
Z KART HISTORII SZKOŁY 
 
Minęło już ponad 50 lat od chwili utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie 
Szczecińskim. Inicjatorem jej powstania był pan Ludwik Janicki - Inspektor Oświaty w naszym 
mieście. Naukę w szkole rozpoczęli uczniowie upośledzeni umysłowo ze Stargardu i rejonu.  
 
 
Założycielami szkoły byli państwo Wiesława i Wacław  
Śmigierscy - absolwenci Państwowego Instytutu Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie. Pan Wacław Śmigierski pełnił 
funkcję dyrektora szkoły w latach 1962 – 1974. Po jego 
śmierci dyrektorem została pani Wiesława Śmigierska, która 
pełniła tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w 1989 roku. 
 
 
 
 

Wiesława i Wacław Śmigierscy  
 
 
 
 
 
 
 
W pierwszym roku działalności szkoła nie miała swojego arkusza organizacyjnego lecz była dopisana 
do arkusza organizacyjnego Specjalnego Zakładu Wychowawczego przy ul. Jagiellońskiej w 
Szczecinie. Do szkoły uczęszczało 57 uczniów. Na początku funkcjonowania szkoły pracowali w niej 
tylko państwo Śmigierscy, a od 1963 roku dodatkowo pani Anna Kik i pani Krystyna Nowaczyk.  
W roku szkolnym 1964/65 do nauczycieli dołączył pan Stanisław Janikowski.  Grono pedagogiczne 
w takim składzie pracowało do roku 1968. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grono pedagogiczne 
w latach 1964 - 1968 

 
 
 
 



Od momentu powstania szkoły przez dwa lata lekcje odbywały się w Domu Harcerza przy ul. 
Krzywoustego (potem Biblioteka Pedagogiczna, obecnie własność prywatna). Były tam tylko dwie 
sale lekcyjne, bez sali gimnastycznej ani boiska szkolnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy budynek szkoły 
przy ul. Krzywoustego 

 
 
 
 
 
 
 
Drugą siedzibą naszej szkoły w latach 1964 - 1978 był budynek przy ul. Bogusława IV. Do dyspozycji 
były trzy sale lekcyjne i pracowania zajęć technicznych. Naukę w nowym obiekcie rozpoczęło 98 
uczniów, których uczyło 5 nauczycieli. Z uwagi na brak sali gimnastycznej i boiska szkolnego na 
lekcje wychowania fizycznego uczniowie chodzili do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Popiela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drugi budynek szkoły 
przy ul. Bogusława IV 

 
 
 
 
 
 
 
 



W czerwcu 1967 roku mury Szkoły Specjalnej opuściło pierwszych 18 absolwentów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grono pedagogiczne wraz z pierwszymi absolwentami z 1967 roku 
 
 
W roku szkolnym 1973/74 powstała pierwsza Klasa Życia, do której uczęszczało 8 uczniów.  
 
W roku 1987 rozpoczęła działalność Filia Szkoły Specjalnej przy Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji 
Dziecięcej. Nauką zostały objęte dzieci przebywające w szpitalu z całego województwa. Pierwszym 
kierownikiem Filii oraz jej organizatorem była pani Krystyna Nowaczyk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Filialna przy ul. Staszica 
 
 
 



Nowy rok szkolny 1978/79 uczniowie i nauczyciele rozpoczęli w nowej siedzibie przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 17. Trzykondygnacyjny budynek miał 15 sal lekcyjnych, własną salę gimnastyczną oraz 
boisko szkolne. Naukę w nowym budynku rozpoczęło 127 uczniów, których kształciło 16 nauczycieli. 
W 1978 roku rozpoczęła działalność świetlica szkolna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzeci budynek szkoły  
przy ul. K. Wielkiego 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
W październiku 1992 roku szkoła otrzymała imię polskiego poety – Juliana Tuwima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczystość nadania szkole imienia Juliana Tuwima 
 
 
 
 
 



W roku 2002 szkoła obchodziła Jubileusz 40-lecia swej działalności. Z tej okazji szkoła otrzymała 
sztandar, którego fundatorami byli nauczyciele, rodzice i uczniowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczystego poświęcenia sztandaru  
dokonuje ks. Henryk Ozga 

 
 
 
 
 
Od września 2004 roku szkoła mieści się w budynku przy ul. Wita Stwosza 1a/1b. W jej skład 
wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Szkoła Filialna przy Ośrodku 

Rehabilitacji. W roku szkolnym 2004/05 naukę 
rozpoczęło 199 uczniów (w tym 106 Szkoły 
Podstawowej i 93 Gimnazjum) w 18 oddziałach.  
W szkole pracowało 51 nauczycieli oraz 
pracownicy administracji i obsługi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czwarty budynek szkoły  
przy ul. Wita Stwosza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



