
Komunikat z posiedzenia ZG TSS 

odbytego w dniu 12 marca 2015 r. 

w ZS Nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie 
 

 

W posiedzeniu uczestniczyli uprawomocnieni przedstawiciele szkół klubowych w 

Stąporkowie, Zawierciu, Kościelcu, Rybniku, Białymstoku, Gąbinie, Ciechanowie, Miętnem, 

Pile, Barlewiczkach oraz Warszawie. W posiedzeniu uczestniczył także dyr. Muzeum 

Stanisława Staszica w Pile. Obradom przewodniczył prezes stowarzyszenia Bronisław Bury. 

Ponieważ posiedzenie odbywało się w drugim terminie (w pierwszym terminie nie odbyło się 

z uwagi na brak wymaganego quorum), jego uchwały i postanowienia są prawomocne. 

Porządek dzienny posiedzenia przewidywał: 

1. Informacje i postanowienia dotyczące organizacji XXVIII Ogólnopolskiego Sympozjum 

Szkół Staszicowskich oraz 22. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie 

Staszicu. 

2. Sprawy organizacyjne stowarzyszenia i klubu. 

3. Sprawy różne. 

 

Na wstępie spotkania prezes TSS przypomniał postać zmarłego prof. dr hab. Stanisława 

Kaczora i jego zasługi dla klubu i stowarzyszenia, dla ruchu staszicowskiego w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego. 

 

Ad.1. Informacje o stanie przygotowań do XXVIII Sympozjum i 22. edycji Konkursu 

przedstawili: 

- prezes stowarzyszenia – Bronisław Bury, 

- dyrektor ZS im. Stanisława Staszica w Pile – Marek Święszkowski. 

Prezes omówił opublikowane na stronach internetowych TSS „Założenia programowo-

organizacyjne 22. edycji Konkursu” oraz prosił o wnoszenie uwag do tego dokumentu przed 

jego ostatecznym zatwierdzeniem przez ZG. Uwag nie zgłoszono, natomiast sprawę terminu 

finału etapu centralnego Konkursu postanowiono przedyskutować łącznie ze sprawą terminu 

odbycia XXVIII Ogólnopolskiego Sympozjum TSS, które – na wniosek prezesa – w 

bieżącym roku powinno mieć charakter walnego zgromadzenia członków Towarzystwa Szkół 

Staszicowskich. Prezes apelował, by walne zgromadzenie dokonało skrócenia obecnej 

kadencji władz stowarzyszenia, wybrało nowe władze oraz zaktualizowało skład bądź dane 

szkół – członków zbiorowych TSS, tworzących Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich.  

Uczestnicy posiedzenia w ożywionej dyskusji uznali za konieczne odejście od tradycyjnego w 

stowarzyszeniu i klubie organizowania ogólnopolskich spotkań (konkursów i sympozjów) na 

przełomie maja i czerwca bądź w czerwcu. W zgodnej opinii zebranych, obecna organizacja 

roku szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych, zwłaszcza zawodowych sprawia, że udział 

nauczycieli i dyrektorów w takich spotkaniach jest utrudniony z uwagi na rozliczne 

obowiązki (matura, egzaminy zawodowe itp.). Ostatecznie zebrani wypowiedzieli się za 

przyjęciem od bieżącego roku zasady, iż ogólnopolskie spotkania klubowe oraz 

stowarzyszeniowe będą organizowane w okresie od połowy września do połowy października 

każdego roku. 

W dyskusji nie wniesiono uwag do propozycji prezesa, aby XXVIII Sympozjum miało 

charakter statutowego sprawozdawczo-wyborczego walnego zgromadzenia członków i 

odbyło się z zachowaniem przepisów § 17-20 Statutu Towarzystwa Szkół Staszicowskich. 

