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Przewodnicząca Rady Gminy Adamów 

W związku z postem, który pojawił się na profilu społecznościowym Facebooka 
„Moja Gmina Adamów", Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w 
Suchowoli czuje się urażona, wręcz pokrzywdzona wpisem, który w negatywnym świetle 
stawia działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły: uczniów , wychowanków i rodziców, 
którzy współdecydują o podejmowanych inicjatywach patriotycznych oraz celach programu 
wychowawczo- profilaktycznego. Krzywdzący wpis skłonił Radę do wyrażenia opinii 
na temat bezpodstawnych oskarżeń dotyczących działań wychowawczych szkoły. 
Wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym i wychowanie ku wartościom to główne 
a zarazem priorytetowe zadania, jakie realizuje szkoła w ramach Programu Wychowawczo -
Profilaktycznego. 

Dowodem na właściwą realizację treści wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży 
jest organizacja i udział w licznych uroczystościach patriotycznych organizowanych 
w szkole , w środowisku lokalnym i powiecie: 

We wrześniu 2017 roku uczniowie , rodzice i nauczyciele włączyli się ogólnopolską 
akcję zainicjowaną przez Prezydenta RP „Narodowe czytanie" . Dzięki tej uroczystości 
przybliżona została uczestnikom sytuacja polityczna i społeczna państwa polskiego przed 
rokiem 1900. Uczniowie mieli możliwość poznania historii Polski. 
Również we wrześniu realizowano program „ Tydzień wychowania". Wśród wartości 
przedstawianych przez uczniów na piramidzie bardzo ważną okazał się patriotyzm. 
Inicjatywa wsparta przez rodziców cieszyła się uznaniem uczniów, rodziców i dziadków 
którzy brali udział w przedsięwzięciu. Inicjatywa miała na celu kultywowanie wartości 
i integrację pokoleń. Uczniowie co roku ,podczas inauguracji roku szkolnego, prezentują 
program , który uwzględnia tematykę II wojny światowej. W październiku odbyła się 
wieczornica integrująca społeczność lokalną i szkolną, poświecona papieżowi- Janowi 
Pawłowi II. Ukazany święty to postać, która jest dla wszystkich Polaków największym 
autorytetem a jego nauka źródłem wartości ponadczasowych. Podczas uroczystości licznie 
zgromadzeni w kościele parafialnym mieszkańcy mieli możliwość zgłębiania przekazów 
wielkiego Polaka oraz integracji społecznej, 10 listopada 2017 roku w szkole odbyła się 
Wieczornica poświęcona 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. O godzinie 19.00 
wszyscy uczniowie, na czele z pocztem sztandarowym szkoły, zaopatrzeni w lampiony, flagi, 
odblaski, pod ochroną funkcjonariuszy Policji i druhów strażaków wyruszyli na pobliski 
cmentarz, gdzie czekali tłumnie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych miejscowości. 
W tym historycznym miejscu, przy pięknie przystrojonym w barwy narodowe pomniku, 
ufundowanym przez mieszkańców Suchowoli na cześć żołnierzy poległych podczas II wojny 
światowej, odbyła się oficjalna część uroczystości. O godzinie 21.00 w Gminie Adamów 



zapłonęły „Ognie Niepodległości". Szkoła Podstawowa w Suchowoli, jako jedyna 
w powiecie zamojskim włączyła się w ogólnopolską inicjatywę, nad którą honorowy patronat 
objął Wojewoda Lubelski- Przemysław Czarnek. Celem projektu było uczczenie 
99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i przypomnienie, że jest to święto wszystkich 
Polaków. 

Treści wychowania patriotycznego realizowane są także na lekcjach, zwłaszcza 
historii i języka polskiego, a także na dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania 
uczniów. Uczniowie mają możliwość bogacenia swojej wiedzy patriotycznej i poznawania 
historii regionu. Efektem pracy nauczycieli są sukcesy w różnorodnych konkursach : 
historycznym o patronie naszej szkoły- Tadeuszu Kościuszce, literackim „ Moja mała 
Ojczyzna" , plastycznym:,, Polscy powstańcy". 
Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w konkursie międzygminnym „Szlakiem powstania 
zamojskiego" organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
Nasza uczennica zajęła I miejsce w powiatowym konkursie „Moja mała Ojczyzna" 
organizowanym przez LGD Zamość , ponadto uczennica gimnazjum zajęła I miejsce w 
powiatowym konkursie pieśni patriotycznej organizowanym przez Liceum Ekonomiczne w 
Zamościu. 
Nauczyciele zainicjowali realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego „Moja mała 
ojczyzna", którego celem było zgłębianie wiedzy na temat regionu, zabytków, instytucji, 
ciekawych ludzi. Dzieci zwiedzały zakłady pracy na terenie gminy, odwiedziły ciekawe 
miejsca, odkrywały ciekawych ludzi w regionie, wykonywały projekty i monografie. 

