Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSO
w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2013

Rok 2013 to drugi rok działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSO w
Bystrzycy Kłodzkiej, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym we
Wrocławiu 29 marca 2012 r. pod numerem KRS 0000416445.
Liczba

członków

Stowarzyszenia

do

dnia

31

grudnia

2013

to

101

osób.

Władze Stowarzyszenia to:
Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

1. Prezes – Ewa Karkocha

1. Przewodnicz. – Justyna Gajewska-Grelak

2. Wiceprezes – Waldemar Jacuk

2. Członkowie -

3. Sekretarz – Ewa Magierowska

3.

Dorota Sip-Podlewska

4. Skarbnik – Łukasz Puchalski

4.

Agnieszka Synowiec

Sylwia Pierzchała - Ryznar

5.Członkowie– Maria Włosowicz
6.

Renata Hanek

7.

Dorota Warzocha

8.

Jarosław Zygmanowski

9.

Krystyna Magierowska-Kasza

Działalność Stowarzyszenia opiera się o pracę społeczną członków przy pomocy środków
finansowych pochodzących ze składek członkowskich, dotacji i darowizn.
Cele stowarzyszenia:

1. wspieranie systemu dydaktyczno-wychowawczego, w odniesieniu do uczniów,
nauczycieli i absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, w skład
którego

wchodzi

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich i Gimnazjum nr 1 im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, zwanego w dalszej części Statutu Szkołą,
2. inicjowanie, organizowanie i popieranie różnych form doskonalenia i dokształcania
uczniów,

nauczycieli

i absolwentów,
3. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i
społecznych członków Stowarzyszenia,
4. popularyzacja wiedzy o Szkole, jej zadaniach i celach działania,
5. popularyzacja wiedzy o patronach Szkoły,
6. wspieranie uczniów w trudnej sytuacji życiowej, uczniów niepełnosprawnych oraz - z
rodzin niewydolnych wychowawczo,
7. wspieranie utalentowanych uczniów poprzez fundowanie stypendiów, finansowanie
udziału w seminariach, obozach naukowych itd.,
8. wspieranie programów szkolnych, udziału uczniów w międzynarodowej wymianie
młodzieży w ramach procesu integracji europejskiej,
9. aktywizowanie i integrowanie środowiska absolwentów wokół Szkoły na rzecz jej
wszechstronnego rozwoju,
10. wspieranie finansowe Szkoły, także z wykorzystaniem funduszy krajowych i Unii
Europejskiej – w rozwoju jakościowym Szkoły, w powiększaniu i modernizacji bazy szkolnej,
11. kreowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z uroczystościami Szkoły i z
Patronem,
12. budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły i promowanie jej uczniów, nauczycieli,
absolwentów i sympatyków,

13. dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej
uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków.
14. Wspomaganie działalności Kameralnego Chóru Nauczycielskiego działającego przy ZSO
w Bystrzycy Kłodzkiej.

Rok 2013 to czas realizacji następujących zadań:
1. W formie uchwały ustalono wysokość rocznej składki – 15 PLN, jest ona na bieżąco
pobierana.
2. Logo Stowarzyszenia. W obecnej chwili logo stanowi logo Gimnazjum nr 1 oraz I
Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej.

3. Założenie strony internetowej Stowarzyszenia.
Zrealizowane zostały następujące cele:
aktywizowanie i integrowanie środowiska absolwentów wokół Szkoły na rzecz jej
wszechstronnego rozwoju, wspomaganie działalności Kameralnego Chóru Nauczycielskiego
działającego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej.
Wiceprezes Stowarzyszenia założył stronę Stowarzyszenia:
www.stowarzyszeniezso.bystrzyca.eu (oraz skrzynkę pocztową:
stowarzyszeniezso@bystrzyca.eu), gdzie na bieżąco umieszcza informacje o działalności
Stowarzyszenia oraz komunikaty i zaproszenia na imprezy: „Koncert pod Herbami”,
„Bal u absolwentów”, o „Monografii ZSO”, o renowacji sztandaru szkoły.
Ze strony internetowej można pobrać deklaracje członkowskie podany jest także nr konta

