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Lata 1986-88 obfitowały w szereg istotnych wydarzeń związanych z Liceum
im. Stanisława Staszica i jego absolwentami – obchody 400-lecia Szkoły (1586-1986),
a także zjazdy byłych maturzystów. Profesorowi dr hab. Leszkowi Malickiemu –
maturzyście z 1951 roku, pomysł powołania stowarzyszenia podsunął zasłużony
profesor Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Stasica doc. dr hab. Bohdan
Komorowski. Profesor Malicki skontaktował się wówczas z prezesem warszawskich
„zamojszczaków” – Zygmuntem Smorawińskim, który udostępnił mu statut. Wzorując
się na nim opracowano jego lubelska wersję. Procedura powołania stowarzyszenia
obejmowała, poza opracowaniem statutu, przeprowadzenie zebrania założycielskiego i
złożenie wniosku o rejestrację. Zebraniem założycielskim stał się zjazd koleżeński
rocznika maturalnego prof. Leszka Malickiego, który odbył się 21 czerwca 1986 roku.
Podjęto wtedy uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia, przyjęto statut i dokonano
wyboru tymczasowego zarządu. Prezesem został Leszek Malicki, a w skład zarządu
weszli: Radzisław Sikorski (wiceprezes), Jan Gliński (skarbnik), Tadeusz Izdebski
(sekretarz) oraz członkowie: Stanisław Pietraś, Ryszard Sławiński, Tadeusz Wolski.
Rejestracja stowarzyszenia nastąpiła 28 listopada 1987 roku. Miało ono sprawować
opiekę nad Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie, pomagać
w rozwiązywaniu problemów kulturalnych i gospodarczych szkoły oraz dbać o
utrzymywanie więzi koleżeńskich między członkami stowarzyszenia.
Stowarzyszenie miało osiągać swoje cele poprzez:
- współpracę z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim;
- popularyzowanie tradycji i historii liceum wśród byłych i obecnych wychowanków;
- uczestniczenie w szkolnych uroczystościach (np. rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego, ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Patrona Szkoły);
- uczestniczenie w zjazdach maturalnych poszczególnych roczników maturalnych;
- organizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych i turystycznych dla uczniów
i członków stowarzyszenia;

- odbywanie zebrań, konferencji, wygłaszanie prelekcji, referatów i pogadanek;
- roztaczanie opieki nad byłymi nauczycielami i wychowankami liceum, udzielanie im
pomocy w wypadkach losowych.
Działania organizacyjne (m.in. skompletowanie adresów, wydrukowanie deklaracji i
zawiadomień), które przeprowadziła

grupa wychowanków z byłego komitetu

obchodów 400 – lecia Szkoły przy pomocy mgr Alicji Grączewskiej – dyrektor szkoły
i prof. języka polskiego mgr Marii Jedenakowej doprowadziły do odbycia pierwszego
walnego zebrania członków stowarzyszenia w dniu 16. IV. 1988 roku. Na prezesa
zarządu wybrano jednogłośnie Leszka Malickiego. W skład zarządu weszły
następujące osoby: R. Sikorski – wiceprezes, Cz. Dudzisz – sekretarz, J. Buciar –
skarbnik, B. Gwóźdź-Gauze, P. Kurowski (po jego śmierci L. Roman), J. Onyczuk –
Niewielka – członkowie. Do komisji rewizyjnej powołano: J. Glińskiego –
przewodniczącego, Cz. Sambora – zastępcę przewodniczącego, W. Arciszewskiego –
sekretarza, A. Kiełczowskiego i B. Liberę. Wybrano również sąd koleżeński w
składzie: przewodniczący – L. Pietroń, członkowie – W. Krzewski, St. Klimaszewski.
Podczas zebrania przedstawiono i uchwalono ramowy plan pracy stowarzyszenia. Plan
ten