Uczniowie uczestniczą także w wycieczkach, podczas których poznają miejsca 
związane z historią naszego kraju. 

Uczenie patriotyzmu to nie tylko udział w zorganizowanych uroczystościach ale też 
codzienna praca, nauka hymnu, odpowiednia postawa podczas uroczystości patriotycznych , 
uczenie postawy szacunku do symboli narodowych. 
W szkole pielęgnujemy tradycje narodowe, wskazujemy wzory prawdziwych patriotów, 
wychowujemy dzieci i młodzież w duchu patriotycznym , zagadnieniom tym poświęcamy 
wiele miejsca w programie wychowawczym szkoły. Przy każdej okazji podkreślamy rolę 
wzorców, autorytetów, tradycji, rodziny , wpajamy uczniom dumę z tego, że jesteśmy 
Polakami. 

Co roku Program wychowawczy szkoły i Koncepcja rozwoju szkoły jest 
modyfikowana i aktualizowana przez rodziców, nauczycieli i uczniów w celu przystosowania 
do bieżących potrzeb i okoliczności. Priorytetowo traktowane są zadania z zakresu 
wychowania patriotycznego, gdyż zobowiązuje nas do tego wybrane przez społeczność imię 
patrona szkoły. Wychowawcy ,nauczyciele i uczniowie z wielkim zaangażowaniem propagują 
podczas imprez ,uroczystości i świąt narodowych ponadczasowe wzorce i wartości , 
akcentują istotę i wymowę istotnych rocznic tj: 

- 75 Rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego (26.09.2014 r.) - uroczystość 
w Kościele 

- coroczne akademie z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości (11.11.2014 r.)-
uroczystość w Kościele 

- święta majowe 

-rajd szlakiem powstania zamojskiego (18-20.05.2016 r.) 

-Wycieczka do Zamościa (13.02.2017 r. 



-Dnia 17 marca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu odbył się 
regionalny etap międzyszkolnego konkursu "Wiedzy o regionie". Główny cel to: 
popularyzacja historii, tradycji kultury regionu, rozwijanie zainteresowań regionami 
Lubelszczyzny. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Zamość - Pan 
Andrzej Wnuk. Naszą szkołę w konkursie reprezentowały gimnazjalistki, jedna z nich 
w finale zajęła I miejsce i otrzymała tytuł laureata. 

23 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
odbyło się sympozjum pt. „Powstanie Styczniowe - Pamiętamy!". Punktem kulminacyjnym 
uroczystości było rozstrzygnięcie dwóch konkursów. . Spośród 80 uczniów z kilku powiatów, 
w konkursie plastycznym pt.: „Powstanie Styczniowe widziane oczami współczesnej 
młodzieży", nasza uczennica zajęła II miejsce. 

-Konkurs "Moja mała ojczyzna" (24.05.2017 r.j 

- 99 rocznica Odzyskania Niepodległości „Ognie Niepodległości 2017r." 

-szkolny konkurs wiedzy o patronie szkoły Tadeuszu Kościuszce. 

-W październiku klasy IV uczestniczyły w wycieczce do Zamościa. Zwiedzały Rotundę, tam 
mogły uświadomić sobie ogrom nieszczęść jakie przyniosła II wojna światowa. Dzieci 
zwiedziły również Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał" a także ekspozycje multimedialne 
dotyczące działań wojennych na Zamojszczyźnie 

Wyrazem postawy patriotycznej młodzieży oraz miłości i szacunku do Ojczyzny jest 
troska o miejsca pamięci narodowej w Suchowoli, Rachodoszczach i Feliksówce. Uczniowie 
od wielu lat pielęgnują groby, pomniki, palą znicze, składają wieńce i kwiaty. 