 

 

 



Postanowienia ZG TSS w sprawie organizacji XXVIII Sympozjum 

 i 22. edycji Konkursu: 

 

1. Zarząd Główny przyjmuje z wdzięcznością zaproszenie Zespołu Szkół im. Stanisława 

Staszica w Pile do odbycia tegorocznego ogólnopolskiego spotkania klubowego 

(Sympozjum i finał Konkursu) w tej szkole. Na wniosek dyr. Marka Święszkowskiego 

termin tego spotkania ustalono na 1-2 października 2015 r. 

2. Zarząd Główny upoważnia prezesa stowarzyszenia do: 

a) wprowadzenia do opublikowanych na stronach internetowych TSS „Założeń 

programowo-organizacyjnych 22. edycji Konkursu…” stosownych zmian i uzupełnień 

wynikających ze zmiany terminów odbywania ogólnopolskich spotkań klubowych; 

b) przygotowania specjalnej ankiety aktualizującej przynależność do Ogólnopolskiego 

Klubu Szkół Staszicowskich, skierowanej do wszystkich szkół umieszczonych w 

aktualnym wykazie szkół klubowych (opublikowanym na stronach internetowych 

TSS) i mającej na celu weryfikację oraz aktualizację członkostwa w OKSS; 

c) przygotowania regulaminu sprawozdawczo-wyborczego walnego zgromadzenia 

członków TSS. 

3. Zarząd Główny zwraca się do wszystkich szkół klubowych z apelem o uczestnictwo 

uprawomocnionych przedstawicieli w walnym zgromadzeniu oraz uczestnictwo szkół w 

22. edycji Konkursu. Zarząd Główny, na wniosek dyr. M. Święszkowskiego, prosi o 

przesłanie bezpośrednio na adres szkoły klubowej w Pile pisemnego potwierdzenia (faks, 

pismo, e-mail) udziału w spotkaniu klubowym organizowanym przez tę szkołę w dniach 

1-2 października 2015 r. Z uwagi na trudności związane z zapewnieniem noclegów 

potwierdzenia udziału w spotkaniu należy przesłać najpóźniej do końca bieżącego roku 

szkolnego z podaniem: liczby zamawianych noclegów dla nauczycieli i uczniów (z 

podziałem – kobiety – mężczyźni) oraz daty przyjazdu i odjazdu. 

 

Ad. 2. W sprawach organizacyjnych prezes stowarzyszenia przedstawił następujące wnioski i 

propozycje pod rozwagę ZG TSS: 

a) Dla upamiętnienia postaci i zasług prof. Stanisława Kaczora dla Ogólnopolskiego 

Klubu Szkół Staszicowskich i Towarzystwa Szkół Staszicowskich każda szkoła 

klubowa proszona jest o umieszczenie na swojej stronie internetowej tekstu 

poświęconego Profesorowi, opublikowanego w najbliższym czasie na stronach 

internetowych TSS (tzn. o „przeniesienie” tego tekstu na szkolne strony www). 

b) W związku z osobistymi problemami technicznymi, finansowymi a także 

zdrowotnymi, utrudniającymi wykonywanie zadań administracyjnych związanych z 

kierowaniem działalnością TSS, prezes prosi o jeszcze szerszą i skuteczniejszą pomoc 

ze strony dyrektorów szkół klubowych. W szczególności chodzi o pomoc w postaci 

szybkiego reagowania na zgłaszane bezpośrednio bądź publikowane na stronach 

internetowych TSS prośby (np. dotrzymywanie ustalonych terminów, udzielanie 

odpowiedzi na pytania itp.). Prezes ponownie i kolejny raz wyraził podziękowanie kol. 

kol. Józefowi Olejniczakowi, Mariuszowi Pęzie, Stanisławie Ciszyńskiej, Hannie 

Rzepce, Elizie Gumieniak, Lesławowi Taraskowi, Piotrowi Zuziakowskiemu, 

Markowi Święszkowskiemu i Karolowi Banasikowi za dotychczasową pomoc w 

„administrowaniu” stowarzyszeniem. Prezes ponownie i kolejny raz prosi szkoły 

klubowe o systematyczne „odwiedzanie” stron internetowych TSS, aby zapoznawać 

się z publikowanymi materiałami. Prosi także o szersze wykorzystywanie do 

kontaktów w sprawach klubowych adresu brobur@wp.pl i brobur@gmail.com gdyż ta 

forma korespondencji jest najszybsza i najbardziej ekonomiczna. 

