Informacja Komitetu Organizacyjnego o przebiegu
obchodów Jubileuszu 100-lecia SKS Venetia przy I Liceum
Ogólnokształc cym w Ostrowie Wielkopolskim
Komitet organizacyjny obchodów 100-lecia SKS Venetia
rozpocz ł działalno w marcu 2006. Jego prace zostały przybli one
w zeszycie 14. „Non omnis moriar” Ksi gi Pami ci dok d odsyłamy
po szczegóły. W niniejszej informacji pragniemy si podzieli
rado ciami i smutkami z jubileuszu. Trzydniowe uroczysto ci odbyły
si w zaplanowanym terminie od 5 do 7 czerwca 2008. Równolegle
odbywał si , wł czony w program uroczysto ci, zjazd
przedstawicieli Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w
Polsce, którego członkiem jest nasza szkoła. Przybyli
przedstawiciele 38 szkól z terenu kraju.
5 czerwca o godzinie 21.00 odbył si uroczysty „Apel
Wenecja ski” przy pomniku Venetii przy ul. Limanowskiego.
Kamie -pomnik został odnowiony, a jego otoczenie uporz dkowane
i upi kszone trwał zieleni . Na apelu zgromadziło si około 100
sympatyków naszego klubu.. Do kamienia dotarło te ponad 30
uczestników „Biegu Wenecjan” z pochodniami oraz banderia konna
kol. Lecha Studniewskiego. Z uwagi na trudno ci z uzyskaniem
pozwolenia na przebiegni cie sztafety przez drog krajow , któr
jest aleja Słowackiego, bieg rozpocz ł si z parkingu przy szpitalu, a
nie spod gmachu szkoły. Podczas apelu odsłoni to umieszczon na
kamieniu kolejn tabliczk okoliczno ciow .
Rejestracja uczestników w hallu szkoły w dniu 6 czerwca odbyła si sprawnie.
Potwierdziło swój udział i odebrało materiały 316 osób. Spodziewali my si znacznie wi cej
– wysłali my 2 tysi ce zaprosze - ale zadziałały grupy separatystyczne niektórych
roczników maturalnych, urz dzaj c własne spotkania. Sekretariat zjazdu „Najstarszych
szkół” pracował w bursie przy ul. Tomczeka, gdzie jego uczestnicy byli zakwaterowani.
Uczestnicy jubileuszu ( i nie tylko) zwiedzali wystaw okoliczno ciowa w auli szkoły.
Wystawa była czynna przez nast pne dwa tygodnie b dzie prezentowana w ró nych szkołach
miasta i powiatu.
Msz wi t w konkatedrze (d. ko ciół farny) celebrował ks. kan. Tomasz Ilski,
proboszcz parafii, absolwent i wenecjusz, który równie wygłosił okoliczno ciow ,
porywaj c homili . W wypełnionej po brzegi konkatedrze nast piło po wi cenie i
przekazanie młodym sportowcom SKS Venetia ufundowanego przez absolwentów szkoły
sztandaru klubu. W uroczysto ci brało udział 18 pocztów sztandarowych ostrowskich klubów
sportowych i szkól. piewał chór szkolny.