W roku szkolnym 2012/13 szkoła obchodziła Jubileusz 50-lecia. Z tej okazji na uroczystym spotkaniu 
m.in. uhonorowano kolejnych Przyjaciół naszego Zespołu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykładowy dyplom uznania  
dla Przyjaciela Szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DYREKTORZY I WICEDYREKTORZY w okresie 50 lat szkoły 

 
 
Najtrudniejsza rola w organizowaniu i prowadzeniu szkoły przypadła niewątpliwie pierwszemu 
dyrektorowi tej placówki. Niemało trudu należało włożyć w przygotowanie obiektu, zdobycie 
dzienników lekcyjnych oraz programów nauczania. Mimo różnych problemów szkoła rozwijała się. 
Wielki upór, zaangażowanie i pracowitość dyrektora, a później jego następców, pozwalały na 
pokonywanie trudności, dzięki czemu szkoła przetrwała już 50 lat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr Zenona Myszkowska 
wicedyrektor 1990-1992 

mgr Wacław Śmigierski 
dyrektor 1962–1974 

 mgr Wiesława Śmigierska 
dyrektor 1974–1989 

 

mgr Kazimierz Nowicki 
dyrektor 1989–1994 

 

mgr Wiesław Górecki 
dyrektor 1994–1996 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr Janina Maćkowiak 
dyrektor 1996–2006 

dr Wanda Nowicka 
wicedyrektor 2001-2006 

dyrektor od 2006 
 

mgr Beata Sikora 
wicedyrektor od 2006 

 

mgr Krystyna Nowaczyk 
kierownik Szkoły Filialnej 01-08.1987 

 

mgr Halina Lubińska 
kierownik Szkoły Filialnej 1991-2001 

 

mgr Ewa Szumska 
kierownik Szkoły Filialnej 2002-2010 



KADRA PEDAGOGICZNA w okresie 50 lat szkoły 
 
Bakowicz Katarzyna 
Balcerek Elżbieta 
Bielecka Grażyna 
Biskupska-Lidwin Urszula 
Błaszczyk-Momot Sława 
Bobrowska Elżbieta 
Boczar Elżbieta 
Bodera Anna 
Borowska Barbara  
Brańka Alicja  
Brzoskowska Ewelina  
Bubacz Monika 
Budnicka Grażyna  
Chojenka Zenobia  
Cieplucha Joanna  
Czarnik Joanna 
Czerwińska Kazimiera  
Dachowska Elżbieta  
Dawidowicz Henryk 
Dobroczyńska Henryka 
Drosik Janusz 
Drożdż Agnieszka  
Dróżdż Władysława 
Felisiak Helena  
Fijałkowska Magdalena 
Fiszer Marta  
Górecka Małgorzata 
Górecki Wiesław 
Górska Renata 
Grochala Celina 
Grudniewska Irena 
Gryczka Anna 
Grześkowiak Marian 
Grzywacz Lucyna 
Hamerska Grażyna 
Hendzelewska Wiesława 
Hering Bronisława 
Hrycaj Bogdan 
Huryn Teresa 
Jakubiak-Buczma Marta 
Janikowski Stanisław 
Jarzyna Ryszard 
Jasiewicz-Błaszczuk Łucja 
Juchniewicz Bożena 
Juchniewicz Jadwiga 
Kalinowska Mariola 

Kamińska Marzena 
Karg Bogumiła 
Karg Zygmunt 
Kasprzak-Walkowiak Katarzyna 
Kielan Jolanta 
Kik Anna 
Kiniorska Wanda 
Knop Marlena 
Kowalczuk Monika 
Kozak Ewa 
Kuczyński Dariusz 
Kuś Zofia 
Leśniańska Krystyna 
Lisecka Renata 
Lubińska Halina 
Lutkowska Maria 
Łach-Macuk Joanna 
Łoboda Maria 
Maćkowiak Agnieszka 
Maćkowiak Janina 
Malinowska Katarzyna 
Marczewska-Mroczka 
Małgorzata 
Margas Anna 
Markiewicz Krystyna 
Michno Michalina 
Mickiewicz Izabela 
Mierzwa Mariola 
Mróz Regina 
Myszkowska Zenona 
Nazorek Karolina 
Nowaczyk Krystyna 
Nowak Mirosława 
Nowicka Magdalena 
Nowicka Wanda 
Nowicki Kazimierz 
Odzioba Anna 
Ogłozińska Barbara 
Olchowy Katarzyna 
Pepłowska Joanna 
Piekoszewska Katarzyna 
Polańska Magdalena 
Południak Teresa 
Poszyler-Konopacka Teresa 
Pyra Maria 
Rojek Ewa 

