
Komunikat z 24 października 2017 r. 
o przebiegu i wynikach 24. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Staszicu 

oraz ustaleniach sympozjum TSS w dniach 19-20 października 2017 r. w Białymstoku 
 

 
W sympozjum wzięli udział przedstawiciele szkół klubowych w Pile, Kościelcu, 

Miętnem, Opocznie, Grybowie, Białymstoku, Ciechocinku i Gąbinie. W finale 24. edycji 
konkursu nie uczestniczyli uczniowie ze szkół w Ciechocinku i Gąbinie. Wyniki finału: 
pierwsze miejsce zajęła Paulina Rudalska (Opoczno), drugie miejsca ex aequo zajęli: Marcin 
Gryko (Białystok), Marika Kolińska (Kościelec) i Magdalena Parol (Miętne); trzecie miejsca 
zajęli ex aequo: Jakub Dejewski i Marta Michalak (Piła), Paulina Migacz (Grybów) oraz 
Małgorzata Świętochowska (Miętne). 

Po zakończeniu konkursu odbyła się pierwsza część obrad sympozjum, poświęcona 
przypomnieniu 30-letniej historii Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich oraz jego 
osiągnięć w zakresie popularyzowania postaci i myśli społeczno-filozoficznej Stanisława 
Staszica w środowisku społecznym kilkudziesięciu szkół w kraju. Wystąpienie prezesa TSS 
Bronisława Burego było próbą podsumowania dotychczasowej działalności statutowej 
stowarzyszenia i klubu oraz zawierało sugestie i propozycje do rozważenia przez 
zgromadzonych przedstawicieli szkół klubowych.  

Prezes przypomniał, że pierwsze dziesięciolecie działalności klubu koncentrowało się 
na budowaniu więzi pomiędzy szkołami w celu udzielania sobie wzajemnej pomocy w 
realizowaniu zadań wychowawczych (np. wymiana grup uczniowskich w ramach wycieczek 
szkolnych). Początki działalności klubu to także próby „przełamywania społecznego zastoju 
w szkolnictwie” – jak to określił przed laty prof. Stanisław Kaczor.  

Drugie dziesięciolecie klubu charakteryzuje nasilenie pracy z młodzieżą nad 
pogłębionym poznawaniem postaci oraz dorobku Patrona. Podstawową formą tej pracy stał 
się odbywany corocznie od 1994 r. ogólnopolski konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego 
epoce. Prezes podkreślił szczególną rolę, jaką w organizacji konkursu i nadaniu mu rangi 
popularnonaukowej odegrali prof. Stanisław Kaczor, dr Stanisław Czarniecki oraz dyrektor 
Muzeum Stanisława Staszica Józef Olejniczak, który taką rolę odgrywa do dziś.  

Drugie i trzecie dziesięciolecie działalności klubu charakteryzuje pełniejsze niż 
wcześniej nawiązywanie do współczesnego odczytywania myśli społeczno-filozoficznej 
naszego Patrona. Na potwierdzenie tego prezes przypomniał tematykę sympozjów i 
konkursów m.in. w Krajence (2000), Parczewie (2002) i Ciechocinku (2004). Zwrócił też 
uwagę, że obchody Roku Staszica (2005) oraz rocznic w 2015 i 2016 r. w szkołach 
klubowych odbiły się szerokim echem także poza środowiskiem oświatowym. Uważam, 
stwierdził prezes, że nasze stowarzyszenie i klub są dziś postrzegane jako ważny ośrodek 
kultywowania pamięci o Stanisławie Staszicu i jego znaczeniu w historii Polski. 

Za duże osiągnięcie stowarzyszenia w utrwalaniu w pamięci zbiorowej Polaków 
postaci i dorobku Patrona należy uznać, zdaniem prezesa, zrealizowanie wspólnie z władzami 
samorządowymi Zamościa i Zwierzyńca naszej inicjatywy, „dojrzewającej od lat”, 
posadowienia w parkach obu tych miast pomnikowych popiersi Stanisława Staszica. 

