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Łopuszna, dnia 22 września 2016 r.  

 

Sejm RP  

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 

ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa 

Sz. Pan Przewodniczący Rafał Grupiński  

 

 

W związku z rozważaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej decyzją  

o wygaszaniu gimnazjów, czuję się w obowiązku podjęcia bolesnego dla mnie 

problemu uszanowania patronów szkół przewidywanych do likwidacji. 

Wysiłkiem społeczności szkolnych – pedagogów, uczniów i rodziców – przez 

17 lat istnienia gimnazjów trwał w całej Polsce proces zaszczepiania  

w młodzieży wartości uosabianych przez ludzi uznawanych za filary naszej 

narodowej tożsamości. Patronami nowopowstałych gimnazjów zostali m.in. św. 

Jan Paweł II, bł. Jerzy Popiełuszko, Zbigniew Herbert, a także mój śp. brat – ks. 

prof. Józef Tischner. 

 Z wielką radością obserwowałem, jak dzięki ogromnemu zaangażowaniu 

wielu osób, młodzież gimnazjalna mogła zapoznawać się z ideami, które głosiły 

wspomniane autorytety. Gimnazja i inne szkoły noszące imię ks. Tischnera –  

a jest ich w sumie 39 – połączyły swoje siły w Stowarzyszeniu „Drogami 

Tischnera”. Organizowało ono ogólnopolskie konferencje dla nauczycieli,  

a także dyskusje naukowe, rajdy, konkursy i imprezy artystyczne dla młodzieży. 

W ten sposób włączaliśmy się w wychowanie młodego pokolenia Polaków  

w duchu wiary chrześcijańskiej, patriotyzmu, poszanowania tradycji przodków  

i szeroko rozumianego dialogu. Dzięki działalności Stowarzyszenia idee te były 

też przekazywane poza granicami Polski, gdyż imię ks. Tischnera przyjęła także 

szkoła polska w Użgorodzie na Ukrainie. 

Jako prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” i opiekun Rodziny 

Szkół Tischnerowskich apeluję w imieniu swoim, nauczycieli i dyrektorów 

gimnazjów o współodpowiedzialność za decyzje podejmowane przed laty przez 
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władze naszych samorządów. Nie zmarnujmy tego, co tak dużym wysiłkiem 

zostało wypracowane. 

Ks. Tischner uczył, że w człowieczeństwo – a zwłaszcza w posługę ludzi 

zajmujących się edukacją i wychowaniem – wpisane są wierność  

i odpowiedzialność. Likwidacja gimnazjów doprowadzi do zerwania 

zawiązanych więzi i podważy zaufanie lokalnych społeczności,  

a w szczególności młodzieży, do systemu edukacji. Co zrobić z symbolami 

naszych patronów – sztandarami, tablicami pamiątkowymi, zbiorami pamiątek 

gromadzonych pieczołowicie przez szkoły czy poświęconymi im pracami 

przygotowanymi przez samą młodzież? Jak nauczyć młodych ludzi szacunku 

dla historii, jeśli to, czemu poświęcili tyle czasu i energii, nie zostanie 

uszanowane? 

Pytań jest więcej. Szukamy na nie odpowiedzi, prosimy byśmy nie 

pozostali w tym osamotnieni. Prosimy o rozwiązania, które utwierdzą nas  

w przekonaniu, że budowany przez lata dorobek nie poszedł na marne. 

 

 

Z wyrazami szacunku  

Kazimierz Tischner  

Prezes Stowarzyszenia Drogami Tischnera  

Do wiadomości: 

 

Minister Edukacji Narodowej,  Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa  

Małopolski Kurator Oświaty, ul. Ujastek 1,  31-752 Kraków  

Śląski Kurator Oświaty, ul. Powstańców 41a, 40-024  Katowice  

Wielkopolski Kurator Oświaty , ul. Kościuszki 93, 61-716  Poznań  
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