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Szanowna Pani Anna Paluch Poseł na Sejm RP 

 

  W dniu 21 września na spotkaniu w biurze poselskim, w Nowym Targu w którym również 

uczestniczyła Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. ks.prof. Józefa Tischnera z Woli /woj. 

śląskie/  głównym tematem było przedstawienie skutków jakie może przynieść reforma 

szkolnictwa w tym wygaszanie Gimnazjów , zostały też postawione takie pytania ;  ,, Co 

zrobić z symbolami Patronów wygaszanych Gimnazjów - sztandarami, tablicami 

pamiątkowymi, zbiorami pamiątek gromadzonymi pieczołowicie przez szkoły?  Jak nauczyć 

młodych ludzi szacunku dla historii, jeśli to, czemu poświęcili tyle czasu i energii, nie 

zostanie uszanowane ? '' 

        W naszej rozmowie zasugerowała Pani aby z tymi pytaniami zwrócić się pisemnie do 

Pani Kurator z jednoczesnym poinformowaniem Pani jako Posła na Sejm RP. co jako Prezes 

Stowarzyszenia ,,Drogami Tischnera '' i brat ś.p. Księdza Tischnera to uczyniłem stosując 

odpowiedniej treści pismo. Po okresie miesięcznym czekając na odpowiedź której do obecnej 

chwili nie otrzymałem postanowiłem kolejnym pismem w tej sprawie zwrócić się do Pani 

Poseł Marzeny Machałek pracującej w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży                                      

a przygotowującą reformę szkolnictwa. /Pismo podobnej treści wysłałem listem poleconym 

na adres biura poselskiego w Jeleniej Górze 8.11 2016r/.  Ku mojemu zdumieniu                                     

i rozczarowaniu również na zadane pytania nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. 

        W dniu 12.11.2016 r. w związku że nie otrzymałem w stosownym czasie odpowiedzi od 

Pani Kurator na pismo z dnia 21.09.2016 r.wystosowałem kolejne pismo do Pani Kurator 

podając do wiadomości; Przewodniczący Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży Rafał 

Grupiński , Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Dyrektorzy Gimnazjów Szkół 

,,tischnerowskich''. W moich pytaniach zawiera się troska o wychowanie oparte na 

wartościach wpajanych młodzieży gimnazjalnej. Do chwili obecnej również na 

postawione pytania nie otrzymałem odpowiedzi, chociaż słyszę, że reforma jest należycie 

przygotowana i wszystko zostało dopracowane. 

              Czy to nie wskazuje na brak refleksji rządzących nad skutkami wychowawczymi 

reformy? Czy to brak szacunku do Patronów np. św. Jan Paweł II, kardynał Stefan 

Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko, Zbigniew Herbert ,czy  ks. prof. Józef Tischner                            

a może  brak umiejętności i potrzeby dialogu ? Czy nie jest to też brak szacunku do autora 

pism który reprezentuje niezliczoną ilość społeczności szkolnej wygaszanych Gimnazjów ? 

Zadaję sobie również pytanie gdzie jest szacunek do osób / Poseł, Przewodniczący Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży, Wojewoda, Dyrektorzy Gimnazjów/ Czy milczenie jest 

przekreśleniem tych wartości ? To między innymi właśnie te wartości ; DIALOG i 

SZACUNEK wyniósł z polskich gór i kultury Podhala mój ś.p Brat, ks. prof. Józef Tischner. 

To te wartości zostały mi wpojone i chcę się dzielić z innymi a szczególnie z młodzieżą . 

             Zwracam się do Pani Poseł reprezentującej mój rejon o interwencje w tej sprawie bo 

chciałbym tak jak uczniowie nauczyciele rodzice wygaszanych gimnazjów znać odpowiedź 



na nasze pytania. Zdaję sobie sprawę, że moja prośba by zaprzestać wygaszania gimnazjów 

jest karkołomna, ale proszę dać odpowiedź aby wiedzieć i być przygotowany na podobne 

uroczystości jak nadawanie imienia Patronów tylko w innym kontekście z innymi 

osobistościami nie wesoło uroczyście ale w ciszy i zadumie. Chcemy zadbać, aby sztandary               

z wizerunkami PATRONÓW szkół na których tak często się powołujemy nie zostały zwinięte                  

i umieszczone w nie dostępnych 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 .Chcemy aby 

młodzież byłą taka jak w czasie uroczystości nadawania imienia Szkole kiedy wpajało się               

w ich serca;  ,, Bądźcie  tym, czym naprawdę jesteście ; bądźcie wspaniałomyślni, bądźcie 

wolni i bądźcie prawdziwi. Z tych trzech kamieni zbuduje się człowiek 

 

Z poważaniem 

Prezes Stowarzyszenia ,, Drogami Tischnera '' 

                                Kazimierz Tischner 

                            Ojciec'' Rodziny Szkół ,,tischnerowskich'' 

 

  Do wiadomości 

 
1.Kancelaria Prezydenta R.P                                                                                                           

   Pani    Dyrektor Anna Kasprzyszak 

   Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju                                                           

   00-  902   Warszawa ul. Wiejska 10  

                                                             

 2.Ministerstwo Edukacji Narodowej 

     Pani Minister Anna Zalewska 

     00-918 Warszawa Al.J.Ch. Szucha 25 

 

3. Małopolski Kurator Oświaty 

    Pani Barbara Nowak 

    31-752 Kraków ul.Ujastek 1 

 

4. Dyrektorzy Gimnazjów Szkół ,,tischnerowskich '' 

 

5. Dyrektorzy Rodziny Szkół ,, tischnerowskich '' w Polsce 

 

6. a/a                                                                        
 

http://al.j.ch/

