Nasza szkoła w Bruszewie
Szkoła Podstawowa w Bruszewie prawie od 90 lat wpisuje się w historię społeczności
lokalnej. Jest niezwykle ważnym elementem integrującym mieszkańców Bruszewa. Wieś
Bruszewo jest miejscem wyjątkowym, od ponad 500 lat osiedlali się tu nad rzeką Śliną
między innymi Bruszewscy, Jamiołkowscy, Śliwowscy, Drągowscy, Kruszewscy, Perkowscy,
Kalinowscy. Przez stulecia ukształtowała się społeczność, której zależy na działalności dla
dobra społecznego. To właśnie mieszkańcy wystąpili z inicjatywą utworzenia szkoły i sami
własną pracą i zaangażowaniem finansowym doprowadzili do pojawienia się szkoły w
Bruszewie. W tym miejscu warto przypomnieć niektóre inicjatywy społeczne mieszkańców
podejmowane dla dobra szkoły:


początek lat 30 - tych XX w. podarowanie przez Antoniego Maciuszko placu pod
budowę szkoły



budowa szkoły w ramach pracy społecznej



w latach 40 – tych rodzice uczniów dostarczali opał i opodatkowali się po 5 kg żyta od
dziecka na utrzymanie woźnego



różnego rodzaju inicjatywy podejmowane na placu szkolnym m.in.: ogrodzenie
terenu, zakładanie ogródków kwiatowych, budowa budynku gospodarczego



po wprowadzeniu w latach 1966 – 1967 ośmioletniego systemu nauczania rodzice
podjęli czyn społeczny rozbudowy szkoły i w 1968 r. powstał nowy, murowany
budynek szkoły



dbałość o estetykę szkoły, zasadzenie drzew i krzewów, utworzenie boisk sportowych



remonty w pracowniach szkolnych

Obecnie szkoła jest postrzegana jako własność wsi – mieszkańcy ją budowali i oddali
teren pod jej budowę. Wielu mieszkańców Bruszewa utożsamia się ze swoją placówką,
życzliwie przyjmuje inicjatywy związane z jej działalnością i zmianami zachodzącymi w szkole.
W roku 2022 będziemy obchodzić 90 rocznicę rozpoczęcia nauki szkolnej w Bruszewie.
Chcemy by o tej rocznicy było głośno a jej obchody przebiegały w sposób godny.
Szkoła Podstawowa w Bruszewie jest małą placówką oswiatową, w historii
funkcjonowania największa liczba uczniów była w latach 50 – tych i 60 – tych i wynosiła 130 –
150 uczniów. Obecnie niż demograficzny, który dotknął również gminę Sokoły spowodował,

że władze samorządowe stanęły wobec konieczności ponoszenia wysokich kosztów
kształcenia dzieci. Porównując dane statystyczne i prognozy demograficzne można
stwierdzić, że małe szkoły stają się w wielu regionach Polski i Europy podstawowym
elementem struktury sieci szkolnej. Mała szkoła to następstwo procesów demograficznych a
największy spadek liczebności populacji uczniów następuje w środowisku wiejskim. Te
przesłanki pozwalają stwierdzić – mała szkoła we współczesnym systemie edukacyjnym to
KONIECZNOŚĆ, a nie zjawisko przejściowe. Jest ona przyszłością i ogromną szansą rozwoju
systemu edukacji w Polsce.
Od kilku lat w szkole w Bruszewie widoczna jest ożywiona działalność wychowawcza i
edukacyjna. Nasza szkoła nie marnuje talentów, w każdym uczniu dostrzegamy jego
wyjątkowość i staramy się wspierać jego rozwój w określonym kierunku. Uczniowie z
Bruszewa zaczęli odnosić sukcesy sportowe jak i w różnego rodzaju konkursach.
Dużym osiągnięciem edukacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 są wyniki egzaminu
ósmoklasisty. Tegoroczne wyniki są dla społeczności szkolnej dużym sukcesem i jesteśmy
dumni z uczniów i nauczycieli. Nasi uczniowie uzyskali średnie wyniki lepsze od średnich
wyników w kraju, województwie, powiecie i gminie. Ósmoklasiści z Bruszewa napisali
egzamin