Romanowska-Sroczyk Danuta 
Rozwód Arkadiusz 
Rudzka Bożena 
Rudzka Wiesława 
Saczyńska Pelagia 
Siatkowska Justyna 
Sikora Beata  
Słupska Beata 
Sobczak Elżbieta 
Sobieski Kazimierz 
Sobolewska Lidia 
Stachowska Teresa 
Sucharzewski Krzysztof 
Suda Wanda 
Szczepaniak Anna 
Szcześniak Zdzisław 
Szubert Nina 
Szulc-Balcerzak Izabela 
Szumska Ewa 
Szwacińska Agnieszka 
Szwalec Małgorzata 
Ściesińska Ewa 
Śmigierska Renata 
Śmigierska Wiesława 
Śmigierski Wacław 
Teplicka Stanisława 
Tymczyszyn Magdalena 
Ufnowska Eliza 
Walczak Anna 
Wawrzyszko Jolanta 
Wiaderek Barbara 
Winterfeld Monika 
Wiśniewska Anna 
Wojtysiak Beata 
Wyrwicz Walerian 
Zając Katarzyna  
Zaliciński Marek 
Zeissel Madgalena 
Zieliński Arkadiusz 
Ziemkiewicz Ewa 
Ziębicka Mirosława 
Żbikowska Anna 
Żółkowska Teresa 
Żukowska Barbara 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadra pedagogiczna (rok 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRACOWNICY ADMINISTRACJI i OBSŁUGI w okresie 50 lat szkoły 

 
Asztemborska Iwona 
Biernacki Grzegorz 
Bobkowski Wojciech 
Brzeziński Zdzisław 
Chełmińska Elżbieta 
Cierpich Ryszard 
Czerwonka Teresa 
Czubara Krzysztof 
Dor Wiesława 
Grzesiak Teodozja 
Grzesiak Zbigniew 
Huczko Zdzisław 
Jakubowska Małgorzata 
Kaczmarek Jadwiga 
Kalska Krystyna 
Kamińska Halina 
Karasiak Teresa 
Kaźmierczak Monika 

Kida Lucyna 
Kochanowska Elżbieta 
Kołba Anna 
Kołos Ewa 
Kowalczyk Katarzyna 
Kowalczyk Ryszard 
Kowalska Sara 
Kozłowska Jolanta 
Kozłowska Justyna 
Krawczyk Katarzyna 
Krzyżaniak Daniela 
Kukulak Czesława 
Kuncewicz Leokadia 
Kurek Ewa 
Kwiatkowska-Rymarkiewicz 
Monika 
Marek Edyta 
Marjuszyc Krystyna 

Musiał Beata 
Nowicka Alicja 
Okraska Wanda 
Olejnik Bożena 
Rączka Marian 
Sokołowska Magdalena 
Stachniuk Michał 
Szwacińska Agnieszka 
Szymanek Elżbieta 
Szymkiewicz Justyna 
Szyszkowska Anna 
Śmigiera Henryk 
Wabiszewski Stanisław 
Walesiak Bogusława 
Waniak Barbara 
Więckowska Anna 
Wójcik Magdalena 
Zimna Eugenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracownicy administracji i obsługi (rok 2008) 
 



RADA RODZICÓW 
 
Funkcjonowanie szkoły bez stałej współpracy z rodzicami byłoby niemożliwe. Od początku istnienia 
szkoły działa w niej Komitet Rodzicielski - obecnie Rada Rodziców - która reprezentowana jest przez 
przedstawicieli rodziców poszczególnych klas (obecnie 17 osób). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„MOJE WSPOMNIENIA …” – mgr Wiesława Śmigierska 
 
