Oświadczenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół i Placówek w
Smolnicy w sprawie doniesień medialnych dotyczących
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy
My, pracownicy, Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy wyrażamy swoje oburzenie sytuacją, która
powstała po opublikowaniu artykułów w „Tygodniku Dębna” dotyczących naszego miejsca pracy.
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy to miejsce z wieloletnimi tradycjami. Nowy rok szkolny
przyniósł nowe wyzwania, gdyż, oprócz naszych dotychczasowych zadań, podjęliśmy się pracy
z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Zdawaliśmy sobie sprawę , że to trudna
praca, ale niezwykle potrzebna. Powstanie Młodzieżowego Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy to
niełatwy proces. Jednak stale dokładamy wszelkich starań, aby wspólnie przejść drogę formowania
się tego „nowego organizmu”.
Obserwujemy prasową nagonkę, którą uprawia „Tygodnik Dębna”. Nie godzimy się na ton tych
artykułów, na manipulowanie faktami, na obrażanie dobrego imienia naszej szkoły. Podjęliśmy się,
niełatwego w tych czasach, zadania uczenia i wychowania młodego pokolenia. Szkalujące artykuły
„Tygodnika Dębna” nie pomagają nam w pełnieniu tej misji. Zastanawia nas fakt, że człowiek
przywołujący na łamach swojej gazety słowa Pisma Świętego, w tak niski sposób odnosi się do pracy
innych, poddając tym samym w wątpliwość rzetelność przypisaną zawodowi dziennikarza.
Dzieci i młodzież przebywające w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii przysparzają rozmaitych
problemów – to nie jest tajemnicą. Z tych właśnie powodów znaleźli się w ośrodku. To nic
odkrywczego. Naszym, wychowawców i nauczycieli, zadaniem jest uspołecznienie tych młodych
ludzi. Będziemy napotykać na problemy związane z zachowaniem naszych wychowanków, bo taka
jest specyfika naszej pracy. Nie życzymy sobie jednak, aby te problemy nazywać tak, by stawały się
sensacją – tanią sensacją. Wierzymy w mądrość społeczności naszej Małej Ojczyzny. Wierzymy, że
zamiast karmić się tanią sensacją, przyjmie postawę rozsądną i nie będzie ślepo podążać za
niesprawdzoną informacją. Protokół pokontrolny Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie potwierdzają
zdarzeń z krzykliwych tytułów „Tygodnika Dębna”, bo do takowych incydentów nie doszło.
W naszej placówce nie miał miejsca gwałt, ani próba odebrania sobie życia.
Prosimy pamiętać, że Zespół Szkół i Palcówek w Smolnicy tworzy wiele osób z Panem Ryszard
Patkowskim na czele. Apelujemy o to, aby autorzy „Tygodnika Dębna” przestali zapewniać byt
swojemu pismu naszym kosztem. Nasi wychowankowie i my, pracownicy, mamy prawo do
spokojnego wykonywania swoich obowiązków. Jeśli autorów „Tygodnika Dębna” nie stać na to, aby
w tym pomóc, to niech przynajmniej nie przeszkadzają.
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