Komunikaty organizacyjne
z dnia 18 lutego 2016 r.

1. Prezydium Zarządu Głównego TSS informuje, że planowane spotkanie w Warszawie nie
odbędzie się. Podjęta przez dyrektorów szkół klubowych decyzja w sprawie terminu XXIX
Sympozjum oraz finału 23. edycji konkursu jest wiążąca. Sprawy dotyczące programu
wrześniowego spotkania klubowego będą konsultowane telefonicznie z dyrektorami ww.
szkół oraz członkami Prezydium i zainteresowanymi członkami ZG. Ewentualne uwagi,
pytania i propozycje prosimy przekazywać na adres e-mailowy kol. Józefa Olejniczaka
(biuro@muzeumstaszica.pl) lub adres brobur@gmail.com. Po zakończeniu konsultacji
program wrześniowego spotkania klubowego (tj. sympozjum i finału konkursu) zostanie
opublikowany na stronach: www.oksstss.cba.pl oraz www.szkolystaszicowskie.pl.
2. Zachęcamy do opublikowania na stronach internetowych szkół klubowych pełnego tekstu
„Założeń programowo-organizacyjnych 23. edycji konkursu” (dokument jest zamieszczony
na ww. stronach internetowych TSS). Uwagi i pytania dotyczące treści „założeń” prosimy
kierować na adres e-mail: brobur@gmail.com lub telefonicznie na numer 604 321 963.
3. Prezydium ZG TSS informuje, że 8 lutego br. odbyło się robocze spotkanie prezesa TSS
z burmistrzem Zwierzyńca p. Janem Skibą w sprawie pomnika naszego Patrona w tym
miasteczku. Na wniosek władz samorządowych ustalono termin odsłonięcia pomnika na
3 maja 2016 r. Informujemy, że podobnie jak w 2014 r. w Zamościu, tak i w Zwierzyńcu
odsłonięcie pomnika Patrona naszych szkół klubowych będzie efektem współpracy władz
samorządowych tych miast z naszym stowarzyszeniem. Nasz stowarzyszeniowy wkład w to
przedsięwzięcie to przekazanie miastu Zwierzyniec daru w postaci pomnikowego żeliwnego
popiersia Stanisława Staszica (popiersie zostało nieodpłatnie przekazane 8 lutego br.).
4. Z uwagi na to, że odsłonięcie pomnika naszego Patrona w Zwierzyńcu odbędzie się w 190.
rocznicę jego śmierci, uroczystość tę prosimy traktować jako symboliczne podsumowanie
naszych stowarzyszeniowych i klubowych obchodów „Lat Patrona w szkołach klubowych”.
W praktyce oznaczać to powinno liczną obecność przedstawicieli szkół klubowych 3 maja br.
na uroczystości odsłonięcia pomnika (szczegółowy program uroczystości zostanie
opublikowany na naszych stronach internetowych oraz w przesłanych zaproszeniach).
Ponieważ gospodarze uroczystości odsłonięcia pomnika Stanisława Staszica w Zwierzyńcu
proszą – ze względów organizacyjno-technicznych – o wcześniejsze zgłoszenie liczby
zaproszonych gości ze strony naszego stowarzyszenia, Prezydium ZG prosi o przekazywanie
na adres e-mail brobur@gmail.com imiennych zgłoszeń przedstawicieli szkół klubowych do
przyjazdu 3 maja br. do Zwierzyńca (z ewentualnym zamówieniem noclegów). Zgłoszenia
będą przyjmowane do 25 kwietnia 2016 r.
5. Prezydium ZG przeprasza za odwołanie zapowiadanego spotkania w Warszawie.
Uważamy, że już podjęte ustalenia organizacyjne szkół-gospodarzy XXIX Sympozjum
powinny być przez Zarząd i jego Prezydium zaakceptowane. Uwagi oraz propozycje w
sprawach drobnych nie wymagają organizowania specjalnego posiedzenia ZG. Szczegóły
mogą być uzgodnione na drodze telefonicznej, a także w czasie naszego spotkania (miejmy
nadzieję, że licznego) na uroczystości odsłonięcia pomnika naszego Patrona w Zwierzyńcu.