przewidywał

pozyskiwanie

nowych

członków,

redagowanie

biuletynu

informacyjnego, powołanie Komicji Historycznej, fundowanie stypendiów dla
wyróżniających się uczniów oraz finansowe wspieranie szkoły.
Do najważniejszych prac stowarzyszenia w latach 1988 -1993 zaliczyć można:
- Przekazanie w listopadzie 1990 roku przez wychowanków sztandaru szkoły, który ze
względu na umieszczone na nim treści religijne w czasach stalinowskich został oddany
na przechowanie do kościoła oo. Dominikanów. Stowarzyszenie sfinansowało
renowację sztandaru i po uroczystym poświęceniu

w kościele garnizonowym

przekazało szkole.
- Fundowanie stypendiów i nagród dla najlepszych uczniów klas maturalnych.
- Udział stowarzyszenia w pracach „Rodziny Katyńskiej” (wpłacenie 50 tys. zł na
tablicę pamiątkową). Z tym faktem wiąże się Fundacja im. kpt. Wiktora Krzewskiego
– ofiary Starobielska, wychowanka Gimnazjum im. Stanisława Staszica, która została
powołana w oparciu o darowiznę rodu Krzewskich. Fundacja ta corocznie przyznaje

nagrodę

pieniężną

najlepszemu

maturzyście

z

klasy

informatycznej

lub

matematyczno-fizycznej.
- Wiodący udział w przygotowaniu i wydaniu monografii Gimnazjum i Liceum im.
Stanisława Staszica – Szkoła czterech wieków.
- Publikowanie informatorów z życia Szkoły i jej absolwentów.
- Systematyczne gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących historii
Szkoły oraz jej Profesorów i wychowanków.
Druga kadencja władz stowarzyszenia (1993 – 1998) rozpoczęła się od Walnego
Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego odbytego w dniu 20 listopada 1993 roku, na
którym wybrano następujące gremia kierownicze: Zarząd: prezes – L. Malicki (matura
1951), wiceprezes – St. Skawiński (m. 1950), sekretarz – Cz. Dudzisz (m.1950),
skarbnik – J. Buciar (m.1935), członkowie – B. Gwóźdź-Gauze (m.1971), St.
Klimaszewski (m. 1958), Cz. Sambor (m.1936). Komisja Rewizyjna: przewodniczący
– J. Gliński, członkowie – St. Dzierżak, E. Malinowski, L. Dymowski, B. Liber.
Sąd Koleżeński: przewodniczący – L. Pietroń, członkowie – W. Krzewski, T. Pietraś.
W tym okresie stowarzyszenie skupiało 287 członków.
Najważniejsze działania w czasie drugiej kadencji władz to:
- Przydzielenie bibliotece szkolnej miliona złotych na zakup lektur.
- Umieszczenie na bocznej ścianie auli napisu „Salus rei publice suprema lex esto”
(przed wojną napis znajdował się nad sceną w auli).
- Uroczyste odsłonięcie w auli szkolnej (kwiecień 1995 r.) tablicy upamiętniającej
nazwiska profesorów i uczniów Szkoły zamordowanych w Katyniu.
- Fundowanie nagród książkowych, pieniężnych i stypendiów. W 1995 roku po raz
pierwszy przyznano nagrody pieniężne za najlepsze wyniki na egzaminie dojrzałości z
języka angielskiego i języka francuskiego ufundowane przez absolwenta Jerzego
Radlińskiego. Nagrody te zostały nazwane imieniem Brunona Radlińskiego, brata
fundatora, ucznia szkoły, który został zamordowany w czasie II wojny światowej.
- Gromadzenie materiałów historycznych (m.in. przygotowywanie Księgi Pamięci).
- Wydawanie i rozsyłanie kolejnych numerów informatora Staszicak (do końca 1995
roku ukazały się 22 numery).