 Rok 1962 – władze oświatowe miasta i powiatu stargardzkiego podejmują decyzje o 
utworzeniu w mieście szkoły specjalnej. Taka jest potrzeba, gdyż wiele jest dzieci, którym nauka      
w szkołach masowych sprawia ogromne trudności, a miejsc w nielicznych  wówczas  ośrodkach  
stanowczo za mało.  
 Władze miejskie przeznaczają na szkołę budynek przy ul. Bogusława IV 10, wymaga on 
jednak kapitalnego remontu i przystosowania go na szkołę. Prace zaczynają się w sierpniu, a rok  
szkolny ma rozpocząć się 1 września. Wydział oświaty podejmuje więc decyzję o umieszczeniu  
szkoły w ówczesnym budynku Domu Harcerza, który znajdował się przy ul. Krzywoustego. 
 1 września 1962 r. rozpoczynamy rok szkolny 1962/63. Pracę w szkole podejmuję wraz          
z mężem Wacławem Śmigierskim – podobnie jak ja absolwentem Państwowego Instytutu  
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Powstały wówczas dwa oddziały: klasa I (16 uczniów), klasa II-
III  (24 uczniów). Kierownikiem szkoły zostaje Wacław Śmigierski, a ja pierwszą nauczycielką. Jest to 
moja pierwsza praca w klasie I, którą miałam uczyć i wychowywać. Wiedzy mam dużo, ale jak ją  
wykorzystać w praktyce? Jak w tych warunkach wprowadzać zalecaną przez PIPS „metodę  
ośrodków pracy”? Jak przekonać rodziców do tej metody i jak zachęcić do współpracy?  
 Od początku kładziemy nacisk na współpracę z rodzicami, staramy się poznać środowisko. 
Odwiedzamy dzieci w domu, zapraszamy rodziców do szkoły. Rodzice powoli przekonują się do  
naszych metod pracy. Dostrzegają, że  ich  dzieci  dobrze  się  czują  w  naszej  szkole, nauka  idzie  
im  łatwiej, nie  czują  się  gorsze. Pod  koniec  roku  szkolnego  dzieci  mają  już  pewne  osiągnięcia 
– prawie  wszyscy  zdają  do  następnej  klasy. W  dość  trudnych  warunkach  szybko  mija  pierwszy  
rok  pracy.  Od  września  1963 r. pracę  w  szkole  podejmuje  nowa  koleżanka – p. Anna  Kik, a  w  
ciągu  roku  dochodzi  jeszcze  p. Krystyna  Nowaczyk. W tym czteroosobowym  składzie, z  czterema  
oddziałami i 75  uczniami - 1  września  1964 r. przenosimy się do nowego budynku szkolnego przy 
ul. Bogusława IV  10. 
 Budynek „choć ciasny, ale własny”, a dla tej liczby dzieci wystarczający. Do tego duży teren  
wokół  budynku, ale  strasznie  zaniedbany. Zabieramy się więc do jego zagospodarowania. Po 2-3 
miesiącach mamy piękne, własne boisko, a na nim bramki, tablice do kosza, skocznię. Przy braku  
sali gimnastycznej ma  to  ogromne  znaczenie. Szkoła jest  w tym czasie placówką rozwojową.        
W wyniku coraz sprawniej działającej kwalifikacji dzieci, liczba uczniów i oddziałów w szkole co roku  
wzrasta .  
 1  września  1965 r. pracę w szkole  podejmuje p. Stanisław Janikowski – absolwent  Studium 
Nauczycielskiego o kierunku wychowanie muzyczne. Taki nauczyciel jest w  szkole  bardzo  
potrzebny. W  tym  pięcioosobowym  zespole  pracujemy  kilka  lat. Potem  przybywa  coraz  więcej  
dzieci, wzrasta  liczba  oddziałów,  przybywa  nauczycieli . W szkole robi się coraz  ciaśniej. Z  tego  
powodu  w  budynku  szkolnym  odbywają  naukę  tylko  klasy  V – VIII, natomiast  klasy  młodsze  
ulokowane  zostały w  trzech  szkołach masowych: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3.  
 W  roku  szkolnym  1973/74  zostaje  utworzona  „klasa  życia”, którą lokujemy  w  szkole  
masowej. W  naszym  szkolnym  budynku  jest  tylko  jedna  pracownia  zajęć  technicznych  
zarówno  dla  dziewcząt  jak  i  chłopców. Sytuacja  jest  trudna. Trzeba  więc  coś  wymyślić. 
Nawiązujemy  współpracę  z  Młodzieżowym  Domem  Kultury. Udaje  się  nam  umieścić  tam  
prowadzenie  zajęć  praktyczno – technicznych   chłopców  w  pracowni  MDK. Chłopcom  bardzo  
się  to  podoba. Chętnie  chodzą  na  zajęcia. Ich  zapał  i  zaangażowanie  wykorzystuje  nauczyciel – 
p. Marian  Grześkowiak, który  jest jednocześnie  instruktorem w  MDK-u.  
 



