
Protokół z dnia 11 stycznia 2018 r. 

Porządek zebrania: 

1. Informacja dyrektora o wpisie na stronie Moja Gmina Adamów o naszej szkole. 
2. Stanowisko rady pedagogicznej w sprawie w/w wpisu. 

Ad. 1 . 

Dyrektor szkoły poinformował radę pedagogiczną o wpisie na stronie Moja Gmina Adamów -
strona Facebooka dotyczącym naszej szkoły. Następnie zapoznał nauczycieli z treścią wpisu, 
w którym administrator strony w bardzo negatywnym świetle przedstawił naszą szkołę, twierdząc, 
że nie propagujemy wartości patriotycznych, nie uczestnicząc w uroczystości opłatkowej, która odbyła 
się 20 grudnia 2017 r. w Muzeum Armii Krajowej w Bondyrzu. Następnie poprosił o skomentowanie 
tej informacji i wyrażenie stanowiska na piśmie w sprawie tego wpisu. 

Ad.2. 

Na początku dyrektor zapytany, czy szkoła otrzymała zaproszenie, odpowiedział, 
że nie otrzymaliśmy żadnego zaproszenia na tę uroczystość, w ogóle nie mieliśmy żadnej informacji 
o planowanym spotkaniu, dlatego nie mogliśmy wziąć udziału w opłatku. Dyrektor spytał nauczycieli, 
czy ktoś wiedział o planowanej uroczystości w Bondyrzu; wszyscy nauczyciele jednoznacznie 
potwierdzili, że o niczym nie wiedzieli. Następnie dyrektor stwierdził, że dotarł do listy zaproszonych 
szkół (45), lecz nie było na niej Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej, ani w Suchowoli. Ponadto 
w dołączonym do zaproszenia piśmie przewodnim, które zostało skierowane wyłącznie 
do zaproszonych szkół, była prośba o jak najszybsze potwierdzanie liczby osób zgłaszanych 
do uczestnictwa w uroczystości, gdyż ograniczono ją maksymalnie do 200 - 300 osób. 

Wszyscy nauczyciele wykazali oburzenie z powodu rozpowszechniania nieprawdziwych 
informacji i szkalowania naszej szkoły wśród opinii publicznej. Następnie zredagowali treść pisma, 
będącego komentarzem do wpisu administratora na stronie Moja Gmina Adamów i zobowiązali 
dyrektora do jego odczytania na najbliższej sesji Rady Gminy Adamów. 

Pismo w załączeniu 

Stanowisko Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej 
w sprawie wpisu na temat naszej szkoły na stronie Moja Gmina Adamów 

11 stycznia 2018 r. Dyrektor szkoły poinformował nas jako radę pedagogiczną Szkoły 
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej o wpisie na stronie Moja Gmina Adamów 
— strona Facebooka dotyczącym naszej szkoły. Następnie zapoznał nas z treścią wpisu, 
w którym administrator strony w bardzo negatywnym świetle przedstawił naszą szkołę, twierdząc, 
że nie propagujemy wartości patriotycznych, ponieważ nie uczestniczyliśmy w uroczystości 
opłatkowej, która odbyła się 20 grudnia 2017 r. w Muzeum Armii Krajowej w Bondyrzu. Następnie 
poprosił nas o skomentowanie tej informacji i zaprezentowanie stanowiska w sprawie tego wpisu. 

Dyrektor jednoznacznie stwierdził, że nie otrzymaliśmy zaproszenia na tę uroczystość, 
w ogóle nie mieliśmy żadnej informacji o planowanym spotkaniu, dlatego nie wzięliśmy udziału 
w opłatku. Aby uwiarygodnić swoje stanowisko, dyrektor dotarł do materiałów źródłowych i ustalił 
listę zaproszonych szkół na tę uroczystość (45), lecz na tej liście nie było naszej szkoły, jak też szkoły 
w Suchowoli. Ponadto, do zaproszenia dołączono pismo przewodnie, w którym podano informację, 
by zaproszone szkoły deklarowały .w jak najszybszym terminie liczbę uczestników zamierzających 
uczestniczyć w imprezie, gdyż zaplanowano ją na maksymalnie 200 - 300 osób. 