Stowarzyszenia.
Strona internetowa prowadzona jest nieodpłatnie przez wiceprezesa stowarzyszenia.
4 Pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia. Działające od marca 2012 r.
Stowarzyszenie do końca 2013 r. liczyło 101 członków, zgodnie z wypełnionymi
deklaracjami.
5. Monitorowanie wpływu składek członkowskich - na bieżąco skarbnik, p. Ł.Puchalski.
6. Śledzenie informacji na temat regulacji prawnych dot. stowarzyszeń, dokonywały na
bieżąco prezes Stowarzyszenia oraz księgowa, p. Agnieszki Gaweł.
7. Pozyskiwanie środków na realizację zadań stowarzyszenia:
„Bajlando” projekt realizowany przez grupę humanistów z klasy III B LO ze środków
FLMŚ - przyznano 2350 PLN
Projekt trwa do 2014 roku. W 2013 wydano z projektu 2105zł
Program miał na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o
charakterze dora wspólnego. W projekcie wzieło udział 20 uczniów z LO i 20 z SNS oraz 5
wykładowców. Program podniósł kompetencje społeczne młodzieży z LO w Bystrzycy
Kłodzkiej.
„Małe ojczyzny – z kogo jesteśmy dumni” – 65.000 PLN. Projekt naukowo-badawczy:
polsko-rosyjska wymiana młodzieży– dofinansowany przez Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.
Dotacja umożliwiła zorganizowanie wymiany. Dzięki niej mogliśmy uroczyście ustawić znaki
upamiętniające zesłanych Polaków, a także ofiary represji politycznych obywateli ZSRR. Z
drugiej strony uczestnicy z Rosji mogli uczcić pamięć swoich rodaków – deportowanych do
pracy, więźniów obozów koncentracyjnych i żołnierzy. Dało to możliwość młodzieży z Polski
i z Rosji wspólnego zebrania informacji o podobnej historii swoich regionów i
przedyskutowania zagadnienia podobieństw i różnic w ich postrzeganiu. Również cel
poznawczy i społeczny – zaznajomienie się z kulturą drugiego kraju, integracja młodzieży
został osiągnięty.

Efekty naukowe:


sporządzenie dokumentacji trzech dawnych osiedli specjalnych (Nianda, Jarenga,
Słobodczikowo), oraz ,cmentarza w Witiunino, a także sporządzenie metryk
eksponatów dla Wirtualnego Muzeum Gułagu; ze względu na nieprzejezdną drogę
planowany pobyt w os. Pantyj i zebranie w nim dokumentacji nie zostały
zrealizowane.



zgromadzenie informacji o lokalnych bohaterach, postaciach ważnych dla obu stron



zaznajomienie się z metodyką pracy terenowej, pracy z dokumentem i innym źródłem
historycznym



doskonalenie umiejętności językowych

Efekty społeczne:


zapoznanie się z kulturą innego kraju



kontakty i rozmowy pozwoliły na przełamanie stereotypów, nawiązanie kontaktów,
naukę tolerancji,



wspólna praca uczestników wymiany przyczyniła się do udoskonalenia umiejętności
pracy w grupie



wzrost poziomu wiedzy o Polsce i Rosji w społecznościach lokalnych,



zapoznanie z działalnością Centrum Naukowo-Informacyjnego Memoriał



kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych, dostrzegania i doceniania ich
doświadczenia życiowego



kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej

Grant został rozliczony pod względem finansowym.

