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Informacje o szkole
Korzenie historii szkoły sięgają 1775 roku, kiedy to opat kanoników regularnych Michał Kościesza
Kosmowski uzyskał zatwierdzenie fundacji przez papieża Klemensa XIV i Sejm Warszawski.
Michał Kosmowski był wybitnym patriotą, propagatorem nauki i oświaty oraz wielkim społecznikiem..
Dzieje szkoły są odzwierciedleniem dziejów państwa i narodu polskiego. Wychowała ona bardzo wiele
osobistości, polityków, naukowców, przemysłowców, ludzi świata kultury i sztuki o czym opisują w
pracy zbiorowej „ALMA MATER TREMESNENSIS” dr Jan Leśny i prof. Czesław Łuczak (UAM
Poznań).
Szkoła należy do Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce oraz bierze udział w
cyklicznych spotkaniach przedstawicieli tych placówek. W roku 2006 obchodzimy 230 rocznicę
założenia szkoły.
Absolwenci i wychowankowie zrzeszeni są w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Wychowanków
Liceum i Gimnazjum w Trzemesznie z siedzibą w Poznaniu.
Wdrażając I i II etapu reformy oświaty, szkoła w ciągu trzech lat dwukrotnie przekształcała swoją
strukturę organizacyjną.
Obecnie pod nazwą Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum oraz pod niezmiennym patronatem opata

Michała Kościeszy Kosmowskiego funkcjonuje 20 oddziałowe Gimnazjum, 10 oddziałowe Liceum
Ogólnokształcące o trzyletnim cyklu nauczania oraz 3 oddziałowe Liceum Profilowane - również z
trzyletnim cyklem nauczania. W systemie zaocznym funkcjonuje Liceum Uzupełniające i Liceum
Ogólnokształcące dla dorosłych oraz Szkoła Policealna.
Razem w Zespole Szkół funkcjonują 42 oddziały. Rada Pedagogiczna zrzesza blisko 70 nauczycieli a
wspólna Rada Rodziców pomaga rozwiązywać codzienne problemy szkoły.
Na przestrzeni 230 lat historii szkoła zmieniła swe oblicze, ze szkoły gimnazjalnej i progimnazjalnej po
Liceum Ogólnokształcące oraz Zesół Szkół Gimnazjum i Liceum wychowując w duchu patriotycznym i
umiłowaniu Ojczyzny.
Nauczyciele i uczniowie brali czynny udział w Powstaniu Listopadowym, Wiośnie Ludów,
Powstaniu Styczniowym, Powstaniu Wielkopolskim i II wojnie światowej.
Tablice umieszczone w budynku szkoły ku czci wychowanków, uczniów i nauczycieli, płyty nagrobne i
pomniki na terenie nekropolii trzemeszeńskiej jak również zbiory i sztandary w Izbie Tradycji same
kreślą historię tej szkoły.
Każdego roku przedstawiciele Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum
składają kwiaty pod tablicami umieszczonymi w budynku szkoły.

