
 
List otwarty 

do dyrektorów, rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich 
szkół klubowych Towarzystwa Szkół Staszicowskich 

 
 

Szanowni Państwo, drodzy członkowie i sympatycy stowarzyszenia i klubu 
 

Jubileuszowe spotkanie klubowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku (19-20 października 2017) było poświęcone 
podsumowaniu 30-letniej działalności Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich, którego 
członkiem jest także Wasza Szkoła. Bilans statutowej działalności stowarzyszenia i klubu w 
okresie minionego 30-lecia jest bezsprzecznie dodatni. Świadczą o tym nie tylko coroczne 
spotkania klubowe, sympozja, sesje popularnonaukowe i konkursy wiedzy o Patronie, ale 
przede wszystkim bardzo interesujące inicjatywy wielu szkół klubowych w poszukiwaniu 
atrakcyjnych dla młodzieży form pracy wychowawczej z wykorzystaniem postaci Stanisława 
Staszica. Dzięki działalności klubowej wiele szkół otrzymało i w pełni wykorzystało szansę 
pokazania swojego dorobku na arenie ogólnopolskiej. Spotkania klubowe i konkursy były 
często jedyną okazją dla młodzieży i jej wychowawców na promowanie indywidualnych 
osiągnięć i talentów poza lokalnym środowiskiem. 

Uczestnicy jubileuszowego spotkania klubowego w Białymstoku z aprobatą przyjęli 
próbę podsumowania oraz oceny działalności statutowej w minionym 30-leciu, którą 
przedstawiłem jako prezes Towarzystwa Szkół Staszicowskich. Bezpośrednio po oficjalnym 
zakończeniu spotkania klubowego oraz wręczeniu dyplomów i nagród laureatom 24. edycji 
konkursu odbyło się otwarte posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego TSS, na którym 
sprecyzowane zostały kierunki pracy organizacyjno-statutowej mające na celu ożywienie 
działalności Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich i dokonania „nowego otwarcia” 
kolejnego dziesięciolecia (2018-2027). Za najważniejsze kierunki uznano: 

1. Kontynuację corocznych spotkań klubowych i kolejnych edycji konkursu wiedzy  
o Staszicu. 

2. Zebranie materiałów ze szkół klubowych, opracowanie i opublikowanie suplementu 
do wydanego w 2008 roku zarysu monograficznego OKSS pt. „Być narodowi użytecznym”. 

3. Aktualizację danych o szkołach klubowych TSS (wg stanu na 1 stycznia 2018). 
4. Zebranie opinii i propozycji członków i sympatyków klubu na temat nowych, 

oczekiwanych form działalności. 
Jako prezes stowarzyszenia zostałem zobowiązany i upoważniony do wystąpienia  

z listem otwartym do wszystkich szkół klubowych z prośbą o włączenie się i udział we 
wspomnianym „nowym otwarciu” poprzez terminowe wykonanie niżej podanych dwóch 
zadań klubowych: 

Zadanie 1. Zorganizować w każdej szkole klubowej spotkanie z udziałem dyrektora, 
zainteresowanych nauczycieli i wychowawców oraz przedstawicieli młodzieży, na którym to 
spotkaniu: 

a) zostanie potwierdzona wola kontynuowania przynależności do Ogólnopolskiego 
Klubu Szkół Staszicowskich oraz realizowania zadań klubowych, albo 

b) zostanie podjęta wiążąca decyzja kierownictwa szkoły o rezygnacji z dalszej 
przynależności do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich bądź czasowego 
zawieszenia działalności klubowej, 

c) zebrane zostaną opinie i propozycje dotyczące zmian lub nowych form działalności 
klubowej i stowarzyszeniowej. 



Potwierdzeniem wykonania tego zadania klubowego powinien być krótki list 
przesłany pocztą elektroniczną na adres: brobur@gmail.com. List powinien zawierać treść 
decyzji, o której mowa w punkcie „a” lub „b”, oraz wykaz zgłoszonych propozycji i opinii. 
Ostateczny termin przesłania listu – do końca lutego 2018 r. 

