LISTOPAD 2005

1

NASI DYREKTORZY :

FRANCISZEK STACHOWICZ
DYREKTOR PLACÓWKI:
W LATACH 1970-1991

ZBIGNIEW ROLEWICZ
DYREKTOR PLACÓWKI:
W LATACH 1991-2004

LUCYNA KURPIOS
DYREKTOR PLACÓWKI:
OD ROKU 2004

2

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI PLACÓWKI
NA PRZESTRZENI LAT :






























Ks. Adamiak Stanisław
Bąkowska Marzena
Bielski Marian
Bigajska Beata
Błędowski Marian
Bona Teresa
Borkowicz Stefan
Borowiec Dorota
Braun Antoni
Bulczyński Henryk
Burkiewicz Henryk
Ciepłuch Jerzy
Chaczyński Jacek
Chodakiewicz Wojciech
Chudzińska BoŜena
Czerwiński Wojciech
Czupryńska Celina
Dąbrowska Irena
Ks. Dembek Wojciech
DłuŜyński Piotr
DłuŜyński Jarosław
Dombek Mirosława
Dzięgielewski Eugeniusz
Frela Mateusz
Garbacki Eugeniusz
Gaździak Stanisław
Gburkowska Gizela
Giblewski Tomasz
Goliszek Zofia














Gostomczyk GraŜyna
Gostomczyk Witold
Górna Lucja
Gruszka Magdalena
Grudzińska Wiesława
Grus Jerzy
Gwizdała Halina
Heinrich Jarosław
Hoffman Bogusława
Janowski Henryk
Jesionowska Daniela
Jesionowska Joanna
















Jędrzejewski Konrad
Jędrzejewski Henryk
Jurczak ElŜbieta
Kamiński Tomasz
Kamiński Kazimierz
Kanios Adam
Kapuściński Jarosław
Karpus Małgorzata
Kazanecka Irena
Kazubowska Renata
Kędzior Zbigniew
Kikel Urszula
Kluziak Danuta
Kłosowska Halina

2004 – 2005 r. nauczyciel religii,
od 1984 r. wychowawca w internacie,
1972 - 2005 r. wychowawca w internacie,
1991 - 1991 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „kucharz”,
1992 - 2005 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „malarz”,
1970 - 1987 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „krawiec”,
1970 – 1979 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych,
od 1996 r. wychowawczyni w internacie,
1970- 1981 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ szewc”,
1973 - 2001 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ślusarz”,
1988 – 2005 r. wychowawca w internacie,
1989 – 1995 r. kierownik warsztatów,
1992 – 1993 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu” ogrodnik”,
1986 – 1999 r. przedmiotów zawodowych „ malarz”,
1988 – 1989 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „krawiec”,
1975 - 1989 r. wychowawca w internacie, kierownik internatu,
1970 - 1990 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych „ krawiec”,
1971 - 1980 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ krawiec”,
1999 – 2000 r. nauczyciel religii,
1995 – 2001 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ślusarz”,
od 2005 r. wychowawca w internacie,
od 1993 r. nauczyciel języka polskiego a następnie pedagog szkolny,
1970 - 1974 r. wychowawca w internacie,
od 2004 r. wychowawca w internacie,
1987- 1993 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „tokarz”,
1970 – 1990 r. nauczyciel prakt. n. zaw. i techn. w zawodzie „ ślusarz”,
1975 – 1990 r. nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, bibliotekarz,
od 1986 r. wychowawca w internacie,
od 1990 r. nauczyciel prakt. nauki zawodu „ krawiec”, technologii oraz
zajęć „ korekcyjno – kompensacyjnych",
1986 - 1988 r. wychowawca w internacie,
1972 - 1988 r. wychowawca w internacie, nauczyciel wych. fizycznego,
1972 - 1991 r. nauczyciel języka polskiego,
od 1995 r. wychowawca w internacie ,
1990 - 1991; 1994 r. nauczyciel wychowania fizycznego,
1998 - 1999 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ tokarz - ślusarz”
1975 - 1977 r. wychowawca w internacie ,
od 2003 r. wychowawca w internacie,
1970- 1972 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ krawiec”,
1992-1998 r. nauczyciel historii,
1974 - 2001 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ krawiec”,
od 1996 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „kucharz małej
gastronomii”, „cukiernik”,
1970 - 1975 wychowawca w internacie,
1972 - 1992 r. nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących,
1992 - 1993 r. nauczyciel,
od 1991 r. wychowawca w internacie,
1970 - 1986 r. kierownik internatu,
1991 - 1992 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
1993 - 2001 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ malarz”,
od 1992 r. nauczyciel prakt. nauki zawodu „ kucharz małej gastronomii”,
1993 - 2004 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ krawiec”,
2004 r. nauczyciel geografii,
1992 - 2001 r. wychowawca w internacie,
1970 - 2003 r. wychowawca w internacie,
od 1991 r. bibliotekarz, nauczyciel technologii informacyjnej,
1970 -1988 r. nauczyciel technologii „kucharz”,„ krawiec”, wicedyrektor,
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Kobza Zbigniew
Kochańska Teresa
Kochański Teodor
Ks. Konczalski Waldemar
Ks. Kopeć Grzegorz
Kowalski Jan
Krajewski Jan
Krajkowski Edmund
Krajkowski Krzysztof
Krawiecka Wiesława
Krawiecki Leszek
Kurpios Lucyna

