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Jako wychowankowie i absolwenci naszej Almae Matris Tremesnensis, chcemy w ten sposób zabrać głos 

w niezwykle istotnych sprawach dotyczących przyszłości naszej Szkoły. Uważamy, że z racji łączących 

nas z Nią szczególnych więzi mamy do tego nie tylko prawo, ale także jest to naszym obowiązkiem. 

 

Najpierw Gimnazjum, a potem Liceum w Trzemesznie przez dziesięciolecia było niezwykle istotnym   

dla społeczności lokalnej ośrodkiem nauki, kultury i patriotyzmu, wywierającym poprzez działalność 

swoich wychowanków realny wpływ na losy nie tylko naszego regionu, ale i całego kraju. Trudno 

przecenić wkład Szkoły  zarówno w walkę o niepodległość Ojczyzny, jak i w jej umacnianie oraz budowę 

po odzyskaniu niepodległości. Jesteśmy przekonani, że zarówno władze wszelkich szczebli, jak              

i społeczność absolwentów naszej Szkoły oraz wszyscy mieszkańcy Trzemeszna powinni ze wszystkich sił 

dbać o ciągłość historii Almae Matris Tremesnensis oraz o to, by dzieła w niej podejmowane mogły być 

kontynuowane jak najdłużej, aby mogła ona wychowywać i kształcić kolejne pokolenia Polaków           

w poszanowaniu naszej historii i patriotycznych tradycji, przygotowując ich jednocześnie do sprostania 

wyzwaniom, jakie stawiają przed nami coraz bardziej wymagająca teraźniejszość i przyszłość.  

 

Kierując się właśnie tymi względami uważamy, że plany Starostwa Powiatowego w Gnieźnie polegające 

na rozłączeniu Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, wyprowadzeniu z budynków naszej Szkoły uczniów 

Gimnazjum oraz przeniesieniu do siedziby Szkoły przy pl. Kosmowskiego uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie (z budynku przy ul. Mickiewicza) nie służą 

rozwojowi naszej Almae Matris Tremesnensis i przyniosą negatywne skutki co do jej dalszego 

funkcjonowania, obniżą rangę, a w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do jej likwidacji.  

 

Mając na uwadze dobro naszej Szkoły popieramy plany władz samorządowych Trzemeszna dotyczące 

przejęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego prowadzenia Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała 

Kosmowskiego w Trzemesznie oraz utrzymania jego dotychczasowej struktury. Będziemy wspierać 

władze Gminy w  realizacji tych planów, ponieważ uważamy, że właśnie to rozwiązanie najlepiej 

przysłuży się interesom i przyszłości Almae Matris Tremesnensis. Deklarujemy dalsze zaangażowanie    

na rzecz rozwoju naszej Szkoły i w tym celu zobowiązujemy Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie do kontynuacji podjętych 

działań  w powyższej sprawie. 