Zadanie 2. Szkoły klubowe wyrażające wolę kontynuowania przynależności do 
OKSS będą prezentowane w planowanym suplemencie do monografii klubu i stowarzyszenia. 
Przygotowanie suplementu wymaga zebrania informacji o działalności statutowej 
prezentowanych szkół klubowych. W tym celu szkoły są proszone o sporządzenie krótkich  
kalendariów (kronik) działalności wychowawczej z wykorzystaniem postaci Patrona, 
realizowanej w latach 2007-2017 (konkursy, wieczornice, sesje popularnonaukowe itp.). Do 
ww. kalendariów należy dołączyć aktualne informacje o szkole: pełna nazwa zespołu; nazwy 
szkół wchodzących w skład zespołu; zawody, specjalności i kierunki kształcenia; imiona  
i nazwiska kadry kierowniczej; liczba członków oraz imię i nazwisko opiekuna szkolnego 
koła lub klubu TSS. 

Objętość materiałów dotyczących wykonania zadania nr 2 nie powinna przekraczać 3-
4 stron pisma maszynowego. Materiały, o których mowa wyżej, należy przesłać na adres 
Muzeum Stanisława Staszica w Pile (biuro@muzeumstaszica.pl lub w wersji papierowej: 64-
920 Piła, ul. Browarna 18) z dopiskiem: OKSS. Ostateczny termin przesłania powyższych 
materiałów – do 31 marca 2018 r. 
 
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Koleżanki i Koledzy 
 

Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich w minionym 30-leciu był – jak to określił 
prof. dr hab. Stanisław Kaczor, jeden z inicjatorów powstania klubu – „wyspą promieniującą” 
na wiele umysłów w Polsce, chcących budować społeczeństwo obywatelskie pod wezwaniem 
myśli Stanisława Staszica „być narodowi użytecznym”. Z dzisiejszej perspektywy rzec 
można, że był archipelagiem wysp promieniujących w ponad 50 miejscowościach w Polsce. 
Szkoły klubowe TSS w przytłaczającej większości promieniowały w swoich środowiskach 
lokalnych działalnością dydaktyczno-wychowawczą, sprawnością organizacyjną i kulturą 
pracy, gospodarnością i przedsiębiorczością ich kadr kierowniczych. 

Jestem z woli przedstawicieli szkół klubowych, uczestniczących w dorocznych 
spotkaniach, od 30 lat prezesem-wolontariuszem stowarzyszenia. Przez te lata poznałem 
większość szkół klubowych i ich kadrę kierowniczą. Poznałem wspaniałych ludzi – 
dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i uczniów, dziś absolwentów tych szkół. I jeśli 
nadal staram się służyć naszemu staszicowskiemu „ruchowi intelektualnemu o wyraźnych 
zasadach etycznych” (tutaj znów cytat z przedmowy prof. Stanisława Kaczora do monografii 
OKSS), to dzieje się tak głównie z szacunku do ludzi, których w szkołach klubowych 
poznałem, z którymi wspólnie pisaliśmy historię 30-lecia Ogólnopolskiego Klubu Szkół 
Staszicowskich. Historia ta jest zarazem cząstką historii każdej szkoły klubowej. Piszą ją 
dzisiaj kolejni dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele organizujący konkursy i inne imprezy 
artystyczne poświęcone pamięci Patrona. Jestem przekonany, że to właśnie od nich, a 
zwłaszcza od dyrektorów i wicedyrektorów zależy powodzenie „nowego otwarcia” w naszej 
działalności klubowej. Od Państwa, dyrektorów, zależy w decydującym stopniu to, czy 
stowarzyszenie i klub w roku 2018 oraz w następnych latach będą spełniać oczekiwania 
młodzieży i czy będą ważnym składnikiem procesu wychowawczego. Doskonale wiem, jak 
trudna i odpowiedzialna jest praca dyrektora szkoły. Wiem też z obserwacji i autopsji, jak 
istotna jest wola dyrektora, by określoną działalność wychowawczą uznać w szkole za ważną 
czy też za szczególnie pożądaną.  



Dziękuję za życzliwe przyjęcie treści tego listu. Czynię to także w imieniu członków 
Prezydium Zarządu Głównego TSS: kol. kol. Stanisławy Ciszyńskiej (Kościelec), Józefa 
Olejniczaka (Piła), Mariusza Pęzy (Białystok), Lesława Taraska (Grybów) i Piotra 
Ziuziakowskiego (Opoczno). 
 
 
 

Bronisław Bury 
18 grudnia 2017 r.  
 
 
 
 
PS Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018 przekazuję z 
serca płynące życzenia wszelkiej pomyślności w pracy, nauce, działalności społecznej oraz w 
życiu osobistym – wszystkim członkom społeczności Waszej Szkoły. B.B.   