od 2005 r. wychowawca w internacie,
1970 - 1986 r. wychowawca w internacie,
1973 - 1975 r. wychowawca w internacie,
od 2005 r. nauczyciel religii,
2000 - 2004 r. nauczyciel religii,
od 1991 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ogrodnik”,
1974 – 1986 r. wychowawca w internacie,
2004-2005 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „murarz”,
od 2005 r. nauczyciel praktycznej nauki „murarz”,
od 1986 r. nauczyciel wychowania fiz., przysposobienia obronnego,
od 1991 r. nauczyciel wychowania fizycznego,
od 1991 r. nauczyciel matematyki, geografii,
2003 – 2004 wicedyrektor, od 2004 r. dyrektor Ośrodka,
Langowski Sławomir
od 1996r. nauczyciel fizyki i astronomii, technologii „malarz” i „murarz”,
Leśniewski Grzegorz
od 1990 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ malarz”,
Lisińska Aleksandra
od 1993 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych „ ogrodnik”,
matematyki, od 2004 r. wicedyrektor Ośrodka.,
Listowski Piotr
od 2004 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu i technologii „ślusarz”,
Lewandowski Zbigniew
1981 – 2002 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „malarz”,
Łojewski Dariusz
1994 – 1995 r. nauczycie praktycznej nauki zawodu „kucharz”,
Masłowska Halina
1990 - 1991 r., 1998 nauczyciel wychowania fizycznego,
Miętki Zygmunt
1970 - 1980 kierownik warsztatów szkolnych,
Michalski Zenon
1984-1987 r. wychowawca w internacie,
Moszczyńska Dorota
od 2004 r., wychowawca w internacie,
Nowakowska Cecylia
1970 - 1975 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ krawiec”,
Olszewska ElŜbieta
1980 - 1988 nauczyciel praktycznej nauki „krawiec”,
Olszewski Wincenty
1970 – 1979 r. nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących,
Ossowska Małgorzata
1995 - 2005 r. nauczyciel języka polskiego, historii,
Ks. Ostrowski Wiktor
od 2005 r. nauczyciel religii,
Pietruszewski Tadeusz
1984 - 1985 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ ślusarz”,
Pikuła Czesław
1982 – 1985 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych „ślusarz”,
Piotrowski Czesław
1972 - 1986 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych „ ślusarz”,
Piotrowski Czesław
1972 – 1999 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ ślusarz”,
kierownik warsztatów,
Piszkalska Janina
1990 - 1991 r. – katechetka,
PoraŜyński Jan
od 1999 r. nauczyciel religii, podstaw przedsiębiorczości., historii,
Pusz Maria
1974 – 1975 r. - nauczyciel praktycznej nauki zawód „ krawiec”,
Przybylak Maria
1991 - 2004r. nauczyciel języka polskiego,
Raflewski Grzegorz
1971 - 1989 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ ślusarz”,
Rolewicz Marek
1997- 2001 r. wychowawca, pedagog szkolny,
Rolewicz Zbigniew
1990 - 2004 r. nauczyciel wychowania fizycznego, dyrektor Ośrodka
w latach 1991- 2004,
Ropińska Waleria
1974 - 1975 r. wychowawca w internacie,
Rohde Ryszard od 2002 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ malarz”, „murarz”,
Rybińska Bogusława
od 1987 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ krawiec”,
Rząca- Nasieniewska Anna od 1992 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „kucharz małej
gastronomii”, „cukiernik”, wychowania do Ŝycia w rodzinie,
Salitra Arkadiusz
1992 - 1999 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych „ślusarz”,
Schreiber Halina
1970 - 2001 r. wychowawca w internacie,
Siemianowska Jolanta
od 2000 r. wychowawca w internacie,
Siemiński Jacek
1992 -1995 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „malarz,”
Sigiel Sebastian
1992 – 2000 r. katecheta,
Sikorska Anita
1995 – 2002 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ ogrodnik”,
matematyki,
Skolimowska Helena
1970 – 1974 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ krawiec”,
Sobiech Bogumiła
2004 – 2005 r. nauczyciel fizyki,
Stachowicz Franciszek
dyrektor Ośrodka w latach 1970- 1991,
Stachowicz Felicyta
1970 – 1989 r. nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących
Stachowicz Janusz
1990 - 1997 r. nauczyciel technologii „ ślusarz”, wicedyrektor Ośrodka
od 1992r.
Stawecki Waldemar
1988 r. wychowawca ,kierownik internatu,
Stolp Klara
1978 - 1996 r. wychowawca w internacie, nauczyciel technologii
w zawodzie „krawiec”,
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 Strzelecka Małgorzata
 Suberlak Zbigniew
 Szarzyńska Maria
 Szczepańska Dorota
 Szwed Krystyna






