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Krzyżówka Str. 26 

Jak szybko mija czas… Mogłem się o tym przekonać w tym  jubileuszo-

wym 50 roku istnienia naszego Ośrodka. Tę srebrną  rocznicę świętowali-

śmy wspólnie 12 października 2021r. w licznym gronie, zachowując oczy-

wiście konieczne procedury w  związku z trwającą pandemią. Podczas tej 

pięknej uroczystości mieliśmy okazję poznać żywą historię naszego Ośrod-

ka, którą przybliżyli obecni i byli dyrektorzy placówki, a także przedstawi-

ciele absolwentów z wielu lat. Temu właśnie pięknemu wydarzeniu po-

święcamy w całości bieżący numer naszego kwartalnika. Znajdziecie w 

nim: relację z uroczystości, zarys historii naszej placówki, jak również cie-

kawe wspomnienia absolwentów. Życzę Wam kochani, miłej  lektury! 

         Piotr Nowaczyk 
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Nasz Ośrodek liczy już 50 lat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 26 września 1971r. odbyła się pierwsza w 

historii SOSW inauguracja roku szkolnego. Doko-

nał jej Dyrektor Stanisław Grabski. Kierownikiem 

internatu został Franciszek Bolanowski, dyrekto-

rem Szkoły Podstawowej przy SOSW Lech Kotlar-

ski, dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Czesław Gwóźdź Naukę rozpoczęło wówczas 173 

uczniów Szkoły Podstawowej i dwóch klas Zasad-

niczej Szkoły Zawodowej o kierunku monter apa-

ratury radiowej i telewizyjnej. Ośrodek był wów-

czas jednym z pierwszych tego typu placówek w 

Polsce. Początki nie były łatwe, wszyscy pracowni-

cy musieli przygotować się do pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi. Nauczyciele i wychowawcy 

sami wyposażali pracownie i przygotowywali po-

moce naukowe. Mimo licznych trudności wszyst-

kim przyświecał wspólny cel – zapewnić bezpiecz-

ne i odpowiednie warunki pobytu, nauki i wycho-

wania uczniów niepełnosprawnych ruchowo. 

 Od początku istnienia placówki aktywnie działał 

Samorząd Szkolny, koła i sekcje zainteresowań, w 

których młodzież miała możliwość rozwijania swo-

ich pasji i  uzdolnień. Dla młodzieży bardzo ważną 

formą rozwoju dającą wiarę we własne siły i możli-

wości stał się sport. Już od 1972 r. młodzież zrze-

szona w Klubie „Start” odnosiła  
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sukcesy i zdobywała medale na  zawodach   woje-

wódzkich, mistrzostwach Polski, a także paraolim-

piadach. Natomiast uzdolnieni muzycznie ucznio-

wie rozwijali swój talent  w działającym od 1973r. 

zespole muzycznym, który odnosił liczne sukcesy 

na przeglądach szkół specjalnych. 

W roku szkolnym 1972/1973 funkcjonowały klasy 

Szkoły Podstawowej IV – VIII, osiem klas Zasad-

niczej Szkoły Zawodowej oraz dwie klasy przyspo-

sobienia zawodowego. W 1974 roku pierwsi absol-

wenci ZSZ ukończyli szkołę i opuścili mury Ośrod-

ka.W 1975r. Dyrektorem Ośrodka został Pan Józef 

Rasała. Kierownikiem internatu zaś Pan Czesław 

Kręt (zastępca dyrektora w latach 1981-86).  

Powstają nowe kierunki kształcenia, dające mło-

dzieży szanse na zdobycie wymarzonego zawodu. 

Od 1979r. w Ośrodku funkcjonuje Szkoła Podsta-

wowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dzieci 

kalekich (dyrektor Pan Czesław Gwóźdź, a następ-

nie Pan Edward Krawiec), ZSZ dla upośledzonych 

umysłowo, a także Liceum Zawodowe zorganizo-

wane jako filia Liceum Ekonomicznego w Busku – 

Zdroju z kierunkiem pracownik administracyjno – 

biurowy. W tym czasie kierownikiem warsztatów 

szkolnych jest Pan Czesław Garnuszek, a kierowni-

kiem internatu Pan Jan Nowak. Wychowankowie 

mają możliwość ukończenia pełnej szkoły średniej 

i uzyskania świadectwa dojrzałości. W tym okresie 

bardzo aktywnie działało Szkolne Koło Turystycz-

no – Krajoznawcze, 

a w ramach działal-

ności Klubu Wodne-

go Nida były organi-

zowane spływy kaja-

kowe. Wielu 

uczniów uczestni-

czyło w kursie sa-

mochodowo - moto-

cyklowym. Powstały 

nowe koła zaintere-

sowań takie jak: me-

chaniczno – elek-

tryczne i elektro-

niczne. Priorytetem Ośrodka była pomoc w usamo-

dzielnieniu się wychowanków, pomoc w rozwoju 

osobistym oraz otoczenie opieką uczniów kończą-

cych szkołę. 
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W 1989r. powstało samodzielne Liceum Zawodo-

we o kierunku  elektromechanik urządzeń przemy-

słowych, a później monter urządzeń elektronicz-

nych. Rok wcześniej zastępcą dyrektora ds. szkoły 

został Pan Jerzy Paradowski i pełnił tę funkcję do 

2010r. W 1990 roku naukę ukończyli ostatni absol-

wenci Szkoły Podstawowej. 

W 1991r. Dyrektorem Ośrodka został Pan Tadeusz 

Kwiecień. Placówka wciąż się rozwijała, w roku 

szkolnym 1992/1993 utworzono pracownię elek-

tryczną, prężnie działały warsztaty Ośrodka pod 

kierownictwem najpierw Pana Zbigniewa Wentury, 

później  Pana Jerzego Becha. Młodzież zdobywa 

kwalifikacje zawodowe. Uzdolnieni   artystycznie 

uczniowie rozwijają swoje talenty w  kabarecie 

”Proteza” oraz zespole muzycznym. W 1993r. od-

była się pierwsza matura, a świadectwa dojrzałości 

uzyskało dziewięcioro uczniów. W roku szkolnym 

1996/1997 w grupach wychowawczych zaczęła 

działać Kawiarenka, w której odbywały się wieczo-

ry poetyckie. Ośrodek otrzymał Srebrną Odznakę 

Honorową za działalność koła filatelistycznego, 

zespół muzyczny „Jockersi” zdobył wyróżnienie w 

III Ogólnopolskim Przeglądzie „Start w przy-

szłość”. W roku szkolnym 1998/1999r. młodzież 

rozpoczęła zajęcia z informatyki, a zespół muzycz-

ny wziął udział w Ogólnopolskim Przeglądzie 

Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Nie-

pełnosprawnej „Górka i jej przyjaciele”. 

W roku szkolnym 2001/2002 zaczyna funkcjono-

wać Technikum Elektryczne na podbudowie ZSZ. 

Zostaje utworzone Liceum Profilowane o profilu 

zarządzanie informacją oraz gimnazjum. Kierowni-

kiem internatu jest wówczas Pan Ryszard Musiał. 

W 2003r. Ośrodek organizuje Turniej Sportowy 

Miast i Gmin pod patronatem Prezydenta RP. Du-

żym sukcesem było zdobycie przez naszych wy-

chowanków brązowego medalu na VIII Międzyna-

rodowych Mistrzostwach Polski w tańcu na wóz-

kach. 

 W 2005r. rozpoczął działalność Klub „4H” realizu-

jący programy: prozdrowotny, ekologiczny, regio 
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  nalny, przedsiębiorczości i wiedzy o Unii Euro-

pejskiej. Uczniowie  uczestniczyli w licznych kon-

kursach i programach,  zdobywając nagrody i wy-

różnienia. Od 2007 r. dyrektorem Ośrodka zostaje 

Pa-

ni 

Grażyna Grochowska - długoletni wychowawca 

grup wychowawczych i pedagog. Jej  zastępcami 

są: Pan Marian Kwiatek i Pani Izabela Andruszkie-

wicz.  

Począwszy od 2008r. przez 11 lat z inicjatywy 

Małgorzaty Bębenek Ośrodek organizował Ogól-

nopolskie Turnieje Piosenki Poetyckie, na które 

byli zapraszani znani twórcy: Wojciech Młynarski, 

Jacek Cygan, Andrzej Poniedzielski, Jaga Kofta, 

Agata Passent, Marek Dutkiewicz, Bogusław Ole-

wicz i inni, z którymi uczniowie mieli także możli-

wość przeprowadzenia wywiadów. Członkowie 

koła dziennikarskiego pełnili także funkcję konfe-

ransjerów, a nasza uczennica Klaudia Borkowska 

zdobyła w 2012r. Nagrodę Grand Prix. W tymże 

roku nasz Ośrodek był organizatorem recitalu Han-

ny Banaszak- piosenki J. Kofty ( projekt dofinanso-

wany z PROW - M. Bębenek). Celem Turniejów 

było popularyzowanie polskiej piosenki poetyckiej 

wśród młodzieży, a także integracja młodzieży nie-

pełnosprawnej ze zdrowymi rówieśnikami. Ich re-

alizacja została zamieszczona  w ramach dobrych 

praktyk na stronie internetowej Kuratorium Oświa-

ty w Kielcach. W latach 2010-2012r.byl realizowa-

ny w naszym Ośrodku projekt unijny - autor: Mał-

gorzata Bębenek, Barbara Jaskólska (fundusz unij-

ny POKL, kwota dofinansowania 4598,00 €.) 

„Młodzi Dziennikarze w działaniu”, a młodzieżo-

wym liderem projektu została nasza uczennica ZSZ 

- Jolanta Mazur.  

Wywiad z Wojciechem Młynarskim  przeprowadziły dziewczęta 

z koła dziennikarskiego działającego aktywnie w  naszym 

Ośrodku. 
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W ramach projektu 

odbyły się wy-

cieczki do Radia i 

Telewizji Kraków, 

a także warsztaty 

dziennikarskie, na 

które zaprosiliśmy 

panią Ewę Drzy-

zgę–prezenterkę 

radiową i telewi-

zyjną, jak również 

redaktorów naczel-

nych lokalnych 

czasopism. W 

warsztatach 

uczestniczyli 

oprócz naszych wychowanków, 

uczniowie buskiego gimnazjum 

i liceum. Efektem finalnym był 

konkurs na najlepszy reportaż 

(pierwsze i trzecie miejsce za-

jęły redaktorki naszego koła 

dziennikarskiego), a także zre-

dagowanie prze młodzież i wy-

danie 1000 egzemplarzy biuletynu „Vademecum 

młodego dziennikarza”, który powędrował do bi-

bliotek i szkół naszego powiatu. Projekt ten został 

wyróżniony i nagrodzony dwudniowym wyjazdem 

do Warszawy dla lidera, który na spotkaniu z mło-

dzieżą z całej Polski relacjonował przebieg jego 

realizacji. Warto  wspomnieć, że koło  dziennikar-

skie „Z Górki” zajęło w 2017r.  II miejsce w Ogól-

nopolskim konkursie na gazetę szkolną „Nasza Ga-

zeta” w Katowicach, otrzymując nagrodę w postaci 

kolorowej drukarki. 

