
Drodzy Przyjaciele – członkowie i sympatycy Towarzystwa Szkół Staszicowskich, uczestnicy 

dorocznych spotkań klubowych organizowanych w minionym trzydziestoleciu. 

Drodzy Młodzi Przyjaciele – uczniowie i absolwenci, uczestnicy konkursów i sesji 

popularnonaukowych utrwalających w zbiorowej pamięci Polaków myśl społeczno-filozoficzną 

naszego Patrona – Stanisława Staszica. 

 

 

Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich, a następnie nasze stowarzyszenie powstały w 

minionych warunkach ustrojowych, ekonomicznych i społecznych. Uczniowie – najmłodsi 

uczestnicy spotkań klubowych w Małkini czy Brzegu to dziś dojrzali, ponad czterdziestopięcioletni 

ludzie. Wielu jego współtwórców, nauczycieli i pracowników nauki, odeszło (parafrazując słowa 

Stanisława Staszica – „na rozmowę do Pana”). W ciągu minionych 30 lat zmieniła się nasza ojczyzna, 

także my sami i nasze widzenie świata. Pozostały jednak – w co wierzę – nasz podziw, szacunek i 

pamięć o jednym z największych Polaków w naszej historii. Z pełnym przekonaniem chcę też 

powiedzieć, że nasz nauczycielski „ruch intelektualny o wyraźnych zasadach etycznych” wspomagał 

patriotyczne i społeczne wychowanie młodzieży. Jak nasz Patron – „żyliśmy nie dla siebie” i 

staraliśmy się „być narodowi  użyteczni”. 

Spotkanie klubowe w Białymstoku było zapewne ostatnim w tej trzydziestoletniej odsłonie 

naszego ruchu. Jako jeden z organizatorów i świadków działalności stowarzyszenia poczuwam się 

do obowiązku przekazania informacji, iż zapowiedziane w październiku 2017 r. w Białymstoku 

działania na rzecz zaktywizowania pracy klubowej z przyczyn obiektywnych nie mogą być 

realizowane. Pragnę wyrazić nadzieję, że dotychczasowe kontakty klubowe nie zostaną całkowicie 

zapomniane i w nowej formie będą utrzymywane, choćby w skromniejszym wymiarze. 

Ten list zamyka moją aktywność w klubie i stowarzyszeniu. Nie oznacza to, że nie będę 

wspierać  i pomagać tym moim Koleżankom i Kolegom, którzy zechcą z własnej woli przejąć 

obowiązki lidera naszego ruchu, by tym samym nie dopuścić do jego zaniku. Wiek i stan zdrowia nie 

pozwalają mi – emerytowi mieszkającemu w dużej odległości od najbliższej szkoły klubowej – nadal 

pełnić rolę prezesa-wolontariusza. Mam nadzieję, że tę rolę przejmie ktoś z młodszych członków 

dotychczasowego Prezydium ZG TSS bądź jeden z opiekunów szkolnego klubu staszicowskiego. 

Pragnę podkreślić, że moją decyzję poprzedziły wielokrotnie powtarzane, bezskuteczne próby  

formalnego przekazanie obowiązków prezesa TSS poprzez wybory w czasie kolejnych sympozjów. 

„Trwałem na posterunku”, dokąd starczyło mi sił, by nikt nie mógł mi zarzucić, że poddałem się 

wobec narastających trudności. Ten list nie jest jednak równoznaczny z poddaniem się. To ostatnia 

próba, tym razem ostateczna, przekazania symbolicznej władzy prezesa w ręce kogoś młodego, kto 

będzie miał wolę, wizję i możliwości bycia liderem naszego ruchu. 

Listem tym chcę najserdeczniej podziękować bardzo wielu Koleżankom i Kolegom ze szkół  

klubowych za ich wieloletnią pracę społeczną w stowarzyszeniu, za przyjaźń, pomoc i zaufanie jakim 

mnie obdarzali. Także za trafne uwagi, które pozwalały mi korygować działania jako prezesa. Nie 

mogę w tym miejscu zapomnieć o kilku z moich i naszych przyjaciół, którzy nas fizycznie opuścili 

na zawsze: o prof. Stanisławie Kaczorze, dr. Stanisławie Czarnieckim, Henryku Brodziaku i Elżbiecie 

Pieper. 

Nie mogę nie podziękować imiennie tym Koleżankom i Kolegom, bez których pomocy i 

wsparcia nie mógłbym przez tyle lat wykonywać obowiązków prezesa TSS. Dziękuję serdecznie za 

tę pomoc w szczególności Józefowi Olejniczakowi, Barbarze Stasiaczek, Jolancie Hermanowskiej, 

Lesławowi Taraskowi, Mariuszowi Pęzie, Stanisławie Ciszyńskiej, Piotrowi Ziuziakowskiemu oraz 

Beacie Baszczyńskiej-Misztal. Dziękuję także byłym i obecnym dyrektorom szkół klubowych, w 

których w latach 1987-2017 odbyły się ogólnopolskie sympozja szkół staszicowskich: Stąporkowie, 

Białymstoku, Kościelcu, Grybowie, Radomsku, Pińczowie, Białej Podlaskiej, Zgierzu, Miętnem, 

Warszawie, Kamieniu Pomorskim, Szczecinie, Kłaninie, Gąbinie, Nowym Targu, Siedlcach, 

Szamotułach, Pile, Krajence, Ciechocinku, Parczewie, Brzegu, Małkini i Włoszczowie (wymieniłem 

także szkoły dziś już nieistniejące bądź przekształcone w inne placówki oświatowe). 

 



 

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019 życzę wszystkim 

członkom i sympatykom stowarzyszenia i klubu wszystkiego co dobre, a nade wszystko zdrowia. 

Będę wdzięczny za pamięć. Moje adresy są na stronie OKSS TSS. 

  

 

Z wyrazami przyjaźni – Bronisław Bury 

 

                                                                                                     

 

 

Tereszpol, 17.12.2018 r. 

         

         

 


