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 W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Uczniów oraz całej społeczności 
Kochanowszczaków pragniemy wyrazić swoje gorące poparcie dla wniosku złożonego przez 
Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka, w dniu 12 lutego 2013 roku, 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia dr Stanisławowi 
Banaszkiewiczowi. 

 Dla wszystkich osób związanych z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu jest to bardzo ważne wydarzenie, na które czekaliśmy od lat. 
Już trzecie pokolenie w naszym mieście dorasta ze świadomością, że w Liceum im. Jana 
Kochanowskiego można spotkać Mistrzów, którzy pomogą młodemu człowiekowi znaleźć 
i rozwinąć własne zainteresowania. Spośród wielu postaci tworzących kształt Szkoły 
Olimpijczyków w pamięci społecznej w sposób szczególny utrwaliło się nazwisko wybitnego, 
znanego w całej Polsce, nauczyciela chemii, a to w związku ze zjawiskiem trwania przez 
ponad pięćdziesiąt lat Koła Chemicznego w naszej szkole. 

        Mistrzem, do którego od pół wieku przychodzą młodzi pasjonaci nauk przyrodniczych, 
niekwestionowanym autorytetem naukowym i moralnym jest właśnie dr Stanisław 
Banaszkiewicz. 

Różnorodne statystyki i podsumowania nie oddadzą tego, co w sposób niewidoczny 
wpływa na rzeczywistość. Fenomen Koła Chemicznego dra Banaszkiewicza ma przede 
wszystkim znaczenie kulturotwórcze. Tu wytwarzają się zarówno wzorce postępowania, jak 
i ustala szczególna hierarchia wartości. Potwierdzają to decyzje kolejnych pokoleń radomian, 
którzy kierują swe dzieci w to samo miejsce edukacji. 

Najważniejszym osiągnięciem każdego nauczyciela są jego uczniowie. Grupa 
olimpijczyków -  absolwentów VI LO, dziś doktorów i profesorów w wyższych uczelniach 
w kraju i za granicą, może potwierdzić, że zasługą twórcy Koła Chemicznego jest 
przyzwyczajenie mieszkańców Radomia do systematycznego uprawiania pasji,  kształtowania 
charakterów w zmaganiu się z codziennymi problemami oraz wpojenie zasad szlachetnej 
rywalizacji i współpracy w dążeniu do celu.  

Za Pana pośrednictwem zwracamy się do wszystkich członków Rady Miejskiej 
w Radomiu z prośbą o wyrażenie poparcia dla wniosku Prezydenta Miasta 
o przyznanie dr Stanisławowi Banaszkiewiczowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Radomia. 
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