W  1978 r. organizuje  pracownię  Koło  Sprawnych  Rąk  dla  uczniów szkoły  specjalnej. W  1978 r. 
nasi  uczniowie  jako  reprezentanci pracowni  Sprawnych  Rąk  biorą  udział  w  IV  Ogólnopolskiej  
Wystawie  Twórczości  Technicznej  Placówek  Wychowania  Pozaszkolnego  w Częstochowie, gdzie  
odnoszą  wielki  sukces – zajmują  I, II i III  miejsce. Myślę , że  był  to  wspaniały  przykład  
wychowania  integracyjnego,  o  którym  wtedy   jeszcze  się  wiele  nie  mówiło. 
 Mówiąc  o  integracji  nie  sposób  nie  wspomnieć  o  Drużynie  Harcerskiej  prowadzonej  
przez  Marzenę  Śmigierską, a  potem  jej  siostrę  Renatę. Drużyna  wchodziła  w  skład  Komendy  
Hufca  ZHP jako  I  Drużyna  Nieprzetartego  Szlaku. Nasi  harcerze  brali  udział  w  obozach, 
zimowiskach  czy  zlotach  harcerskich  razem z  młodzieżą  całego  Hufca  Stargard . 
 Przykładem  wspólnych  obozów  był  obóz  w  Wierzchlądzie, Krzemieniu  i  kilkakrotnie  na  
Kaszubach. Do  pracy  w  naszej  drużynie  włączała  się  młodzież  starszoharcerska  ze  szkół  
średnich  np. Liceum  Ogólnokształcącego  nr  1, Zespołu  Szkół  Zawodowych  nr 1. Były to  
wspaniałe  przeżycia  zarówno  dla  dzieci  jak i  nauczycieli .  
 Gdy  w  1978 r. szkoła  została  przeniesiona  do  budynku  przy  ul. Kazimierza  Wielkiego 17 
ogromnie  poprawiły  się  nam  warunki  lokalowe. Już  nie  musieliśmy  się  uczyć  w  różnych  
szkołach. Mieliśmy  wreszcie  pracownie, salę  gimnastyczną, klasy  zmieniały  się  w  gabinety, 
zorganizowaliśmy  świetlicę  szkolną  i  dożywianie  dzieci. Nauczyciele  zyskali  wreszcie  pokój  
nauczycielski, którego  nie  było  od  początku  istnienia  szkoły. Może  trudno  to sobie  wyobrazić, 
ale  taka  była  nasza  ówczesna  rzeczywistość.  
 Gdy  dziś,  po  latach,  wspominam  tamte  czasy, zastanawiam  się  jak  to  się  działo, że 
nauczyciele  nie  narzekali. Po  prostu  pracowali. Kształcili  się i  dokształcali, zdobywali  wiedzę        
z  pedagogiki  specjalnej, bo  przecież  podejmując  pracę  w  tej  szkole  tylko  nieliczni  z  nas  mieli 
przygotowanie  z  tej dziedziny. 
 Myślę, że  to  wszystko  miało  ogromny  wpływ  na  wspaniałą, rodzinną  atmosferę,   jaka  
panowała  w  szkole. Atmosferę  życzliwości  i  zaangażowania w  pracę. Dzięki  takiej  atmosferze  
łatwiej  mi  było  przeżyć  najtrudniejsze  chwile w  moim  życiu. I  za  to  chcę  dziś  podziękować 
moim  koleżankom  i  kolegom, z  którymi  przez  wiele  lat  pracowałam. 

Wiesława  Śmigierska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„32 LATA WSPOMNIEŃ …”  mgr Halina Lubińska 
 
 Pamiętam  dokładnie  wrzesień  1970 r. Był  to  miesiąc, w  którym  rozpoczęła  się  moja  
praca  w  szkole  specjalnej. Choć  wcześniej  miałam  już  doświadczenie  pedagogiczne, czułam  się  
nieswojo. Czy  poradzę  sobie  z „tymi”  dziećmi? Jakie  one  będą?  Czy  bardzo  będą  się  różniły  od  
moich  dotychczasowych  uczniów? Jak  przyjmie  mnie  grono  pedagogiczne?  
 Moje  obawy  okazały  się  bezpodstawne. Uczniowie  byli  różni – tacy, z  którymi  pracowało  
się  łatwiej  i  tacy, z  którymi  praca  pedagogiczna  szła  bardzo  „opornie”, a  wysiłek  wkładany       
w  naukę  i  wychowanie  nie  przynosił  zamierzonych  efektów. Jednak  to  te  dzieci  stały  się  
radością  mojego  życia.  Poświęciłam  im  wiele  swojego  czasu. Moją  ambicją  było, aby  każda  
klasa  kończąca  szkołę  pojechała  na  dłuższą  wycieczkę. Uczniowie  przez  cały  rok  zbierali  
pieniądze  w  SKO, by  wiosną  zwiedzić  Warszawę, Poznań, Trójmiasto, Zakopane, Kraków  czy  
Wieliczkę. Starałam  się, aby  wycieczki  były  pełne  niespodzianek  i  radości.  One  sprawiały, że  
dzieci  integrowały  się  ze  sobą, z  wychowawcami. Uśmiechy  na  ich  twarzach  były  najlepszą  
nagrodą za  trud  organizowania  wyjazdów.  
 Pamiętam  twarze  i  nazwiska  wielu  uczniów. Dziś  są  to  już  dorośli  ludzie.  Spotykam  ich  
czasem  na  ulicy. Przypomina  mi  się  w  tym  momencie  Czesiu. Chłopiec  popalał  papierosy, a  ja  
z  wielką  determinacją  ganiłam  go  za  to. Dziś  Czesław, gdy  mnie   widzi  na  ulicy  od  razu  
wyrzuca  papierosa.  
 Czasami  młodzi  nauczyciele  pytają  mnie: „Jaka  była  atmosfera  w  szkole w  tamtych  
czasach?” Od  początku  mojej  pracy  wspominam  ją  bardzo  dobrze.  Grono  pedagogiczne  
stanowiło  prawdziwą  rodzinę. Tu  można  było  podzielić  się  radościami  i  troskami, także  
osobistymi. Przez  te  wszystkie  lata  na  swojej  drodze  spotkałam  wiele  osób. Okazali  się  oni  nie  
tylko  dobrymi  pedagogami, ale  przede   wszystkim  wspaniałymi  ludźmi.  W  każdej  chwili  
mogłam  na  nich  polegać  i  ufać im.  Te  wspomnienia  pozostaną  bliskie  mej  pamięci.   
 Szczególną  rolę  w  moim  życiu  zawodowym odgrywa  filia  szkoły  specjalnej, która  mieści  
się  przy  Ośrodku  Rehabilitacji  Dziecięcej  w  Stargardzie  Szczecińskim. Od  1991 do 1999 roku  
pełniłam  tam  funkcje  kierownika. Jako  grono  pedagogiczne, oprócz  nauki  organizowałyśmy  
dzieciom  tam  przebywającym   różne  atrakcje. Każdego  roku  odbywały  się: andrzejki, mikołajki, 
zabawy  karnawałowe, obchody  Dnia  Dziecka, konkursy, dyskoteki, spotkania  z  ciekawymi  
ludźmi.  Do  końca  życia    z  uśmiechem  będę   wspominać  te  lata.  Przykre  momenty, które  
przecież  też  się  zdarzały, nie  mają  już  w  tej  chwili  żadnego  znaczenia.  
 Czasami   nie   chce   mi   się   wierzyć,  że   upłynęły   już  32   lata   mojej   pracy  z  dziećmi  
specjalnej  troski.  Lata  niełatwej, ale  pięknej  pracy  ze  wspaniałymi  ludźmi.  I  właśnie  za  tę  
współpracę  i  przyjaźń  chciałabym  wszystkim  serdecznie  podziękować.  
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„TAK BYŁO …”  mgr Janina Maćkowiak 
 
