UCHWAŁA NR XXI/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ) oraz § 3 Uchwały Nr 2/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie zasad oraz
trybu nadawania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca”, Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co
następuje:
§ 1. Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta Wągrowca Panu prof. ndzw. dr. Lechosławowi
Gawreckiemu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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Uzasadnienie
Prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki jest naukowcem z ponad pięćdziesięcioletnim stażem, posiadającym w
swoim dorobku kilkanaście publikacji książkowych oraz setki artykułów naukowych i popularno-naukowych.
Jest także promotorem około 400 prac magisterskich i licencjackich oraz około 500 prac dyplomowych na
Studiach Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą.
W polskim środowisku akademickim prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki zasłynął jako wybitny organizator
oświaty. W 1993 roku założył – według własnej, autorskiej koncepcji – Studium Doskonalenia Menedżerów
Oświaty (SDMO) w Kaliszu, działające od 2004 roku również w Gnieźnie. Dwa lata wcześniej założył
Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Humanistyczno-Menedżerską „Milenium”, której został rektorem, przekształconą
w 2011 roku w Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium.
Dzięki przychylności prof. ndzw. dr. Lechosława Gawreckiego w 2008 roku Wągrowiec powrócił do
elitarnego grona akademickich miast w Wielkopolsce. Wtedy to właśnie powstał w Wągrowcu Ośrodek
Zamiejscowy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”. Na pierwszy rok studiów
niestacjonarnych na dwóch kierunkach, w czterech specjalnościach rozpoczęło studia ponad 100 mieszkańców
Wągrowca, powiatu wągrowieckiego i okolic.
O wpływie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, nie tylko na poprawę szans edukacyjnych wągrowczan, ale także
rozwój życia naukowego i promocję miasta, nie sposób dzisiaj mówić inaczej, jak z najwyższym uznaniem.
Przez niemal 10 lat działalności gnieźnieńskiej uczelni w Wągrowcu edukację na poziomie licencjackim
uzyskało w jej murach około 1500 absolwentów, w tym kilkuset mieszkańców naszego miasta. Podnieśli oni
swoje kwalifikacje, wykorzystując je w życiu zawodowym. Wielu zdobyło dzięki temu pracę. Warto w tym
miejscu podkreślić, że Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium może się szczycić bardzo niskim odsetkiem
bezrobotnych wśród jej absolwentów.
Dzięki działającemu w Wągrowcu Ośrodkowi Zamiejscowemu GSW Milenium mieszkańcy zyskali dużo
więcej. To właśnie tej uczelni zawdzięczamy powstanie przed kilku laty Wągrowieckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Seniorzy z Jakubowego Grodu zyskali niepowtarzalną okazję poszerzania swoich
zainteresowań, dokształcania się, spędzania wolnego czasu na licznych, aktywizujących ich zajęciach. Bez
zaangażowania GSW Milenium oraz udzielonego seniorom wsparcia organizacyjno-naukowego Wągrowiec nie
widniałby dzisiaj na mapie Polski jako prężny, wyróżniający się ośrodek dokształcania osób w tzw. trzecim
wieku.
Swojej ponadstatutowej aktywności gnieźnieńska uczelnia nie ograniczyła jednak tylko do środowisk
seniorskich. Świadczą o tym dwa inne projekty wdrożone przez wągrowiecki Ośrodek Zamiejscowy GSW
Milenium: Uniwersytet dla Dzieci oraz Akademia Dobrego Rodzica, które łączą w sobie wspólnie spędzany
czas z nauką i zabawą, a nade wszystko poszerzaniem wiedzy, przydatnej w wychowywaniu dzieci. Doceniają
to wągrowieccy rodzice, którzy coraz chętniej korzystają z bogatej oferty edukacyjnej uczelni.
Istnienie w Wągrowcu uczelni akademickiej ma także wpływ na organizowane w naszym mieście
konferencje i sympozja naukowe, dzięki którym z Jakubowym Grodem kojarzy się w Polsce naukę, gościnność
i niezapomniane chwile tutaj spędzone. Doskonałym tego przykładem była ogólnopolska konferencja rektorów
uczelni niepublicznych, zorganizowana w Wągrowcu przez GSW Milenium kilka miesięcy temu. Ich roli i
znaczenia tych wydarzeń dla promocji Wągrowca nie sposób przecenić.
Bez determinacji i sympatii prof. ndzw. dr. Lechosława Gawreckiego nie bylibyśmy dzisiaj ośrodkiem
akademickim, nie zyskalibyśmy tak wiele jako miasto i mieszkańcy. Wągrowiec ma w Panu Profesorze
wspaniałego, mądrego i oddanego przyjaciela, który swoim działaniem pomaga miastu w sposób nieprzeciętny.
Nadanie prof. ndzw. dr. Lechosławowi Gawreckiemu tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca
jest wyrazem naszej głębokiej wdzięczności i uznania Jego zasług dla miasta Wągrowca i jego mieszkańców.
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