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PIÓREM SPISANE - WIERSZE ZNANE I NIEZNANE

OŚRODKU NASZ…
Gdzieś tam po drodze minionych lat
Opowieść Twą spisywał historii wiatr…
A nasze serca w Twe ścieżki wplątane
Dziś słowa wdzięczności prześlą wyszeptane…

.

.

PIOSENKA DLA OŚRODKA
Tu, gdzie stare stoją spichrze i gdzie Brdy śpiewają
wody,
Tu, gdzie barki się kołyszą i po linie człek przechodzi,
Ref.
Tu jest właśnie nasza szkoła, tu nam płynie dobry
dzień,
Tu rozumiesz, że naprawdę każdy człowiek liczy się.
Ref...
Tu Łuczniczka w dal śle strzałę i muzyką park
rozbrzmiewa,
Król Kazimierz -Pod Blankami-, gdzie mur miejski
sięgał nieba,
Ref...
Dawne czasy i te bliskie zaplatają się na mostach
Tu, gdzie ludzie dobrzy żyją i gdzie wciąż brzmi mowa
polska.

.

Choć ręce nasze nie są takie sprawne,
Choć myśli w głowie zwykle nie układają się zgrabne,
Chociaż ubogie są nasze słowa,
Chociaż czasami niewyraźna mowa,
Czasem w ogóle słów nam brak,
Czytać i liczyć trudno tak…
Ale uczucia w nas takie same,
Serca nasze tak samo oddane,
A my jesteśmy po prostu sobą,
Z marzeń – jak wszyscy pełną głową:
Żeby malować, tańczyć i śpiewać,
Żeby humory tylko dobre miewać,
Żeby móc pasje rozwijać sportowe,
Bo tu sukcesy mamy przebojowe…
Tu nasze serca w rytm podskakują,
I za to, że jesteś dla nas OŚRODKU dziękują!
Minęło 50 długich lat,
Mnóstwo w kalendarzu najróżniejszych dat,
Wydeptane ścieżki na Twych korytarzach,
Niezmienny uśmiech na niegdysiejszych i dzisiejszych
twarzach,
A Ty chwytaj wciąż w zwykłej codzienności
Nasze dziecięce i dorosłe radości
Niech karty Twych kolejnych lat
Spisuje znów historii wiatr…

.
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MUSISZ TO MIEĆ NA PÓŁCE
HISTORIA OŚRODKA W PIGUŁCE
Jubileusz Ośrodka odwraca kolejną kartę historii. Ciekawa książka nie została nadal do końca napisana. To
jeszcze nie ostatni rozdział historii naszego Ośrodka. To mały punkt na osi czasu, ale bardzo symboliczny, bo
odkreśla dokładnie pół wieku.
A wszystko zaczęło się 50 lat temu w pewien letni dzień…
Rok 1972
Na mocy zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego Bydgoskiego dnia 1.08.1972 r. powstaje Specjalny Zakład
Wychowawczy dla dzieci i młodzieży umysłowo upośledzonej w Bydgoszczy, a patronką Zakładu zostaje
ustanowiona Maria Grzegorzewska. W skład placówki wchodzi Szkoła Podstawowa nr 54 im. M.
Grzegorzewskiej dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym.
Rok 1974
Procesem dydaktyczno-wychowawczym objęte zostają dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym i znacznym. Przy placówce zostaje utworzony internat.
Rok 1977
Dnia 15.08.1977 r. Specjalny Zakład Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej przekształcono w Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej.
W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 54 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim, szkoła życia - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 51 dla dzieci upośledzonych w stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz Internat dla potrzeb obu szkół.
Rok 1983
