Laureatka Specjalnych „Cisów Przybiernowskich” ma ponad 70 lat. Jednak mimo
dojrzałego wieku, jest nadal młoda duchem, zwłaszcza dzięki swoim młodym wychowankom.
Jest przykładem jednostki, która oprócz swoich zadań statutowych realizuje wiele działań
środowiskowych. Pielęgnuje wartości patriotyczne, kształtuje postawy moralne oraz krzewi
kulturę. Z pełnym szacunkiem kultywuje pamięć znanych i zasłużonych osób w naszej
gminie. Jest organizatorem zarówno ważnych uroczystości jak i imprez środowiskowych.
Dzięki niej w sposób wyjątkowy obchodzimy Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora,
Rodziny. Organizuje święto pieczonego ziemniaka, happeningi z okazji Święta Flagi
Państwowej. Występami słowno-muzycznymi umila czas i krzepi serca przybyłych gości. Od
17 lat nieustannie zachwycają nas aranżacje taneczne imprez. W 2016 roku zorganizowała
pilotażową imprezę „Dzień Kupały”, z utworzoną na stadionie Strefą Kibica na mecz Polska
– Ukraina. Było to wspaniałe święto dla dzieci i rodziców, będące okazją do wspólnej zabawy
i miłego spędzenia czasu. „Dzień Kupały” znalazł się również w kalendarzu tegorocznych
imprez. Tak tworzy się tradycja. Pani Dyrektor Jadwiga Sudnik zapoczątkowała
„Kopernikadę” corocznie gromadzącą tłumy widzów. Równie mocno wyczekujemy
poruszających konkursów recytatorskich czy jasełek, które w sposób duchowy przygotowują
nas do Świąt Bożego Narodzenia. Z inicjatywy Pani Dyrektor Moniki Klińskiej zrodziły się
kolejne tradycje:

Festiwal Piosenki Przedszkolnej czy charytatywny bal andrzejkowy.

Kolejna, 11 już edycja tej imprezy pozwoliła zebrać znaczną kwotę, która jak co roku jest
przeznaczana na doposażenie szkoły. Łącznie zebrano blisko 95 tys. zł.
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Przybiernowie prowadzili i wspierali
również działania charytatywne na rzecz potrzebujących dzieci z naszej gminy. Zorganizowali
koncert „Budzimy Wiosnę i Weronikę”, poprzez sprzedaż ciast i oddanych przez dzieci
zabawek wspierali projekt „Uwolnij oczy Lenki”. Zorganizowali również zbiórkę środków na
wyprawkę dla chłopca, który doznał strat w pożarze mieszkania. Od kilku lat wspólnie z
przybiernowską parafią prowadzą akcję pomocy dla najuboższych dzieci „I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”. Aktywnie wspierają również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Wieloletnia działalność społeczna i kulturalna zasługuje na wyróżnienie. Angażowanie
dzieci, rodziców, mieszkańców Przybiernowa i okolic w przygotowanie oraz uczestnictwo w
przedsięwzięciach uczyniło z naszego laureata prężny ośrodek kulturotwórczy.
Ponad 70 lat istnienia szkoły to dziesiątki nauczycieli, tysiące uczniów i ludzi w różny
sposób związanych ze szkołą. Kolejni dyrektorzy zapisywali się w pamięci mieszkańców
Przybiernowa. Chciałabym tu wspomnieć założycieli i pierwszych dyrektorów, Państwa
Jadwigę i Edmunda Daroszewskich, Annę Śniadowską, Władysława Nowosielskiego. Kolejni
dyrektorzy to Pani Alina Wabiszczewicz, Pan Józef Krzos, Pani Jadwiga Sudnik. Obecnie od
11 lat dyrektorem jest Pani Monika Klińska.

Laureatka Specjalnych „Cisów Przybiernowskich”:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Przybiernowie.

