokim poziomie i trwale zapisał się w naszej pamięci.
Nabór do chóru trwa. Próby odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19,30 w naszej
ięknej auli. Zapraszamy! Skontaktuj się w tej sprawie z Krzysią Stawczyk –Guzek: tel.
505 091 769; k.guzek@10g.pl
W galerii Hotelu Kolegiackiego zorganizowaliśmy w dniach 27.02 – 21.03. 2015 r wystawę
malarstwa p. prof. Lidii Cieślińskiej – Rataj, która od roku 1990 wprowadza naszą
młodzież w fascynujący świat sztuki. Wychowała ponad 30 finalistów i laureatów Olimpiady

Historii Sztuki. Od wielu lat zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez Panią Profesor są
opłacane przez Stowarzyszenie i cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Wystawę
zorganizowali Adriana Podmostko – Kłos ( mat.1997) oraz Tadeusz Mazurczak ( mat.
1969). Jesteśmy ogromnie wdzięczni właścicielce Hotelu Kolegiackiego Karinie Tifenbach
– Augustyniak ( mat. 1978) za udostępnienie przepięknych podziemi Hotelu, gdzie mieści
się galeria. Dzięki Karinie możemy spotykać się w każdy drugi czwartek miesiąca od g. 16,00
przy kawiarnianym stoliku Hotelu Kolegiackiego.
Wspieraliśmy finansowo i organizacyjnie działania nauczycieli i uczniów: Szkolny Festiwal
Matematyczny, Festiwal Teatrów Szkolnych, Festiwal Filmów Młodzieżowych -18.
Udzielaliśmy również zapomóg uczniom wytypowanym przez zespół pedagogów.
Zorganizowaliśmy kolejne spotkanie roczników jubileuszowych. W tym roku spotkały się,
jak zawsze w drugą sobotę maja, roczniki: 1950, 55, 60, 65, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005,
2010. Po mszy w kościele pw. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej odprawionej przez
ks kanonika Mariana Maciołkę ( mat. 1952) absolwenci odwiedzili Szkołę, witali się po latach
w kawiarenkach prowadzonych przez młodzież, zwiedzali sale, w których uczyli się przed 60,
55,50, …. laty. Wieczorem zaś biesiadowali ( niektórzy do rana) w wynajętych lokalach.
W celu usprawnienia organizacji spotkań roczników jubileuszowych Bogusław Kasprzak (
mat. 1961) oraz Zbigniew Lesicki (mat. 1961) opracowali spis roczników wg klas.
Wsparliśmy finansowo organizatorów XLIX Rajdu do Dąbrówki Ludomskiej, gdzie w 1846
roku zmarł Karol Marcinkowski. W rajdzie, który odbywa się zawsze w ostatnią sobotę
września, uczestniczyła też grupa absolwentów. W tym roku po raz 50-ty będziemy
pielgrzymowali do miejsca, gdzie 170 lat temu zakończył swoje pracowite życie nasz
Patron. Uczcijmy godnie te rocznice spotykając się 24 września 2016 roku w Dąbrówce
Ludomskiej. Przybądźcie pieszo, rowerami, konno, samochodami… Apelujemy szczególnie
do uczestników Obozów Młodzieżowych w Nieszawce. To my w 1966 roku
zapoczątkowaliśmy tę piękną tradycję.
Wręczyliśmy dyplomy Honorowych Członków Stowarzyszenia przyznane przez Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia Pani dyrektor „Marcinka” Alinie Chojnackiej, Zbyszkowi
Krugerowi pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia oraz prof. Wiesławowi Koronowskiemu
i jego asystentowi dr. Jarosławowi Boguckiemu artystom – rzeźbiarzom, który są
twórcami pomnika Karola Marcinkowskiego oraz tablic pamiątkowych poświęconym
wybitnemu żołnierzowi – poecie Stefanowi Andrzejowi Borsukiewiczowi ( mat. 1938) i
Stanisławowi Kasznicy ( mat. 1927) ostatniemu dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych
zamordowanemu w 1948 roku.
Nawiązaliśmy kontakty i wręczyliśmy również listy gratulacyjne posłom na Sejm
Rzeczypospolitej obecnej kadencji: Tadeuszowi Dziubie (mat. 1966), Bartłomiejowi
Wróblewskiemu ( mat. 1994), Markowi Rucińskiemu ( mat. 1971) oraz Pawłowi
Szałamasze ( mat. 1987)

Nasze działania uzyskują piękne wsparcie grona nauczycieli oraz p. dyrektor Aliny
Chojnackiej. Dziękujemy Jej za to, że jesteśmy zapraszani i możemy uczestniczyć we
wszystkich ważnych wydarzeniach szkolnych. Dzięki Pani Dyrektor Alinie Chojnackiej
Szkoła jest zawsze dla nas otwarta i jest to ciągle nasza Szkoła.
Co dalej?