Uczniowie wielokrotnie reprezentowali Ośrodek w 

Przeglądach  Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Par-

tyzanckiej, brali udział w Przeglądzie Artystycz-

nym Szkół oraz Powiatowym Przeglądzie Kolęd i 

Pastorałek, których organizatorem było Buskie Sa-

morządowe Centrum Kultury.   

W latach 20010-20013 w Ośrodku były realizowa-

ne  trzy kolejne projekty unijne POKL : „Inwestuj 

w siebie” - autorki: Izabela Andruszkiewicz, 

Agnieszka Boduszek ( Kwota dofinansowania: 

28 553,12 PLN), „Inwestuj w siebie 2” ( Kwota 

dofinansowania: 538214PLN)  i „Równe szanse- 

lepsza przyszłość” (Wartość ogółem:171906PLN). 

Dzięki pozyskanym funduszom zostały doposażone 

pracownie przedmiotów zawodowych i ogólno-

kształcących, a uczniowie uzyskali  dodatkowe 

kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych kur-

sach: grafiki komputerowej, fotografii cyfrowej, 

spawania metodą MAG, obsługi kas fiskalnych, 

kurs Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jaz-

dy kategorii B.W trakcie realizacji projektów były 

ponadto organizowane atrakcyjne wycieczki krajo-

we i zagraniczne (Londyn).  
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W 2013 r. szkoły zawodowe Ośrodka wzięły udział 

w projekcie systemowym „Edukacja zawodowa w 

praktyce” realizowanym przez ŚCDN. Dzięki te-

mu uzyskaliśmy wsparcie finansowe, które wpły-

nęło na poprawę warunków i jakości nauczania nie-

pełnosprawnej młodzieży.  

W ramach przed-

miotu podstawy 

przedsiębiorczości 

od 10 lat Pani Maria 

Pałka realizuje w 

szkołach naszego 

Ośrodka  program 

edukacji finansowej   

„Moje Finanse”  

objęty  patronatem 

Ministerstwa  Fi-

nansów.   Nasza 

młodzież co rok 

bierze udział w za-

jęciach na platformie edukacyjnej https://moje-

finanse.junior.org.pl/pl z wykorzystaniem   pakie-

tów edukacyjnych. Zajęcia rozbudzają ich aktyw-

ność poznawczą,  kształcą kluczowe umiejętności z 

zakresu edukacji finansowej, ekonomicznej, spo-

łecznej i umożliwiają im efektywne zarządzanie 

finansami osobistymi oraz budowanie swojej przy-

szłości zawodowej.    

Działający od 2014r. pod kierunkiem Pani Izabeli 

Andruszkiewicz i Anny Szczerby Szkolny Klub 

Ekologiczny, współdziała z wydziałami ochrony 

środowiska Urzędu Miasta i Gminy oraz Starostwa  

Powiatowego w Busku - Zdroju, z Zespołem Świę-

tokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazo-

wych, Lasami Państwowymi,  Fundacją „Nasza 

Ziemia’. Młodzież w nim zrzeszona bierze udział 

w ogólnopolskich programach Centrum Edukacji 

Obywatelskiej: „ Weź oddech” i „ Klimat to te-

mat!”. Co rok organizowany jest Tydzień Edukacji 

Globalnej, a uczniowie uczestniczą  w Sprzątaniu 

Świata. W 2018 i 2020r. zostały opracowane i opu-

blikowane na stronie internetowej Kuratorium 

Oświaty w Kielcach dwa przykłady dobrych prak-

tyk:„Odpady w naszym otoczeniu” i w 2020 r. 

„Czyste powietrze to nasz klimat i nasze zdrowie”. 

Warto wspomnieć, że nasza młodzież rokrocznie 

bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, 

gdzie jako jedyna reprezentuje nasz powiat w eta-

pie wojewódzkim. W wojewódzkim konkursie 

„Ekologia,  my i region w którym żyjemy” w 2015r 

i 2016r. zdobyli II miejsce, a w 2017 r., 2019 i  

2020 r. byli na I miejscu.  

Dzięki prężnie działającemu  Zespołowi ds. Szkoły 

Promującej Zdrowie nasi uczniowie zdobywają 

także laury w powiatowym konkursie „Co musisz 

wiedzieć o HIV i AIDS?” - w 2018 roku  II i III 

miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i II 

miejsce wśród  gimnazjów. Wytężona praca Zespo-

łu zaowocowała w 2020 r.  Przyznaniem Ośrodko-

wi Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promują-

cej Zdrowie.  

Cyklicznie w każdym roku szkolnym już od kilku-

nastu lat organizujemy ponadto w szkołach nasze-

go Ośrodka: Tydzień Kultury Języka, Tydzień Ję-

zyków Obcych, Tydzień Wolontariatu, Tydzień 

Edukacji Globalnej. 
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W grudniu 2010r. podczas Tygodnia Wolon-

tariatu powstaje też Szkolne Koło Wolontariatu  i 

zaraz w pierwszym przedsięwzięciu organizuje 

paczki mikołajkowe dla podopiecznych Domu 

Dziecka w Pacanowie, a w czerwcu 2012 r. piknik i 

zabawy z jego podopiecznymi. 

W ciągu 11 lat działalności Szkolne Koło 

Wolontariatu podjęło współpracę z różnymi funda-

cjami i dziełami charytatywnymi np. Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, Caritas, Misyjnym 

Dziełem Diecezji Kieleckiem, Fundacją „Pola Na-

dziei” , Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, 

Amnesty International, Centrum Wolontariatu w 

Kielcach, Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, 

Domem Pomocy Społecznej w Zborowie, czy Szla-

chetną Paczką.  

Wolontariusze brali udział w zbiórkach żywności, 

robili kartki świąteczne dla podopiecznych DPS w 

Zborowie, organizowali zajęcia czytelnicze i pa-

triotyczne dla przedszkolaków,  wykonywali ozdo-

by na kiermasze misyjne przy parafii Brata Alberta 

w Busku – Zdroju, a także pomagali zwierzakom 

ze schroniska.  

5 grudnia 2017 r. uczniowie działający w Szkol-

nym Kole Wolontariatu uczestniczyli w Święto-

krzyskiej Gali Wolontariatu, gdzie odebrali nagro-

dę  przyznaną Ośrodkowi: „Miejsce przyjazne 

wolontariuszom”. 

W Ośrodku w latach 2014-2021 realizowane 

były  następujące innowacje: 

1. Innowacja pedagogiczna Akademia Umysłu 

realizowana  była w latach 2014-2016 (Agnieszka 

Omasta, Agata Wolska, Anna Śledzik). Pozwoliła  

młodzieży  rozwijać umiejętności kluczowe: my-

ślenie, uczenie się, zapamiętywanie,  komunikowa-

nie się i współpracę. Atutem innowacji  była atrak-

cyjna  forma uczenia się poprzez treningi  metodą 

Biofeedback, wprowadzenie nowoczesnych metod 

i  technik skutecznego uczenia się oraz zajęcia z 

zakresu budowania kompetencji psychospołecz-

nych. 

2. Innowacja programowo-metodyczna „Mechanik 

spawaczem metodą MAG” w latach 2017/2020 

(Cezary Libuda). Głównym jej założeniem było 

uzyskanie przez uczestników projektu umiejętności 

wykonywania złącz spawanych oraz możliwości 

nabycia uprawnień spawacza blach i rur  z wyko-

rzystaniem metody MAG. W ramach innowacji 

prowadzone były dodatkowe  zajęcia z zakresu ję-

zyka angielskiego zawodowego i doradztwa zawo-

dowego. Celem innowacji było również nawiązanie 

kontaktu z pracodawcami branży maszynowej ze 

szczególnym uwzględnieniem powiatu buskiego. 

 3. Innowacja programowo – metodyczna w zakre-

sie przedmiotów humanistycznych 2018/2019, 20-

19/2020.„ Lekcja w teatrze, teatr na lekcji” ( Bo-

żena Kir, Joanna Kuźmińska) 

Innowacja była realizowana z uczniami na lekcjach  

języka polskiego, wiedzy o kulturze, języka nie-

mieckiego, języka angielskiego, historii, zajęciach 

artystycznych, na zajęciach z logopedą oraz na za-

jęciach pozalekcyjnych w formie: koła teatralnego. 

 Projekt  obejmował  wykorzystanie: dramy, insce-

nizacji, różnorodnych form pracy nad lekturą, tek-

stem literackim oraz form plastyczno- muzycz-

nych, wyjazdy do teatru i kina oraz  przygotowanie 

przedstawień dla rodziców i młodzieży oraz spo-

łeczności lokalnej. 

4. Innowacja  „Obserwuję, badam, eksperymen-

tuję i chronię wodę! lata 2019-2021( Izabela An-

druszkiewicz, Anna Szczerba). Adresatami inno-

wacji byli uczniowie  liceum ogólnokształcącego. 

Cel główny innowacji: uświadomienie potrzeby 

ochrony wód poprzez rozwijanie umiejętności 

przeprowadzania obserwacji, doświadczeń i ekspe-

rymentów. Uczniowie nauczyli się jak chronić wo-

dę i  oszczędnie nią gospodarować. 
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W Ośrodku działa już szereg lat 8 Harcerska Dru-

żyna Wędrownicza NS „Górka” Drużynowe: 

Edyta Bugajna, Magdalena Błażejowska, Agniesz-

ka Szymańska, Agnieszka Paterek opiekują się dru-

żyną 12 harcerzy z naszego Ośrodka. Drużyna bie-

rze udział w organizowanych cyklicznie: obcho-

dach  rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, 

bitew: pod Broniną i Grochowiskami; rajdzie noc-

nym „Po omacku”; kweście w Dniu Papieskim, 

zbierając fundusze stypendialne dla Fundacji 

„Dzieła Nowego Tysiąclecia”; w Ogólnopolskim 

Integracyjnym Zlocie Drużyn Harcerskich Nieprze-

tartego Szlaku w Łosicach; w rajdzie 

„Zmarzlaczek”; w Ogólnopolskim Biwaku Drużyn 

Harcerskich NS w Mielcu. Nasza drużyna nawiąza-

ła współpracę z 22 Papieską Drużyną Harcerską 

„Tomado” z SOSW nr2 w Krakowie, uczestnicząc 

w Biwaku Przyjaźni, a także współorganizowała IX 

Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Harcerze 

uczestniczyli w projektach: „Odkrywamy siebie”, 

„4 pory roku”, „Rytm życia”, „Życiowy Survival”. 