Mówiąc o obecnej kondycji stowarzyszenia i klubu, prezes wyraził zaniepokojenie 
słabnącym w ostatnich kilku latach zainteresowaniem większości szkół klubowych udziałem 
w sympozjach i kolejnych edycjach konkursu. Ponowił też zgłaszaną na poprzednich 
sympozjach prośbę o przejęcie od niego roli prezesa-wolontariusza przez osobę młodszą, 
mającą większe możliwości techniczno-organizacyjne do pełnienia tej roli. Zaproponował 
rozważenie czasowego zawieszenia działalności stowarzyszenia, przy równoczesnym 
utrzymaniu dorocznych spotkań klubowych i kontynuowaniu konkursu. Podkreślił, że takie 
rozwiązanie byłoby ostatecznością. 



Na zakończenie swojego wystąpienia prezes wyraził wdzięczność wszystkim, którzy 
w minionym 30-leciu wspierali działalność klubu i stowarzyszenia. Szczególnie gorące 
podziękowanie skierował do byłych i obecnych dyrektorów, wicedyrektorów oraz opiekunów 
szkolnych kół i klubów TSS, którzy organizowali kolejne sympozja i finały konkursów. 
Podziękowanie za pomoc w wspieraniu roli prezesa-wolontariusza stowarzyszenia przekazał 
imiennie kol. kol. Józefowi Olejniczakowi, Stanisławie Ciszyńskiej, Mariuszowi Pęzie, 
Piotrowi Ziuziakowskiemu oraz Lesławowi Taraskowi. Przekazał także podziękowanie 
nieobecnym na spotkaniu klubowym w Białymstoku: Beacie Baszczyńskiej-Misztal, Jolancie 
Hermanowskiej oraz Barbarze Stasiaczek. 

Po zakończeniu pierwszej części obrad sympozjum uczestnicy spotkania klubowego 
(uczniowie i nauczyciele) skorzystali z wycieczki krajoznawczej po ziemi białostockiej, zaś 
wieczorem ze wspólnego biesiadowania przy ognisku obok nowoczesnego Hotelu Supraśl, w 
którym byli zakwaterowani. 

W drugim dniu spotkania klubowego zebrani mogli oglądać piękny i profesjonalnie 
przygotowany program artystyczny w wykonaniu uczniów białostockiej szkoły. Po wręczeniu 
dyplomów i nagród rzeczowych laureatom 24. edycji konkursu odbyła się druga część 
sympozjum, poświęcona głównie problemom organizacyjnym stowarzyszenia i klubu. W 
wyniku dyskusji podjęte zostały następujące prawomocne decyzje i ustalenia: 

1. Sympozjum nie akceptuje propozycji zawieszenia działalności stowarzyszenia. 
Działalność TSS powinna trwać nadal przy jeszcze większej pomocy udzielanej przez 
członków prezydium dotychczasowemu prezesowi. Administracyjne obowiązki prezesa w 
jego zastępstwie będzie nadal pełnił kol. Józef Olejniczak, natomiast organizacją kolejnych 
spotkań klubowych i kolejnych edycji konkursów zajmą się kolegialnie członkowie 
prezydium. 

2. Sympozjum upoważnia prezesa Bronisława Burego do zorganizowania pracy 
zespołu, który zajmie się przygotowaniem suplementu do monografii „Być narodowi 
użytecznym”. Formę suplementu pozostawia się do decyzji kol. Mariuszowi Pęzie, 
dyrektorowi ZSTiO w Białymstoku, który zgłosił gotowość druku przekazanych przez 
prezesa materiałów. 

3. Prezydium Zarządu Głównego TSS przyjęło do wiadomości informację 
przedstawiciela Zespołu Szkół CKP i CKU im. Staszica w Miętnem kol. Andrzeja 
Wasilewskiego o woli kierownictwa tej szkoły, by kolejne spotkanie i jubileuszowa 25. 
edycja konkursu odbyły się w Miętnem. W tej sprawie Prezydium ZG otrzyma jeszcze pismo 
ze szkoły klubowej w Miętnem. 

Na zakończenie drugiej części sympozjum prezes TSS we własnym i w imieniu 
uczestników spotkania podziękował kol. Mariuszowi Pęzie i jego współpracownikom za 
serdeczne, przyjacielskie przyjęcie we wspaniałej szkole, jaką jest Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Staszica w 
Białymstoku. Podziękował także zebranym za zaufanie i przyjaźń okazywaną mu od wielu 
lat, co było i pozostaje źródłem jego aktywności w klubie i stowarzyszeniu.  
 
 
 

Bronisław Bury 
Prezes Towarzystwa Szkół Staszicowskich 

   


