Szanowni Paostwo!
Maria Dąbrowska napisała: „Niczego na świecie nie można przyrównad do
radości płynącej z pracy, która toczy się po myśli”. Wybrałam właśnie ten cytat,
bo słowa te chyba najlepiej charakteryzują moment, w którym się dziś
spotykamy.
Ze wzruszeniem biorę dziś udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu, jakim jest
5-lecie Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach. Z tej okazji mam
zaszczyt- jeszcze raz- w imieniu Grona Pedagogicznego, Pracowników i Obsługi
oraz własnym powitad przybyłych na tę uroczystośd dostojnych Gości.
To właśnie w listopadzie 2006 roku, po kontroli Kuratorium Oświaty w Olsztynie
potwierdzono, iż spełniamy wszystkie wymogi szkoły niepublicznej, działającej
na prawach szkoły publicznej. Cofnę się jeszcze wstecz i przypomnę, że w
grudniu 2005 roku zawiązaliśmy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bredynki i
Stanclewo, które skupiło ludzi zainteresowanych rozwojem zarówno szkoły, jak
i lokalnej społeczności. Pomogła nam wtedy ówczesna władza Gminy Biskupiec
w osobie obecnej p. wicemarszałek Urszuli Pasławskiej i byłego Burmistrza
Miasta Biskupiec- p. Marka Domina.
Wszystko było dla nas nowe, nieznane, czasami trudne do ogarnięcia, ale
mogliśmy liczyd na ich wsparcie i pomoc.
Wielkie szczęście miałam jednak trafid na wspaniałych nauczycieli i
wychowawców. Dzięki nim bowiem udało się stworzyd klimat wzajemnej
życzliwości. Wykonują ciężką pracę. Nie tylko uczą, ale również pomagają
naszym wychowankom
rozwiązywad problemy. Zawsze są gotowi do
podejmowania nowych wyzwao i zawsze mogę na nich liczyd.
Pragnę również wspomnied o rodzicach, którzy od początku nas wspierali,
rozumiejąc ideę szkoły społecznej, która zakłada, że rodzic ma duży wpływ na
jej funkcjonowanie.
Było to niewątpliwie 5 lat owocnej pracy. Udało nam się udoskonalid bazę
dydaktyczną szkoły, poprawid warunki nauki dzieciom i pracy kadrze.
Rozszerzyliśmy ofertę zajęd pozalekcyjnych, biorąc udział w wielu projektach, z

których pozyskiwaliśmy dodatkowe środki. Od 4 lat funkcjonuje pod
patronatem naszego Stowarzyszenia punkt przedszkolny „Słoneczko”, a od
września bieżącego roku prowadzimy także Społeczną Szkołę Podstawową w
Borkach Wielkich oraz punkt przedszkolny „Radosne przedszkolaki”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Marzę o tym, byśmy jeszcze mogli przez długi czas cieszyd się owocami naszej
pracy i rozwijad się, by jednocześnie przynosid korzyśd lokalnej społeczności,
która- może powiem to nieskromnie-ma to szczęście, że w ich najbliższym
otoczeniu istnieją takie placówki jak nasze. Jesteśmy małą wiejską szkółką, ale
mam nadzieję, że robimy rzeczy ważne i potrzebne.
Myślę, że jest to dobry moment, by podziękowad wszystkim tym, którzy
wspierali nas przez te 5 lat. Często robili to z dużym zaangażowaniem i
bezinteresownie, bo jak powiedział Henry Boye: „Najważniejsze wyprawy w
życiu, to wychodzenie ludziom naprzeciw”.

