
KOLEŻANKI I KOLEDZY DYREKTORZY, OPIEKUNOWIE SZKOLNYCH KÓŁ I KLUBÓW TSS 

ORAZ SYMPATYCY NASZEGO STOWARZYSZENIA 

 

W liście opublikowanym na tej stronie przed XXVIII sympozjum zwróciłem się z prośbą o liczny udział 

w spotkaniu klubowym w Pile. Byłem przekonany, że do tego czasu „dojrzeje” sprawa mojego 

odejścia z funkcji prezesa-wolontariusza stowarzyszenia i klubu; że podejmie się tej roli ktoś z 

młodszych członków stowarzyszenia, mający wolę i możliwości dalszego kierowania działalnością 

Towarzystwa Szkół Staszicowskich. W spotkaniu w Pile uczestniczyło 14 uprawnionych do 

podejmowania prawomocnych uchwał przedstawicieli szkół klubowych, jednakże ze względu na 

odmowę kandydowania na funkcję prezesa TSS przez kolejne zgłaszane osoby wybory nie mogły się 

odbyć i nie podjęto uchwały o skróceniu kadencji, o co od marca br. zabiegałem, proponując 

stosowną uchwałę na posiedzeniu ZG TSS w Warszawie. W powyższej sytuacji nie mogłem postąpić 

inaczej jak tylko pogodzić się z wolą większości i nie zastosować swoistej „dezercji” ze stowarzyszenia 

i klubu, którego jestem jednym ze współorganizatorów i od 28 lat prezesem-wolontariuszem. Nie 

mogłem zatem odmówić pełnienia tej roli do końca kadencji, tj. do przyszłorocznego spotkania 

klubowego, ale prosiłem uczestników walnego zgromadzenia o zgodę na inne niż dotąd rozłożenie 

zadań i kompetencji pomiędzy członków Prezydium ZG TSS oraz na zlecenie szkołom klubowym 

wykonania wcześniejszych uchwał sympozjów i ZG, szczególnie ważnych dla dalszej działalności 

statutowej Towarzystwa. Taką zgodę otrzymałem, za co bardzo dziękuję. Odbieram tę zgodę jako 

zrozumienie powodów mojego stopniowego odchodzenia od roli „lidera” czy też „przywódcy” w 

naszym staszicowskim ruchu (jak powiedziałby zapewne śp. prof. Stanisław Kaczor). A powody te są 

proste: pogarszający się wraz z wiekiem stan zdrowia oraz problemy techniczne i finansowe 

spowodowane także zmianą miejsca zamieszkania, uniemożliwiającą korzystanie z pomocy szkoły 

klubowej. Korzystając z danego mi przyzwolenia, po konsultacjach z członkami Prezydium ZG, 

ustalam i podaję do wiadomości na naszych stronach internetowych nowy podział kompetencji 

(„przydział zadań”) dla członków Prezydium ZG TSS oraz zadania dla szkół klubowych. 

1. Ze względów, o których piszę wyżej, przekazuję kol. Józefowi Olejniczakowi obowiązki oraz 

kompetencje prezesa Towarzystwa Szkół Staszicowskich do końca bieżącej kadencji, tj. do kolejnego 

spotkania klubowego. Obowiązki te to w szczególności: organizowanie i przewodniczenie pracom 

oraz naradom Zarządu Głównego; reprezentowanie Towarzystwa wobec władz państwowych i 

samorządowych, a także innych organizacji i instytucji; organizowanie i koordynowanie prac  

związanych ze spotkaniem klubowym w 2016 roku; współpraca z Radą Dyrektorów, kierownictwami 

szkół oraz opiekunami kół i klubów TSS; utrzymywanie kontaktów z mediami. 

2. Kompetencje wiceprezesów: kol. kol. Stanisławy Ciszyńskiej, Lesława Taraska i Mariusza Pęzy 

proponuję pozostawić bez zmian (ewentualnie zmienić w porozumieniu z nimi). 

3. Pozostając do końca kadencji członkiem Prezydium ZG, zapewniam wspieranie pomocną radą  

pełniącego obowiązki prezesa Józefa Olejniczaka, wiceprezesów oraz członków ZG TSS (oczywiście 

tylko wtedy, gdy o to zostanę poproszony). 

 



4. Proszę dyrektorów szkół klubowych, które nie wykonały jeszcze ustalonych zadań związanych z 

ogłoszonymi w naszym stowarzyszeniu obchodami jubileuszowych rocznic urodzin i śmierci Patrona,  

o wykonanie tych zadań jak najszybciej. Sprawdzianem wykonania tych zadań powinny być stosowne 

informacje na szkolnych stronach internetowych. Proszę także o spowodowanie, by strona 

internetowa szkoły zawierała informacje o TSS i działalności szkolnego koła lub klubu stowarzyszenia 

(powyższe zadanie dotyczy wyłącznie tych szkół, które na swoich stronach internetowych nie 

informują o udziale szkoły w działalności stowarzyszenia i klubu). 

5. Przypominam, że do statutu TSS przed kilku laty zostały wprowadzone niezbędne zmiany i 

poprawki (na mój wniosek oraz przeze mnie zredagowane), natomiast żadna ze szkół klubowych do 

chwili obecnej nie podjęła się roli organizatora i koordynatora prac nad przygotowaniem wniosku o 

nadanie naszemu Towarzystwu statusu organizacji pożytku publicznego, o co prosiłem w 2012 roku w 

Radomsku. Proszę zatem dyrektorów o rozważenie możliwości powołania kilkuosobowego 

międzyszkolnego zespołu do opracowania projektu przedmiotowego wniosku. Proponuję i proszę, by 

powołaniem i organizacją pracy tego zespołu zajął się jeden z dyrektorów mający doświadczenie w 

sporządzaniu takich wniosków. 

 

Bronisław Bury 

 

Tereszpol, 06.10.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