Szumski Stanisław
Szwedowska Eugenia
Śmigielska Bibianna
Tarkowski Michał
Tepper ElŜbieta









Trzcińska Małgorzata
Ułanowska Wiesława
Ulanowski Wojciech
Urbanek Joanna
Waruszewski Edmund
Wesołowska Lidia
Węgorzewski Andrzej

 Więcek Iwona
 Więcławski Józef
 Winnicki Ryszard
 Wiśniewska Gertruda
 Wiśniewski Józef
 Wiśniewski Kazimierz
 Wiśniewska Małgorzata
 Wojtaszek Anna
 Woźniak Justyna





Woźniak Michalina
Wysocka Monika
Zamyślewska Agnieszka
Zielińska Danuta

 Ziółkowska Anna

1998 - 1998 r. katecheta,
od 1992 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu i technologii „ ślusarz”,
kierownik warsztatów szkolnych,
od 2002 r. nauczyciel języka polskiego oraz rosyjskiego,
od 1993 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu – „kucharz małej
gastronomii”,
1985 – 1988 r. nauczyciel praktycznej nauki i technologii w zawodzie
„ kucharz”,
od 1993 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ ślusarz”,
1970 - 1995 r. wychowawca w internacie,
1975 -1990 r. nauczyciel praktycznej nauki zawód „ krawiec”,
od 2005 r. nauczyciel technologii „kucharz”, matematyki,
1990 - 1993 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych „ogrodnik,”,
nauczyciel matematyki,
1988 - 1990 r. nauczyciel matematyki,
1971 - 2003 r. wychowawca w internacie,
1971 - 1977 r. wychowawca w internacie,
od 2004 r. logopeda,
1970 - 1971 r. nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących,
1974 - 1986 r. dyrektor szkoły,
1970 - 2003 r. wychowawca w internacie, nauczyciel historii, pedagog
Ośrodka a następnie wicedyrektor w latach 1997-2003,
od 1984 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych „kucharz małej
gastronomii”, „cukiernik”,
1976 - 1979 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ ogrodnik”,
1970 - 1994 r. nauczyciel praktycznej nauki w zawodzie ślusarz”,
kierownik warsztatów szkolnych, wicedyrektor szkoły,
1983 – 2003 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ kucharz”,
1985 - 2004 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ ślusarz”,
od 1993 r. nauczyciel praktycznej nauki i technologii w zawodzie
„ogrodnik”,
2002 – 2004 r. nauczyciel rewalidacji,
od 1998 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ kucharz”,
wychowawca w internacie,
od 1996 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu, technologii
w zawodzie „krawiec”,
1972 - 1998 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ krawiec”,
1970 - 1975 r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu „ krawiec”,
1994 - 1997 r. nauczyciel matematyki,
od 1989 nauczyciel praktycznej nauki zawodu „kucharz”,
języka polskiego,
1986 - 1993 r. nauczyciel praktycznej nauki w zawodzie „ kucharz”.
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1 września
1970 roku decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego
utworzono w Grudziądzu przy ulicy Kasprowicza nr 4, Państwowy Zakład Wychowawczy
z Zasadniczą Szkołą Zawodową - Specjalną.
Jego dyrektorem został mgr Franciszek Stachowicz, pełniący tę funkcję do 31
sierpnia 1991 r.
Oficjalne otwarcie Placówki nastąpiło 20 listopada 1970 roku.

