
 

Szanowni Państwo, 

 

Mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014                        

w publicznej, stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Stankowicach. 

 

Witam Państwa w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „NIWA”,  od wczoraj występującego 

m.in. jako Organ prowadzący Szkoły Podstawowej w Stankowicach a także w imieniu Kadry 

Pedagogicznej i Pracowników tej szkoły, na czele z jej Dyrektor - Panią Danutą Woźniczko. 

 

Pragnę przywitać zaproszonych i przybyłych na uroczystość Gości, tj.: 

-  Ks. prałata Jana Dąbskiego – proboszcza naszej parafii, dziękując Mu za  sprawowanie 

liturgii mszalnej, która wprowadziła nas w nowy rok szkolny, oraz skierowane do nas 

słowo oraz życzenia Bożego Błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności dla 

stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Stankowicach; 

- pana Wojciech Zembika – Wicestarostę Powiatu Lubańskiego  

- pana Edwarda Smusza – Członka Zarządu Powiatu Lubańskiego 

 - panią Marię Maliszewską – Radną Rady Miasta i Gminy Leśna  

- pana Jerzego Buckiego  - Radnego Dolnośląskiej Izby Rolniczej  

- pana Marka Tomalę – Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku                     

i Włosieniu 

- panią Anetę Tarka - Sołtys Sołectwa Stankowice 

- pana Mirosława Kulika - Leśniczego Nadleśnictwa Świeradów 

- pana Jana Pasternaka  - długoletniego Nauczyciela i Dyrektora SP w Stankowicach 

Witam wreszcie obecnych wśród nas Członków Zarządu Stowarzyszenia „NIWA”  

- panią Krystynę Tyrała i 

- pana Grzegorza Bilskiego. 

 

Szanowni  Państwo 

Tak, jak powiedziałem na wstępie, wraz z początkiem, dziś uroczyście rozpoczynanego roku 

szkolnego 2013/2014, stankowicka szkoła jest szkołą stowarzyszeniową i będzie prowadzona  przez 

Stowarzyszenie „NIWA” z/s w Stankowicach, zamiast dotychczasowego Organu prowadzącego, 

którym była Gminy Leśna, w oparciu o Zezwolenie na założenie Szkoły Podstawowej                                 

w Stankowicach, tj. Decyzję administracyjną nr RE/1/2013/RB z dnia 31.01.2013 r., wydaną przez 

Burmistrza Leśnej. 

 



Dla dzieci uczęszczających do stankowickiej szkoły jak również dla ich rodziców nic się poza tym 

nie zmienia, gdyż nadal jest to szkoła o statusie szkoły publicznej, tak więc w pełni nieodpłatna, 

realizującą podstawę programową taką, jak we wszystkich innych tego typu szkołach publicznych. 

Nie zmienia się też profil naszej szkoły. Tak, jak dotychczas będą tutaj klasy od 1 do 3 oraz oddział 

przedszkolny skupiający dzieci już od 3-go roku życia. 

 

Na dzień 1-go września br. zapisanych zostało przez swoich rodziców i opiekunów -  łącznie                      

31 dzieci, w tym 17-cioro do oddziału przedszkolnego.  

Są to dzieci nie tylko z miejscowości, z których dotychczas uczęszczali uczniowie do stankowickiej 

szkoły, ale mamy także tym razem, zapisanych kilkoro dzieci zamieszkałych w Leśnej oraz                             

w Gryfowie Ślaskim. 

Liczymy na to, że dobre efekty opieki, wychowania oraz kształcenia, jakie – mamy nadzieję - będą 

udziałem naszej stowarzyszeniowej szkoły, przyciągną również do niej inne dzieci spoza jej 

obwodu, które z otwartym sercem i bardzo chętnie przyjmiemy w szeregi uczniów i wychowanków. 

Z uwagi na ogólnie małą liczbę dzieci w naszej szkole, co stanowi niekwestionowany atut tego typu 

placówek oświatowo-wychowawczych, klasy będą łączone, tj. klasa 3-cia zostanie połączona                       

z klasą 2-gą, zaś z uczniami klasy 1-szej będą się uczyć się 6-latki – skupione w tzw. kl. „O”. 

Należy pokreślić, iż powyżej przedstawione rozwiązanie i tak w rezultacie spowoduje,                                 

że te połączone odziały będą jedynie kilkuosobowe, co sprawi, że dzieci będą miały swego rodzaju 

indywidualne nauczanie, zaś to przyczyni się z pewnością do osiągnięcia wymiernych rezultatów                 

i pozytywnych efektów ich wychowania i nauczania, na co najmniej tak wysokim poziomie,                       

jak to, które było i jest charakterystyczne dla stankowickiej podstawówki. 