mailto:brobur@wp.pl
mailto:brobur@gmail.com


c) Z uwagi na zgłaszane przez niektórych członków TSS zastrzeżenia dotyczące 

celowości umieszczania na stronach internetowych TSS nieaktualnego wykazu szkół 

należących do OKSS prezes sugeruje podjęcie przez ZG decyzji o wykreśleniu z 

wykazu członków zbiorowych stowarzyszenia tych szkół, które nie przyślą na adres 

ZG TSS wypełnionej „ankiety aktualizującej przynależność do OKSS” (wzór ankiety 

będzie przesłany do szkół klubowych w najbliższym czasie). 

 

 

Postanowienia i uchwały ZG TSS 

w sprawach organizacyjnych: 

 

1. Zarząd Główny prosi wszystkie szkoły klubowe o upamiętnienie postaci i zasług prof. 

Stanisława Kaczora w formie zaproponowanej przez prezesa TSS (patrz p. „a”). 

2. Zarząd Główny akceptuje i wspiera wyrażane w p. „b” prośby prezesa o dalszą i 

jeszcze skuteczniejszą pomoc w kierowaniu działalności TSS. 

3. Zarząd Główny akceptuje wniosek prezesa, aby skierować do szkół klubowych, które 

nie wykazują zainteresowania działalnością stowarzyszenia i klubu, prośbę o 

wypełnienie „ankiety aktualizującej dalszą przynależność do OKSS”. Szkoły, które 

nie prześlą w ustalonym terminie na adres ZG TSS wypełnionej ankiety, uznane 

zostaną za rezygnujące z dalszej przynależności do Klubu i tym samym ich dane 

identyfikacyjne zostaną usunięte z wykazu szkół klubowych opublikowanego w 

Internecie. 

 

 

Ad. 3. W sprawach różnych prezes zaproponował wysłanie imiennych podziękowań Zarządu 

Głównego TSS za zrealizowanie wspólnej inicjatywy umiejscowienia w zamojskim parku 

pomnika Stanisława Staszica na ręce b. prezydenta miasta Zamość p. Marcina Zamoyskiego 

oraz dyr. Muzeum Zamojskiego p. Andrzeja Urbańskiego. Zarząd zaakceptował tą propozycję 

i upoważnił prezesa do przekazania ww. osobom wspomnianych podziękowań. 

Ponadto w sprawach różnych poruszono bądź ustalono: 

a) prezes przygotuje tekst poświęcony pamięci prof. Stanisława Kaczora a ZSP w 

Stąporkowie i Muzeum Stanisława Staszica w Pile (jako administratorzy stron www 

TSS) umieszczą ten tekst w Internecie; 

b) drukiem i wysyłką wzoru „ankiet aktualizujących dalszą przynależność do OKSS” 

zajmie się ZSP w Stąporkowie w porozumieniu z prezesem TSS; 

c) „bankiem nagród” dla uczestników finału etapu centralnego 22. edycji Konkursu 

zajmą się kol. kol. L. Tarasek, M. Pęza i St. Ciszyńska we współpracy z innymi 

dyrektorami szkół klubowych; 

d) na wnioski kol. Olgi Romańskiej i kol. Ewy Gumieniak Zarząd Główny przyjął 

zaproszenie do zorganizowania spotkania klubowego w 2016 r. w Warszawie i 

Miętnem; 

e) ustalono, że dyr. M. Święszkowski oraz członkowie Prezydium ZG będą się często 

kontaktować z prezesem (głównie e-mailem) w sprawach organizacyjnych 

sympozjum i konkursu (program, imprezy towarzyszące turystyczno-krajoznawcze 

itp.). 