Przyznajemy, że harmonogram spotkania o charakterze patriotyczno- religijnym był bardzo 
ciekawy i bogaty, i gdybyśmy otrzymali zaproszenie, z pewnością delegacja z naszej szkoły 
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uczestniczyłaby w patriotycznej uroczystości upamiętniającej tragiczne losy wysiedlanych podczas II 
wojny światowej polskich mieszkańców Zamojszczyzny oraz bohaterską postawę żołnierzy Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy przeciwstawili się niemieckiemu najeźdźcy i stanęli 
w obronie ludności. 

Oświadczamy, że my, nauczyciele, również nie mieliśmy żadnej informacji o planowanym 
spotkaniu. Dlatego też wyrażamy oburzenie z powodu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji 
i szkalowanie naszej szkoły wśród opinii publicznej. 

Z naszych informacji wynika, że Dyrektor szkoły tylko raz został zaproszony na spotkanie 
Wigilijne, w grudniu 2017 r., w którym wziął oczywiście udział a odbyło się ono w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Adamowie, do której uczęszczali również nasi uczniowie. 

Oświadczamy, że nasza szkoła od zawsze kształci u uczniów i promuje w środowisku szkolnym 
oraz lokalnym wartości patriotyczne i religijne, tym bardziej, że imię szkoły - Bataliony Chłopskie -
zobowiązuje. Potwierdzeniem są liczne uroczystości szkolne o charakterze patriotycznym, religijnym, 
patriotyczno- religijnym, jak również wycieczki udokumentowane na stronie szkoły www.szewnia.pl . 
Są to między innymi: 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego połączone ze złożeniem wiązanek i paleniem zniczy w związku 
z wybuchem II wojny światowej; 

2. Apele z okazji rocznicy utworzenia Państwa podziemnego; 

3. Apele z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę; 

4. Apele z okazji Dnia Flagi Państwowej i Święta 3 Maja; 

5. Co roku organizujemy wycieczki do miejsc upamiętniających martyrologię Polaków i Żydów 
w czasie II wojny światowej; m.in. do Oświęcimia, Bełżca; 

6. Organizujemy też uroczystości o charakterze religijnym, np. z okazji rocznicy wyboru Karola 
Wojtyły na papieża, rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, spotkania opłatkowe i wspólne 
kolędowanie oraz oglądanie jasełek w szkole. 

Zawsze chętnie uczestniczymy w tego typu uroczystościach organizowanych przez gminę, 
zaprzyjaźnione szkoły, parafie, organizacje, Katolickie Radio Zamość, m.in. 

1. Co roku w lutym nasza szkoła wraz ze sztandarem bierze udział w uroczystościach 
organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Krynicach 
w rocznicę bitwy pod Zaborecznem stoczonej przez oddziały Batalionów Chłopskich i Armii 
Krajowej; składamy tam również wieńce. 

2. Co roku w maju uczestniczymy w rocznicy nadania imienia Batalionów Chłopskich Szkole 
Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej wraz ze złożeniem wiązanki pod tablicą upamiętniającą 
to wydarzenie. 

3. Co roku 11 listopada uczniowie wraz z pocztem sztandarowym biorą udział w uroczystościach 
poświęconych rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Kościele Parafialnym 
w Kosobudach. 

4. Uczniowie promują naszą szkołę w Katolickim Radiu Zamość, np. z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, gdzie rozmawiają o tradycjach związanych z tymi świętami. 

http://www.szewnia.pl


5. Dyrektor szkoły co roku (w miarę możliwości, jeśli nie pokrywają się terminy Dożynek 
w naszej gminie) w sierpniu bierze udział w uroczystościach w Komarowie, gdzie odbywa się 
wielka inscenizacja Bitwy pod Komarowem z 1920 roku. 

6. W ubiegłym roku 1 marca 2017r. braliśmy udział w Zamojskich Obchodach Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu zorganizowanych przez Światowy Związek 
Żołnierzy AK- Okręg Zamość i 3 Batalion Zmechanizowany w Centrum Kultury Filmowej 
„Stylowy"; 

Również my, jako szkoła, organizujemy takie uroczystości, na które zapraszamy gości, np. 

