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Walne Zgromadzenie Towarzystwa Szkół Staszicowskich odbyło się 3 października 2019 r.  

w Soczewce k. Płocka. Uczestniczyło w nim 17 osób z 11 szkół klubowych: Magdalena Nowosielska 

i Renata Lenz (Biała Podlaska), Mariusz Pęza i Anna Nesterowicz-Kurkowska (Białystok), Beata 

Rybnik (Gąbin), Lesław Tarasek i Katarzyna Kaflińska (Grybów), Stanisława Ciszyńska i Małgorzata 

Wojciechowska (Kościelec), Maciej Pawłowski (Kutno), Piotr Ziuziakowski (Opoczno), Anna Pichit 

i Paweł Pichit (Radomsko), Marta Cyroń i Sebastian Cyroń (Rybnik), Karolina Ścisłowicz-Pluta 

(Stąporków), Beata Baszczyńska-Misztal (Zgierz). 

Podczas posiedzenia dokonano wyboru nowego prezesa TSS – po rezygnacji pierwszego 

prezesa Bronisława Burego, który stał na czele Towarzystwa ponad 30 lat. Propozycję objęcia tej 

funkcji przyjęła Beata Baszczyńska-Misztal (dyrektor ZSO im. S. Staszica w latach 2003–2013, a od 

2013 r. prezes Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu). W 

głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto tę kandydaturę. Dokonano również dokooptowania 

członka Prezydium Zarządu Głównego. Propozycję pracy w zarządzie TSS przyjął Paweł Pichit 

(wicedyrektor ZSP nr 1 im. S. Staszica w Radomsku). W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto 

tę kandydaturę. 

W trakcie dyskusji dotyczącej zasad dalszego funkcjonowania TSS oraz organizacji kolejnych 

sympozjów uzgodniono, iż będziemy kontynuować tradycję corocznych spotkań w nowej formule – 

pracując w międzyszkolnych zespołach zadaniowych podczas młodzieżowych warsztatów i gier 

edukacyjnych. Do organizacji XXXI Sympozjum Staszicowskiego zgłosił się Zespół Szkół 

Technicznych nr 1 w Rybniku, a do pomocy w przygotowaniu warsztatów chętny jest Zespół Szkół 

w Gąbinie – to kolejna nowość: odciążamy głównego organizatora, dołączając szkołę wspomagającą, 

co sprzyja współpracy szkół klubowych. Termin planowany jest na listopad 2020 roku. 

Została również poruszona sprawa składek członkowskich i ponownego otwarcia konta 

bankowego dla TSS. Uzgodniono kwotę 100 zł rocznie dla szkół, które mają poniżej 500 uczniów 

oraz 200 zł dla szkół, które tę ilość uczniów przekraczają. Do otwarcia konta zostały zobowiązane  

B. Baszczyńska-Misztal i S. Ciszyńska (wiceprezes).  

 

 

 

Beata Baszczyńska-Misztal 

Prezes TSS 

 
 