Po Mszy wi tej uczestnicy przeszli przed gmach szkoły, sk d - po krótkim uroczystym
otwarciu zjazdu - w zwartej kolumnie udali si do hali sportowej KS „Stal” przy ul.
Kusoci skiego. Tam przeniesiono równie z hallu szkoły punkt sprzeda y pami tek i punkt
Poczty Polskiej z okoliczno ciow piecz tk . W hali sportowej zgromadziło si około 1000
osób. Uroczystego otwarcia i powitania uczestników dokonał dyrektor szkoły dr Marek
Lewicki. W cz ci oficjalnej głos zabrali: Jacek Skiba (b. dyr. szkoły), Kajetan H dzelek
(czł. Zarz du PKOl, były zawodnik i prezes Venetii), Włodzimierz J drzejak (starosta
powiatu ostrowskiego), Radosław Torzy ski (prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego),
Antoni Karwacki (prezes honorowy Polskiego Zwi zku Hokeja na Trawie), Barbara
Szkudlarek z Kuratorium O wiaty w Poznaniu, Izabela Bothur i Józef Kozan w imieniu
dyrektorów szkól ponadpodstawowych miasta. Odczytane zostały pozdrowienia od Mariana
Sobczaka z Poznania (absolwent z 1931!!), Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora
Generalnego PKOl. Kol. Kajetan H dzelek w imieniu PKOl wr czył Medale „Za Zasługi dla
Polskiego Ruchu Olimpijskiego” dla SKS Venetia, oraz Izabeli Kaczmarek, Ryszardowi
Ko cielniakowi, Włodzimierzowi Ku nierczakowi, Krzysztofowi Mikusi skiemu,
Krystianowi Niełacnemu, Januszowi Spalonemu, Wojciechowi Suszyckiemu, Zbigniewowi
Wittkowi, Markowi Walczakowi.W cz ci artystycznej słowno-muzycznej wyst pili
uczniowie I LO oraz chór szkolny. Program przyj to z wielkim entuzjazmem i owacjami na
stoj co.. Podkre li nale y zasługi w jego przygotowanie prof. Jadwigi Smok (w szkole nie
ma lekcji muzyki i piewu!).Wspólny obiad wenecjan odbył si pod namiotami na stadionie
KS „Stal”, a zaproszonych go ci podejmował dyrektor szkoły w restauracji „Jubilatka” przy
ul. Gorzyckiej.
W godzinach popołudniowych na stadionie KS Stal odbyły si zawody finałowe w
lekkoatletyce z udziałem zawodników z sze ciu szkół ponadgimnazjalnych Ostrowa oraz
mecz koszykówki mi dzy oldboyami Venetii i aktualn dru yn Venetii. Wygrała 1 punktem
młodzie . Brawo!
W „Biesiadzie Wenecja skiej”, która przeci gn ła si do 3,00 rano wzi ło udział 250
osób. No i..... musieli my zapłaci kar , bo „kto ” nas zadenuncjował, e kolega, który
społecznie obsługiwał nagło nienie, odtworzył kilka utworów muzycznych bez uzyskania
odpowiedniej zgody (sic!).
W sobot 7 czerwca uroczysto ci zako czył rozgrywany na stadionie KS „Stal” mecz
dru yn piłki no nej Oldboy Ostrovia i Oldboy Venetia. Przegrali my 6:2, ale odegramy si
na 100-leciu KS „Ostrovia” w roku 2009!
Uczestnicy zjazdu Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce odbyli
dodatkowo własn sesj (tekst referatu prezesa w zeszycie 14.), a tak e wzi li udział ( na swój
koszt) w wyje dzie do Antonina, Lewkowa i Gołuchowa. W swoich wypowiedziach bardzo
wysoko ocenili organizacj i przebieg jubileuszu.
A oto jego rozliczenie finansowe:
1. Saldo pocz tkowe na dzie 01.01.2008
6.610,70
2. Wpływy: od członków i sympatyków stowarzyszenia
28.762,91
od Urz du Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
7.000,00
pozostali sponsorzy
12.800,00
-----------------------Razem
55.173, 61
3 .Wydatki: Koszt bankowe
293,00
`
wi to Szkoły
217,59
Rozmowy telefoniczne, internet,, znaczki pocztowe, druki,
koperty stempel okoliczno ciowy,
3.070,99
pocztówki okoliczno ciowe
Reklamy zjazdowe (banery, plakaty,telewizja)
2.224,98

Projekty sztandaru, znaczków Venetii, plakietek
Wystrój sali sportowej, nagło nienie sali, biesiady,
imprez sportowych, film z uroczysto ci zjazdowych
Stroje sportowe
Sztandar
Torby jubileuszowe z okoliczno ciowym nadrukiem
Znaczki 100-lecia Venetii
Turnieje sportowe
Drukarnia
Gastronomia
Razem
Saldo na dzie 30.06.2008
4. Zobowi zania:

zwrot po yczki (saldo na dzie 30.06.2008)
drukarnia
wysyłka materiałów zjazdowych
film
z przebiegu uroczysto ci

2.000,00
2.647,00
7.057,30
7.750,00
3.000,00
3.400,00
1.900,00
15.000,00
12.500,00
............................
61.060,86
- 5.887, 25
5.887,25
5.000,00
3.500,00
500,00
.................................
14.887,25