Osiągnięcia sportowe:  

Młodzież SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo 

w Busku-Zdroju, zrzeszona od 1972r. w klubie 

„Start”,  uczestniczyła z sukcesami w wielu ogól-

nopolskich i międzynarodowych zawodach sporto-

wych.  Uczniowie reprezentowali Polskę na Mi-

strzostwach Świata i Europy, Turnieju Międzyna-

rodowym w piłce siatkowej na siedząco m.in.w 

Egipcie, Jekaterynburgu, Rio de Janeiro. Kilku na-

szych uczniów zakwalifikowało się do kadry Polski  

w Mistrzostwach Europy Juniorów na Węgrzech w 

siatkówce na siedząco. Zdobyli tam zespołowo brą-

zowy medal. Do tej pory Polska nie powtórzyła 

tego sukcesu. Absolwenci Ośrodka brali udział w 

Paraolimpiadach w: Arnhem, Albertville, Nagano, 

Salt Lake City, Innsbrucku, Montrealu, Seulu, Lil-

lehammer, Atlancie, Barcelonie, Sydney, Van-

couver. W ostatnich sześciu latach nasi uczniowie 

zdobyli: 16 złotych medali, 18 srebrnych, 9 brązo-

wych w Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej 

Atletyce. Tylko w bieżącym roku na Mistrzostwach 

Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce zdobyli: złoty 

medal w rzucie dyskiem, pchnięciu kulą, trzy 

srebrne medale w rzucie dyskiem, oszczepem i 

pchnięciu kulą, brązowy medal w rzucie oszcze-

pem  w Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej 

Atletyce Osób Niepełnosprawnych, I, II, dwa III i 

VI miejsce w Mistrzostwach Polski w Podnoszeniu 

Ciężarów w Zielonej Górze.  
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 Tylko w bieżącym roku w Mistrzostwach Polski 

Juniorów w Lekkiej Atletyce  zdobyliśmy po jed-

nym złotym medalu w rzucie dyskiem, pchnięciu 

kulą, trzy srebrne medale w rzucie dyskiem, 

oszczepem i pchnięciu kulą, brązowy medal w rzu-

cie oszczepem, 4 miejsce w rzucie dyskiem. Nato-

miast w Mistrzostwach Polski Juniorów w Podno-

szeniu Ciężarów – złoty medal, 2 srebrne, jeden 

brązowy.  Nasi uczniowie i trenerzy rokrocznie są 

nagradzani za osiągnięcia sportowe przez Marszał-

ka Województwa i Starostę Powiatu Buskiego. 
 

W 2007 roku w Ośrodku utworzony został  we-

wnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, 

którego zadaniem jest diagnozowanie potrzeb 

uczniów i przygotowanie ich do świadomego wy-

boru kierunku kształcenia i wejścia na rynek pracy. 

Cyklicznie co rok opracowany jest plan zajęć dla 

uczniów, uwzględniający ich poziom edukacyjny. 

Od 2009 r. Specjalny Ośrodek Szkolno Wycho-

wawczy uczestniczy od pierwszej edycji, czyli już 

przez 13 lat- w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, 

organizowanym przez Stowarzyszenie Doradców 

Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Pol-

skiej, któremu  patronuje  Minister Edukacji. Są to 

dodatkowe działania z doradztwa zawodowego pla-

nowane na cały tydzień. W realizacji zadań szkoła 

współpracuje z różnymi instytucjami. Za wielolet-

nie wyróżniające działania realizowane w zakresie 

edukacji zawodoznawczej oraz doradztwa eduka-

cyjno-zawodowego, podczas wojewódzkiego finału 

IV OTK w 2013 r. Ośrodek otrzymał Nagrodę 

Kryształowego OTeK. W roku szkolnym 2016/-

2017 przez udział w Ogólnopolskim konkursie or-

ganizowanym przez  Studium Prawa Europejskie-

go, szkoła zdobyła Certyfikat i  tytuł : „ Szkoła 

Zawodowych Perspektyw”.  
 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla 

Niepełnosprawnych Ruchowo otrzymał także wy-

różnienie za działania i organizację X Ogólnopol-

skiego Tygodnia Kariery w 2018 r.  

 

W 2018 roku  nasza Placówka brała udział w Pro-

jekcie edukacyjnym Ministra Edukacji Narodowej 

„Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-

2020 ( autor: Magdalena Zoch). Projekt obejmował  

zadania  wspierające szkoły i placówki  w kształto-

waniu postaw patriotycznych i obywatelskich przez 

włączanie uczniów, wychowanków i  nauczycieli 

we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia pol-

skiej niepodległości. Głównymi  zadaniami, które 

zostały zrealizowane w ramach tego projektu były 

trzy wydarzenia o tematyce historyczno-

niepodległościowej związane z uczczeniem roc-

znicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę :   

1. Przygotowana przez uczniów wystawa his-

toryczna, eksponująca pamiątki związane z odzy-

skaniem i budową przez Polskę niepodległości, 

2. Wycieczka historyczna dla uczniów SOSW do 

Kielc: zwiedzanie Muzeum Historii Kielc, uczest-

niczenie w żywej lekcji historii, zwiedzanie miejsc 

ważnych historycznie  

3. Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenia zniczy 

pod pomnikami Józefa Piłsudskiego i Tadeusza 

Kościuszki.                                                          

Nasz Ośrodek wraz z I Liceum Ogólnokształcącym 

imienia Tadeusza Kościuszki zorganizował 

również Marsz Niepodległości, w którym wzięło 

udział blisko 2 tysiące osób. Uczniowie nieśli 

wielką, 20-metrowej długości biało-czerwoną flagę 

narodową. W orszaku niepodległościowym kroc-

zyli także mundurowi: oddział Żuawów Śmierci, 

legioniści, strzelcy. Trasa marszu miała około kilo-

metra długości i prowadziła parkowymi alejkami, 

potem głównym buskim deptakiem - aleją 

Mickiewicza. 
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 W latach 2018 -2019 został zrealizowany również 

projekt pod nazwą: “Inwestycja w przyszłość”- 

autor– Tomasz Lalewicz ( kwota dofinansowania : 

324 606,38 zł. ). Projekt był współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

Realizacja obejmowała między innymi: staże dla 

uczniów, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 

uczniów: kurs prawa jazdy kategorii B, kurs spa-

wania oraz kurs języka angielskiego, dodatkowe 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: warsztaty ma-

tematyczne,  języka angielskiego, projektowanie 

części przy wykorzystaniu oprogramowania CAD 

i drukarki 3D, kurs obsługi mikrokomputera  Ra-

spberry Pi kurs prowadzenia księgowości we wła-

snej firmie, zajęcia rozwijające umiejętność logicz-

nego myślenia czyli brydż i szachy, kurs wizażu i 

makijażu, sztuka autoprezentacji. Wyposażono po-

nadto pracownie szkolne:  dla technika Informaty-

ka:11 zestawów komputerowych z Windows 10 

Proffessional i Ms Office Professional 2016, dru-

karkę 3D;  dla technika Elektryka: 4 watomierze, 2 

mierniki analogowe uniwersalne,2 wkrętarki,1 

miernik RL,1 miernik małych rezystancji; dodatko-

wo 6-ciu nauczycieli zwiększyło swoje kompeten-

cje na szkoleniach: Obsługa serwera MS server 

2012, obsługa programów typu CAD w tym Cad 

dla elektryków.  

W 2009r. zostaje zorganizowany I Zjazd Absol-

wentów, na który przyjechało wielu byłych 

uczniów z całej Polski. Poprzedziło go badanie lo-

sów absolwentów przeprowadzone przez dr Karola 

Bidzińskiego w ramach współpracy z Uniwersyte-

tem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach. 

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji 

pracowników, emerytów, absolwentów i uczniów 

Ośrodka. Zaproszeni goście ze wzruszeniem oglą-

dali  kroniki z archiwal-

nymi zdjęciami uczniów. 

Został też wydany spe-

cjalny jubileuszowy biu-

letyn (autor: Zbigniew 

Kuźmiński) prezentujący 

całą dotychczasową hi-

storię Ośrodka, a zespól 

„Jokersi” znowu za-

brzmiał na szkolnej sce-

nie w dawnym  składzie: 

Sylwester Flis i Rafał Fu-

siek.  

 

W roku szkolnym 2010/2011 Ośrodek poszerza 

swoją ofertę edukacyjną – tym razem o szkołę poli-

cealną. Młodzież ma możliwość zdobyć zawód 

technika administracji. Już w 2013 r. pierwsi absol-

wenci szkoły policealnej z powodzeniem zdali eg-

zamin zawodowy otrzymując dyplomy.  

Wielu z nich podjęło pracę w wymarzonym zawo-

dzie w administracji samorządowej i gospodarczej. 
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 W 2017r. Dyrektorem Ośrodka zostaje Pan Walde-

mar Wójcik, a jego zastępcami: Pan Wiesław Li-

piec (od 2015r.) i Pani Teresa Wójcik.  

Bardzo ważną formą usprawniania uczniów niepeł-

nosprawnych była i jest rehabilitacja. Aktywność 

życiowa oraz rehabilitacja młodzieży niepełno-

sprawnej ma istotny wpływ na ich jakość życia i 

integrację społeczną. W sali rehabilitacyjnej SOSW 

stanowiska ćwiczeń są odpowiednio przystosowane 

do potrzeb i możliwości uczniów niepełnospraw-

nych. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy spor-

towe w tenisie stołowym, lekkiej atletyce, pływa-

niu oraz siatkówce na siedząco. Działania uczniów 

i ich sukcesy są najlepszą wizytówką SOSW.W 

trakcie funkcjonowania Ośrodka dostrzegamy dużo 

zmian. Dzięki przeprowadzonym remontom i inwe-

stycjom, widoczne są różnice w wyglądzie budyn-

ku, wyposażeniach pomieszczeń, terenu wokół pla-

cówki - mamy nowoczesną salę do rehabilitacji, 

boisko do piłki nożnej, koszykówki, bieżnię i  si-

łownię zewnętrzną, a w budynku - nowoczesny ba-

sen pływacki. Przy tak wielu zmianach, nie zmienia 

się tylko  jedno - oddanie i zaangażowanie nauczy-

cieli i wychowawców w  pracę na rzecz młodzieży 

niepełnosprawnej. Aktywność uczniów jest wi-

doczna w wielu akcjach, projektach i przedsięwzię-

ciach organizowanych w ramach działalności wo-

lontariatu, drużyny harcerskiej, sekcji sportowej, 

kulinarnej, artystyczno – plastycznej, koła dzienni-

karskiego, żywego słowa, sekcji prozdrowotnej   

oraz Samorządu Ośrodka.  
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Hasłem przewodnim naszej uroczystości były sło-

wa Friedricha von Schillera „Kluczem 

do edukacji jest przeżycie piękna”. To piękno 

jest w ludziach, których spotykamy na swojej dro-

dze oraz we wspomnieniach. To, co minęło już 

nie wróci, ale tkwi w ludzkiej pamięci, 

a teraźniejszość pisze nowe scenariusze. 