Zgodnie z załoŜeniami, Zasadnicza Szkoła Zawodowa została wybudowana dla
216 uczniów, którzy kształcili się w 9 oddziałach. W internacie przewidziano miejsca dla
80 chłopców i 65 dziewcząt. Do 1979 roku w szkole kształcono w zawodach : krawiec,
ogrodnik, ślusarz i szewc. W 1979 roku zamknięto dział szewski, a dwa lata później
uczniowie rozpoczęli naukę w dziale malarskim. W 1983 r. powstał bardzo chętnie
wybierany przez dziewczęta dział kucharski. Kształcenie zawodowe odbywało się na
zajęciach praktycznych, które trwały przez trzy dni w tygodniu, dwa dni przeznaczono
na naukę przedmiotów : język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, historia.
☺
Od chwili powstania Placówki młodzieŜ i nauczyciele angaŜowali się w róŜnego
rodzaju prace na rzecz Ośrodka. Pracowali nad przygotowaniem boiska szkolnego,
warsztatów ślusarskich, wiaty magazynowej, garaŜy oraz pomieszczeń gospodarczych.
MłodzieŜ pod kierunkiem nauczycieli upiększała pomieszczenia szkoły i internatu.
Własnoręcznie wykonane hafty, obrazy, małe reprodukcje oraz panorama Grudziądza (do
dzisiaj na ścianie korytarza na pierwszym piętrze!) zdobiły wszystkie zakątki Ośrodka.
Zagospodarowywano i upiększano zielenią teren otaczający szkołę.
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MłodzieŜ spotykała się z interesującymi ludźmi, uczestniczyła w wyjściach do
muzeum, kina, teatru, plenerach malarskich, rajdach a nawet uprawiała własne działki, za
które była odpowiedzialna kaŜda z grup internackich. Uczniowie corocznie uczestniczyli
w porządkowaniu szosy w kierunku Torunia, w zalesianiu a takŜe w wykopkach
ziemniaków. Z zapracowanych pieniędzy organizowano wyjazdy na biwaki do
zaprzyjaźnionego leśniczego, w okolice Grupy.
☺
Z dniem 27 lipca 1990 roku, decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Toruniu,
zmieniono nazwę Placówki na :
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Od 1 września 1991 roku, po odejściu na emeryturę dyrektora mgr Franciszka
Stachowicza nowym dyrektorem Placówki został mgr Zbigniew Rolewicz.
Dzięki staraniom dyrektora Ośrodek kształcił wówczas uczniów w zawodach : krawcowa,
kucharz, ogrodnik, ślusarz (tokarz), malarz (tapeciarz), od roku 2002 równieŜ
murarz. Szkoła liczyła 18 oddziałów. W internacie mogło zamieszkać 100 uczniów.
W związku z dąŜeniem do stworzenia najnowocześniejszych metod pracy w
Ośrodku
zainstalowano
system telewizji kablowej, wprowadzono radiofonizację,
zakupiono sprzęt muzyczny i nagłaśniający, centralę w administracji, kserokopiarkę,
faks, telewizory, komputery, magnetowidy i wiele innych przydatnych w nauczaniu
środków
dydaktycznych. Skomputeryzowano księgozbiór biblioteki
szkolnej.
WyposaŜono świetlice internackie w nowe meble i utworzono siłownię w szkole i mini siłownię w internacie. W internacie przygotowano dla dziewcząt salkę rekreacyjną, gdzie
mogły ćwiczyć i tańczyć. Wyremontowano i częściowo wyposaŜono pracownie kucharskie.
W szkole powstał sklepik uczniowski i kawiarenka. Utworzono nowe klasopracownie, a
takŜe salę komputerową.
Sukcesywnie remontowano pomieszczenia Ośrodka - przeprowadzono remonty sieci
wodno- kanalizacyjnych i instalacji c.o. a takŜe generalne remonty łazienek w internacie
oraz wiele innych inwestycji.
Ośrodek odwiedzali zagraniczni goście – m.in. państwo K.G. Nilsson z Falum,
którzy zajmowali się działalnością charytatywną i przywieźli dary dla młodzieŜy oraz
ojciec Piotr Cholewka, benedyktyn z opactwa św. Pawła w Wisuss we Francji, znany
fotografik, witraŜysta, grafik, ilustrator ksiąŜek.
Wielkim wydarzeniem było :
nadanie Ośrodkowi 22 maja 1998 roku imienia prof. Kazimierza Kirejczyka
„Człowieka, który patrzył i widział; słuchał i słyszał”.
Pięknie haftowany sztandar wraz z pamiątkową tablicą znajdują się na
parterze budynku
szkoły.
Podczas
waŜnych
uroczystości
szkolnych
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zawsze aktywnie włączali się w róŜne formy
Ŝycia szkolnego.
☺
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Z dniem 1 września 2004 roku nowym dyrektorem Placówki została mgr Lucyna
Kurpios.
Pobyt w Ośrodku to nie tylko nauka, ale takŜe dobra zabawa i moŜliwość
rozwijania własnych talentów i zainteresowań. Szkoła tętni Ŝyciem, aktywność i
zaangaŜowanie pracowników Placówki jest widoczne we wszystkich obszarach jej
działalności.
Do dyspozycji młodzieŜy jest sala gimnastyczna, rekreacyjna, dwie siłownie (w
szkole i w internacie), nowa pracownia komputerowa, pracownia muzyczna, gabinet
logopedy. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje w róŜnych kołach zainteresowań:
 Koło rekreacyjno – sportowe
 Sekcja piłki noŜnej
 Koło teatralno – kabaretowe
 Koło turystyczno – krajoznawcze
 Zespół wokalno – muzyczny
 Koło ekologiczno – ogrodnicze
 DruŜyna koszykówki
 Koło PCK
 Koło plastyczne
 Koło kulinarne
 Koło komputerowe
 Harcerstwo
 Wolontariat
MłodzieŜ ma moŜliwość wszechstronnego rozwoju oraz integracji z uczniami
innych szkół poprzez turystykę, sport, udział w imprezach kulturalnych.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i aktywnie spędzać czas wolny.
WyjeŜdŜają na wycieczki krajoznawcze i edukacyjne do Trójmiasta, Warszawy, Łeby,
Torunia, Bydgoszczy, Kwidzyna, Malborka,
Laskowic Pomorskich, Jabłonowa,
ogólnopolskie zloty harcerskie do Stemplewa, itp.
Tradycją stały się coroczne spotkania wigilijne, podczas których młodzieŜ i