Środki finansowe pozyskano od Chóru z Gór: 30.11.2013 1300 PLN
8. Organizowanie imprez i kampanii promujących Stowarzyszenie:
Zrealizowane zostały następujące cele:
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i
społecznych członków Stowarzyszenia, kreowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych

z uroczystościami Szkoły i z Patronem, budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły i
promowanie jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków.
a/ Przy współpracy ze szkołą patronatem Święta Szkoły oraz organizacja III Jarmarku Staroci
8 czerwca 2013;
Pozyskano 130 PLN
9.Objęcie honorowym patronatem spotkań absolwentów ZSO:
Zrealizowane zostały następujące cele:
aktywizowanie i integrowanie środowiska absolwentów wokół Szkoły na rzecz jej
wszechstronnego rozwoju, kreowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych
z uroczystościami Szkoły i z Patronem, budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły i
promowanie jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków, dokumentowanie i
popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej uczniów, nauczycieli,
absolwentów i sympatyków.
przy współpracy ze szkołą :
a/ 17.12.2013 E.Karkocha zorganizowała spotkanie młodzieży z wolontariuszką
z Birmy, Martyną Gacek, absolwentką LO
b/ E.Magierowska 13.11.2013 zorganizowała spotkanie młodzieży z absolwentką LO z l.50.,
p. Krystyną Pająk – opowiadała o nauce w dawnym liceum
c/ 4.06.2013 szkołę odwiedzili absolwenci

z r.50. E.Magierowska przy współpracy

humanistów z LO oprowadzała ich po szkole.
d/ Wizyta dawnych mieszkańców regionu w Muzeum szkolnym i szkole: tu darowizna
absolwentów 119 zł.
e/4.08.2013 przy współpracy ze szkołą zorganizowano wizytę dawnych mieszkańców ziemi
kłodzkiej oraz uczniów sprzed 1945 r. w szkole oraz Muzeum Szkolnym – H.Peter
Keuten,W.Jacuk. Nikodem T.Jacuk i Katarzyna Jerzynowska – „Duet Ponad Chmurami” –
koncert w auli szkolnej. Dawnym mieszkańcom oraz młodzieży przybyłej do szkoły w
ramach projektu edukacyjnego – wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Pokazano aulę
szkolną oraz pamiątki zgromadzone w Muzeum Szkolnym, zwiedzający mogli zabrać
pamiątkowe kartki z przybitą pieczątką Muzeum.

10.Renowacja sztandaru – zadanie jest

w trakcie przygotowań, na etapie planowania

działań: umieszczenie informacji o zbiórce funduszy na stronie internetowej, rozprowadzanie
cegiełek na renowację sztandaru oraz zakup repliki sztandaru. – wpływy na renowację w
2013r - 700 zł
11.Organizacja koncertu noworocznego –
przy współpracy ze szkołą 8.01.2013 został zorganizowany „Koncert pod Herbami”.
Koncert prowadzili prezes p. Ewa Karkocha oraz wiceprezes Stowarzyszenia, Waldemar
Jacuk. W czasie koncertu m.in. wystąpili: Międzynarodowy Kameralny Nauczycielski Chór
„Chór z Gór”, uczniowie kl. III B LO
pod opieką merytoryczną E.Magierowskiej pokazali Świąteczną ulicę” - widowisko. Na
koncert przybyło ok. 100 osób. To Stowarzyszenie częsciowo sfinansowało koncert w celu
promowania szkoly.
Zrealizowano następujące cele: kreowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z
uroczystościami Szkoły i z Patronem, budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły i
promowanie jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków.
12.Organizacja balu „U absolwentów” – bal charytatywny został zorganizowany 30
października 2013 r. w hotelu „Abis”. W balu wzięło udział ok. 45 osób. Darowizny
wyniosły 700zł. Szczegółowe rozliczenie finansowe znajduje się w sprawozdaniu
finansowym z działalności Stowarzyszenia.
Zrealizowane zostały następujące cele:
aktywizowanie i integrowanie środowiska absolwentów wokół Szkoły na rzecz jej
wszechstronnego rozwoju.
13.Opracowanie regulaminu stypendium „Wolontariusz roku” dla ucznia gimnazjum i
liceum –Regulamin opracowali regulamin p.J.Zygmanowski oraz p.D.Sip-Podlewska.
Zrealizowane cele:

inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych,

kulturalnych i społecznych członków Stowarzyszenia.
Tytuł „Wolontariusz roku” oraz nagrodę rzeczową – tablet otrzymał Wojciech Olchowik
uczeń klasy III A LO o wartości 375 zł
Nagrody w Gimnazjum nr 1 nie przyznano – nie złożono wniosków.