11 października 2021r. do pięknie udekorowanej 

sali gimnastycznej wprowadzono poczet sztandaro-

wy i odśpiewano hymn państwowy – 

tak zaczęliśmy obchody 

złotego jubileuszu na-

szego Ośrodka. 

Prowadzący uroczy-

stość przedstawiciele 

Samorządu Ośrodka: 

Jola Gajos i Patryk 

Groński powitali gości: 
Pana Jerzego Kolarza -

Starostę Buskiego, Pa-

na Michała Marońskie-

go -wiceburmistrza 

miasta i gminy Busko 

Zdrój, Pana Stanisława 

Klimczaka -wicestarostę buskiego, Panią Annę Bi-

lewską wizytator Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty, Księdza Prałata Marka Podymę Probosz-

cza parafii św. Brata Alberta; 

Dyrektorów i kierowników SOSW, któ-

rzy piastowali tę funkcję w latach ubiegłych: Pa-

nią Grażynę Grochowską, Panią Izabelę Andrusz-

kiewicz, Panów: Mariana Kwiatka, Jerzego Becha, 

Józefa Rasałę, Tadeusza Kwietnia, Jerzego Para-

dowskiego, Zbigniewa Wenturę, Ryszarda Musia-

ła, Jana Nowaka; 

Dyrektorów placówek oświatowych , instytucji 

współpracujących z SOSW: Dyrektor Zespołu 

Szkól Specjalnych W Busku Zdroju Panią Justynę 

Kwiatkowską, Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Broninie Pana Wie-

sława Wagę, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Do-

radztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku 

Zdroju Panią Jolantę Maślichę, Dyrektor Powiato-

wego Centrum Pomocy Panią Anetę Chwalik, Ko-

mendanta Hufca ZHP Busko-Zdrój Pana Adama 

Gadawskiego, Panią Beatę Durnaś - Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Siesławicach, Panią Barba-

rę Guzińską -Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Dobrowodzie, Pana Zbigniewa Haruzę -

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Panią 

Annę Mazur Dyrektor Niepublicznego Przedszkola 

„Smerfuś”; 

Sponsorów: Pana Wojciecha Tworka – dyrekto-

ra  Bristol Art & Medical SPA, Pana Mieczysława 

Sasa-Zakład Metalowo- Kotlarski SAS, Pana Jaro-

sława Dobrogoszcza – dyrektora ds. sprzedaży de-

talicznej PSB Mrówka, Pana Dariusza Piwońskie-

go -prezesa zarządu Elporem i Automatyka Sp.  
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Przedstawicieli Rady Rodziców: Panią Małgorza-

tę Bujak, Annę Gajos, Pana Marka Nowaka; 
Przedstawicieli absolwentów: Andrzeja Łukasika, 

Rafała Fuśka,  Mateusza Tuszyńskiego; 

Następnie głos zabrał Dyrektor Waldemar Wójcik, 

który w swoim przemówieniu nawiązał do bogatej 

historii Ośrodka: ” 50 lat w historii Ośrodka to cała 

galeria nazwisk, wielkich osobowości  

nauczycieli ,dyrektorów i wychowawców 

oraz uczniów, którzy - możemy tak obrazowo po-

wiedzieć-„wyfrunęli” na własnych skrzydłach 

i choć czasem nie porzucili wózka, kul 

czy balkonika, ale zdobyli w naszym Ośrodku wy-

kształcenie, usamodzielnili się, uwierzyli 

we własne siły. Nie sposób porównywać Ośrodka 

z jego początków i teraźniejszości. To wręcz epoka 

w każdym aspekcie funkcjonowania. Wiedza me-

dyczna, techniczna, pedagogiczna, psychologiczna 

- to pasmo wielkich zmian. Odpowiadając na te 

zmiany, zmieniał się także Ośrodek.” 

Starosta Buski Jerzy Kolarz i wicestarosta Buski 

Stanisław Klimczak w okolicznościowym przemó-

wieniu podkreślili rolę szkolnictwa specjalnego 

i naszej placówki w regionie i wręczyli nagrodę 

z okazji DEN wicedyrektorowi Wiesławowi Lipco-

wi. 

Wiele gratulacji na ręce Dyrektora złożyli dyrekto-

rzy placówek i szkół współpracujących 

z Ośrodkiem - okolicznościowe grawertony, kwia-

ty, słodycze i listy gratulacyjne podkreślały donio-

słość chwili. 

Pięknym momentem jubileuszu było też wystąpie-

nie byłego absolwen-

ta Andrzeja Łukasika, 

absolwenta technikum w 

naszym Ośrodku sprzed 

26 lat, który szczerze, 

osobiście i bezpośrednio 

opowiedział zebranym 

o swojej drodze życiowej. 

Wspomniał swoich na-

uczycieli i to, że nauka w 

tej szkole była jego 

oknem na świat, bo po jej 

ukończeniu, mógł skoń-

czyć studia w Stalowej Woli na kierunku banko-

wość i finanse. Dzięki temu do dziś  pracuje jako 

księgowy w rodzinnym mieście, od czterech kaden-

cji jest radnym w Radzie Miejskiej z dziewięćdzie-

sięcioprocentowym poparciem społecznym, a także 

pełni funkcję prezesa stowarzyszenia Grupy Reha-

bilitacji Osób Niepełnosprawnych. Opowiadał o 

tym, że mimo swej niepełnosprawności, w latach  

2013-2019 na skonstruowanym przez siebie rowe-

rze przemierzył całą Europę. Jego pasja, działal-

ność społeczna i samorządowa może być dla wielu 

osób przykładem, że siła woli i dążenie do celu mo-

że  wiele zdziałać. 

Istotnym elementem uroczystości były też wypo-

wiedzi byłych dyrektorów Józefa Rasa-

ły, Tadeusza Kwietnia i Grażyny Grochowskiej.  

Dyrektor Rasała podkreślił, że „Idea powstania 

Ośrodka  zrodziła się w Szpitalu Dziecięcym na 

Górce, w okresie gorszej pandemii niż dziś corona-

wirus, bo pandemii choroby Hainego Medina, zo-

stawiającej ślady na całe życie. Dla tych  młodych 

ludzi po przebytej chorobie ten Ośrodek powstał. 

Był to na tamte czasy jedyny Ośrodek tego typu w 

Polsce. Drugi powstał w Policach. Przez lata nasz 

Ośrodek przekształcił się w placówkę dla niepełno-

sprawnych ruchowo. Priorytetem Polskiej Szkoły 

Rehabilitacji były wówczas: umocnić w młodzieży 

wiarę we własne siły, dać wiedzę i pomóc znaleźć 

pracę - i to się udawało. Był okres, że kadra Ośrod-

ka opracowywała system zatrudniania swoich ab-

solwentów poprzez współpracę z zakładami pracy i 

w latach 80. aż  80%  absolwentów otrzymało pra-

cę. To był wielki sukces zarówno nauczycieli, dy-

rekcji, jak i tej młodzieży która się usamodzielniła i 

wróciła do społeczeństwa. 
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Zarówno dyrektor Rasała, jak i dyrektor Kwiecień 

mówili o pełnej zaangażowania  kadrze pedago-

gicznej na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, ale 

także o spektakularnych sukcesach sportowych 

uczniów Ośrodka, którzy osiągali wielkie sukcesy, 

zdobywali medale i puchary w całej Polsce.  

W nawiązaniu do treści przekazanych przez po-

przedników dyrektor Grażyna Grochowska wspo-

mniała I Zjazd Absolwentów Ośrodka. Był on dla 

jej osoby, jak stwierdziła, jednym z najbardziej sa-

tysfakcjonujących dni w pracy zawodowej oraz 

życiu osobistym. Rozmawiała m.in. z najstarszymi 

absolwentami, którzy wspominali, iż w tamtym 

okresie nikt nie chciał przyjąć ich do szkoły, pozo-

stawali w domach rodzinnych bez możliwości ja-

kiejkolwiek edukacji. W związku z tym, jak mówi-

ła Dyr. Grochowska, nauka i pobyt w Ośrodku sta-

nowiły dla nich szansę na rozwój w różnych sfe-

rach życia, stymulację ich rozwoju intelektualnego 

i społecznego, a w efekcie umożliwiły zdobycie 

zawodu. Społeczność Ośrodka, w tym pedagodzy, 

udzielali jej zdaniem pomocy i wsparcia wycho-

wankom w celu optymalnego wejścia w dorosłe 

życie. Działania, nakierowane na rozwój osobisty i 

zawodowy uczniów z niepełnosprawnościami,  

przyczyniły się również do rozwoju pedagogiki 

specjalnej. Kierując się koncepcją człowieka jako 

istoty biopsychospołecznej, wdrożone zostały, wy-

pracowane rozwiązania merytoryczne i metodycz-

ne, mające na celu poprawę jakości życia naszych 

wychowanków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym punktem programu złotego jubileuszu 

Ośrodka było wręczenie Nagrody Dyrektora zasłu-

żonym nauczycielom oraz Nagrody Starosty Dy-

rektorowi Wiesławowi Lipcowi. 

Część artystyczna oparta była na żartobliwej rywa-

lizacji poetów romantycznych Adama Mickiewi-

cza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskie-

go. Scenkę w wykonaniu uczniów połączono 

z polonezem Wojciecha Kilara do filmu „Pan Ta-

deusz”. Taniec wywołał wielki aplauz wśród zgro-

madzonych gości. 

 

Wszyscy zebrani 

mogli obejrzeć 

ponadto prezenta-

cję multimedialną 

ukazującą zarów-

no początki istnie-

nia Ośrodka, jego 

kadrę i pierw-

szych uczniów, 

jak i kolejne jego 

odsłony w zmie-

niającej się rze-

czywistości.  
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Ogromnie miłą niespodzianką jubileuszu był filmik 

zmontowany przez absolwentów różnych roczni-

ków, złożony z ich wypowiedzi na temat swojego 

pobytu w naszej placówce. Młodzież, w sposób 

spontaniczny wyrażała wdzięczność, sympatię dla 

nauczycieli i wychowawców i podkreślała wielką 

rolę, jaką w ich życiu odegrał nasz Ośrodek. 

Dopełnieniem uroczystości było symboliczne po-

krojenie wielkiego, urodzinowego tortu 

przez obecnego i byłych Dyrektorów i słodki po-

częstunek. 

