
Komunikat z XXVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich (Walnego Zgromadzenia 

członków Towarzystwa Szkół Staszicowskich) odbytego w Pile 1 października 2015 r. 

W zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele szkół klubowych w Białymstoku, Ciechanowie, 

Ciechocinku, Gąbinie, Grybowie, Kościelcu, Kutnie, Miętnem, Nowym Tomyślu, Opocznie, Pile, 

Radomsku, Rybniku i Zawierciu. W obradach uczestniczyli ponadto członkowie TSS: prezes Bronisław 

Bury i Józef Olejniczak. 

Ustalenia Sympozjum: 

1. Z powodu odmowy kandydowania na funkcję prezesa TSS przez zgłaszanych kandydatów nie 

podjęto uchwały o skróceniu kadencji, o co wnioskował prezes Bronisław Bury już na posiedzeniu ZG 

TSS 12 marca 2015 r. w Warszawie. 

2. W powyższej sytuacji prezes, decydując się na kierowanie stowarzyszeniem tylko do końca 

upływającej w 2016 r. kadencji władz TSS, prosił Walne Zgromadzenie o wyrażenie zgody na 

dokonanie takich zmian w przydziale zadań (kompetencji) członków Prezydium ZG, które to zmiany 

spowodowałyby radykalne odciążenie go od wykonywania zadań określonych w paragrafach 21, 22 i 

23 Statutu TSS. Jako powód rezygnacji z dalszego kierowania działalnością stowarzyszenia i klubu 

prezes podał głównie pogarszający się z wiekiem stan zdrowia, a także trudności techniczno- 

organizacyjne wywołane zmianą stałego miejsca zamieszkania, a tym samym brakiem możliwości 

korzystania z technicznej pomocy szkoły klubowej. Prezes podkreślił, że jako współzałożyciel klubu i 

stowarzyszenia, i od 28 lat jego prezes-wolontariusz nie rezygnuje całkowicie z udziału w pracach  TSS 

i chce nadal „być dla Towarzystwa użytecznym”, jednakże „pod młodszym kierownictwem, które 

powinno nadać naszej organizacji nowe impulsy”. Walne Zgromadzenie przyjęło oświadczenie 

prezesa ze zrozumieniem i wyraziło zgodę na dokonanie wspomnianych zmian w zakresach 

kompetencji członków Prezydium ZG. 

3. Sympozjum zwróciło się z prośbą do dyrektorów szkół klubowych w Warszawie i Miętnem o pilną 

informację, czy wcześniej zgłoszona deklaracja gotowości do wspólnego zorganizowania spotkania 

klubowego w 2016 r. jest nadal aktualna. 

4. Sympozjum kolejny raz usilnie prosi o: 

a) wyodrębnienie na stronach internetowych szkół informacji o udziale w działalności 

stowarzyszeniowej i klubowej, 

 

b) dalsze usprawnianie przepływu informacji wewnątrzorganizacyjnych za pośrednictwem Internetu. 

 

5. Sympozjum oczekuje, że szkoły klubowe, które dotychczas nie opublikowały na swych stronach 

internetowych szkolnego programu obchodów LAT PATRONA (2015-2016), uczynią to do końca 

października br. Zadanie to nałożyła uchwała sympozjum w Gąbinie, które ogłosiło lata 2015 i 2016 

LATAMI STASZICA w szkołach klubowych TSS. 

Bronisław Bury, prezes TSS 

 