Nasze działania związane z aktywnością w zakresie wychowania patriotycznego 
i kultywowania tradycji narodowej dostrzegł i docenił Instytut Pamięci Narodowej 
w Lublinie. Powierzył szkole tytuł opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i jednocześnie patronat nad Miejscami 
Pamięci Narodowej. 

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wręczyła szkole w Suchowoli złoty medal i nadała 
tytuł Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych , doceniając wkład szkoły w wychowanie patriotyczne, przyznał szkole 
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy. Krzyż ten zarząd główny ufundował z okazji 65 rocznicy 
zwycięstwa nad niemieckim najeźdźcą. W szkole, w klasie histoiycznej, utworzono miejsce pamięci, gdzie 
zgromadzono wiele pamiątek i okazów muzealnych. 

Uczniowie naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczą w uroczystościach gminnych i lokalnych 
i powiatowych oddając cześć poległym i składają wieńce. Na zaproszenie Prezesa SZŻAK okręg Zamość sioła 
uczestniczyła w biegach i konkursach Ponadto szkoła cyklicznie bieize udział w ogólnopolskich inicjatywach 
promujŁ^ych historię naszej Ojczyzny, promujących rodzinę i wartości ponadczasowe uzyskując przy tym cenne 
certyfikaty: Szkoła Przyjazna Rodzinie, Zaczytana Szkolą.. Dyplomy uznania i gabloty wypełnione pucharami i są 
dowodem efektywnej działalności szkoły i dokonań młodych łudzi zaangażowanych w promowanie swojej Małej 
Ojczyzny. Każde inicjatywy podejmowane przez szkołę spotykają się z akceptacją rodziców i społeczności lokalnej 
oraz wspierane są przez zaprzyjaźnione instytucje, wspomagające proces dydaktyczno-wychowawczy. 

W/w inicjatywy świadczą o tym, że uczniom, rodzicom, nauczycielom Szkoły 
Podstawowej w Suchowoli nie są obojętne wątki patriotyczne ani uroczystości organizowane 
na terenie gminy Adamów. O uroczystości otwarcia muzeum w Bondyrzu szkoła nie została 
oficjalnie poinformowana, nie otrzymała też zaproszenia. Wielkim nietaktem ze strony szkoły 
byłby zatem udział w uroczystości bez zaproszenia, tym bardziej, że na stronie Związku AK zawarta 
została informacja o ograniczonej liczbie miejsc. 



Podane przez administratora profilu „Moja gmina Adamów" informacje są zatem 
nierzetelne, a oskarżenia bezpodstawne, krzywdzące i godzące w społeczność szkolną: 
uczniów, wychowanków, nauczycieli, rodziców oraz w dobre imię szkoły. 

Urażeni postawą administratora pragniemy wyrazić sprzeciw dla umieszczania 
publicznych oszczerstw pod adresem szkoły na portalu, który jak mniemamy w założeniu 
miał służyć do promocji gminy i aktywizacji mieszkańców. Ubolewamy nad tym, że tak nie 
jest. Wczytując się w posty odczuwamy niesmak i zażenowanie, że nasza „Mała Ojczyzna" 
jest ciągle oczerniana negatywnymi opiniami bez pokrycia. 

Rada Pedagogiczna byłaby wdzięczna, gdyby administrator raniący uczucia 
patriotyczne osób zaangażowanych w propagowanie i aranżowanie działań przyczyniających 
się do promocji gminy i kultywowania wartości patriotycznych zdobyła się na odwagę 
i zamieściła na portalu informacje dotyczące własnego wkładu, mającego wpływ na rozwój 
gminy Adamów, na integrację mieszkańców czy edukację młodzieży w duchu 
patriotycznym. Pozytywne wzorce i cenne rady będą mile widziane przez społeczność 
szkolną. 

Ośmielamy się twierdzić, że krytyka innych, a w tym przypadku również dzieci oparta 
na nieprawdziwych, niesprawdzonych faktach, bez podania konkretnych argumentów to 
działanie niewychowawcze, godzące w przekonania patriotyczne, ingerujące a zarazem 
podważające indywidualne wybory każdego, wolnego człowieka. 

Reasumując pragniemy zapewnić, że Szkoła Podstawowa w Suchowoli z wielką 
starannością pielęgnuje wartości ponadczasowe i kultywuje tradycje patriotyczne , które są 
nieodłączną częścią procesu wychowawczego. 

Z poważaniem 

Rada Pedagogiczna 

Szkoły Podstawowęi w Suchowoi' 
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