Dla uczczenia Złotego Jubileuszu Samorząd Szkol-

ny zorganizował dla młodzieży gry i zabawy na 

świeżym powietrzu. Przy grillu klasy pierwsze 

przystąpiły do zmagań konkursowych. Zaliczenie 

poszczególnych zadań było podstawą przyjęcia 

uczniów do grona społeczności Ośrodka. Młodzież 

rysowała, odpowiadała na pytania, układała kom-

pozycje i wykonywała zadania związane z przy-

szłym zawodem. Chętni uczniowie wzięli udział 

w grze terenowej pt. Jak dobrze znasz swoją 

szkołę? Otrzymali oni karty dla siedmiu kolejnych 

stacji labiryntu szkoły i mieli  rozwiązać zadania, 

które miały im pomóc poznać nazwisko osoby 

związanej z historią Ośrodka. Zadania miały 

sprawdzić spostrzegawczość, pamięć młodzieży, 

ich znajomość Ośrodka, wiedzę przyrodniczą, ję-

zykową i kompetencje społeczne. Ci, którzy lubią 

sport, mogli wziąć udział w specjalnie przygotowa-

nych na tę okazję konkurencjach sportowych. Nie-

spodzianką dla uczniów był tort ufundowany przez 

Radę Rodziców. Miłym akcentem okazał się rów-

nież słodki poczęstunek przygotowany przez ro-

dziców klasy I Branżowej. Tym sposobem Złoty 

Jubileusz Ośrodka był okazją nie tylko dla wzru-

szeń absolwentów, czynnych i emerytowanych 

nauczycieli, ale także okazją dla wspaniałej za-

bawy wszystkich uczniów. 
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  Moje pożegnanie z 

nauczycielami i wy-

chowawcami naszej 

szkoły 
 

W czerwcu 2021 roku koń-

czę moją obecną edukację w 

szkole policealnej technik 

administracji. Jestem bardzo zadowolony, że część 

swojego życia spędziłem w tej placówce. Oprócz 

zwykłych zajęć szkolnych, mogłem uczestniczyć w 

różnych imprezach i sekcjach zainteresowań. Jako 

członek  redakcji kwartalnika „Z Górki” miałem 

możliwość dzielenia się swoją wiedzą i zaintereso-

waniami, umieszczając  moje autorskie artykuły w 

gazetce szkolnej. Dawało mi to satysfakcję i  po-

przez  te działania, zdobywałem nowe doświadcze-

nia. W Ośrodku poznałem dużo wspaniałych na-

uczycieli. Wspomnę tu  min. o świętej pamięci pa-

nu Zbigniewie Jastrzębiu, którego  pamiętam jako 

wspaniałego, oddanego młodzieży pedagoga. Mia-

łem też okazję zagłębić się w harcerski świat i jego 

wartości, działając w  drużynie harcerskiej, do któ-

rej należałem i która dała mi niesamowite przygo-

dy. 

W Ośrodku spotkałem też fajnych kolegów i kole-

żanki, którzy umilali mi pobyt  i z niektórymi z 

nich będę nadal utrzymywał kontakt.   

W Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym 

dla Niepełnosprawnych Ruchowo  w Busku-Zdroju 

skończyłem następujące szkoły, które teraz kolejno 

wymienię: III klasę Gimnazjum, Szkołę Zawodową 

Mechanik Monter Maszyn i Urządzeń,  V Liceum 

Ogólnokształcące, Szkołę Policealną Technik Ad-

ministracji. Liceum było dla mnie szczególnym 

wyzwaniem ponieważ rozpoczynając w nim naukę, 

od razu po szkole zawodowej, doznałem lekkiego 

szoku Natłok materiału i prac domowych był na 

tyle duży, że zawszę miałem coś do roboty, tak sa-

mo jak osoby z mojej klasy. Klasy, do których 

uczęszczałem były skrajnie różne .W zawodówce 

byłem w klasie typowo męskiej, w liceum byłem 

sam, jak rodzynek wśród dziewcząt. Gimnazjum i 

policealna klasa były klasami mieszanymi - uf cho-

ciaż tyle ... Moje zainteresowania zaczęły się po-

głębiać w większości podczas nauki i pobytu w 

szkole, a były to - historia i meteorologia, w szcze-

gólności wiedza nt niezwykłych zjawisk atmosfe-

rycznych. 

  

Na koniec chcę dodać, że wiedza, umiejętności  i 

wspomnienia z pobytu w ośrodku zawszę zostaną 

w mojej pamięci do końca mojego życia i ciągle 

będą budzić tę nutkę sentymentu w moim sercu. 

Łącznie w ośrodku szkolno-wychowawczym spę-

dziłem osiem lat…. to kawał mojego młodego ży-

cia. 

Adam Jakubowski 

Grupa 4. Klasa II SP TA 

 

 Nasi Absolwenci – naszą wizytówką 

Nazywam się Łukasz. 

Mam 20 lat. Pochodzę z 

małej wioski o wdzięcz-

nej nazwie Stopnica, 

znajdującej się w okoli-

cach Buska-Zdroju. Od 

urodzenia cierpię na 

przepuklinę opono-

rdzeniową, poruszam się 

na wózku. Mój stan po urodzeniu lekarze oceniali 

jako krytyczny i nie dawali mi dużych szans na 

przeżycie. Bóg przewidział dla mnie jednak inną 

przyszłość. 

Wychowywałem się na terenach wiejskich, na któ-

rych moi rodzice prowadzą własne gospodarstwo 

rolne. Od najmłodszych lat interesowałem się tech-

niką rolniczą. W trzeciej klasie gimnazjum, pod-

czas przygotowań do testu gimnazjalnego, posta-

wiony przed wyborem dalszej drogi kształcenia, 

zdecydowałem, że chciałbym powiązać pasję z kre-

owaniem własnej kariery zawodowej. Niestety, 

moje starania w dostaniu się do technikum rolni-

czego zakończyły się niepowodzeniem. Podczas 

pobytu w szpitalu wychowawczyni opowiedziała 

mi o działającym niedaleko Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Busku Zdroju. Po wa-

kacjach podjąłem tam naukę. Wybór ten okazał się 

jednym z przełomowych w moim życiu, gdyż po-

znałem tam wiele życzliwych osób i zyskałem wie-

lu prawdziwych przyjaciół. Otworzyły się też 

przede mną nowe możliwości. Zacząłem wykazy-

wać się w sporcie. Ćwiczyłem pod okiem mojego 

nauczyciela Jerzego Płonki, będącego trenerem 

klubu START Kielce. Zawodnikiem tego klubu 

jestem do dziś. Już na początku mojej kariery spor-

towej zacząłem zdobywać medale na arenie  
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ogólnopolskiej - zarówno w zawodach lekkoatle-

tycznych, jak i wyciskaniu sztangi leżąc. W zawo-

dach tej drugiej dyscypliny startowałem z kolei z 

klubu START Tarnów. Gdy zdiagnozowano u 

mnie padaczkę, niespodziewanie musiałem porzu-

cić podnoszenie ciężarów. Pozostałem jednak przy 

lekkoatletyce. W szkole skupiałem się na nauce i 

rozwijaniu swojej pasji. Pojawiła się możliwość 

odbycia praktyki w firmie produkującej oraz sprze-

dającej własne maszyny rolnicze ,,P.P.U.H. 

DEXWAL”. Okres pobytu w ośrodku był czasem 

wzmożonej, często samodzielnej nauki do egzami-

nu dojrzałości. Mimo przeciwności losu, udało mi 

się uzyskać zamierzony cel, jakim było zdanie ma-

tury i dostanie się na wymarzone studia. Przed roz-

poczęciem zajęć na uczelni powstało u mnie wiele 

obaw. W wakacje poprzedzające pierwszy semestr 

studiów poddałem się operacji prostowania nóg. 

Druty i założony gips utrudniały mi poruszanie się. 

Musiałem więc zmierzyć się z nowymi trudnościa-

mi. Wola walki zwyciężyła. Mimo krótkiego okre-

su stacjonarnej nauki, udało mi się szybko zyskać 

sympatię studentów, wykładowców, władz uczelni 

oraz pracowników akademika, którym zawsze będę 

wdzięczny za okazywaną pomoc i wsparcie. 

 

 Łukasz Woźniak - członek Stowarzyszenia Wo-

jownicy Życia, również były członek redakcji 

kwartalnika „Z Górki” 

 

Moje wspomnienie 
 

Mam na imię Agniesz-

ka. W Ośrodku jestem 

od 1.09.2012r, a to już 

kawał czasu. Początki 

mojego pobytu nie były 

łatwe, myślałam że nie 

przetrwam, dlatego że 

był to pierwszy  długi 

pobyt poza domem. 

Wcześniej jeździłam na 

krótkie turnusy do sana-

torium, gdzie odwiedzała mnie mama. Wyjeżdża-

jąc do Buska, nie wiedziałam,  jak tu będzie, czy 

sobie poradzę. Mam bardzo ciężką wadę wzroku, 

słabo widzę, choć poruszam się samodzielnie, jed-

nak na dalsze wyjścia muszę liczyć na pomoc.  Mi-

le się rozczarowałam, gdy poznałam tu przyjaciół, 

którzy nigdy mnie nie zawiedli, byli to Natalia i 

Kamil. Spędziliśmy ze sobą  dwa lata, których  nig-

dy nie zapomnę. To oni jako pierwsi pokazali mi 

Busko, zabierali mnie ze sobą na spacery  i razem 

ze mną spędzali wolny czas. To dzięki nim trafiłam 

na popołudniowe występy muzyczne, gdzie pięknie 

była grana muzyka na żywo, która mnie bardzo 

leczy i daje wiele radości. Poznałam wiele piose-

nek  i niektóre z nich wyśpiewałam z wychowaw-

czynią Panią Basią. Zawsze kochałam muzykę. Jak 

byłam młodsza, w mojej rodzinnej miejscowości 

grano muzykę na łące i przez to nie można mnie 

było w domu utrzymać. Zawsze marzyłam o śpie-

waniu i kiedy tylko mogę, to śpiewam tak, jak po-

trafię najlepiej. Pani Basia powiedziała, że muzyka 

płynie mi z serca. Odważyłam się kilkakrotnie wy-

stąpić publicznie na uroczystościach i karaoke, któ-

re było w internacie. Moja ulubiona piosenka, z  

którą zawsze będę miała wspomnienia, to 

„Jarzębina czerwona”. Wiąże się z nią pewna aneg-

dota. Byłam przygotowywana do tego występu i 

Pani Basia zamiast podkładu muzycznego Jarzębi-

ny czerwonej ściągnęła podkład innej piosenki o 

tytule czerwona jarzębina, a to jest zupełnie inna 

piosenka. Ale wybrnęłyśmy z tego, bo trochę ją 

znałam, a trochę mi pani pomogła. Dzięki drugiej 

koleżance Karinie nauczyłam się malować tzw. 

mandale- to moja druga pasja, która umila mi czas. 

