Podłopień, 18.11.2015r

Szanowna Dyrekcjo, Grono Pedagogiczne oraz Kochani Uczniowie
III Liceum ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy!
Jest nam niezmiernie miło, że w tak ważnym święcie jakim jest 160 rocznica śmierci
Adama Mickiewicza, wśród zaproszonych gości znalazła miejsce również nasza szkoła.
Szkoła Podstawowa w Podłopieniu jest małą, wiejską szkołą (obecnie liczy 88 uczniów),
znajdującą się u podnóża góry Łopień (Beskid Wyspowy). Jej początki sięgają 1908 roku, a swoją
działalność rozpoczynała w prywatnym domu. Nietrudno się domyślić, że mając ponad wiekową
tradycję, dosięgały ją różnorodne, często burzliwe losy. „Jesienią 1923 roku przystąpiono do budowy
szkoły obejmującej dwie sale i kuchnię. Gmina uczyniła to na swój własny koszt”, jednak „edukacja uczniów
zależała także od pogody; gdy zima roku poprzedniego była bardzo ciężka, teraz idealna dla dzieci, bo ciepła i
prawie bez śniegu. Wiosna i lato obfite w burze i ulewy… Nieurodzaj… Bieda… Brak pieniędzy…a w lutym
1926 roku dzieci nagminnie chorowały na odrę i koklusz”( cyt. z Kroniki Szkoły). Nie zakończono
również edukacji mimo tragicznych lat drugiej wojny światowej, a po wojnie: „o podręczniki trudno
– zastępuje się je gazetkami „Świerszczykiem” i „Płomyczkiem”. Dzieci dożywia się – a zatem lepsza
frekwencja”. To tylko namiastka naszych początków. Lata powojenne przyniosły nadzieję na
lepsze.
W roku 1969 patronem szkoły został Adam Mickiewicz, a naszym mottem przewodnim
stała się jego myśl: „Mądrość musisz sam z siebie własną zdobyć pracą”. W 1972 roku
szkołę przeniesiono do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, która rozbudowana i
dostosowana pełni funkcję szkoły do dziś. Posiadamy dobrze wyposażone sale, mamy duże
boisko wielofunkcyjne i świetnych pedagogów. Corocznie czcimy pamięć naszego patrona
organizując tzw. „Tydzień z Patronem”. W tym czasie podejmujemy różnorodne akcje, dzięki
którym na nowo poznajemy Adama Mickiewicza: „List do A. Mickiewicza”, „Portret patrona”,
„Przerwa z bajkami Mickiewicza”, „Kalendarz z patronem w j. angielskim” . Całość kończy się
Świętem Szkoły: uroczystą mszą św., akademią oraz wspólną zabawą.
160 rocznica śmierci wybitnego poety jest wyjątkową chwilą. Z tej okazji życzymy
wszystkim uczniom, aby szkoła była dla nich jak kraina, o której pisze poeta w „Panu
Tadeuszu”:
„Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka,
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie(…)”
Wszystkim życzymy samych sukcesów, osiągnięć na polu nauki i poetyckich
wzlotów.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.