14.Udział w projektach. Stowarzyszenie objęło honorowy patronat nad Muzeum
Szkolnym.
a/Członkowie Stowarzyszenia przy współpracy ze szkołą pomagają w pozyskiwaniu
eksponatów oraz urządzaniu pomieszczeń Muzeum. Dzięki uprzejmości dyr. szkoły, p.
Krystyny Magierowskiej-Kaszy pozyskano materiały potrzebne do przygotowania wystaw
oraz ekspozycji przedmiotów.
b/ opracowanie i przygotowanie projektu folderu muzeum szkoły i zabytkowej auli –
promocja szkoły.
Zrealizowane cele: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych,
kulturalnych i społecznych członków Stowarzyszenia, kreowanie i organizowanie
przedsięwzięć związanych z uroczystościami Szkoły i z Patronem, budowanie pozytywnego
wizerunku Szkoły i promowanie jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków,
dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej
uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków.
15. Monografia ZSO. Ustalono zawartość monografii oraz umieszczono na stronie
internetowej Stowarzyszenia projekt zawartości z prośbą o konstruktywne uwagi.
Realizowane cele:
dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej
uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków.
16. Projekty edukacyjne i zajęcia dla uczniów ZSO –
Zrealizowane cele:

inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych,

kulturalnych i społecznych członków Stowarzyszenia.
Wniosek zaopiniowany do dalszej oceny – Im więcej wiem, tym więcej umiem” – na zajęcia
z języka niemieckiego – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wnioski wspierające działalność edukacyjną szkoły:
Wnioski napisane przez członków Stowarzyszenia
„Młodzi, gniewni, niepokorni” – do Fundacji Kronenberga
„Zamiast koksu zażyj boksu, czyli przez sport do sławy” – na zajęcia w ramach DFN-u –

do FLMŚ
Organizacja szkolnego muzeum, czyli wspomnienia niebieskiego mundurka” wniosek do
Fundacji PZU
17.Sprawy organizacyjne:
Zebrania statutowe członków:
Odbyło się 5 zebrań Zarządu Stowarzyszenia
Odbyły się 2 Walne Zgromadzenie Członków.
Informacje o przebiegu zebrań znajdują się w odrębnych protokołach. Protokoły dostępne są u
p. prezes Stowarzyszenia.
Rozliczenie finansowe pozyskanych i wydatkowanych funduszy Stowarzyszenia:
Działanie statutowe

Pozyskane
środki

Bal charytatywny „U absolwentów”
Występ „Chóru z Gór
Składki członkowskie
„Małe ojczyzny – z kogo jesteśmy dumni” –
wkład własny składki uczestników programu
Grant „Bajlando”z FLM
Pozostałe darowizny:
III Jarmark Staroci
Otrzymalismy darowizne – tablet manta
Darrowizny – renowacja sztandaru
Razem

finansowe PLN
700
1300
525
65.000
17597,50
2105
154
130
375
700
88586,50

Szczegółowe rozliczenie środków finansowych znajduje się w sprawozdaniu finansowym z
działalności Stowarzyszenia z 2013 roku.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie w
organizację imprez i realizację zaplanowanych działań oraz za liczny udział w
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Jednocześnie prosi o włączanie się w
organizację planowanych imprez, śledzenie informacji na stronie internetowej
Stowarzyszenia oraz uaktualnienie swoich adresów e-mail, ponieważ chcemy wysyłać
informacje do członków Stowarzyszenia.