To jest książka z gotowymi wzorami kwiatów, któ-

re koloruję, dobierając sama.  To na mnie relaksu-

jąco działa i daje mi satysfakcję,  że mimo słabego 

wzroku, maluję. Sądzę że lata spędzone tuta,  przy-

jaciele, których poznałam i wychowawcy, którzy 

dali mi dobroć swoich serc, będą najpiękniejszymi 

latami mojego życia. 

      

    Agnieszka Kozłowska. 

 

Wielki mały Człowiek 
 

Andrzej Łukasik, absolwent 

naszego Ośrodka, sprzed 24 

lat, odwiedził na początku 

października swoją szkołę, 

wychowawców, nauczycieli, 

dyrekcję. Z sentymentem 

zwiedzał sale lekcyjne, inter-

nat, oglądał zmiany, jakie 

zaszły przez dwie dekady. Dyrektor Wiesław Li-

piec pokazał mu nowy kompleks sportowy przy 

Ośrodku, a nam udało się posłuchać jego bogatej 

życiowej historii. Jak opowiadał, pochodzi z miej-

scowości Biała Pierwsza koło Janowa Lubelskiego. 

Mimo że jest osobą niepełnosprawną, bo ma zaled-

wie 110 centymetrów wzrostu, świetnie radzi sobie 

w życiu. W naszym Ośrodku skończył szkołę za-

wodową na kierunku mechanik urządzeń precyzyj-

nych, później kontynuował naukę w technikum  
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w Stalowej Woli, a następnie studia wyższe na kie-

runku Finanse i rachunkowość, dzięki czemu pra-

cuje jako księgowy na miejskiej pływalni w Jano-

wie Lubelskim. Andrzej chętnie udziela się spo-

łecznie. Jest prezesem Stowarzyszenia Klubu Re-

habilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie nie ża-

łuje swojego czasu, sił i pieniędzy Oprócz tego peł-

ni funkcję radnego Rady Miasta Janów Lubelski 

już czwartą kadencję. Aktywnie i z pełnym zaanga-

żowaniem oddaje się pracy na rzecz mieszkańców 

Janowa Lubelskiego, W 2013 r. jako jedyny z wo-

jewództwa lubelskiego, ale także jako jedyna osoba 

niepełnosprawna w ośmioosobowej ekipie, uczest-

niczył w piel-

grzymce rowero-

wej z Warszawy 

do sanktuarium 

św. Gabriela w 

Isola del Gran 

Sasso we Wło-

szech, pokonując 

około 180 km 

dziennie przez 

dwa tygodnie. 

Następnie dwa 

razy pielgrzymo-

wał  rowerem do 

Francji m.in. do 

Lourdes, dwa ra-

zy dookoła Pol-

ski, a w tym roku do Mariazell w Austrii. Andrzej 

znany jest też z aktywności sportowej. Z sukcesa-

mi gra w piłkarzyki i tenisa stołowego z pełno-

sprawnymi zawodnikami. Współpracuje z wielo-

ma artystami. W 2016 roku zakwalifikował się do 

finału konkursu "Człowiek bez barier" organizo-

wanego przez ogólnopolską Fundację Integracja 

pod patronatem małżonki Prezydenta RP  Agaty 

Kornhauser-Dudy.  Andrzej Łukasik zdobył także 

nagrodę Człowieka Roku Janowa Lubelskiego, po-

tem jako jedyny w Polsce dwukrotnie statuetkę 

„Człowieka bez barier” oraz Nagrodę Publiczności 

w tym konkursie. Mało tego, Andrzej dostał propo-

zycję sesji zdjęciowej ze znanymi modelkami i 

przyjął ją.  

Na pytanie, jak się to stało, że przyjechał nas od-

wiedzić, odpowiada,  że wrócił po latach do nasze-

go Ośrodka, bo dobrze wspomina ten czas: - Za-

wdzięczam tej szkole bardzo wiele, przede wszyst-

kim usamodzielniłem się, bo do tej pory byłem na-

uczany indywidualnie, rodzice często mnie wyrę-

czali w wielu trudniejszych czynnościach. Tu w 

Ośrodku nauczyłem się sprzątać, prać, grać w sza-

chy, na keybordzie, jeździłem na zawody tenisa 

stołowego. Myślę, że tu właśnie odkrywałem i re-

alizowałem swoje pasje, nauczyłem się sumienno-

ści. Ta szkoła dała mi fundament w dalszym życiu i 

kształceniu się, pozwoliła uwierzyć w siebie i to, że 

„mały wszystko może”. Wspominam te czasy bar-

dzo mile i od 1995r., gdy skończyłem naukę w 

szkole zawodowej jestem tu już drugi raz ( ostatnio 

siedem lat temu).” Jak się okazało, nauczyciele i 

starsi pracownicy naszego Ośrodka pamiętają An-

drzeja doskonale jako ambitnego, kulturalnego i 

„poukładanego”, choć pełnego temperamentu i nie-

zwykłych, szalonych pomysłów chłopaka.  

Andrzej obiecał, że przyjedzie jeszcze raz pod ko-

niec roku do nas, abyśmy mogli zorganizować z 

nim spotkanie dla naszych koleżanek i kolegów z 

grup wychowawczych. Jego historia świadczy, że 

w życiu warto pracować bezinteresownie na rzecz 

innych, bo dobro wraca zwielokrotnione. Warto też 

mieć marzenia i nie zamykać się w sobie, rozpa-

miętując swoje defekty, choroby, niepełnosprawno-

ści. Andrzej pokazuje, że paradoksalnie „mały mo-

że więcej”, pod warunkiem, że będzie chciał prze-

kraczać granice tego, co pozornie wydaje się nie-

możliwe… 

    Redakcja 

 

Przełamałam bariery niepewności i bra-

ku wiary w siebie 
 

Jestem Marta i zapewne więk-

szość z Was zdążyło mnie po-

znać bliżej, a niektórzy znają 

mnie tylko z widzenia ;) Uczy-

łam się w Szkole Policealnej 

Technik BHP. Jestem także ab-

solwentką wcześniej ukończonej 

w Ośrodku Szkoły Policealnej 

Technik Administracji, z dyplo-

mem kwalifikacji zawodowej Obsługi klienta w 

jednostkach administracyjnych. Moja przygoda z 

kołem dziennikarskim w Ośrodku zaczęła się bar-

dzo twórczo, a mianowicie mogłam ujawnić swój 

talent literacki poprzez pisanie i umieszczanie swo-

ich wierszy w dziale poezji. Dzięki temu przełama-

łam bariery niepewności i braku wiary w siebie i 

swoje możliwości pisarskie. W 2017 roku miałam 

przyjemność wcielenia się w rolę konferansjerki na 

X Ogólnopolskim Turnieju Piosenki Poetyckiej— 

,,Mirek Breguła 20017’’,organizowanym przez 

Ośrodek, oraz przeprowadziłam wywiad z Panią 

Beatą Haładus - siostrą wokalisty zespołu Universe 

i Tomaszem Bregułą - jego synem. W tym roku 

również miałam okazję po raz ostatni już poprowa-

dzić XI Turniej Piosenki Poetyckiej „Bogdan Ole-

wicz 2018”. Później z działu  poezji awansowałam  
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na redaktor naczelną kwartalnika ‘’Z Górki”. Zma-

gałam się w szkole niejednokrotnie z wieloma wy-

zwaniami, bywały złe i ciężkie chwile, aczkolwiek 

przewagą są piękne chwile spędzone w Busku :)  

Jednym z największych trudności była moja choro-

ba ograniczająca mnie w niektórych czynnościach, 

ale nie poddawałam się i podejmowałam kolejne 

życiowe wyzwania:) A dziś, po kilku latach od 

ukończenia szkoły, pracuję w Banku Ochrony Śro-

dowiska jako inspektor ds. monitorowania opinii 

banku. Mieszkam w Lublinie, 100 km od rodzinnej 

miejscowości, jeżdżę  własnym autem i rehabilituję 

się w wolnym czasie. Pozdrawiam serdecznie 

wszystkich! 

     Marta Pawłowska 

 

Szczęśliwa „Administracyjna” Siódemka 

 
1 września 2015 r. spotkaliśmy się po raz pierwszy. 

Nic o sobie nie wiedzieliśmy, a już wtedy łączył 

nas wspólny cel-zostać technikiem administracji. 

Nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak 

ciężka i długa droga nas czeka. Zetknęliśmy się z 

tematyką, która była nam zupełnie obca. Nie mieli-

śmy pojęcia, co to jest prawo administracyjne, pra-

wo cywilne, czy prawo pracy. Przedmioty szkolne 

się myliły, pojęcia mieszały, nie byliśmy pewni, 

czy wszystko notujemy w odpowiednich zeszytach. 

W tamtym momencie w mojej głowie pojawiła się 

tylko jedna myśl: „Co ja tutaj robię?" W takim 

przerażeniu i zagubieniu trwaliśmy przez kilka ko-

lejnych miesięcy. Na szczęście mogliśmy liczyć na 

wsparcie naszej wychowawczyni Pani Justyny, któ-

ra okazywała nam wiele zrozumienia i cierpliwo-

ści. Przekazując nam swoją wiedzę, nieustannie 

powtarzała, że w nas wierzy, a my tym samym na-

bieraliśmy coraz więcej pewności siebie. Stawali-

śmy się taką „klasową rodziną”, mogliśmy na sie-

bie liczyć i wspieraliśmy się dobrym słowem. Za-

ufaliśmy naszej Pani i sobie nawzajem. Uwierzyli-

śmy, że możemy stanąć w szranki ze sprawnymi 

rówieśnikami i przystąpić do egzaminu potwierdza-

jącego kwalifikację w zawodzie. Myśl o egzaminie 

przestawała być straszna - dlatego mimo zmęczenia 

wymagaliśmy od siebie coraz więcej. Rozwiązali-

śmy setki testów, napisaliśmy dziesiątki zadań 

praktycznych – wszystko pod czujnym okiem na-

szych nauczycieli. Po wielu miesiącach ciężkiej 

pracy, chęć przystąpienia do egzaminu zadeklaro-

wało siedem osób. Tak dotrwaliśmy do czerwca-

miesiąca, w którym miała zostać sprawdzona nasza 

dwuletnia praca i poziom naszej wiedzy. Po kilku 

godzinach spędzonych na sali egzaminacyjnej, peł-

ni satysfakcji i poczucia, że daliśmy z siebie 

wszystko, wyjechaliśmy na zasłużone wakacje. 

Dwa miesiące później okazało się, że egzamin zda-

li wszyscy z bardzo wysokim wynikiem. I tak 

„szczęśliwa siódemka” odebrała dyplom  

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik 

administracji. Wszystkim Koleżankom i Koledze 

jeszcze raz serdecznie gratuluję. A przyszłym Ab-

solwentom życzę podobnych sukcesów. 

 

    Patrycja Rutkowska 

 

Chętnie przeżyłabym to jeszcze raz... 

