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Losy skoczowskiego liceum w rękach skoczowskich radnych. Społeczność szkolna nie chce
przenosin placówki do Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Góreckiej w Skoczowie. Jedyną
szansą na pozostawienie szkoły w dotychczasowym miejscu jest połączenie ze
skoczowskim Gimnazjum nr 2 i przejęcie prowadzenia szkoły przez Gminę Skoczów.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie jest nieugięte. Choć trwają konsultacje społeczne (więcej informacji na ten temat
tutaj), to jednak stanowisko Starosty Cieszyńskiego nie zmienia się. – Liceum Ogólnokształcące w Skoczowie nie
może istnieć w dotychczasowej formie – mówi Jerzy Nogowczyk, Starosta Cieszyński.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie i rodzice przenosin jednak nie chcą. – Plany przeniesienia Liceum – to
zamach na potencjał społeczny obecnego środowiska LO oraz sposób na całkowitą, choć stopniową
likwidację liceum w miasteczku, dlatego nie możemy się z nimi zgodzić – argumentują.
Starostwo Powiatowe w Cieszynie wyliczyło, że biorąc pod uwagę rok 2010r., Liceum Ogólnokształcące w Skoczowie
kosztowało powiat najwięcej spośród wszystkich szkół średnich. Więc w czasie, kiedy potrzeba oszczędności z
rachunku ekonomicznego i demograﬁcznego wynika, że to właśnie ta szkoła powinna zostać zlikwidowana, a samo
Liceum Ogólnokształcące zasilić ofertę Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Góreckiej - takie jest stanowisko
starostwa. – Jest tylko jeden szczegół. W wyliczeniach wzięto pod uwagę koszty z 2010 roku, kiedy byliśmy
jedyną szkołą, którą dosięgła powódź. Wtedy prócz strat wymieniono w szkole wszystkie okna –
przypomniała była dyrektor skoczowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie, dziś radna Danuta
Wójcik. Władze powiatu nie ugięły się nawet pod postulatami rodziców i dzieci oraz propozycją ponad dwustu
tysięcy oszczędności, które zaproponowała nowa dyrektor liceum – Lucyna Jaronicka.
Powiat Cieszyński rozważa dwa rozwiązania, albo LO zostanie przeniesione do Zespołu Szkół Zawodowych przy ul.
Góreckiej, następnie po roku zostanie wcielone jako oddział szkoły, albo Liceum Ogólnokształcące prowadzić
będzie Gmina Skoczów, jak mówi starosta zgodnie z postulatami mieszkańców. – Utrzymanie tego budynku jest
możliwe wtedy, kiedy funkcjonować tam będą dwie szkoły. Chcemy aby gmina prowadziła zespół szkół –
gimnazjum i liceum, natomiast powiat użyczał bezpłatnie budynek na użytkowanie szkoły, to chyba
najrealniejsze z rozwiązań – wyjaśnia Jerzy Nogowczyk.
Jeśli ten scenariusz miałby się sprawdzić do dotychczasowego budynku Liceum Ogólnokształcącego dołączyłoby
najprawdopodobniej Gimnazjum nr 2, które tak jak liceum zmaga się z niżem demograﬁcznym. Dodatkowo
budynek gimnazjum jest w złym stanie, a jego utrzymanie dla pięciu oddziałów generuje ogromne koszty dla gminy.
– Wszystko w rękach skoczowskich radnych. Najsprawiedliwiej i najwłaściwiej byłoby, gdyby mieściły się
dwie szkoły w budynku na Bielskiej, gmina ﬁnansowałaby utrzymanie gimnazjum, starostwo liceum.
Funkcjonowanie obu szkół razem jest mądrym pomysłem, gimnazjum dałoby absolwentów - przyszłych
uczniów liceum. Serce podpowiada, że tak byłoby dobrze, żeby liceum zostało na swoim miejscu... – mówi
Janina Żagan, burmistrz Skoczowa. Jednak powiat postawił warunek - liceum zostaje na swoim dotychczasowym
miejscu, jeśli prowadzić je będzie gmina.
Teraz wszystko w rękach radnych. – Mam nadzieję, że radni gminni i powiatowi podejmą dobrą dla liceum
decyzję. Ona wymaga długich dyskusji i rozważań – mówi Lucyna Jaronicka, dyrektorka skoczowskiego
ogólniaka. Nie ukrywa, że korzystniej z proponowanych rozwiązań dla LO byłoby dzielić mury z gimnazjalistami –
Na pewno wolimy to rozwiązanie – dodaje. Dyrekcja LO zaproponowała jeszcze jedno rozwiązanie - połączenie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i liceum w budynku przy ul. Bielskiej. Jednak Starosta kwituje krótko – To
nie było kwestią rozmów Zarzadu Powiatu Cieszyńskiego.
Póki co nie wiadomo, co na to społeczność Gimnazjum nr 2, które niegdyś miało być jedynym samodzielnym
gimnazjum, uczącym młodzież po podstawówce. Jednak gimnazja w okolicy powstawały jak grzyby po deszczu, tym

samym do „dwójki” zaglądało coraz mniej chętnych. Dziś od lat nieremontowany budynek niszczeje i trzeba albo
wysokich nakładów ﬁnansowych na remont albo przenosin. – O tym pomyśle dowiedziałam się z prasy, po
dzisiejszym spotkaniu będę mogła przekazać konkrety naszej szkolnej społeczności – mówiła Agata
Staszczyszyn, dyrektorka Gimnazjum nr 2 w Skoczowie.
Aby liceum w Skoczowie w ogóle powstało trzeba było 70 lat starań. – Byłem przy tym jak skoczowskie liceum
się rodziło, nie możemy dopuścić do tego, aby w Skoczowie nie było średniej szkoły ogólnokształcącej.
Pamiętam rodziców, których nie stać było żeby ich dzieci uczęszczały do liceum do Cieszyna. Dlatego to
liceum powstało. Dziś stajemy przed decyzją, aby zrobić krok wstecz. Jeśli LO zostanie przeniesione
podzieli los cieszyńskiego „mechana”. Z naszych poczynań rozliczy nas historia – argumentował Mateusz
Czupryna, były dyrektor Liceum im. Antoniego Osuchowskiego, który pojawił się na Komisji Oświaty Rady Miejskiej
Skoczowa, która zebrała się aby pochylić się nad problemem.
Jednak posiedzenie komisji na niewiele się zdało. Prócz gorzkich słów płynących ze ścierających się stron problemu,
nie ustanowiono żadnych konkretnych decyzji. Skoczowska Rada Miejska będzie debatować o sprawach oświaty
podczas wspólnego posiedzenia komisji. Rada Powiatu na razie czeka na wyniki konsultacji społecznych. Decyzja
zostanie podjęta w marcu bądź jeszcze w lutym.
Dorota Kochman