pracownicy Ośrodka uczestniczą w „ Jasełkach boŜonarodzeniowych”. Studniówka i
Połowinki naleŜą do szkolnych uroczystości, o których nie zapomni Ŝaden uczeń kończący
edukację szkolną.
Szczególne miejsce w Ośrodku zajmują gabloty poświęcone wydarzeniom
związanym ze sportem. To właśnie puchary zdobyte przez utalentowanych uczniów –
sportowców zdobią szkolne korytarze.
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KAZIMIERZ KIREJCZYK (1910 – 1986)
„Są fakty, myśli i czyny ludzkie niezwykłe i cenne, które czas spycha w
niepamięć. Ale idee i czyny stanowiące istotne ogólnoludzkie wartości
na ogół opierają się czasowi. MoŜe je przesłaniać cieniem zapomnienia,
ale nadchodzi moment, gdy znów jawią się w świadomości ludzkiej,
oŜywają, dają świadectwo trwałej wartości myśli i dzieła ich twórcy.
Taką wartość przedstawiają idee i czyny wybitnego pedagoga –
Kazimierza Kirejczyka”.
Kim był Kazimierz Kirejczyk i co sprawiło, Ŝe cieszył się tak
powszechnym uznaniem nie tylko wśród pedagogów specjalnych w
całym kraju, ale takŜe wśród wielu innych specjalistów. Był wybitnym pedagogiem, wybitnym
uczonym, wybitnym praktykiem, pozwalającym lepiej zrozumieć istotę i konsekwencje
niepełnosprawności. Ale przede wszystkim był wielkim autorytetem moralnym, Ŝyczliwym ludziom
człowiekiem dialogu. Kazimierz Kirejczyk potrafił połączyć wysokie kwalifikacje naukowe z
działalnością organizatorską, popularyzatorsko-odczytową. AngaŜował się w działalność róŜnych
organizacji. Aby lepiej uświadomić sobie znaczenie myśli i działania Kazimierza Kirejczyka, naleŜy
przedstawić podstawowe fakty biograficzne.
Kazimierz Kirejczyk urodził się we wsi Rudawce (województwo białostockie) 16 lipca
1910 roku w rodzinie chłopskiej. Miał jedną siostrę i trzech braci. Był najstarszy i w nim
rodzice ulokowali swoje ambicje edukacyjne.
W 1929 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie. W tym samym roku został mianowany
nauczycielem publicznej szkoły powszechnej w Bialousach (powiat sokólski), gdzie pracował
półtora roku. Następnie został przeniesiony do szkoły w rodzinnej wsi, gdzie pełnił funkcje
kierownika szkoły powszechnej.
W 1932 roku Kazimierz Kirejczyk wyjeŜdŜa na studia do Warszawy, gdzie studiuje
równocześnie na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej i w Państwowym
Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Była to wówczas pierwsza i jedyna uczelnia kształcąca
nauczycieli dla szkól specjalnych w Europie; jej twórczynią była Maria Grzegorzewska. Po
ukończeniu Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (1935 r.) podejmuje pracę w szkole
specjalnej w Łodzi, następnie podejmuje pracę w szkole dla młodzieŜy moralnie zaniedbanej w
Warszawie.
Prócz pracy zawodowej Kazimierz Kirejczyk pracuje społecznie. Od 1929 roku jest
członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, a od 1938 roku członkiem Zarządu Sekcji
Szkolnictwa Specjalnego ZG ZNP. Pracował w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Polskim Czerwonym
KrzyŜu, takŜe Polskim Związku Głuchych. Mimo wielu obowiązków zawodowych i społecznych nie
zaniechał pracy badawczej. Na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał
stopień doktora nauk humanistycznych (1964 r.). Rozprawę habilitacyjną ukończył w 1971 roku w
Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymując stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w
zakresie pedagogiki specjalnej.
W 1973 roku na skutek złego stanu zdrowia odszedł na emeryturę, pozostawiając sobie
zajęcia w WyŜszej Szkole Pedagogiki Specjalnej, gdzie pracował do końca Ŝycia.
Dorobek naukowy Kazimierza Kirejczyka stał się źródłem wiedzy dla następnych pokoleń
nauczycieli szkół specjalnych. Pozostawione ksiąŜki i artykuły są aktualne i wciąŜ zyskują na
znaczeniu. Są one zaproszeniem do myślenia, pozwalają odnajdywać związki między wieloma
przejawami otaczającej nas rzeczywistości, uczą szacunku i tolerancji. KaŜdy, kto chce być
dobrym nauczycielem, powinien spróbować wspólnej drogi razem z Kazimierzem Kirejczykiem.
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W minionym roku szkolnym dokonano wielu zmian:
 Powstała nowa pracownia komputerowa (przystosowana docelowo do pracy
przy 16 stanowiskach komputerowych),
 Stworzono ogólnoszkolną sieć LAN zapewniając tym samym nieograniczony dostęp
do Internetu,
 Zakupiliśmy 2 nowe komputery wraz z oprogramowaniem,
 Dostosowaliśmy 5 nowych pracowni do nauki praktycznej nauki zawodu,
 Wyremontowaliśmy 5 sypialni w internacie oraz gabinet pedagoga i salę
gimnastyczną,
 Wzbogaciliśmy tereny zielone Ośrodka o nowe krzewy i drzewa ozdobne,
 Przeprowadziliśmy gruntowny remont zaplecza kuchni (powstał nowy magazyn
lodówek „kuchnia zimna”, nowa zlewkownia),
 Przeprowadziliśmy gruntowny remont zaplecza sanitarnego kuchni,
 UdroŜniona została sieć wodno-kanalizacyjna,
 Przeprowadzono kapitalny remont mieszkania w domu nauczycielskim,
 Przystąpiliśmy do programu „EDUKACJA” celem dofinansowania projektów ze
środków PFRON (likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych i w
komunikowaniu się na terenie placówki oraz likwidacja barier transportowych)
 Prezentujemy szkołę i jej dorobek w Internecie
 Wzbogaciliśmy naszą bazę informatyczną o aparat cyfrowy oraz nagrywarkę DVD
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krawiec odzieŜy lekkiej