Dziś chciałabym Was zabrać w pewne ważne dla 

mnie miejsce. Zapraszam Was do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla  Niepełno-

sprawnych Ruchowo w Busku Zdroju. Spędziłam 

tam cztery lata z przerwami. Był to naprawdę pięk-

ny czas. Wspomnienia dalej są żywe.  
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Dziś pokażę Wam te dla mnie najważniejsze.  

Kiedy myślę o ośrodku, widzę dwa obrazy. 

Pierwszy jest pyszny, wiąże się z jedzeniem. 

Uwielbiałam tworzyć różne smakołyki. Smak wła-

snoręcznie zrobionych gofrów, czy naleśników jest 

obłędny. Nie miałam pojęcia, że można być tak 

dumnym z siebie, kiedy je się swoje własne nale-

śniki, czy gofry. Kuchnia, jak to kuchnia, była 

miejscem wielu ciekawych rozmów, śmiesznych 

sytuacji. Muszę powiedzieć, że to właśnie zajęcia 

w "kąciku kulinarnym" nauczyły mnie obsługi 

kuchni, dzięki nim nie boję się gazu, gorących pa-

telni. Kiedy szłam do szkoły, kuchnia była obcym 

światem, inną planetą. Powód prozaiczny - siostra 

bała się, że zrobię sobie krzywdę. Czuwająca nad 

nami Pani Marzenka, pozwalała nam na wiele wię-

cej niż opiekunowie/ rodzice. Pilnując jednocze-

śnie, by potrawy były jadalne i by wszystko było 

dla nas bezpieczne. Szczerze mówiąc zajęcia te by-

ły dla mnie niesamowitą frajdą. Lubiłam je bardzo, 

czułam się jak prawdziwa kucharka. Często też tak 

wyglądałam. Zazwyczaj bywało tak, że za zapa-

chem, na jedzenie przychodziło sporo osób. Fajnie 

było patrzeć, jak ktoś zajada się przygotowanymi 

przez mnie goframi. Wyzwaniem także było wła-

snoręczne upieczenie chleba. Tak, tak kochani pie-

kłam chleb! Jest to bardzo pracochłonny proces. 

Pamiętam jakby to było wczoraj, jak bolała mnie 

ręka podczas wyrabiania ciasta. Wiecie, że się nie 

poddaję - tak było i tym razem. Nie oddałam miski 

z ciastem nikomu, a następnego dnia, podczas 

szkolnej wycieczki miałam kanapki ze swoim chle-

bem. Był pyszny, nie zapomnę  tego smaku i zapa-

chu do końca życia. 

 

 

 
Drugie wspomnienie związane z ośrodkiem to pra-

ca w kole dziennikarskim. Ile ja się tam nauczy-

łam! Gazetka "Z Górki" była pierwszym miejscem, 

w którym publikowałam swoje teksty. Pani Małgo-

sia, opiekująca się nami, była pierwszym recenzen-

tem moich opowiadań. Pamiętam do dziś, jak bar-

dzo bałam się pierwszej opinii na temat moich 

prac. Praca przy tworzeniu gazetki wyrobiła nie 

tylko moje pióro. Nauczyła mnie systematyczności, 

odpowiedzialności za to, co się robi, śmiałości. 

Muszę powiedzieć, że pracy było dużo. Nie tyle 

przy samej gazetce, ile przy projekcie unijnym 

"Młodzi dziennikarze w działaniu”. Działań było 

mnóstwo, zmęczenie było ogromne. Jednak chętnie 

przeżyłabym to jeszcze raz. Projekt pozwolił mi 

poczuć się, jak prawdziwy dziennikarz. Próbowa-

łam pracy z kamerą, odwiedziłam telewizję. Uczy-

łam się pod okiem wykształconych dziennikarzy. 

Wisienką na torcie było dla mnie szkolenie prowa-

dzone przez Panią Ewę Drzyzgę. 

Kończąc, chcę powiedzieć, że pobyt w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno -Wychowawczym był dla mnie 

ważny.  

 
Tam odkryłam, jak wiele w życiu zależy ode mnie. 

Gdyby nie pobyt w szkole, nie odkryłabym swojej 

pasji do pisania. Nie byłoby bloga, nie miałabym 

odwagi, by podróżować po Polsce, poznawać no-

wych ludzi. Nie poznałabym własnych możliwości. 

Dziś Dziękuję całej kadrze, 

za to, że pomogli mi "poznać samą siebie." 

Dziękuję za wspólny czas i 

wspólne wspomnienia. 

Robicie dobrą robotę!!! 

Zapraszam na Facebook'a szkoły: 

https://www.facebook.com/soswbusko/ 
     

Jola Mazur – redaktorka naczelna kwartalnika  

„Z Górki” SOSW dla NR w Busku, autorka bloga:    

www.opowiadaniajoli 

 

 

https://www.facebook.com/soswbusko/
http://www.opowiadaniajoli
https://1.bp.blogspot.com/-ciAnGgJDqrI/Xra8GVLJAYI/AAAAAAAAA70/gkW38B84e44KAGegVrJqXSrawsufyA1aACLcBGAsYHQ/s1600/Obraz1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-z-ECl983DUc/Xra8eru6JSI/AAAAAAAAA8A/o8xodNyPrfoclWPo7YjlFGHAprLMh_FuwCLcBGAsYHQ/s1600/P1030246.JPG
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Nauczyciel zmienił 

mnie.... 

 

W liceum było ciężko i dwa 

lata przed maturą i miesiąc 

przed.... Ale był nauczyciel, 

który nigdy, przez cały czas 

mojej edukacji w liceum 

nie pozwolił mi upaść.... Pani profesor od fizyki... 

Pokazała mi, że mogę zawalczyć o swoje marzenia 

i spróbować zrealizować swoje plany.... Do końca 

życia zapamiętam jej twarz i słowa... Wspierała 

mnie cały czas, gdy coś było nie tak, zawsze wie-

działam, że nie zlekceważy mnie, tylko pomoże mi. 

Bywało tak, że do niej szłam, opowiadałam o pro-

blemie, ona wysłuchała, a potem przytuliła jak mat-

ka... Widoczny dystans na linii nauczyciel-uczeń 

nie był widoczny.... Czułam z tą kobietą po prostu 

porozumienie. Pani profesor pokazała mi, że warto 

walczyć. Wcześniej nie widziałam tego tak wyraź-

nie, jak po rozmowach z nią. Kiedy miesiąc przed 

maturą chciałam się ze wszystkiego wycofać 

pierwsze kroki o pomoc i radę skierowałam do niej. 

Wtedy wzięła mnie na zaplecze swojej klasy i po-

wiedziała: „Wiem, że jest ciężko, ale przeszłaś już 

tyle, więc nie rezygnuj” i pokazała mi cytat, który 

wisi w jej klasie na ścianie i pokazuje go uczniom 

zawsze w chwilach zwątpienia we własne siły: 

„Sukces jest umiejętnością wytrwania tam, gdzie 

inni rezygnują”;. Te słowa przyświecały mi wtedy i 

przyświecają dziś, gdy jest ciężej i nie wiem, gdzie 

dalej iść. 

Zawsze warto być wdzięcznym za ludzi i nauczy-

cieli, którzy stają na drodze naszego życia, bo mo-

że się okazać, że to NAUCZYCIEL zmieni ciebie 

na całe życie i dzięki niemu będziesz lepszym czło-

wiekiem… 

     Jowita Szenejko 

 

 

Moja szkoła moja wychowawczyni 

 

Pierwsze moje dni w Ośrodku 
były bardzo ciężkie, ale z bie-
giem lat nie żałuję, że tu przy-
byłem. A wszystko dlatego, że 
jestem osobą niepełnosprawną 
i muszę też patrzeć na życie 

pod tym kątem.  
Na samym początku chciałem zabrać dokumen-
ty i uciekać do domu, ale zawziąłem się 
i przetrwałem tu aż 5 lat. Skończyłem tu nawet 

szkołę policealną, gdzie miałem superklasę i su-
perwychowawczynię. W naszej Pani najbardziej 
podobało mi się to, że zawsze zabierała nas na 
spacery i nigdy się nas nie wstydziła, choć przy-
trafiały się nam różne wpadki. Nasza Pani była 
miła, dobra i otwarta na ludzi. Na wszystkich 
ludzi. Nigdy w swoim życiu nie miałem takiej 
wychowawczyni.  
W Ośrodku poznałem fajnych ludzi, z którymi 
ciężko było się rozstać. Cieszę się, że tu mogłem 
się uczyć i mieszkać w internacie. Odciążyłem 
trochę mamę i nauczyłem się samodzielności. 
Teraz chciałbym znaleźć pracę, może założyć 
rodzinę. Chciałbym po prostu normalnie żyć.  

     Paweł Kupiecki 

Tu nauczyłem się żyć z niepełnosprawnością 
swoją i innych 

Moja przygoda z Ośrodkiem dla 
Niepełnosprawnych Ruchowo 
zaczęła się, kiedy miałem 16 
lat. Z początku nie mogłem się 
dopasować, ale z czasem było 
coraz lepiej. Poznałem kole-
gów, koleżanki, było super. By-
łe też momenty, w których nie-

którzy mi dokuczali, ale gdy powalczyłem o 
swoje, zyskałem szacunek. W Ośrodku pozna-
łem dziewczynę, moją pierwszą dziewczynę. By-
wało różnie, czasem bywały też kłótnie ale niko-
mu nie zaszkodziły, tylko umacniały naszą mi-
łość. 
Najfajniej było w szkole policealnej, klasa była 
sto razy lepsza niż w technikum, nie było kłótni 
ani spięć. Była za to wzajemna pomoc. Moja wy-
chowawczyni była fajna i sympatyczna. Czasem 
krzyknęła, jak się czegoś nie nauczyliśmy, ale w 
sumie miała rację, bo chciała, żebyśmy zdali eg-
zamin zawodowy. Ja się wiele nauczyłem i wiele 
zrozumiałem. Wiem, że muszę się starać, jeśli 
chcę osiągnąć swój cel. Planuję założyć rodzinę i 
mieć dom z moją dziewczyną, którą poznałem 
dzięki tej szkole. Ta szkoła wiele mnie nauczyła, 
nigdy o niej nie zapomnę. Nie zapomnę też o 
przyjaciołach, koleżankach i kolegach. Tu na-
uczyłem się żyć z niepełnosprawnością swoją i 
innych ludzi. Jestem szczęśliwy, że tu byłem i 
kiedy będę już stary, przyjadę odwiedzić moją 
dawną szkołę.  

      Artur Kruk 
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Żadna szkoła w regionie nie dawała mi 

takich możliwości rozwoju 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku chciałbym się przedstawić nazywam 

się Sebastian Łapaj, mam 23 lata pochodzę z małej 

(ale dumnej!) wioski gminnej leżącej w okolicach 

Myszkowa zwącą się Niegowa. Jestem studentem 

studiów magisterskich na kierunku Bankowość i 

zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekono-

micznym w Krakowie jednocześnie pracuję jako 

Specjalista Obsługi Klienta w Oddziale Własnym 

PZU. 