z języka polskiego średnio na 68%



z matematyki średnio na 62%



z języka angielskiego średnio na 61 %
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wysokomazowieckim jesteśmy jedyną szkołą, która uzyskała wynik wysoki ze wszystkich
przedmiotów egzaminacyjnych. Jeżeliby uwzględnić średni wynik SP w Bruszewie z trzech
przedmiotów egzaminacyjnych: język polski, matematyka, język angielski (63,666 pkt) w
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(ttps://waszaedukacja.pl/ranking/bialystok/szkoly-podstawowe) – to Szkoła Podstawowa w
Bruszewie zajęłaby 14 miejsce na 36 szkół białostockich. Wyniki tegorocznego egzaminu
motywują nas do dalszej pracy na rzecz rozwoju naszych uczniów i szkoły. Klasy są nieliczne,
co sprawia, że warunki nauki są bardzo dobre. Mamy wspaniałych uczniów, ciekawych
świata i zmotywowanych do nauki. Tegoroczni absolwenci od klasy siódmej systematycznie

przygotowywali się do egzaminu. Nasz wynik jest dowodem, że mała wiejska szkoła pomimo
wielu problemów funkcjonuje bardzo dobrze.
Nasza młodzież od kilku lat odnosi sukcesy w zawodach sportowych szczebla
powiatowego i wojewódzkiego. W roku szkolnym 2019/2020 największe sukcesy nasi
uczniowie odnieśli zdobywając złoty medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w lekkoatletyce w Białymstoku w rzucie dyskiem,

I miejsce w Igrzyskach

Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w rowerowej jeździe na orientację; I i II
miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych w Wysokiem
Mazowieckiem. W II semestrze w związku z panującą pandemią zawody sportowe zostały
zawieszone. Dopiero w wakacje tj. 30 sierpnia odbyły się Mistrzostwa

Województwa

Podlaskiego Młodzików U-16 w lekkoatletyce nasz uczeń został mistrzem województwa w
rzucie młotem i wicemistrzem w biegu na 300m, drugi uczeń zajął 3 miejsce w biegu na
1000m z przeszkodami. W/w uczniowie z powodzeniem kontynuują swoją karierę i we
wrześniu startowali w Łodzi na sztafetowych Mistrzostwach Polski - zajmując 4 miejsce w
biegu 4x200m; w Słupsku i w Lublinie na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w
lekkoatletyce 1 miejsce w rzucie młotem i 4 - w biegu na 300m i 200 m.
27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Szepietowie odbył się XIII Powiatowy Konkurs „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. W
konkursie wzięło udział 10 trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych powiatu
wysokomazowieckiego.Aby wyłonić laureata 3. miejsca trzeba było przeprowadzić dogrywkę
między drużyną z Sokół i drużyną z Bruszewa. Miała ona aż trzy etapy, gdyż drużyny walczyły
bardzo równo. Ostatecznie trzecie miejsce zdobyła SP w Bruszewie.
27 lutego 2020 r. odbyła się XVIII edycja konkursu historycznego „Epoka Prymasa
Tysiąclecia” pod honorowym patronatem Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku.
Organizatorami przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. Wśród uczestników etapu finałowego znaleźli
się uczniowie Szkoły Podstawowej w Bruszewie Piotr Faszczewski, Magda Jamiołkowska i
Martyna Milewska. Po eliminacjach pisemnych i ustnych komisja przyznała Piotrowi
Faszczewskiemu 2 miejsca indywidualnie w kategorii szkół podstawowych na 27 uczestników
etapu finałowego konkursu. Piotr Faszczewski jako uczeń klasy VI został laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w

Białymstoku. Piotr znalazł się w grupie najlepszych uczniów szkół podstawowych
województwa podlaskiego z historii, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do
zdobycia na każdym etapie konkursu.
Szkoła w Bruszewie tworzy środowisko, w którym przebywanie sprawia przyjemność.
Potwierdzają to niektóre wypowiedzi uczniów jak również absolwentów m.in. „szkoła to
miejsce, gdzie czuję się dobrze”, „jestem bezpieczny, nie boję się”, „czuję się jak w domu
rodzinnym”, „bardzo lubię szkołę w Bruszewie. Ponieważ, gdy do niej przychodzę czuję, że
będę miała dobry dzień”, „mam tu kolegów, jest tu fajna atmosfera i jestem do szkoły
przyzwyczajony”, „Bruszewo kształtowało nasze osobowości”, „to nasze miejsce na ziemi”,
„nauczyciele, uczniowie i rodzice tworzą tu wspaniałą więź”.
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