Przedstawiamy protokół Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater
Ostroviensis”z dnia 21.07.2008 dotycz cy gospodarki finansowej stowarzyszenia za okres od
01.01.2008 do 30.06.2008:
Komisja w Składzie: Tadeusz Stawik – przewodnicz cy, Jan Nasiadek – członek komisji,
Mieczysław Majchrzak – członek komisji, w obecno ci: Marioli Paluszy skiej - skarbniczki
stowarzyszenia i Edwarda Szperzy skiego – członka zarz du, dokonała sprawdzenia
dokumentów przychodowych i rozchodowych pod wzgl dem celowo ci i ich rachunkowej
zgodno ci z zapisami w ksi dze kasowej. Wydatki s zgodne z podj tymi kolegialnie
decyzjami Zarz du, Prezydium Rady Stowarzyszenia oraz Komitetu Obchodu 100-lecia SKS
Venetia. Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybie i nie ma zastrze e do prowadzenia
działalno ci finansowej stowarzyszenia.” Podpisy Komisji
Przestawili my ogólnie „rado ci” z przeprowadzonego jubileuszu. Mamy nadziej , e spełnił
on swe zało enia i przyniesie o ywienie sportowe w szkole i wzmocni wi zy wenecjuszy ze
szkoł . Czujemy si w obowi zku przestawi te „smutki” z organizacji jubileuszu. Głównie
jest to zadłu enie finansowe na kwot ok. 15. 000 zł. Czy by dług wynikn ł z
nieumiej tno ci przewidywania wydatków i niefrasobliwego ich wydatkowania? Wszelkie
mo liwe prace organizacyjne wykonywane były społecznie, przy du ym zaanga owaniu
własnych rodków finansowych cz ci członków komitetu organizacyjnego. Zawiedli my si
prawie całkowicie na przewidywanych subwencjach władz, poza skromnymi kwotami
uzyskanymi od Prezydenta Miasta (szkoła podlega władzom powiatowym) i 1000 zł dotacji
Wojewody Wielkopolskiego. Zakładali my, wysyłaj c odpowiednie wnioski i pro by oraz
zapraszaj c do współudziału w obchodach, e 100-lecie najstarszego szkolnego klubu
sportowego w Polsce znajdzie nale ne zainteresowanie i poparcie finansowe. Niestety, nie
uzyskali my tego ani w Ministerstwie Sportu, u Marszałka Sejmiku Wielkopolski, ani innych
podmiotów. Zło yli my odpowiedni wniosek do tzw. „funduszu grantowego”, opiewaj cy na
20 tysi cy złotych. Nie uzyskali my ani złotówki. Okazjonalnymi, zdawkowymi listami
gratulacyjnymi nie mo emy niestety zapłaci zobowi za . Nadmieniamy równie , e nasi

działacze opracowali społecznie pełn dokumentacj na remont sali gimnastycznej i
odnowienie elewacji budynku szkolnego. Mimo poparcia starosty sprawa „utkn ła” u
Marszałka Województwa i w Ministerstwie Kultury (szkoła jest w rejestrze zabytków)..
Rado ci napawa wykonane przez Urz d Miasta pod wietlenie budynku szkolnego.
W opisanej sytuacji zwracamy si z pro b do naszych Kolegów i Kole anek oraz
Rodzin Absolwentów, a szczególnie do byłych członków SKS Venetia o dodatkowe
wsparcie finansowe, aby my mogli do ko ca roku spłaci zadłu enia. Ka da kwota
b dzie dla nas rado ci i zmniejszy nasz zgryzot .
Proponujemy równie zakupienie naszych materiałów archiwalnych:
1) zeszyty „Non omnis moriar” nr 1, 2 i 3 po 3,00 złote – zawieraj po 15 biogramów
profesorów i absolwentów
2) zeszyty nr 4 – 9 w cenie po 5,00 złotych maj nast puj c tematyk :
a) nr 4 – uczestnicy powstania wielkopolskiego – 128 not biograficznych
b) nr 5 – duchowni, m czennicy i prze ladowani na ojczyzn i wiar w okresie 19391945; 76 osób
c) nr 6 – 60 rocznica zbrodni katy skiej – 45 osób
d) nr 7 – członkowie ZHP w ruchu oporu 1939 – 1945; 52 osoby
e) nr 8 – ołnierze Armii Podziemnej 1939 – 1945; 175 osób
f) nr 9 – Nauczyciele i Wychowawcy lat okupacji i pierwszych lat po okupacji
niemieckiej – 69 osób i 40 uzupełnie biogramów
Mo na te naby medal pami tkowy wydany z okazji 150 lecia szkoły w cenie 30,00 zł oraz
odznak klubu metalow wielobarwn w cenie 20,00 zł.
Dysponujemy ponadto wydawnictwem „Najstarsze szkoły w Polsce” w cenie 20,00 złotych.
Przy składanych zamówieniach i przesyłanych kwotach pieni nych prosimy uwzgl dni
koszty przesyłki, które kształtuj si od 5,30 - 10,50 złotych.
Zach camy do wst powania w szeregi Stowarzyszenia Wychowanków Alma Mater
Ostroviensis. Roczna składka wynosi zaledwie 24 złote.
Z satysfakcj informujemy na koniec, e zrealizowali my zaplanowane zamierzenia:
- wydano jubileuszow Ksi g Pami ci „Non omnis moriar” (zeszyt 14.)
- ufundowano Sztandar SKS „Venetia”
- zakupiono stroje sportowe dla dru yn SKS „Venetia”
- wydano emaliowan , jubileuszow odznak organizacyjn SKS „Venetii”
- wydano okoliczno ciowe pocztówki, torby, plakietki plastykowe dla uczestników i
uczniów
- uzyskano okoliczno ciow piecz Poczty Polskiej
- zorganizowano wystaw jubileuszow
- opracowano kompletn dokumentacj na modernizacj elewacji szkoły i
termomodernizacj sali gimnastycznej
Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny 100-lecia SKS „Venetia”
Ostrów Wielkopolski, lipiec 2008