Moją edukację rozpocząłem w Szkole Podstawo-

wej w mojej rodzinnej miejscowości. Ze względu 

na moje schorzenia potrzebna była częsta i regular-

na rehabilitacja. Taką możliwość dawał Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju. 

Posiadała on szerokie zaplecze rehabilitacyjno-

sportowe oraz bogatą ofertę edukacyjną. Po zapo-

znaniu się z ofertą ośrodka, doszedłem do wniosku, 

że żadna szkoła w regionie nie dawała mi takich 

możliwości rozwoju i mimo jej oddalenia o 120 km 

od mojego rodzinnego domu, w wieku 13 lat podją-

łem decyzję o wyborze tej szkoły.W tym ośrod-

ku odległość od domu nie ma znaczenia, dzięki 

rozbudowanemu zapleczu mieszkalnemu w po-

staci internatu. Jest to miejsce, które dostarcza 

wielu niezapomnianych przeżyć wszystkim 

swoim mieszkańcom. 

Jednym z pierwszych wspomnień związanych ze 

szkołą było prężne działanie wielu sekcji sporto-

wych współtworzonych przez START Kielce, a 

koordynowanych przez profesora Jerzego, na-

uczyciela wychowania fizycznego. Już we wrze-

śniu, tj. kilka dni po rozpoczęciu szkoły, zosta-

łem wciągnięty do sekcji lekkoatletycznej, w 

której aktywnie działam do dnia dzisiejszego. 

Aktywna kariera zawodnicza, trwająca już po-

nad 10 lat, pozwoliła mi na zwiedzenie całej 

Polski, poznanie setek wspaniałych osób oraz 

przede wszystkim zdobycie niezliczonej liczby 

medali, pucharów, nagród oraz dyplomów z Mi-

strzostw Polski, co zaowocowało wyróżnieniem 

mnie w plebiscycie „7 wspaniałych”. 

Podczas pobytu w placówce duże wsparcie oraz 

wpływ na moje późniejsze życie oraz poglądy wy-

warła osoba profesora Wojciecha, nauczyciela hi-

storii. Dzięki jego działalności i organizowaniu 

spotkań dyskusyjnych poszerzyłem swoje horyzon-

ty, zrozumiałem wiele skomplikowanych zagad-

nień społeczno-historycznych oraz podniosłem 

swoją umiejętność retoryki. Szkoła dała mi również 

możliwość rozwoju swoich umiejętności wystąpień 

publicznych, dzięki roli konferansjera w corocz-

nych ogólnopolskich turniejach piosenki poetyc-

kiej. Ukoronowaniem mojej drogi w tej szkole była 

dobrze zdana matura, która otworzyła mi drzwi do 

dalszej edukacji. 

Na Uniwersytecie Rzeszowskim mogłem rozwijać 

swoje pasje związane z ekonomią i finansami, a 

przez to stałem się tam rozpoznawalną personą. 

Solidne fundamenty wyniesione z gimnazjum i 

szkoły średniej utorowały mi drogę do stania się 

najlepszym studentem mojego wydziału.W trakcie 

studiów postawiłem przed sobą kolejne z wyzwań,  

którym był wyjazd na pro-

gram Erasmus+. Tam mu-

siałem stawić czoła barie-

rom językowym i wyjść ze 

swojej strefy komfortu, jak 

maiło to miejsce podczas 

zmiany szkoły na Specjalny 

Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Busku-

Zdroju, niemal 10 lat wcze-

śniej. 

Ciąg dalszy nastąpi … 

 

Sebastian Łapaj - absolwent 

technikum informatycznego 

w SOSW dla Niepełno-

sprawnych Ruchowo  

w Busku-Zdroju  
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Listy do nauczycieli i wychowawców 
 

Witam, kochana Pani Justyno! 

Wiem, że teraz Pani to czyta i zasta-
nawia się, czemu napisałam ten list 
właśnie do Pani. Otóż chciałam Pani 
gorąco podziękować za cały rok, za 

to że wtedy, kiedy potrzebowałam się przytulić i 
wypłakać, była Pani przy mnie. Kiedy potrzebo-
wałam pomocy – Pani zawsze pomogła. Lecz 
kiedy zauważyła Pani, że trzeba postawić mnie 
do pionu, robiła to Pani, ale dyskretnie, delikat-
nie i dyplomatycznie. Robiła to Pani tak, bym nie 
poczuła się urażona. Dziękuję za wszystkie uro-
cze wypady do cukierni. Ciastka w Pani towarzy-
stwie smakują wyśmienicie! Dziękuję za nasze 
wspólne wyjścia na koncerty do BSCK, wtorko-
we seanse „M jak miłość” i kawy o 6.30 rano. 
Mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy będą się 
powtarzać, choć już nie jestem w Pani grupie. Z 
nikim nie będzie tak samo, jak z Panią, bo Pani 
jest jedyna w swoim rodzaju. Drugiej takiej ze 
świecą nie znajdę. Za wszystko Pani dziękuję i 
do zobaczenia! 
     Jolanta Mazur 

 

Dzień dobry Pani Profesor !   

  

Dokładnie dziś mijają trzy lata 

od turnieju piosenki poetyckiej, 

który Pani organizowała, w któ-

rym gościem honorowym był 

Marek Dudkiewicz. Mój Facebo-

ok mi o tym dziś przypomniał. Nie ukrywam i pi-

szę to całkowicie szczerze - na to wspomnienie łez-

ka się zakręciła.... Trzy lata temu ja, trochę zbunto-

wana, będąc ze wszystkim „na nie” siedemnastolat-

ka, dostaję szansę przeprowadzenia wywiadu z taką 

legendą polskiej muzyki, a później jeszcze udział w 

konferansjerce turnieju.... Sądzę, że wiele osób mo-

że mi zazdrościć, bo nie miałoby takiej szansy, jaką 

ja otrzymałam od Pani! Żadne dziękuję nie wyrazi 

tego, co czuję po tych trzech latach. Wtedy dała 

Pani ogromną szansę rozwoju osobie, której Pani 

tak naprawdę nie znała, bo przecież miała Pani ze 

mną styczność dopiero cztery miesiące, to w po-

równaniu do tego, co przeszłyśmy razem przed ma-

turą i później, bardzo krótki czas. Jednak zobaczyła 

Pani we mnie potencjał i dała mi Pani tą ogromną 

szansę. Mam być szczera? Będę! Do momentu, kie-

dy otrzymałam kartkę z pytaniami do wywiadu, a 

potem wszystkie informacje potrzebne do prowa-

dzenia całej imprezy, nie do końca w to wszystko 

wierzyłam! Jednak to okazało się prawdą! Dzięki 

Pani mam wspomnienia, jakich nie mają i pewnie 

nie będą mieć moi rówieśnicy!!!!  Jak to ja czasami 

na siebie mówię - normalna, skromna, czasami 

buntownicza i głośna lublinianka i Marek Dudkie-

wicz!? Myślę, że na taką szansę czeka się całe ży-

cie, a ja obdarzona przez Panią ogromnym zaufa-

niem dostałam ją, nie będąc jeszcze pełnoletnia.... 

Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodłam. 

Będę wspominać ten turniej, jak i kolejny, który po 

nim nastąpił, z ogromnym sentymentem! Patrząc 

na wszystko z perspektywy tego krótkiego czasu, 

kiedy nie ma mnie w Ośrodku, chciałabym jeszcze 

raz podziękować za każdą lekcję pod Pani kierun-

kiem. Wiem, że nie było ze mną łatwo przed matu-

rą, bo mam ciężki charakter i się buntowałam... - 

przed "Dziadami" chyba najbardziej! Momentami 

było ciężko, miałam ochotę wyjść z klasy trzaska-

jąc drzwiami, ale wiem, że gdyby nie Pani pomoc 

edukacyjna i emocjonalna, byłoby ze mną różnie!  

Jednak Pani, jako doświadczony pedagog, wiedzia-

ła, jak zmotywować mnie do pracy i za to również 

na Pani ręce składam serdeczne podziękowania! 

Nie tylko za to! Za rozmowy na linii uczeń-

wychowawca te pozaszkolne również! Były dla 

mnie ważne! Dziś w pełni świadomie DZIĘKU-

JĘ!!!! 

  Jowita Szenejko – absolwentka LO 

 

 Pani Justynko, 

 

Spędziłam w Ośrodku 5 lat… pa-

miętam, kiedy przyszłam do li-

ceum… początki były dla mnie 

bardzo ciężkie i trudne, bo myśla-

łam, że sobie nie poradzę. W 

pierwszej klasie, po półroczu 

chciałam, żeby rodzice mnie zabrali. Cieszę się, że 

zmieniłam zdanie i wytrwałam. Poznałam tu wielu 

fajnych ludzi. Po ukończeniu liceum zastanawia-

łam się, co robić dalej. Postanowiłam zostać w 

szkole policealnej technik administracji, przynajm-

niej nie spędzałam czasu tylko w domu. Nie żałuję, 

że tak zdecydowałam… pamiętam też jak Pani pra-

cowała w internacie… było super. Pytała mnie Pani 

wtedy, czy przyjdę do szkoły policealnej, a ja od-

powiedziałam, że nie wiem… nawet nie myślałam, 

że Pani będzie mnie uczyć i będzie wychowawczy-

nią mojej klasy. Było fajnie i mam superwspomnie-

nia… Są w życiu chwile i osoby, które, choć czas 

mija, zawsze trwają w pamięci… 

     Agnieszka Jabłko 
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Rozwiąż krzyżówkę, wykazując się znajomością naszego Ośrodka i odczytaj hasło: 
 

1. Nasz szkolny kierowca, Pan …; 

2. Dawniej mówiono internat, teraz - … wychowawcze; 

3. Miejsce w naszym Ośrodku, gdzie nabywamy sprawności, ćwiczymy mięśnie; 

4. Nazwisko obecnego Dyrektora Ośrodka i Pani Dyrektor; 

5. Nazwisko obecnego Dyrektora ds. opieki i wychowania; 

6. Nazwisko Dyrektora ds. opieki i wychowania w latach: 2007-2017; 

7. Ogólnopolski… Piosenki Poetyckiej organizowany przez nasz Ośrodek od 2008r. przez 11 lat; 

8. Nazwisko Pani Dyrektor Ośrodka w latach: 2007-2017; 

9. Miejsce zajęć praktycznych i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w naszym Ośrodku. 

 

 

Wycięte kupony z hasłem prosimy zanosić 

do sali nr 19 - na początku lutego 

odbędzie się losowanie, a właści-

ciel szczęśliwego kuponu  otrzy-

ma nagrodę - niespodziankę ! 
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