Nadanie sztandaru dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej.
Rok 1987
Powołano przy Ośrodku klasy przysposabiające do pracy zawodowej.
Rok 1990
W Ośrodku powstaje Klub „Tacy Sami” działający w ramach ruchu Olimpiady Specjalne Polska.
Rok 1995
Ośrodek otrzymuje nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Upośledzonej Umysłowo im. M. Grzegorzewskiej w Bydgoszczy.
Rok 1999
Działalność rozpoczyna Gimnazjum nr 41 Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim oraz umiarkowanym i znacznym.
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W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 54 Specjalnej struktura Ośrodka przedstawia się następująco:
- SP nr 51 Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu od lekkiego do znacznego
- Gimnazjum nr 41 Specjalne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu od lekkiego do
znacznego
- Internat
Rok 2003
Uchwałą Rady Miasta utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 11, w strukturze której
funkcjonują klasy przysposabiające do pracy.
Uchwałą Rady Miasta nadano Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu numer 3.
Rok 2006
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna zostaje przekształcona w Szkołę
Przysposabiającą do Pracy.
Rok 2017
Uchwałą Rady Miasta nadano numer 3 Szkole Przysposabiającej do Pracy.
Rok 2019
W listopadzie oddano do użytku nowo wybudowaną salę rehabilitacyjno-sportową.
Rok 2020
1 września zostaje otwarty oddział przedszkolny, tzw. Zerówka.
Rok 2021
We wrześniu, na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zorganizowano w SOSW nr 3
Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.
Od grudnia działa w SOSW nr 3 Ośrodek Wsparcia i Testów w ramach programu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.
Obecnie w Ośrodku uczy się 223 uczniów w Szkole Podstawowej nr 51 i Szkole Przysposabiającej do Pracy nr
3. Dzieci i młodzież w placówce oprócz zajęć edukacyjnych objęte są różnymi formami terapeutycznymi oraz
pozalekcyjnymi, mającymi na celu wspomaganie ich rozwoju oraz rozwijanie pasji i zainteresowań.
Dyrektorzy:
Tadeusz Krajewski 1972 – 1977
Gertruda Nowak 1977 – 1980
Elżbieta Łukomska 1980 – 2000
Dorota Stobrawa – Lewandowska 2000 – 2009
Alicja Kruzel od 2009
Jubileusz 50-lecia Ośrodka odwraca tylko kolejną kartę historii.
Kolejne ciekawe rozdziały piszemy wspólnie dalej!
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PYTAŃ KILKA - ROZMOWY CHWILKA
WYWIAD Z PANIĄ ALICJĄ KRUZEL
DYREKTOR SOSW NR 3 W BYDGOSZCZY
R.: Jak się Pani podoba praca w Ośrodku i czy
zamieniłaby ją Pani na inne zajęcie?
A.K.: Bardzo lubię swoją pracę i nie zamieniłabym jej
na żadną inną.
R.: Czy jest Pani zadowolona z funkcji jaką Pani
sprawuje, czyli ze stanowiska dyrektora?
A.K.: Być dyrektorem, to przede wszystkim ogromna
odpowiedzialność.
Czasami czuję jej ciężar.
Wielokrotnie też zastanawiam się, czy wszystko co
robię – robię dobrze, czy podejmuję właściwe decyzje.
Przez cały czas uczę się i staram się z jednej strony
być coraz bardziej profesjonalna, z drugiej zaś strony
być sobą, jako człowiek.

