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W czerwcu br. wydawało się, że niespodziewana rezygnacja szkół klubowych w 
Miętnem i Warszawie na dłużej sparaliżuje naszą działalność statutową, w tym organizację 
finału 23. edycji konkursu. Okazało się jednak, że dokumentowanie naszej działalności w 
Internecie (w szkołach i na naszych dwóch stronach internetowych) wzbudza zainteresowanie 
osób i instytucji, dla których nasz Patron jest również ważną postacią historyczną. To 
zainteresowanie przejawia się w telefonach oraz e-mailach kierowanych do mnie jako prezesa 
TSS (np. zapytania o literaturę dotyczącą Staszica, propozycje wykorzystania wiersza o 
Staszicu czy wręcz współpracy w upowszechnianiu postaci i myśli naszego Patrona – podaję 
przykłady tylko z bieżącego roku). 

Jeden z takich telefonów zapoczątkował współpracę z osobami przygotowującymi 
obchody 200-lecia krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica, spadkobierczyni 
pierwszej akademii górniczej założonej na ziemiach polskich – w Kielcach przez naszego 
Patrona. Pomijając szczegóły, na dzisiaj ta współpraca przyniosła następujące ustalenia: 

− Przyjmując zaproszenie do współpracy, zobowiązałem się do zorganizowania 
naszego udziału w planowanych imprezach związanych z obchodami ww. rocznicy, a także 
190. rocznicy śmierci Staszica. 

− Laureaci 23. edycji konkursu (takie dyplomy otrzymają uczniowie zgłoszeni w 
regulaminowym czasie do planowanego finału w Miętnem i Warszawie) zostaną zaproszeni 
do udziału w krakowskich obchodach ww. rocznic. Wraz z nimi ich opiekunowie. 
Organizatorzy zapewnią uczniom i opiekunom bezpłatne zakwaterowanie w akademikach 
AGH. 

− Zaproszenia do udziału w obchodach tych ważnych także dla nas rocznic otrzymają 
również dyrektorzy szkół klubowych, które zgłosiły udział w finale 23. edycji konkursu. 

− W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz TSS oraz Rady Dyrektorów Szkół 
Klubowych. 

Na prośbę organizatorów przekazałem już pisemną informację, do kogo imiennie 
powinni wysłać formalne zaproszenie do udziału w uroczystościach rocznicowych. 
 

Do niniejszego listu (komunikatu) pragnę dołączyć następujące prośby: 
− Proszę o zapoznanie się z załączonymi informacjami organizatorów o konkursach i 

programie uroczystości rocznicowych. Bardzo proszę o przyjęcie zaproszenia i niezawodny 
udział w uroczystościach. 

− Proszę o rozważenie możliwości udziału przedstawicieli szkół klubowych w 
konferencji naukowej organizowanej w Maleńcu (program w załączeniu). 

− Proszę o odwiedzenie strony internetowej Muzeum Stanisława Staszica w Pile, na 
której są bardzo ciekawe propozycje do działalności szkolnych kół i klubów TSS (m.in. 
konkursy). 

− Ponawiam prośbę o systematyczne odwiedzanie naszych stron internetowych. 
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