
Do członków i sympatyków Towarzystwa Szkół Staszicowskich 

Zwracam się do dziewcząt i chłopców, członków i sympatyków szkolnych kół i klubów 
Towarzystwa; do Koleżanek i Kolegów Nauczycieli i Wychowawców oraz do Kierownictw 
Szkół Klubowych TSS z prośbą o liczne uczestnictwo w tegorocznym spotkaniu klubowym, 
które przygotowuje – wspólnie z Zarządem Głównym TSS i jego Prezydium – kierownictwo 
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.  

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Głównego TSS z 12.03.2015 r. tegoroczne spotkanie w 
Pile będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia. Jego 
głównym celem będzie wybór prezesa stowarzyszenia oraz członków zarządu na kolejną 
kadencję (2015–2019).  

Prośbę niniejszą kieruję w trosce o klub i stowarzyszenie, których byłem współtwórcą oraz 
wieloletnim prezesem-wolontariuszem (1987–2015). Wiek i stan zdrowia nie pozwalają mi na 
dalszą wytężoną aktywność społeczną, w szczególności zaś na wykonywanie wcale  niełatwej 
funkcji kierowania naszą organizacją. Jestem gotowy wspomagać pomocną radą wybranego 
przez Walne Zgromadzenie prezesa oraz Zarząd Główny i jego Prezydium, jednakże nie 
mogę nadal brać aktywnego udziału w organizowaniu działalności statutowej, a także nie 
mogę reprezentować TSS wobec innych instytucji i władz.   

Moja wieloletnia aktywna obecność i udział w działalności stowarzyszenia i klubu były 
możliwe dzięki nieustającemu wsparciu bardzo wielu osób, moich Koleżanek i Kolegów, a 
także osób spoza środowiska nauczycielskiego, o których wielokrotnie na naszych 
spotkaniach wspominałem. Odczuwam to wsparcie nadal i serdecznie za nie dziękuję. W 
szczególności dziękuję młodym członkom i sympatykom naszego staszicowskiego ruchu, bo 
do nich należy przyszłość klubu i stowarzyszenia. W niełatwym dla społecznikostwa czasie 
przyszli do naszej organizacji i pozostają nadal wierni staszicowskiej maksymie „być 
narodowi użytecznym” – bezinteresownie, wbrew przeciwnościom, z potrzeby serca. 

W tym momencie nie mogę nie wspomnieć zmarłego blisko rok temu Profesora Stanisława 
Kaczora. Miał zamiar być z nami na spotkaniu klubowym w Gąbinie, ale postępująca choroba  
nie pozwoliła Mu na to. Przypomnę, że to właśnie Profesor był inspiratorem naszego ruchu, 
który to ruch – jak pisał we wstępie do monografii klubu i stowarzyszenia – w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku „był jedną z ważnych inicjatyw wychodzenia ze  
społecznego zastoju, ograniczanego centralizmem państwowym we wszystkich dziedzinach”. 
Najpierw Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich, a później stowarzyszenie pod nazwą 
Towarzystwo Przyjaciół Szkół Staszicowskich (dziś TSS) korzystało z intelektualnego 
mecenatu Profesora, który – co chcę mocno podkreślić – był z nami związany niemalże do 
ostatnich dni Jego życia. 

We wstępie do wspomnianej monografii „Być narodowi użytecznym” (Bronisław Bury, 
Warszawa-Stąporków 2008), wydanej z okazji 20-lecia OKSS, Profesor dał niezwykle trafną i 
aktualną do dziś opinię o źródłach naszych wspólnych sukcesów w czasach na przełomie 
wieku XX i XXI oraz w okresie transformacji ustrojowej. Te źródła to – zdaniem Profesora – 
nasza zdolność do współpracy, współdziałania i „zawierania kompromisów na rzecz racji 



społecznych”. To także i to, że nasza organizacja pozarządowa uniknęła chaotycznego 
„dryfowania” oraz zmieniania kursu pod wpływem różnych impulsów, starając się 
niezmiennie realizować założone szlachetne cele. Aktualna jest również ocena znaczenia 
„przywództwa” każdej, a więc i naszej organizacji dla tworzenia wizji, myślenia w 
kategoriach misji oraz pozyskiwania i mobilizowania członków do realizowania 
przyjmowanych wspólnie zadań. Temu przecież służyły „od zawsze” coroczne sympozja i 
konkursy, bo dzięki nim umacniały się łączące nas więzi przyjaźni. Stąd zapewne znane 
określenie Profesora, że tworzymy i działamy jako „ruch społeczny, jednocześnie etyczny, 
przyjacielski”, który bierze udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

Zacytowane słowa Profesora Stanisława Kaczora dedykuję uczestnikom Walnego 
Zgromadzenia członków Towarzystwa Szkół Staszicowskich,  a w szczególności wybranym 
na następną kadencję władzom i prezesowi stowarzyszenia. Ufam, że pod nowym 
kierownictwem Towarzystwo Szkół Staszicowskich będzie kontynuowało misję zapisaną w 
naszym statucie, uwzględniając przy tym nowe uwarunkowania i oczekiwania społeczne 
wobec młodzieży. 

Raz jeszcze z całego serca dziękuję za wsparcie i pomoc w minionych latach, dzięki czemu 
mogłem wypełniać powierzone mi obowiązki prezesa-wolontariusza stowarzyszenia i klubu. 

                                        

Bronisław Bury (sierpień 2015 r.) 

 