.

.

50 – lecie Ośrodka to doskonała okazja, aby poprosić
o chwilę rozmowy Panią Dyrektor Alicję Kruzel.
R.: Czy o zawodzie, jaki Pani wykonuje dziś, marzyła
Pani już jako dziecko?
A . K . : Nie, nawet nie bawiłam się w szkołę, nie
wcielałam się w rolę nauczycielki. Byłam przekonana,
że zostanę lekarzem, robiłam zastrzyki lalkom i
misiom, nawet próbowałam robić operacje.
R.: Od kiedy pracuje Pani w Ośrodku? Czy jest to
Pani pierwsza praca i jakie stanowiska piastowała
Pani od początku swojej kariery zawodowej?
A.K.: W Ośrodku pracuję od września 1991 r.
Jest to moja pierwsza praca i mam nadzieję, że
dotrwam tutaj do emerytury. Przez pierwsze 9 lat
byłam wychowawcą w internacie, od 2000 r. byłam
wicedyrektorem ds. opieki i wychowania, a od
2009 r. jestem dyrektorem Ośrodka.

R.: Ilu poprzednich dyrektorów placówki poznała Pani
osobiście?
A.K.: Miałam szczęście poznać p. dyr. Elżbietę
Łukomską, która mnie zatrudniła, dając mi tym samym
szansę zaistnienia, jako nauczyciel w Ośrodku oraz p.
dyr. Dorotę Stobrawę-Lewandowską, która zaufała mi
powierzając stanowisko swojej wicedyrektor, a potem
namawiając mnie na wzięcie udziału w konkursie na
stanowisko dyrektora. Obu Paniom jestem ogromnie
wdzięczna.
R.: Jak wiele czasu poświęca Pani na wykonywanie
obowiązków zawodowych i czy ma Pani dużo pracy
papierkowej?
A.K.: Przez cały czas, kiedy jestem w Ośrodku, to
wykonuję
jakieś
czynności związane z moimi
obowiązkami. Jest ich całkiem sporo, podobnie jak
pracy papierkowej.
R.: Kto jest Pani największym autorytetem?
A.K.: Nie mam jednego autorytetu. Podziwiałam i
podziwiam w swoim życiu wielu ludzi za ich wiedzę,
za to, co robią, czy ich postawę moralną.
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R.: Za co najbardziej lubi Pani dzieci i młodzież?
A.K.: Za to, że po prostu jesteście i chcecie tu być.
Bez Was nie byłoby tej wspaniałej przygody, jaką
przeżywamy tu na Granicznej, już 50 lat.
R.: Co jest największym wyzwaniem w Pani zawodzie
– współpraca z nauczycielami, uczniami czy rodzicami
uczniów?
A.K.: Każda z wymienionych grup, to inny rodzaj
wyzwania, to inny rodzaj współpracy. Nie chciałabym
tego porównywać.
R . : Proszę nam zdradzić, jakie są Pani
zainteresowania, jak najbardziej lubi Pani spędzać
czas wolny?
A.K.: Nie będę raczej oryginalna mówiąc, że w
wolnym czasie czytam książki, słucham muzyki. W
związku z tym, że mieszkam na wsi, pośród lasów,
d u ż o czasu spędzam w pięknych okolicznościach
przyrody, razem z moimi ukochanymi psami i kotami.
Sporo czasu rezerwuję także na jazdę konną.
R.: W ciągu niemal już trzech kadencji w zarządzanej
przez Panią placówce wiele się zmieniło. Z czego
najbardziej jest Pani dumna? A jakie największe
wyzwania stoją przed Panią i Ośrodkiem w
najbliższych latach?
A.K.: Wiele rzeczy mnie raduje, zarówno
materialnych, jak i niematerialnych. Jedną z nich jest
oczywiście
nowa
sala rehabilitacyjno-sportowa.
Zawsze największym wyzwaniem dla mnie było, jest i
będzie to, żeby każdy czy to pracownik, uczeń, czy
też rodzic, czuł się tu dobrze, bezpiecznie i z radością
chciałby współtworzyć naszą piękną historię.
R . : 50 urodziny to piękny wiek… Czego życzyłaby
Pani Ośrodkowi z okazji jubileuszu 50-lecia jego
istnienia?
A.K.: Aby Ośrodek istniał następne dziesięciolecia i
aby przygoda trwała dalej.

.

.

.

.

.

.

R . : Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy
dalszej owocnej pracy!

.

Irmina Kołcon
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Z ŻYCIA OŚRODKA - CZYLI PLOTKA ODŚRODKA
PIERWSZA KARTA KRONIKI OŚRODKA

.
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NIEZBYT NAMOLNA - KRÓTKA SONDA SZKOLNA
ZA CO LUBISZ NASZ OŚRODEK ?

.

.
Wypowiedzi uczniów:

Za fajnych przyjaciół i za to, że można się tu wiele nauczyć.
Za to, że można rozwijać swoje talenty plastyczne, muzyczne, taneczne.
Za miłych nauczycieli, którzy potrafią wysłuchać i potrafią pomóc nawet w najtrudniejszej sytuacji.
Za to, że czas spędzany tu pozwala mi mieć fenomenalne wspomnienia związane z występami artystycznymi,
konkursami, przedstawieniami w teatrzyku kukiełkowym, redagowaniem gazetki „Plotka OdŚRODKA”, mogę
rozmawiać z przyjaciółmi na przerwach, a na lekcjach czerpać nową wiedzę.
Za to, że mogę na zajęciach nauczyć się różnych praktycznych umiejętności.
Za to, że można się rozwijać sportowo, brać udział w konkursach i cieszyć się z sukcesów tych mniejszych
i tych większych.
Za to, że można spotkać się z przyjaciółmi i codziennie się rozwijać.
Za to, że mogę tu rozwijać swoją wyobraźnię.
Za to, że mogę oddawać serce muzyce i występować. Za to, że szkoła i internat to jest taki nasz drugi rodzinny
dom.
Za wszystko!

Wypowiedzi nauczycieli:
Za ciepło płynące z serc uczniów i nauczycieli otulające wszystkich wokół, nawet w te chłodniejsze dni.
Za roześmiane buzie naszych dzieci.
Za kochanych uczniów i przemiłe koleżeństwo.
Za fajne dzieciaki, z którymi można pożartować i porozmawiać. Za to, że oprócz nauki, można się także
świetnie z nimi bawić.
Za szeroki wachlarz zdolności artystycznych naszych wspaniałych dzieci.
Za to, że można fajnie pracować z dziećmi, bo w naszym Ośrodku zawsze jest miło i sympatycznie, są radośni
nauczyciele i zawsze uczą tego, co najbardziej się człowiekowi w życiu przydaje.
Za wakacje.
Za niepowtarzalną atmosferę stwarzaną przez uczniów i nauczycieli.
Za szczerość dzieci!
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KALEJDOSKOP OŚRODKA
OD ZEWNĄTRZ I OD ŚRODKA
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