 Po 23 latach pracy w administracji państwowej w dniu 1 marca 1990 roku wróciłam do 
zawodu nauczyciela geografii podejmując pracę w Filii Szkoły Podstawowej Specjalnej przy 
Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Dziecięcej przy ul. Staszica. Praca z dziećmi okaleczonymi 
fizycznie, niepełnosprawnymi intelektualnie, a także bardzo często opuszczonymi przez bliskich 
wymagały hartu ducha. Świat dziecięcego bólu, kalectwa, oczekiwania na mamę, wywoływał           
w każdej z nas tam pracujących poczucie bezsilności i rodził pytanie: dlaczego…? Praca wymagała 
wysiłku fizycznego, opanowania emocji, ale nigdzie dzieci nie czekały na nauczyciela tak jak              
w szpitalu.  
 Dobrą atmosferę i organizację pracy wprowadziła tam Halinka Lubińska, życzliwa, 
kompetentna, bardzo wymagająca od siebie i innych. To był trudny, ale bardzo ważny okres             
w moim życiu – uczył pokory. 
 Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej zostałam z woli większości koleżanek 
i kolegów członków rady pedagogicznej, a także ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu – pozytywnie  
opiniujących  organizacji związkowych  NZZ  Solidarność i Solidarność 80. W dniu 5 kwietnia 1996 
roku wręczono mi nominację na dyrektora szkoły. 
 Nie odkrywam przysłowiowej Ameryki mówiąc, że każdy ma swoje 5 minut. Ja je dostałam 
od losu. Starałam się nie zawieść moich poprzedników – dyrektorów, którzy z  dużym wysiłkiem,      
w  czasach  gdy brakowało wszystkiego, organizowali szkołę, a później przez wiele lat byli jej 
dyrektorami. Ich dorobek dydaktyczny, wychowawczy był podstawą ustalenia, co zrobić, aby wyjść   
z trudnej sytuacji ostatnich lat. 
 Miałam swoją wizję szkoły, koncepcję wyprowadzenia jej z trudnej sytuacji finansowej, 
braków sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, skomplikowanej organizacji pracy administracji 
i obsługi. Należało wykorzystać mocną stronę jaką była kadra pedagogiczna, chętna do współpracy   
i wprowadzania zmian. Znałam nastroje, złe emocje obydwu stron sporu z marcowych posiedzeń 
rady pedagogicznej. Energię nauczycieli udało mi się skierować na podnoszenie poziomu nauczania  
i poprawę warunków nauczania, na pogłębienie współpracy z rodzicami. 
 Wiedzę  o przepisach  dotyczących różnych  dziedzin  życia szkoły  zdobywałam „z marszu” 
przy ogromnym wsparciu Zeni Myszkowskiej i Halinki Lubińskiej. Opracowanie i udostępnianie 
członkom rady nowych, opartych o obowiązujące akty prawne,  podstawowych  regulaminów, 
kalendarza szkolnego i stałe zapoznawanie z aktualnymi przepisami oświatowymi 
usystematyzowały naszą współpracę. Uspokojona rada pedagogiczna była już partnerem 
współodpowiedzialnym za szkołę. Razem zmienialiśmy przez lata obraz szkoły w środowisku 
lokalnym. Nie zawsze zgadzaliśmy się w detalach, kierunek był akceptowany. Ciężka, wieloletnia 
praca przyniosła nam wszystkim uznanie kolejnych organów prowadzących, nadzoru 
pedagogicznego, a co najważniejsze zmieniła warunki nauki dzieci. 
 Rozpoczął się trwający wiele lat proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 
uzyskiwania nowych specjalności warunkujących poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły. Zwiększała 
się systematycznie liczba nauczycieli. Młodzi nauczyciele wnosili nowości do pracy pedagogicznej. 
Uczyli się pracy wychowawczej od starszych stażem koleżanek.  Efektem  tych  procesów było  
wprowadzenie zajęć  z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim, a także poszerzenie 
oddziaływań rewalidacyjnych z kilku do kilkudziesięciu godzin tygodniowo.  
 Lepiej wykorzystywano sukcesywnie kupowane nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt 
audiowizualny, komputerowy. Zakup nowych mebli i innych sprzętów, a także pomocy 
dydaktycznych, finansowano ze środków PFRON, sponsorów, rezerw finansowych MEN oraz 
wygospodarowanych środków z budżetu szkoły. 



