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..Księże Profesorze, całe życie szukałeś pokoju wśród ludzi, szukałeś tego, co łączy a nie tego co 

dzieli. Dzięki Tobie zrozumieliśmy, że największy przeciwnik tkwi w nas samych, że strach czyni nas 

niewolnikami   a poznanie Prawdy wyzwala. Na koniec, pozostając w służbie Rozumu znalazłeś 

Mądrość wieczną << 

  (to jeden z licznych wpisów w kronice ,,TISCHNERÓWKI'') 

 
         
 
 

Szanowny Pan Senator 
Jan Hamerski 

 
 

        piszę do Pana w związku z podjętą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej decyzją                

o wygaszaniu gimnazjów-w ramach reformy szkolnictwa a przegłosowaną na posiedzeniu 

Sejmu 14.12.2016 r. Mój i społeczności szkolnej niepokój  związany jest 

z uszanowaniem PATRONÓW  szkół, które mają zostać zlikwidowane. Wysiłkiem 

społeczności szkolnych  -  pedagogów, uczniów i rodziców - przez 17 lat starano się 

zaszczepić młodzieży wartości uosabiane przez ludzi uznawanych za filary naszej narodowej 

tożsamości. Patronami nowopowstałych gimnazjów zostali m.in. św. Jan Paweł II,                       

bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Irena Sendlerowa, Zbigniew Herbert czy dobrze znany Panu ,,Góral 

w sutannie '' ks. prof. Józef Tischner niestrudzony obrońca wolności słowa, wychowawca 

młodzieży. 

         Likwidacja gimnazjów doprowadzi do zerwania tak niedawno zawiązanych więzi                    

i podważy zaufanie lokalnej społeczności, a w szczególności młodzieży, do systemu edukacji. 

Co zrobić z symbolami naszych PATRONÓW -- sztandarami na których widnieją ich 

wizerunki a młodzież w obecności Hierarchów kościelnych składała przysięgę ?   

Co zrobić z tablicami pamiątkowymi PATRONÓW ?  Co zrobić ze zbiorami pamiątek 

gromadzonych pieczołowicie przez szkoły czy poświęconymi im pracami przygotowanymi 

przez samą młodzież ? Co zrobić z pamiątkami ofiarowanymi przez Rodziny ? Kto zdejmie              

z zaszczytnego miejsca w Gimnazjach  ,, tischnerowskich '' kapelusz góralski symbol 

,, ślebody''?  Kto powie społeczności szkolnej , że przesłanie; ,,.Bądźcie tymi, czym naprawdę 

jesteście ; bądźcie wspaniałomyślni, bądźcie wolni i bądźcie prawdziwi. Z tych trzech 

kamieni zbuduje się człowiek '' w dniu nadawania imienia jest już nie aktualne ? Kto wyjaśni 

słowa mojego ś.p. Brata że ; ,,wychowują jedynie ci którzy mają nadzieje ? '' kiedy tą nadzieję 

się odbiera. Jak nauczyć młodych ludzi szacunku dla historii jeśli to, czemu poświęcili tyle 

czasu i energii, nie zostanie uszanowane ? Problemów jest, oczywiście, więcej.                               

My wskazujemy tylko na jeden z nich, zdaniem - wcale nie marginalny. Wielokrotnie my, 

Polacy powołujemy się na dorobek PATRONÓW jako autorytetów moralnych, a dzisiaj -    

co chcemy z ich sztandarami, tablicami, wizerunkami, kapeluszami, kącikami zrobić ? 

  Zdaję sobie sprawę, że moja prośba by zaprzestać wygaszania gimnazjów jest 

karkołomne, ale proszę dać odpowiedź aby wiedzieć i być przygotowany na odmienne 

uroczystości takie jak nadawanie imienia Patronów. Chcemy zadbać, aby sztandary                              

i wizerunki PATRONÓW szkół nie zostały zwinięte i umieszczone w niedostępnych 

miejscach. Na to nie ma przyzwolenia i nie wolno nam tego zrobić w imię poszanowania 

PATRONÓW i głoszonych przez nich wartości.  Nie chcemy aby młodzież była świadkiem 

tego co było wpajane przez kilkanaście lat. Myślę, że ci którzy przygotowywali tę reformę                 

w myśl zapewnień , że reforma jest dobrze przygotowana znają odpowiedź na postawione 

pytania. Mam również przekonanie /obym się nie mylił/ że, Posłowie, Senatorowie którzy 



akceptowali tę reformę znają odpowiedź na nurtujące mnie, uczniów, nauczycieli, rodziców 

pytania i dadzą odpowiedź i będą uczestniczyć w usuwaniu wizerunków PATRONÓW                    

z wygaszanych Gimnazjów; Woli, Trzemeśni, Zakopanem, Szczawnicy Krempachach, Rabie 

Wyżnej ,Krakowie i wielu innych miejscowościach i wskażą takie miejsca aby godnie                

z szacunkiem były przechowywane z dokładną informacją dlaczego tak ?  Myślę i mam 

nadzieje ,że ci którzy przygotowali i ci którzy akceptują  tę reformę przyjmą 

odpowiedzialność za taki stan rzeczy i nie będą wskazywać że rozwiązanie tego problemu 

leży w gestii Samorządów, bo tam nie zrodziło się stwierdzenie że „reforma jest dobrze 

przygotowana”. Mnie osobiści jako bratu ks. prof. Józefa Tischnera ,,Ojcu '' Rodziny Szkół,, 

tischnerowskich'' jest mi przykro że te wartości które wyniósł z polskich gór i kultury Podhala 

DIALOG i SZACUNEK zostają przekreślane. Ja również tymi wartościami dzieliłem się z 

innymi a szczególnie z młodzieżą bo wyniosłem z domu a także utwierdził mnie mój ś.p 

.Brat, że ,,JA'' jestem ,,JA'' , ,,TY'' jesteś ,,TY'' a  BÓG jest między ,,NAMI''.   

Dzisiaj zachodzi pytanie czy Bóg jest między wszystkimi ? Co do tego mam wątpliwości. 
 

Z poważaniem 

Prezes Stowarzyszenia ,, Drogami Tischnera '' 

                               Kazimierz Tischner 

                                     Ojciec'' Rodziny Szkół ,,tischnerowskich'' 
 
 
     Do wiadomości ; 
 
     Wybrani Senatorowie i Posłowie woj. małopolski                                                                               
      1.Senator Bogusław Klich 
         31-034 Kraków ul. Lubicz 9                                                                                                         
      2.Senator Jerzy Fedorowicz                                                                                                     
         31-526 Kraków ul. Grunwaldzka 10/3  
      3.Poseł Urszula Augustyn 
         33-100 Tarnów ul. Wałowa 29 
      4.Poseł Edward Siarka 
         34-400 Nowy Targ Aleja Tysiąclecia 35 
      5.Poseł Władysław Kosiniak Kamysz 
          33-100 Tarnów ul. Piłsudskiego 5 
      6. Gimnazja Szkół „tischnerowskich” i Gimnazja Szkół „zaprzyjaźnionych” 
      - a/a 
                                                                                                                               

 