Zbliża się setna rocznica urodzin naszego „Marcinka”.
Zostały nam już tylko 3 lata i będziemy mieli niepowtarzalną okazję i zasługę i zaszczyt.
wprowadzenia Szkoły w nowe stulecie. Jak uczcić godnie to ważne wydarzenie? Co
zrobić, aby pozostał po nim trwały ślad?
Zapraszamy do debaty na ten temat na naszej stronie internetowej www.marcinek.net oraz
na spotkaniach w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18,00
Napiszmy i opublikujmy Wielką księgę wspomnień !
Odnajdźmy ślady, jakie zostawili nasi wychowankowie w literaturze, muzyce, sztukach
plastycznych oraz w nauce, polityce i gospodarce. Wspomnijmy nauczycieli, których
zachowaliśmy we wdzięcznej pamięci. Przedstawmy naszych niezwykłych szkolnych
przyjaciół. Zachowajmy od zapomnienia radosne i dramatyczne przeżycia, zdarzenia, które
rzeźbiły naszą osobowość. Przedstawmy obraz Szkoły, jaki został wykreowany w
świadomości naszej społeczności. Niech w tej księdze zostanie zawarta historia uczelni
widziana oczami jej wychowanków.
Uroczystości stulecia „Marcinka” odbędą się 18, 19, 20 maja 2019 roku. Będzie to
święto całej naszej społeczności. Apelujemy, by roczniki, które będą się spotykały w
poprzedzających uroczystość latach, zaplanowały spotkanie w 2019 roku oraz zdecydowały,
jaki będzie ich wkład w to wielkie wydarzenie .
Apelujemy również o kontynuację serii monografii roczników pod tytułem My z
„Marcinka”.
Wszystkie
działania Stowarzyszenia wymagają nakładów finansowych. Jesteśmy
niewymownie wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy swoimi darowiznami wspierają
naszą działalność. Środki, jakimi dysponujemy, są jednak skromne. Apelujemy szczególnie
do osób, które deklarowały stałe opłaty członkowskie o wywiązanie się z obietnic. W
ostatnich czterech latach na konto Stowarzyszenia darowizny przekazało 75 osób.
Szczególnie wdzięczni jesteśmy 12 koleżankom i kolegom, którzy w odpowiedzi na nasz apel
zlecili swoim bankom przekazywanie comiesięcznie stałych kwot (od 10 do 150 złotych).
Pozwala nam to lepiej planować wydatki, co jest szczególnie ważne w przypadku funduszu
stypendialnego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesłaliśmy tej grupie naszych
dobrodziejów serdeczne życzenia oraz nowe krawaty „Marcinka”.

Prosimy organizatorów spotkań jubileuszowych o ustanowienie stałej kwoty
kosztów organizacyjnych (np. 20zł od osoby w zamian za okolicznościowy identyfikator)
i przekazanie pieniędzy na konto Stowarzyszenia. Ponawiamy więc apel:

Jeżeli Twoja Szkoła jest w Twojej biografii jasnym miejscem, jeżeli
znalazłeś tam przyjaciół i cel w życiu, wesprzyj działania Stowarzyszenia
Wychowanków „Marcinka” chociaż raz na miesiąc drobną kwotą, chociaż raz
w roku, chociaż raz na pięć lat. Twój dar będzie służył dobrej sprawie.
Zarząd Stowarzyszenia wybrany na Walnym Zgromadzeniu 27 listopada 2014 roku
Gerard Sowiński „Barnaba” – prezes;
Robert Drobnik – wiceprezes; Krzysztof Lipiak - wiceprezes; Teresa Krokowicz –
skarbnik;
Włodzimierz Wójcicki- sekretarz;
Członkowie Zarządu: Marek Barałkiewicz, Katarzyna Bekasiak,
Krokowicz, Zbigniew Lesicki, Tadeusz Tomaszewski, Zbyszek Wybicki

Krzysztof

