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                                                                                                                           20 lutego 2012 r. 

 

 

 

                                                                                          Rada  

                                                                                          Powiatu Gnieźnieńskiego 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. 

Michała Kosmowskiego w Trzemesznie z ogromnym niepokojem przyjął informację o 

planowanej restrukturyzacji Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w 

Trzemesznie. 

Zdajemy sobie sprawę z aktualnych uregulowań prawnych i względów 

ekonomicznych, które nakazują władzom samorządowym poszukiwanie nowych rozwiązań 

organizacyjnych, ale pragniemy przypomnieć, że w tym przypadku odnoszą się one do jednej 

z najstarszych szkół w Polsce, niewątpliwej chluby wielkopolskiej oświaty, która przetrwała 

trudne lata polityki germanizacyjnej w XIX wieku i czas okupacji hitlerowskiej podczas II 

wojny światowej. W takiej sytuacji – w naszym przekonaniu – wszelkie działania 

restrukturyzacyjne powinny być podejmowane z wyjątkową rozwagą, nie tylko dla realizacji 

bieżących celów budżetowych, ale z myślą o funkcjonowaniu szkoły dla kolejnych pokoleń 

uczniów. 

W trosce o dobro naszej Alma Mater pragniemy poddać pod rozwagę Członków Rady 

Powiatu następujące kwestie: 

- do tej pory gimnazjum stanowiło naturalne zaplecze do rekrutacji uczniów 

liceum ogólnokształcącego. Rozdzielenie obu szkół i połączenie liceum z 

Zespołem Szkół Zawodowych spowoduje odpływ uczniów zainteresowanych 

nauką ogólnokształcącą, co w praktyce oznacza powolną i oddaloną w czasie 

likwidację Liceum Ogólnokształcącego w Trzemesznie, 

 

- rozdzielenie szkół uderzy także w zespół nauczycielski, budowany od lat i 

gwarantujący wysoki poziom nauczania. Gross nauczycieli będzie bowiem 

zmuszona przejść do gimnazjum dla wypełnienia etatu, przy liceum 

pozostaną tylko nieliczni, łączący etat w liceum z pracą w klasach 

zawodowych, 
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- wreszcie - łączenie uczniów o różnych ambicjach (a co za tym idzie 

potrzebach) edukacyjnych będzie skutkowało także w sferze dydaktycznej i 

społecznej. Inne oczekiwania mają uczniowie planujący dalszą naukę w 

ramach studiów uniwersyteckich, wymagają innego systemu pracy, innych 

wyzwań, którymi nie są z kolei zainteresowani uczniowie szkoły zawodowej. 

Obawiamy się, że rodzice zrezygnują z posyłania swoich dzieci do Liceum w 

Trzemesznie wybierając szkoły w Gnieźnie lub w Mogilnie. 

 

Po konsultacji z Kuratorium Oświaty w Poznaniu wiemy, że możliwe są alternatywne 

rozwiązania organizacyjne: 

1. po rozdzieleniu dotychczasowego Zespołu Szkół, Liceum Ogólnokształcące 

w Trzemesznie może nadal funkcjonować jako samodzielna placówka, 

 

2. prowadzenie Liceum może przejąć Gmina Trzemeszno na zasadzie 

porozumienia i za zgodą Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

 

Apelujemy o ponowne przemyślenie planowanych zmian organizacyjnych. Jesteśmy 

gotowi na wszelką współpracę w tym zakresie, mając nadzieję, że nie zostanie 

zaprzepaszczona 235-letnia tradycja naszej Szkoły. 

 

 

Wiceprezes Zarządu                                                                Prezes Zarządu  

                WSWGiLwT                                                                         WSWGiLwT 

 

 

Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska                                             Kazimierz Kurtyka 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego 


