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W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele szkół klubowych z Białegostoku, Ciechocinka, 
Gąbina, Grybowa, Kościelca, Kutna, Nowego Targu, Opoczna, Piły, Pińczowa, Radomska, 
Siedlec, Słupska, Stąporkowa, Tomaszowa Mazowieckiego i Zgierza. Po powitaniu 
zebranych przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym 
Targu kol. Ryszarda Gruszkę oraz wystąpieniach zaproszonych gości, z udziałem Starosty 
Nowotarskiego, głos zabrał prezes Towarzystwa Szkół Staszicowskich, który – otwierając 
sympozjum – powiedział m.in., że dla upamiętnienia pobytu Patrona szkół klubowych na 
Podhalu i jego fascynacji Tatrami nasze stowarzyszenie postanowiło ufundować szkole i 
miastu Nowy Targ żeliwne popiersie Stanisława Staszica do wyeksponowania jako pomnik 
tego „odkrywcy Tatr i prekursora turystyki tatrzańskiej”. Prezes wyraził przy tym nadzieję, że 
pomnik upamiętniający Patrona szkół klubowych w środowisku społecznym Nowego Targu i 
całego Podhala powstanie w niedługim czasie. 
 
Po oficjalnym otwarciu sympozjum zebrani obejrzeli interesujący program artystyczny w 
wykonaniu uczniów ZSTiP. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów 
spotkania. W sesji popularnonaukowej na temat „Miejsce i znaczenie gór w życiu i 
twórczości Stanisława Staszica” głos zabrali laureaci 20. edycji ogólnopolskiego konkursu 
wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce, którzy przedstawili główne tezy swoich prac 
konkursowych – na następujące tematy: 

a) „Szlakiem tatrzańskich wypraw Stanisława Staszica” 
b) „Miejsce dzieła O ziemiorództwie Karpatów w literaturze o Tatrach” 
c) „Przyroda i mieszkańcy gór na szlakach karpackich wędrówek Stanisława Staszica” 
d) „Znaczenie tatrzańskich wypraw Stanisława Staszica dla nauki i kultury polskiej”. 

 
Ostateczne wyniki finału etapu centralnego 20. edycji konkursu zostały ustalone po 
wysłuchaniu odpowiedzi laureatów na wylosowane pytania szczegółowe sprawdzające ich 
wiedzę o Patronie. Odpowiedzi oceniało jury w składzie: przewodniczący dr Stanisław 
Czarniecki (Kraków) oraz członkowie: mgr Tadeusz Niewygoda (Pińczów) i mgr Bronisław 
Bury, prezes Towarzystwa. Lista laureatów i ostateczny ranking zostaną podane w odrębnym 
komunikacie (zob. Protokół jury 20. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie 
Staszicu i jego epoce). Na zakończenie spotkania klubowego w dniu 6 czerwca 2013 r. 
nastąpiło wręczenie dyplomów, cennych nagród rzeczowych i książek laureatom 20. edycji 
konkursu. 
 
Szkoły uczestniczące w konkursie zespołowym  (Białystok, Ciechocinek, Gąbin, Grybów, 
Kutno, Nowy Targ, Radomsko i Stąporków) otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz zestawy 
książek do bibliotek szkolnych. Szczególnie bogaty zestaw otrzymała szkoła klubowa w 
Nowym Targu w uznaniu zasług za zaangażowanie w organizację spotkania klubowego. 
 
Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu ufundowali: Muzeum Stanisława Staszica w Pile, 
Zarząd Główny TSS, Rada Dyrektorów Szkół  Klubowych oraz Wydawnictwo Caritas 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 
 



Spotkanie klubowe w Nowym Targu, otwierające drugie ćwierćwiecze działalności 
Towarzystwa Szkół Staszicowskich i Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich, 
zakończyło się w dniu 7 czerwca br. wycieczką krajoznawczą w Pieniny. 
 
Z uwagi na ograniczenia czasowe nie było możliwe zrealizowanie wszystkich punktów 
przyjętego wcześniej programu spotkania. Na wniosek prezesa TSS postanowiono, że 
ostateczna treść uchwały sympozjum będzie zredagowana po uzyskaniu opinii szkół 
uczestniczących w spotkaniu na tematy podane w piśmie prezesa doręczonym w trakcie obrad 
przedstawicielom szkół klubowych (tekst pisma zostanie podany w odrębnym komunikacie). 
 
 
 

Prezes ZG Bronisław Bury 