Dobrze wyposaŜone pracownie krawieckie w warsztatach szkolnych pozwalają
nabyć umiejętności potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie przechodząc
przez wszystkie działy: krojownię, szwalnię, kontrolę jakości poznają Ŝmudną drogę
produkcji odzieŜy. Ogromną atrakcją są często organizowane pokazy mody i wystawy.
Praktyki zawodowe odbywają się w 2 pracowniach szkolnych wyposaŜonych w maszyny
krawieckie, stanowisko do krojenia oraz do prasowania tkanin. Dodatkowo praktyki
odbywają się poza szkołą na terenie miasta Grudziądza ( Zakład OdzieŜowy "Tęcza",
Zakład OdzieŜowy "Sara").

kucharz małej gastronomii

Praktyki zawodowe odbywają się w 4 pracowniach szkolnych wyposaŜonych i
dostosowanych równieŜ do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych zgodnie z
wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dodatkowo praktyki odbywają się poza
szkołą na terenie miasta Grudziądza (Centrum Caritas, restauracje, bary).
Uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu prawidłowego doboru i
wykorzystania surowców w procesie produkcji, techniki sporządzania róŜnorodnych
potraw, obsługi konsumenta, a takŜe w zakresie obsługi maszyn i urządzeń
gastronomicznych.

cukiernik

Smakowite zapachy unoszące się codziennie w pomieszczeniach szkoły pochodzą z
pracowni, w której przyszli cukiernicy przygotowują pyszne wypieki.
Cukiernik jest u nas nowym zawodem. Uczniowie zdobywają nie tylko umiejętności
z zakresu techniki przygotowania ciast, ciastek czy tortów, ale takŜe prawidłowego
doboru i wykorzystania składników oraz przestrzegania higieny produkcji i ogólnych
zasad bhp i ppoŜ. Wykonywane są ciasta na zamówienie. Najlepsi uczniowie maja
moŜliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
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ogrodnik

śmudne pielenie, sianie, przesadzanie, podlewanie, przycinanie - to codzienne czynności
naszych przyszłych ogrodników. Na efekty pracy ogrodniczej trzeba długo czekać, jednak zawsze
są imponujące. W okresie zimowym przygotowywane są rozsady, wysadzane są sadzonki, by szkoła
i jej otoczenie były zielone i kwitnące. Powstają takŜe kompozycje z suszonych kwiatów oraz
stroiki okolicznościowe.
Praktyki zawodowe odbywają się na terenie Ośrodka oraz w gospodarstwach
ogrodniczych.

murarz
Praktyki zawodowe odbywają się w 2 pracowniach na terenie Ośrodka. Jedna z pracowni
wyposaŜona jest w boksy do ćwiczeń murarsko - płytkarskich. Dodatkowo praktyki odbywają się
na terenie całego Ośrodka oraz na terenie Grudziądza (Parafia Rzymsko-Katolicka - Rządz,
Zakład Maszyn Gastronomicznych „Ma-Ga”).
Uczniowie zdobywają m.in. umiejętności: przygotowania i układania płytek ceramicznych,
wykonywania podstawowych technik malarsko - tapicerskich, układania kostki brukowej. Najlepsi
uczniowie mają moŜliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

malarz-tapeciarz

Uczniowie tego kierunku nabywają umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonania
remontu mieszkania, przede wszystkim malowania okien, ścian, układania paneli.
Praktyki zawodowe odbywają się w przystosowanych pomieszczeniach wyposaŜonych w
materiały do malowania i tapetowania oraz na terenie szkoły i internatu. Dodatkowo praktyki
zawodowe odbywają się na terenie miasta Grudziądza oraz poza miastem ( np. Ośrodek Wczasowy
"Delfin" w Rudniku oraz Ośrodek Wczasowy w Łebie).