1. Narodowe Czytanie utworów literackich wybranych przez Polaków (Quo vadis, Wesele). 

2. Dzień Patrona Szkoły połączony z rocznicą bitwy pod Wojdą. 

Jako szkoła promujemy te wartości również podczas wyjazdów do Domu Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie, gdzie nasza młodzież działająca w Klubie Wolontariatu recytuje wiersze o tematyce 
patriotycznej, włącza pensjonariuszy Domu do dyskusji, zachęca do wspomnień dotyczących m.in. 
II wojny światowej, czyta pensjonariuszom utwory o tematyce patriotycznej w ramach „Narodowego 
Czytania" m.in. „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. 

Co roku nasi uczniowie przygotowują kartki świąteczne, które wysyłamy lub dostarczamy 
osobiście do różnych instytucji państwowych, szkół, związków kombatanckich, DPS 
w Krasnobrodzie. 

Na bieżąco kontaktujemy się e-mailowo i telefonicznie z Panem Jerzym Kądzielewskim 
z Łodzi, byłym wychowankiem naszej szkoły, a zarazem jak sam podkreśla, przyjacielem śp. Pana 
Jana Sitka, założyciela Muzeum w Bondyrzu. Mimo podeszłego wieku (ponad 90 lat), aktualnie 
przygotowuje dla nas do wysłania swoje prywatne zbiory dotyczące historii naszej szkoły sprzed II 
wojny światowej. Zasilą one naszą Szkolną Izbę Pamięci. Pan Kądzielewski, ponadto, co roku wysyła 
z okazji Dnia Patrona Szkoły e - maila, który jest oficjalnie odczytywany podczas akademii. Zawsze 
są to podziękowania za kultywowanie tradycji szkoły, za wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu 
patriotyzmu oraz żal, że osobiście nie może uczestniczyć w naszej uroczystości. W ubiegłym roku 
wysłał nawet pocztą kwiatową wiązankę z prośbą o jej złożenie w jego imieniu. 

W sierpniu 2017r. gościła w naszej szkole wraz z rodziną kuzynka por. Jerzego Mara - Meyra 
ps. „Vis", dowódcy walk pod Wojdą, Pani Jolanta Żerebecka, która nagrywa film o poruczniku. 

Pani Żerebecka, zwiedzając Izbę Pamięci, zachwycała się posiadanymi przez nas eksponatami, 
pozycjami książkowymi oraz fotografiami upamiętniającymi działalność Batalionów Chłopskich. 
Przeprowadziła z dyrektorem i nauczycielką historii wywiad na temat propagowania w szkole 
informacji dotyczących historii naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
Batalionów Chłopskich na naszym terenie w czasie II wojny światowej. 

Na prośbę Zarządu Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Adamowie z uwagi 
na podeszły wiek oraz ich zdrowie, od 2 lat w naszej Izbie Pamięci w gablocie przechowujemy 
sztandar tego związku. Przyznajemy, że jest to dla nas zaszczyt i honor. Nasi uczniowie podczas 
patriotycznych uroczystości szkolnych występują ze sztandarem naszej szkoły oraz ze sztandarem 
kombatantów. 

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły opiekują się pomnikami: przed szkołą, w Szewni Dolnej, 
w Lipsku Polesiu, pod Wojdą oraz w Bondyrzu. 



Zarzucanie nam, że patriotyczne treści i szacunek dla Tych, którzy za naszą Wolność nie wahali 
się poświęcić swojego życia, nie są ważnymi elementami wychowania dzieci i młodzieży w naszej 
szkole, jest dla nas stwierdzeniem obraźliwym i daleko krzywdzącym. 

Wobec takich właśnie faktów zabieramy głos. Chcemy wyrazić swoje oburzenie i sprzeciw 
wobec pomówień i manipulacji, jakie nas dotknęły! 

Uważamy, że wpis, o którym mowa wyżej, pozbawiony jest rzetelności i obiektywizmu. 
Słowo - mówione i pisane - ma tę moc, która może budować, ale może też niszczyć. W tym 
przypadku nastąpiło, bez żadnych podstaw, podważenie autorytetu całej społeczności szkolnej, jaką 
wspólnie wszyscy tworzymy. 

Uważamy też, że tego rodzaju „dziennikarstwo" powinno spotkać się w społeczeństwie tylko z 
krytyką i napiętnowaniem. Naszym zdaniem ten wpis miał wywołać sensację w odbiorze opinii 
publicznej, zwłaszcza, że nie znajduje oparcia w stanie faktycznym. 
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