 Wzbogacaliśmy zbiory biblioteki szkolnej gromadząc książki, kasety, filmy. Biblioteka dzięki 
„wzorcowi dobrego ducha” Agnieszki Dróżdż stała się miejscem nie tylko lekcji bibliotecznych, ale     
i innych ciekawych zajęć.  
 Równocześnie prowadzono remonty bieżące ubikacji, podłóg, drzwi, okien i sali 
gimnastycznej, w której po godzinach zajęć lekcyjnych fruwały od lat gołębie. Remonty 
wykonywaliśmy za pozyskiwane środki finansowe od sponsorów, przy pomocy przekazywanych 
materiałów budowlanych, a także przez pracowników zaprzyjaźnionych ze szkołą przedsiębiorstw, 
firm, osób prywatnych. Poprawiały się warunki higieniczne i lokalowe w szkole. Konserwator 
szkolny Pan Jerzy Kiszka, zwany często „najlepszym konserwatorem w Europie”, czynił cuda, aby 
ukryć plamy wilgoci na ścianach piwnic i parteru. Koleżanki: Wiesia Rudzka, Sława Momot i Ela 
Balcerek swoje zdolności plastyczne i wrażliwość estetyczną lokowały powyżej lamperii. Tworzyły 
klimat. Szkoła była czysta i przyjazna dla uczniów i ich rodziców. 
 W pokonywaniu trudności finansowych, rzeczowych, transportowych pomagali nam 
zaprzyjaźnieni i oddani bezinteresownie patronujący szkole dyrektorzy panowie Adam Schefs            
i Ryszard Wasiłek z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, pan Zdzisław Szubert i Zbigniew Niemiec   
z RPGK,  państwo Wiesława i Zdzisław Świątkiewiczowie i Pani Maria Paczewska, a także dyrektorzy 
Zbigniew Kułaczkowski, Krzysztof Orzechowski oraz kolejni dyrektorzy Cukrowni Kluczewo. 
 Dzięki wsparciu przyjaciół szkoły, nasi uczniowie poznawali na wycieczkach kraj, zwiedzali 
muzea, stali się bywalcami teatru i kina, uczestnikami wielu imprez sportowych i konkursów. 
 Prowadzone przeze mnie od 1997 roku starania o nową, dostosowaną do potrzeb dzieci 
szkołę (budynek), zaowocowały dopiero w styczniu 2003 roku, gdy Starosta Stargardzki 
zaproponował alternatywne rozwiązanie przeniesienie do obiektu po Technikum Rolniczym przy ul. 
Gdyńskiej lub do obiektu zajmowanego przez Technikum Mechanizacji Rolnictwa przy ul. Wita 
Stwosza 1a/1b.  Wybrałam drugą z proponowanych lokalizacji ze względu na bezpieczny dostęp 
uczniów i na możliwość zaproponowania rozwiązań zagospodarowania obiektu. To był trudny 
remont, kosztował wszystkich, ze względu na zakres i tempo prowadzonych robót, dużo zdrowia, 
nerwów i pieniędzy, ale szkoła oddawana do użytku 1 września 2004 roku była funkcjonalna i jak 
zwykle piękniała z dnia na dzień, dzięki inwencji twórczej moich koleżanek nauczycielek. Do dzisiaj 
są w tym mistrzyniami. Zamknęliśmy rozdział szkoły przy ul. Kazimierza Wielkiego 17.  
 Dużo zawdzięczamy ówczesnemu dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego panu Dariuszowi Bożkowi i wykonawcy remontu panu Arkadiuszowi Jackowskiemu, 
którzy  pilnowali budowy szkoły (przecież zostały tylko mury zewnętrzne) jak budowy własnego 
domu. Nasi konserwatorzy, przy pomocy materiałowej RPGK uporządkowali i zagospodarowali, wg 
pomysłów nauczycieli, dyr. Wandy Nowickiej, a także moim, tereny zielone wokół szkoły. Wykonany 
w 2005 roku audyt był przygotowaniem i zarazem gwarancją, że w latach następnych zostanie 
wykonana elewacja. 
 Zmieniał się przez lata charakter szkoły. Staliśmy się szkołą otwartą dla dyrektorów, 
pedagogów, rodziców ze szkół masowych, zdobywaliśmy nowe doświadczenia u innych. Uczyliśmy 
się skutecznie wykorzystywać prawo oświatowe z pożytkiem dla rodziców i uczniów inicjując przed 
laty dowożenie uczniów z gmin Stargard i Kobylanka. Kontakty z różnymi instytucjami wyjątkowo 
operatywnego pedagoga szkolnego pani Celiny Grochali, a także wychowawców klas, wielokrotnie 
pozwoliły znaleźć miejsce dla dzieci, którym dom nie chciał lub nie mógł zapewnić właściwej opieki.  
 Zmieniające się warunki materialne i organizacja pracy szkoły umożliwiały poszerzanie 
udziału naszych uczniów w różnego rodzaju wystawach, konkursach, imprezach sportowych na 
terenie miasta, województwa i kraju. Zdobywali tam nagrody, dyplomy, wyróżnienia. Rozwijali 
swoje umiejętności w kołach zainteresowań, świetlicy socjoterapeutycznej, a także uczestnicząc      
w organizowanych w szkole feriach zimowych.  