ślusarz-tokarz

Uczniowie zdobywają umiejętności: wykonywanie obróbki ręcznej w metalu, obsługi
wiertarek, tokarek, frezerek, szlifierek, wykonywania obróbki plastycznej na zimno i gorąco,
montaŜu i demontaŜu maszyn, naprawy sprzętu rowerowego i gospodarstwa domowego. W naszej
ślusarni powstaje mnóstwo ładnych przedmiotów z metalu, od galanterii (świeczniki, wieszaki,
stojaki pod kwiaty) do rzeczy na zamówienie, np. bramy, balustrady.
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka w pracowni obróbki ręcznej, obróbki
mechanicznej, obróbki plastycznej metali na zimno i gorąco, spawalni oraz pracowni naprawy
rowerów. Dodatkowo zajęcia praktyczne odbywają się na terenie całego Ośrodka oraz na terenie
miasta Grudziądza.
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Nasi lekkoatleci na
podium

Złote medalistki w piłce
noŜnej dziewcząt
Łódź 2003

W trzydziestoletniej tradycji Ośrodka sport zawsze odgrywał znaczącą rolę. Szczególne sukcesy nasza
młodzieŜ odnosiła w ostatnim 10 – leciu. Zbiegły się one z załoŜeniem na terenie naszej placówki w 1994r.
Oddziału Polskiego Towarzystwa Społeczno – Sportowego ,,Sprawni – Razem”. Był to pierwszy
zarejestrowany Oddział w Polsce. Główne załoŜenia stowarzyszenia to stwarzanie jak najlepszych warunków
do rozwoju sprawności fizycznej poprzez organizowanie wielu imprez sportowych i rekreacyjnych
dostępnych dla wszystkich uczniów. Jednym z nadrzędnych celów, jakie przyjęto w naszej szkole jest
szeroko pojęta integracja ze społeczeństwem. Prowadzący zajęcia sportowe i rekreacyjne doskonale zdają
sobie sprawę z roli, jaka im przypadła propagując i zachęcając młodzieŜ do czynnego wypoczynku,
poŜytecznego spędzania czasu wolnego. Wiodącymi dyscyplinami w SOSW nr 2 w Grudziądzu są: piłka noŜna,
lekka atletyka, biegi przełajowe, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka. W ostatnim czasie bardzo duŜą
popularność zdobyły sobie piłka noŜna dziewcząt, warcaby, kręgle i unihokej oraz badminton. Realizując
powyŜsze zadania organizowanych jest na terenie naszego Ośrodka wiele imprez sportowych na róŜnych
szczeblach.. Do największych sukcesów na tym polu moŜemy zaliczyć zorganizowanie III i VIII Mistrzostw
Polski w Lekkiej Atletyce (1996r. i 2001r.). Do tradycji naleŜy juŜ organizowanie corocznych mistrzostw
województwa w piłce noŜnej halowej, biegów przełajowych, warcabach, tenisie stołowym. Oprócz tego
organizujemy niezliczoną ilość imprez o charakterze integracyjnym na terenie miasta. Na bazie masowości
imprez nasi uczniowie odnosili wiele wspaniałych sukcesów sportowych na arenach województwa, kraju,
Europy i świata. MoŜemy poszczycić się sześcioma wychowankami, którzy reprezentowali barwy Polski:
- Atleta Meloch – wicemistrzyni Paraolimpiady – Sydney 2000 w biegu na 800m;
wielokrotna mistrzyni świata w biegach długich
- Kamila Grajewska – dwukrotna wicemistrzyni świata w rzucie oszczepem
- Marcin Paradowski – mistrz Europy w sprintach
- Przemysław Mueller i Paweł Markowski – wicemistrzowie świata w piłce noŜnej
- Wiesław Nowakowski – medalista mistrzostw Europy w pływaniu
Statystycznie ujmując w ciągu ostatnich lat działalności ,,Sprawni – Razem”, sportowcy SOSW nr 2 w
Grudziądzu wywalczyli 115 medali mistrzostw Polski, w tym 54 złote. Najbardzej popularną dyscypliną w
szkole jest piłka noŜna. Nasi piłkarze wywalczyli 7 tytułów mistrza Polski, a do najlepszych naleŜą P. Mueller,
P.Markowski, K.Olszewski, S.Woźnicki, A.Koźmiński. W piłkę noŜną grają równieŜ dziewczęta, które
wywalczyły złoty(2003r.) i srebrny (2004r.) medal mistrzostw Polski. Najlepsze z nich to W. Słowińska,
D. Krawiecka, K. Grajewska. Osiągnięcia lekkoatletów nie mają precedensu w skali kraju. Niewątpliwie
najlepszym sportowcem szkoły jest Arleta Meloch, absolwentka i aktualnie pracownik szkoły, która jeŜdŜąc
na zawody zwiedziła ,,pół świata” i jest przykładem do naśladowania. Oprócz niej wielokrotnie mistrzami
kraju byli:K.Grajewska,B.Piekarczyk, M.Paradowski,H. Jankowski, W.Nowakowski, S.Dąbrowski, W.Słowińska,
K. Agatowska. RównieŜ nasi pływacy byli mistrzami Polski. Najlepsi z nich to: W. Nowakowski, G. Reich,
H. Brzuszczak B. Klafczyńska, K. Wolska. Sukcesy odnosili teŜ tenisiści stołowi, a medale zdobywali
D. Krawiecka i R. Sobański. Kolejna,,medalodajną" dyscypliną jest kręglarstwo. Mistrzostwo Polski
wywalczyli: W. Słowińska, P. Belka, D. Oleszczak, T. Kołodziejski. Mamy teŜ medal mistrzostw Polski w
bieŜącym roku w unihokeja. To tylko niektóre sukcesy, medale – wszystkich nie sposób zliczyć. Nie one
jednak w naszej szkole są najwaŜniejsze. Masowość, integracja poprzez sport, rewalidacja, wszelkie formy
rehabilitacji, czynne i zdrowe spędzanie czasu wolnego przez młodzieŜ, to cele nadrzędne, jakie postawili
sobie wszyscy zajmujący się szeroko pojętym sportem w SOSW nr 2 w Grudziądzu.
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„PAMIĘCI WRZEŚNIA 1939”
Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
I miejsce dla zespołu OSW w XV Rajdzie Pieszym
wrzesień 2004

