
Komunikat 
ze wspólnego posiedzenia Zarządu Głównego, 

Komisji Rewizyjnej oraz Rady Dyrektorów Szkół Klubowych TSS 
odbytego w dniu 7 marca 2013 r. w Zespole Szkół nr 10 im. S. Staszica w Warszawie 

 
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele szkół klubowych z Nowego Targu, Zgierza, 
Krajenki, Gąbina, Stąporkowa, Radomska, Piły, Radomia, Miętnego, Opoczna, Białegostoku, 
Kościelca, Warszawy, Kutna, Siedlec, Białej Podlaskiej i Ciechocinka. W posiedzeniu 
uczestniczyli także prof. dr hab. Stanisław Kaczor, dr Teresa Sarleja oraz dyrektor Muzeum 
Stanisława Staszica w Pile Józef Olejniczak. Obradom przewodniczył prezes stowarzyszenia 
Bronisław Bury, który na wstępie poinformował o wykonaniu wszystkich bieżących zadań 
organizacyjnych wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia TSS z dnia 24 października 
2012 r. w Radomsku. 
 
W dalszej części posiedzenia omówiono następujące sprawy oraz podjęto stosowne 
postanowienia: 
 
1. Zamieszczone na stronie internetowej TSS projekty dokumentów programowych: 
„Program działalności TSS na lata 2012-2016”, „Założenia programowo-organizacyjne 20. 
edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce”, „Regulamin 
Rady Dyrektorów Szkół Klubowych” (obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013) oraz 
projekt podziału kompetencji i zadań członków Prezydium ZG i Rady Dyrektorów zostały 
przez uczestników posiedzenia zaakceptowane bez uwag i zastrzeżeń. 
 
2. Przyjęto i zaakceptowano wstępny projekt organizacji sympozjum i finału 20. edycji 
konkursu przedstawiony przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. S. 
Staszica w Nowym Targu p. Ryszarda Gruszkę. Spotkanie klubowe w Nowym Targu 
odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2013 r., zaś szczegółowy jego program ustalą wspólnie 
dyr. ZSTiP w Nowym Targu oraz prezes TSS. Ustalono również, że ostatecznym terminem 
zgłoszenia przedstawicieli szkół klubowych do udziału w sympozjum i konkursie jest dzień 
30 marca 2013 r. (po tym terminie organizatorzy nie będą mogli zarezerwować miejsc 
noclegowych w Nowym Targu i okolicach). 
 
3. Zebrani zaakceptowali apel i prośbę prezesa, skierowaną do dyrektorów szkół klubowych, 
o osobiste zainteresowanie się spotkaniem klubowym w Nowym Targu oraz o podjęcie 
decyzji o udziale szkoły w sympozjum i konkursie nie później niż do 30 marca br. 
 
4. Zebrani na posiedzeniu przedstawiciele szkół klubowych wyrazili podziękowanie p. dyr. 
Ewie Gumieniak za zaproszenie i gotowość organizowania w kolejnych latach 
jednodniowych spotkań klubowych w Zespole Szkół nr 10 w Warszawie (w pierwszej 
dekadzie marca każdego roku). Prezes stowarzyszenia wyraził podziękowanie za tę 
inicjatywę, bowiem coroczne spotkania w Warszawie mogą stać się ważnym czynnikiem 
integrującym szkoły klubowe oraz wzmacniającym działalność Ogólnopolskiego Klubu Szkół 
Staszicowskich (z uwagi na centralne położenie tego miejsca spotkań organizacyjno-
programowych, łatwość dojazd itp.). 
 
 



5. Zarząd Główny TSS przyjął wyrażone przez p. dyr. Danutę Kowalkowską-Fiłoniuk 
formalne zaproszenie oraz gotowość do organizacji sympozjum oraz 21. edycji konkursu w 
Zespole Szkół im. S. Staszica w Gąbinie. Uczestnicy posiedzenia wyrazili podziękowanie 
przedstawicielom szkoły klubowej w Gąbinie za podjęcie się organizacji spotkania 
klubowego w 2014 r. 
 
6. Uczestnicy posiedzenia wyrazili uznanie i podziękowanie dla kol. Michała Młodawskiego 
(Stąporków) za przygotowanie „Mapy szkół noszących imię Stanisława Staszica”. Mapa 
zostanie opublikowana na stronach internetowych www.szkolystaszicowskie.pl oraz 
www.oksstss.cba.pl. Drukiem i kolportażem mapy zajmie się Rada Dyrektorów Szkół 
Klubowych pod kierownictwem kol. Beaty Baszczyńskiej-Misztal (Zgierz). 
 
7. Wiceprezesi TSS: kol. kol. Stanisława Ciszyńska, Lesław Tarasek oraz Mariusz Pęza 
poinformowali o podjęciu następujących pilnych spraw organizacyjnych: 

a) wystąpieniu do szkół klubowych z prośbą o przekazanie na adres ZG TSS (lub e-mail: 
brobur@wp.pl) informacji o ewentualnych zmianach danych o szkole, 
zamieszczonych w wykazie szkół klubowych, 

b) wystąpieniu do kierownictw szkół klubowych z prośbą o systematyczne opłacanie 
składek członkowskich, 

c) przygotowaniu wniosku do sądu o nadanie TSS statusu organizacji pożytku 
publicznego, 

d) pozyskiwaniu nagród bądź środków na nagrody dla uczestników 20. edycji konkursu 
(„bank nagród”). 

e) opracowaniu kalendarza imprez klubowych na lata 2013-2016. 
 
W toku posiedzenia głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Kaczor, który wyraził słowa uznania 
dla działalności stowarzyszenia i klubu opartej na bezinteresownej aktywności wielu ludzi 
skupionych wokół idei staszicowskich. Profesor stwierdził, że szczególnie cieszy fakt, iż w 
działalności TSS „pojawiają się nowi ludzie”, co świadczy o tym, że realizowany przez 
prezesa proces zmiany pokoleniowej w stowarzyszeniu przebiega pomyślnie. 
 
Na zakończenie posiedzenia prezes TSS podziękował kol. Ewie Gumieniak za miłe przyjęcie 
uczestników spotkania oraz zaproszenie do kolejnych spotkań z Zespole Szkół nr 10 w 
Warszawie. Wyraził także podziękowanie dla p. Adama Buszko za ofiarowanie uczestnikom 
spotkania płyt ze zbiorem pieśni patriotycznych („Póki Polska żyje w nas”) oraz kol. Hannie 
Rzepce, dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie, za udzieloną pomoc w 
prowadzeniu biura i realizowaniu zadań administracyjnych TSS. Posiedzenie zakończyło się 
ponowną prośbą prezesa, skierowaną do szkół klubowych, o jeszcze pełniejsze 
popularyzowanie na szkolnych stronach internetowych działalności stowarzyszenia i klubu. 
 
 

Prezes ZG TSS Bronisław Bury 