W trzeciej kadencji (1998 – 2003) władze stowarzyszenia pracowały w następującym
składzie: Zarząd: prezes – L. Malicki, wiceprezes – St. Skawiński, sekretarz – Cz.
Dudzisz, skarbnik – E. Malinowski, członkowie – B. Gwóźdź-Gauze, J. Gurba, Cz.
Sambor; Komisja Rewizyjna: przewodniczący – J. Gliński, z-ca – St. Dzierżak,
sekretarz – St. Gurba; Sąd Koleżeński: przewodniczący – L. Pietroń, z-ca – L. Ważny.
Do najważniejszych działań stowarzyszenia w trzeciej kadencji można zaliczyć:
- Nagradzanie najlepszych maturzystów przez fundacje działające w ramach
stowarzyszenia:
 Fundacja im. kpt. Wiktora Krzewskiego,
 Fundacja im. Brunona Radlińskiego,
 Promocja im. Ewy Sajkiewiczowej,
 Fundacja im. Jana Janiszewskiego.
- Wydanie pracy zbiorowej Staszic dawniej, dziś i jutro (2001r.);
- Nadanie tytułów Zasłużonych Członków Stowarzyszenia kolegom: J. Buciarowi, W.
Krzewskiemu, Cz. Samborowi, L. Ważnemu, T. Wilgatowi, J. Żurakowskiemu, L.
Malickiemu (pośmiertnie).
-

Udział

członków

zarządu

w

szkolnych

uroczystościach

i

imprezach

okolicznościowych.
- Opieka nad grobami byłych dyrektorów szkoły.
W czwartej kadencji (2003 -2008) władze stowarzyszenia tworzyli: J. Wójtowicz –
prezes zarządu, S. Kołszut – wiceprezes, J. Bagnosz-Głaszewska – sekretarz, M.
Chodowski- skarbnik oraz członkowie zarządu: Z. Kowalewski, St. Klimaszewski, J.
Łomża. Komisji Rewizyjnej przewodniczył J. Gliński, zastępcą był St. Dzierżak, a
członkami: B. Grzegorczyk i St. Pietraś. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego był L.
Pietroń, zastępcą J. Cichocki, członkami St. Skawiński i L. Ważny.
13 maja 2006 roku dokonano uzupełniających wyborów do władz stowarzyszenia.
Wiceprezesem został M.Z. Dekondy, a sekretarzem Z. Smutek.
Do istotnych działań stowarzyszenia w czwartej kadencji należały:
- Rejestracja stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego;
- Pomoc w pracach przygotowawczych i udział w obchodach 420-lecia Szkoły i 20lecia Stowarzyszenia;

- Przygotowanie i wydanie pracy zbiorowej (monografii) 420 lat lubelskiego
„Staszica”.
- Nadanie tytułów Zasłużonych Członków Stowarzyszenia: J. Glińskiemu, J. Gurbie,
St. Gurbie, E. Malinowskiemu, ks. L. Pietroniowi, St. Skawińskiemu, T. Kowalikowi,
J. Wojtowicz.
W obecnej piątej kadencji (od 2008 r.) prezesem stowarzyszenia jest Z. Smutek,
wiceprezesem A. Bodys, sekretarzem M. Chodowski, skarbnikiem L. Roman, a
członkami: J. Wojtowicz, D. Goszczycka, J. Łomża. Komisji Rewizyjnej
przewodniczy J. Gliński, zastępcą jest St. Dzierżak, sekretarzem B. Grzegorczyk,
członkiem St. Pietraś. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego jest J. Cichocki, a
członkami L. Pietroń i T. Kowalik. Do stowarzyszenia należy 168 osób.
Najważniejsze zadania tej kadencji to:
- Nadanie tytułów Zasłużonych Członków Stowarzyszenia: St. Klimaszewskiemu i St.
Dzierżakowi.
- Przedstawienie propozycji Fundacji Stanisława Miłkowskiego przeznaczonej dla
najlepszego ucznia klas pierwszych.
- Dostosowanie Statutu Stowarzyszenia do aktualnie obowiązujących przepisów
dotyczących organizacji pożytku publicznego..
- Przygotowanie obchodów 425-lecia Szkoły i 25-lecia Stowarzyszenia.
- Zakupienie dla szkoły tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego z
oprzyrządowaniem.