„SZLAKIEM ZAMKÓW POMORSKICH”
Organizator: Międzyszkolne Koło Turystyczne PTTK „Zawrat”
II miejsce dla druŜyny OSW
październik 2004

„KONKURS EKOLOGICZNY”
Organizator: Urząd Miejski pod patronatem
Prezydenta Miasta
Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – zbiórka surowców wtórnych
II miejsce – kabaret ekologiczny
listopad 2004

„85 ROCZNICA POWROTU GRUDZIĄDZA DO POLSKI”
KONKURS PLASTYCZNY
Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
I miejsce – Jacek Wilczyński
styczeń 2005

„JA I MÓJ LITERACKI BOHATER”
KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
Organizator: Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
w Toruniu
nagrody : Agnieszka Kępczyk, Karol Martini, Maciej Buda
wyróŜnienia: Łukasz Sobański, Anna Ostrowska
luty 2005
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KONKURS OKOLICZNOŚCIOWY ORGANIZOWANY PODCZAS XXXVI RAJDU PIESZEGO
„GRUDZIADZ WOLNY”
Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
II miejsce dla zespołu OSW (Krzysztof Kajzer, Arkadiusz Kubiak)
marzec 2005

„PONAD PODZIAŁAMI – JESTEM TAKI JAK TY”
KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
Organizator: Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy
nagrody: Karol Martini, Agnieszka Kępczyk
wyróŜnienia: Maciej Buda, Sylwia Sielska, Wioleta Słowińska, Iwona
Mórawska, Iwona Grzymek, Magdalena Kurpiewska
marzec 2005

„VI WOJEWÓDZKI KONKURS MŁODYCH TWÓRCÓW”
KONKURS LITERACKI
Organizator: Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy
wyróŜnienie: Agnieszka Kępczyk
marzec 2005

„III PRZEGLĄD AMATORSKICH TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEśOWYCH”
Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Dyplom dla zespołu „Ani mru…” za uzyskanie tytułu NAJSYMPATYCZNIEJSZEJ GRUPY
TEATRALNEJ w plebiscycie publiczności
kwiecień 2005

I WOJEWÓDZKI KONKURS GAZETEK SZKOLNICTWA SPECJALNEGO
„GAZETKA NA MEDAL 2005”
Organizator: SOSW nr 2 w Szerzawach, PS im. Janusza Korczaka
dyplomy za wyróŜniającą pracę redaktorską dla Karola Martini oraz Agnieszki Kępczyk
czerwiec 2005

Organizator: Stowarzyszenie „Mamy wielkie serca”
Dyplom za aktywny udział w XVIII Ogólnopolskim Zlocie DH „NS”w Stemplewie
czerwiec 2005

REDAKCJA GAZETKI JUBILEUSZOWEJ :
I.WIĘCEK, D.KLUZIAK, J.HEINRICH, T.KAMIŃSKI
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