 

Szanowni Państwo 

Niech mi będzie wolno przy tej okazji i właśnie w tym miejscu, zwrócić się do kadry pedagogicznej 

stankowickiej szkoły, tej nieco dawniejszej, którą reprezentuje obecny wśród nas pan Jan 

Pasternak, jak i tej, która pracowała ostatnio, pod przewodnictwem pani Ewy Krupickiej  oraz do 

pozostałych jej pracowników po to, aby Im wszystkim serdecznie podziękować za pracę 

poświecenie, jakiego nie szczędzili nigdy dla dobra dzieci uczęszczających do tej szkoły,                  

co z resztą za każdym razem procentowało i było wyraźnie widoczne, już od samego początku, gdy 

dzieci te wkraczały do innych szkół, po okresie edukacji w stankowickiej szkole.  

Mamy nadzieję, że postawiona - przez Was – wysoka „poprzeczka” nie będzie obniżana a wręcz 

podnoszona poprzez pracę i zaangażowanie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników, tym 

razem już stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Stankowicach.  

 



Chciałbym jednak także podkreślić, iż nie byłoby tutaj dziś nas, tak uroczyście rozpoczynających 

nowy rok szkolny, gdyż nie byłoby tej szkoły, gdyby nie zaangażowanie i determinacja oraz 

konkretne działania osób na rzecz utworzenia stowarzyszeniowej  szkoły w Stankowicach. 

Ma tutaj na myśli osoby głównie z Rady Rodziców SP w Stankowicach, z jej Przewodniczącym na 

czele - z panem Tomaszem Pulikowskim, który wraz z innymi aktywnymi Rodzicami, jak np.                      

z panią Anitą Sułkowska, Anetą Tarka, Grzegorzem Chyłkiem, ale także stałego                                      

„przyjaciela stankowickiej szkoły" - pana Jerzego Buckiego, oraz innymi aktywnych mieszkańców 

naszej miejscowości, tj. panią Krytynę Tyrała, panią Krystynę Kozdrowską, panią Genewefę 

Bielawską i pana Grzegorza Bilskiego.  

Wszystki tym osobom bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za wszystko i mam nadzieję                     

na dalszą współpracę. 

Dziękuję w imieniu naszego Stowarzyszenia - wszystkim tym,  którzy na to zasługują - za wszelką 

dotychczs udzieloną konkretną pomoc i okazaną  życzliwość, w toku procesu tworzenia 

stowarzyszeniowej szkoły w Stankowicach, w szczególności zaś – nie zawacham się tutaj użyć 

tytułu  -  naszym przyjaciołom. 

I tak, przyjaciołom ze Stowarzyszenia “Rozwoju Wsi Rząsiny”, którzy prowadzą już od roku 

podobną naszej,  szkołę podstawową w Rząsinach, w gminie Gryfów Śl., w szczeglności zaś panu 

Witoldowi Mikosowi i Tadeuszowi Deptule – Dyrektorowi tej szkoły oraz przyjaciołom                         

z Federacji Incjatyw Oświatowych z siedzibą w Warszawie, w szczególności pani Małgorzacie 

Lewandowskiej – Wiceprezes Federacji i pani Karolinie Majewskiej  - Radczyni prawnej. 

To właśnie m.in. dzięki Wam udało się nam przejść wszystkie niełatwe momenty w uzyskiwaniu 

Zezwolenia na założenie tej stowarzyszeniowej szkoły  i nie tylko. 

 

Wreszcie dziękuję także Radnym Rady MiG Leśna m.in., za podjęcie  odpowiedniej uchwały                      

o ustanowieniu obwodu dla naszej szkoły, co skutkuje tym, iż koszty dowozu  dzieci do szkoły                        

w Stankowicach z terenu objętego jej obwodem, bedą fiansowane z budżetu Gminy Leśna. 

 

Jeszcze raz wszystkim za wszystko dziękuję i proszę o zabranie głosu panią Danutę Woźniczko, 

która odpowiednią uchwałą Organu prowadzącego Szkołę Podstawową w Stankowicach -  została 

mianowana Dyrektorem tej szkoły. 

Składam przy tej okazji na Jej ręce - dla wszystkich dzieci i nauczycieli oraz pracowników 

publicznej, stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Stankowicach - życzenia, aby rozpocznający 

się nowy rok szkolny obfitował w tej szkole w same sukcesy – WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ! 

 

Krzysztof  Rozenbajger 

- przedstawiciel Organu prowadzącego stowarzyszeniową Szkołę Podstawową w Stankowicach 

 