 Od 2002 roku – po 40 latach istnienia szkoły – uczniowie mogą występować pod własnym 
sztandarem zaprojektowanym przez nauczycielkę techniki panią Sławę Momot. Fundusze na jego 
zakup zgromadzono dzięki rodzicom, nauczycielom, uczniom i sponsorom. Wydatnej pomocy w 
pozyskaniu wykonawcy udzielił nam zaprzyjaźniony ze szkołą ks. prałat Henryk Ozga.  
 Nasi uczniowie mają swój rytuał pasowania i ślubowania, a także wpisu do księgi 
absolwentów. Ich rodzice otrzymują listy gratulacyjne. Kształtowanie tradycji szkoły to ogromna 
zasługa pani Beatki Sikory, która przez wiele lat opiekowała się samorządem szkolnym, inicjowała, 
planowała jego pracę współpracując z pozostałymi nauczycielami, również oddanymi sprawom 
dzieci. 
 Nasi uczniowie uzyskiwali dobre wyniki w weryfikujących zaangażowanie wszystkich 
uczestników procesu dydaktycznego sprawdziany i egzaminy. Rozbudowany system rewalidacji, 
współpraca z psychologiem, domem rodzinnym ucznia zaczęły dawać widoczne efekty. Zawsze 
życzliwe rady pań Grażyny Hamerskiej i Eli Boczar pomagały rozwijać dzieci szczególnie 
„zahamowane”.  
 Relacje pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły poprawiały się dzięki organizowanym 
spotkaniom okolicznościowym, wycieczkom po kraju i zagranicy, gdzie swoje umiejętności 
organizacyjne wykorzystywała pani Bożenka Rudzka. Robi to także do dzisiaj.  
 Konsekwentnie od 1999 roku realizowaliśmy zadania Program Rozwoju Szkoły do 2005 r. 
Dzięki ogromnemu wysiłkowi  nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w jego realizację 
spełniliśmy trudne warunki niezbędne do uzyskania honorowego tytułu Zachodniopomorska Szkoła 
Jakości. Tytuł przyznano i wręczono nam 19 października 2005 roku. 
 Nie sposób nie wspomnieć o dużym zaangażowaniu w wykonywanie swoich obowiązków  
pracowników  administracji;  pani Bożenki  Olejnik  gospodarującej  
i zarządzającej materią nieożywioną, pani Tereni Karasiak sekretarza szkoły – mojej prawej,               
a czasami i lewej ręki – a także pań dbających o czystość szkoły. 
 Dzisiaj wiem, że miałam dużo szczęścia podejmując się kierowania szkołą. Trafiłam na ludzi 
mądrych, z pasją jak Jola Wawrzyszko i Joasia Macuk z wielkim sercem jak siostra Helena,                   
i wszystkich pozostałych nauczycieli zaangażowanych w bezinteresowne pomaganie dzieciom i ich 
rodzicom.  
 Wspomnienia to przeszłość. Dzień dzisiejszy to praca dla przyszłości. Szkoła jest w dobrych 
rękach pani dyrektor Wandy Nowickiej i jej zastępcy pani Beaty Sikory, i dobrze przygotowanym do 
nowych wyzwań gronem pedagogicznym. Widać jak szkoła pięknieje, rozwija się. Daje to  poczucie 
dobrze spełnionego  obowiązku, myślę, że nie tylko mi, ale i moim poprzednikom. 
  
Wszystkim pracownikom szkoły dziękuję serdecznie za czas, który spędziliśmy razem i dedykuję 
myśl Janusza Korczaka, która towarzyszyła mi przez 40 lat pracy: 
„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem 
otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”. 
 

Janina Maćkowiak 
 
 
 
 
 
 
 


