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Szanowni Państwo 

 Z wielkim niepokojem przyjąłem medialne doniesienia dotyczące zamierzeń Władz 

Powiatu Gnieźnieńskiego w stosunku do Liceum Ogólnokształcącego w Trzemesznie. Jestem 

absolwentem  tej Szkoły, przez krótki czas byłem w niej nauczycielem i nigdy nie będą mi 

obojętne sprawy związane z jej przyszłością. Obecnie pracując jako nauczyciel akademicki 

mam pełną świadomość dotyczącą  naszej wspólnej odpowiedzialności za kształcenie 

młodzieży, szczególnie w środowisku o bogatej tradycji.  

 Na władzach samorządowych ciąży wielka odpowiedzialność nie tylko związana z 

rozwiązywaniem bieżących problemów budżetowych  ale przede wszystkim z uznaniem i 

przekazaniem przyszłym pokoleniom dziedzictwa jakie jest dorobkiem naszych ojców. Sądzę, 

że w środowisku władz powiatu, którego siedzibą jest pierwsza stolica Polski,   problem 

dziedzictwa kulturowego i  jego poszanowania powinien być przedkładany ponad względy  

natury organizacyjno – administracyjnej.  Długa i burzliwa jest historia trzemeszeńskiego 

Liceum, a jego wychowankowie wywarli wielkie znaczenie w walce o wolność Polski i 

kształtowanie jej wizerunku. Sądzę, że jest to  wystarczającym powodem aby tak 

administrować obecnie tą placówką by mogła rozwijać się i oddziaływać nie tylko na 

środowisko lokalne ale również całego regionu. Korzystnym działaniem byłyby raczej 

starania o utworzenie w tym miejscu, obok istniejącej szkoły, wyższej szkoły zawodowej, a 

nie łączenie zasłużonej dla polskiej kultury i nauki szkoły ze szkołą ponadgminazjalną o 

profilu zawodowym (nie umniejszając nic ze znaczenia kształcenia w tego typu szkołach). 

 Trzemeszeńskie Gimnazjum i Liceum było i jest nie tylko miejscem kształcenia 

młodzieży, ale również placówką kulturotwórczą oddziałującą na lokalne środowisko. 

Propozycja działań w stosunku do tej Szkoły, które przedstawia Starostwo Powiatowe, 

doprowadzić może do pogorszenia warunków nauki, a w perspektywie długookresowej do 

spadku jej znaczenia lub nawet likwidacji. 

 Zdając sobie sprawę z trudności jakie towarzyszą podejmowanym przez Starostwo 

decyzji proszę o uwzględnienie znaczenia Liceum w Trzemesznie nie tylko jako jednej z 

wielu działających w powiecie szkół, ale przede wszystkim jako Szkoły, która stanowi ważny 

element wielkopolskiego (i polskiego) dziedzictwa. Liczę na podjęcie przez Władze Powiatu 

decyzji, która zagwarantuje pomyślny rozwój Szkoły, której wiele zawdzięczamy  jako jej 

absolwenci.  
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