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,, Wierność jest przede wszystkim aktem nadziei „ 

                                                          ks. Józef Tischner 

                                                     

                                                                      Szanowna Pani Premier R.P. 

                                                       Beata Szydło 

                    

           W obliczu przemian w naszym kraju, obejmujących, swym zasięgiem także 

oświatę, zwracamy się do Pani Premier z prośbą o pomoc w rozwiązaniu wynikłego              

z tego faktu problemu.    

Jesteśmy zdeterminowani brakiem jakiejkolwiek reakcji na pisma skierowane 

dotychczas m.in. do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu R.P. do władz 

oświatowych województw: małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego dotyczące 

uszanowania Patronów wygaszanych gimnazjów. 

 Stoimy wobec pytań; co zrobić ze sztandarami, tablicami, pamiątkami, przy których 

wypowiadano słowa ślubowań: jak zabezpieczyć pamiątki związane z osobami 

Patronów wybranych przez społeczności szkolne i lokalne?  

Obojętność w poszukiwaniu odpowiedzi jest równoznaczna ze zignorowaniem 

wysiłku tysięcy osób, które od 1999 roku budowały wizerunek gimnazjów noszących 

imiona największych w naszej powojennej historii Polaków: św. Jana Pawła II, 

kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, Wiesławy Szymborskiej, 

Zbigniewa Herberta czy ks. prof. Józefa Tischnera - mojego ś.p. Brata: starały się 

uczynić żywymi wśród młodzieży idee przez nich głoszone. 

http://www.tischner.info.pl/
http://r.p.do/
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  Nie wolno nam zawieść tych młodych ludzi, którzy w postępowaniach dorosłych 

czerpią wzory dla siebie. Winniśmy im lekcję szacunku wobec przewodników ich 

dorastania. Dlatego prosimy Panią Premier o zajęcie stanowiska, które ostatecznie 

pomoże nam w sposób godny rozwiązać powstały problem, a tym samym przyczynić 

się do wspólnego budowania przyszłości naszej Ojczyzny.  

 P.s.  

W załączeniu zdjęcia kącika szkolnego poświęconego Patronowi (Sztandar z 

wizerunkiem Patrona, Pan Jezus cierpiący z czasów ,,Solidarności''-ze zbiorów 

prywatnych rodziny- ,portret ks. Józefa Tischnera ) Takich miejsc jest wiele.. 

 

Z poważaniem 

w imieniu Rodziny Szkół ,,tischnerowskich'' 

Kazimierz Tischner 

          Prezes Stowarzyszenia ,,Drogami Tischnera'' 

 

 

Do wiadomości : 

 

-  Kardynał Stanisław Dziwisz 

   31-004 Kraków ul. Franciszkańska 3 

 

- Kardynał Kazimierz Nycz 

  00-246 Warszawa ul. Miodowa 17/19 

 

 - Abp. Wiktor Skworc 

  skr.pocz. 206 

  40-950 Katowice 

 

- a/a                  
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