„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

Wstęp
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty , popularnie tzw. Medyk to szkoła z ponad 50-letnią tradycją.
W czerwcu 2006r. minie 10 lat, jak mury tej szkoły opuścili pierwsi absolwenci Wydziału Terapii Zajęciowej. Wydział ten został
utworzony w 1994 r. w ramach Medycznego Studium Zawodowego, które wchodziło w skład Zespołu Szkół Medycznych im. Matki Teresy z
Kalkuty w Starogardzie Gdańskim.
W związku z jubileuszem, celem zaprezentowania osiągnięć szkoły podjęto pierwszą próbę ujęcia działalności oraz życia szkoły w ramy
monografii. Nie sposób było pisać ją bez wprowadzenia czytelnika w dzieje szkoły medycznej od chwili jej powstania . W związku z tym, że
podjęta próba monografii jest pierwszą, a pamięć świadków historii może być zawodna, prosi się zainteresowane osoby o kontakt celem
naniesienia ewentualnych poprawek, bądź uzupełniania danych, czy też wzbogacania o dodatkowe znaczące fotografie.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom, dzięki zaangażowaniu, których powstała ta monografia.

Autorzy
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Ogólna charakterystyka środowiska
Starogard Gdański jest stolicą obszaru etniczno-kulturowego o nazwie Kociewie. Leży ono w południowej części województwa
pomorskiego w odległości zaledwie 50 km od Gdańska, przy trasie ruchu kołowego popularnie zwanej „ Berlin- Królewiec”.
Przez miasto przebiega trasa kolejowa, która już w okresie międzywojennym miała ogromne znaczenie dla połączenia Śląska z
ówczesnym portem w Tczewie, a dalej ze światem. Położenie miasta uatrakcyjnia malownicza dolina rzeki Wierzycy, która przepływając
przez środek miasta wielokrotnie zmienia po drodze krajobraz.
Miasto ma długoletnie tradycje osiedleńcze. Pierwsze wzmianki o Starogardzie pojawiły się już roku 1198, w akcie przekazania tego
terenu zakonowi Joannitów. W roku 1305 miasto pod władaniem Krzyżaków otrzymało herb, a w 1348r. uzyskało prawa miejskie. Miasto
rozwijało się przez wieki i w chwili obecnej stanowi na południu województwa pomorskiego ważny ośrodek handlowo-przemysłowy. Od 1
stycznia 1999 roku pełni również funkcje stolicy powiatu.
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Rys historyczny Szpitala
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w
Starogardzie Gdańskim położony jest ok. 2 km. od centrum miasta. W niniejszym
opracowaniu przedstawiono tylko ogólny rys historyczny. Czytelników, którzy pragną
poznać bliżej jego bogatą, długą historię odsyłamy do niezmiernie ciekawej publikacji J.Milewskiego „Stulecie szpitala w Kocborowie”
Potrzebę wzniesienia szpitala wysunięto w lutym 1892 roku na XV sesji Sejmu Prowincji Zachodniopruskiej. Wówczas to, 25.II.1892 r.
podjęto uchwałę o konieczności budowy trzeciego z kolei w tej prowincji zakładu psychiatrycznego. Postanowiono go zlokalizować w
Kocborowie pod Starogardem Gdańskim1. Jednak dopiero XVI Zachodniopruski Sejmik 07.IV.1893r. podjął ostateczną decyzję o budowie w
Kocborowie zakładu dla 1000 chorych, z możliwością jego rozbudowy nawet do 1600 pacjentów.
Nazwa „Kocborowo” wywodzi się z gwary kociewskiej, w której „koc” oznacza błoto. Tak więc nazwa ta oznaczała bory na terenach
błotnistych. Rzeczywiście zakład powstał na moczarach, wobec czego budowniczy musiał budować pawilony na fundamentach palowych. Z
chwilą nadania osadzie tytułu „dóbr rycerskich” przyjęto niemiecką nazwę „Konradstein”. Na zlokalizowanie zakładu w Kocborowie

3

„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

wpłynęła odpowiednia przestrzeń potrzebna do jego rozwoju, położenie miejscowości pośrodku prowincji „Prusy Zachodnie”, przy głównejdwutorowej linii kolejowej „Wschód” z połączeniami we wszystkich kierunkach, w tym z Berlinem.
Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano pod kierunkiem architekta Harnischa, na wzór budowanej sieci szpitali
psychiatrycznych pod koniec XIX w. Zgodnie z nią zespół symetrycznie postawionych (systemem pawilonowym) obiektów rozdzielają
budynki administracyjno – gospodarcze, mieszkalne, park i gospodarstwo rolno-ogrodnicze wokół. Stylem zabudowy jest neogotyk. Już
jesienią 1893 r. przystąpiono w Kocborowie do budowy lokalu z przeznaczeniem na biura. Został on ukończony 1.IV.1894 r., choć plany
ogólnej jego zabudowy zostały zatwierdzone dopiero przez XVII Sejmik – 01.III.1894r.
Budowa zakładu odbywała się etapami i trwała z przerwami do 1905r. Nadzór nad pracami pełnił dr Richard Kroemer (1849 – 1911),
który w charakterze dyrektora nowego zakładu przybył do Kocborowa z Wejherowa już 10.X.1895r. Następcą Kroemera był Juliusz Braune,
który pełnił tę funkcję aż do momentu ucieczki zaborców niemieckich.
Pierwsze dwa pawilony (męski i żeński) na 120 łóżek, były gotowe już pod koniec 1895r. Dnia 30.XII.1895r. było w nich 99 pacjentów
z Wejherowa, w tym 50 kobiet.
Zakład powstał na 19 ha powierzchni, dysponował ponadto 26 ha parkiem, o charakterze zabytku. Pawilony miały i mają dachy płaskie,
cementowe, podczas gdy budynek administracyjny - dach spadowy, pokryty dachówką.
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J. Milewski: Stulecie szpitala w Kocborowie. 1995, s.16.
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Łącznie zbudowano 22 pawilony, każdy dla 60 pacjentów. Powstało 11pawilonów dla mężczyzn i tyle samo dla kobiet. Przy każdym
pawilonie przewidziano 0,25 ha ogród. Ponadto zbudowano budynki dla urzędników i obsługi.
Szpital w chwili powstania nosił nazwę „Irrenstalt”, od roku 1910 „Heil und Pflegeanstalt”, od roku 1920 „Krajowy Zakład
Psychiatryczny”, od roku 1947 „Gdański Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych”, od 1949 roku „Państwowy Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych”.
System pawilonowy stanowił nowość jak na ówczesne czasy, pozwalał na właściwą segregację chorych. Wokół każdego pawilonu
pozostawiono dużą przestrzeń na zakładanie ogrodów pawilonowych, pomyślanych jako jeden z elementów oddziaływania leczniczego.
Szpitalowi stawiano jako zadanie izolację chorych od społeczeństwa. Wobec braku skutecznej terapii chorób psychicznych było to trudne i
niewdzięczne. Dlatego niełatwo było pozyskać, w tamtych czasach, do pracy ludzi. Zwłaszcza, że personel był zobowiązany pracować po 12
godzin, a oprócz tego zamieszkiwać, jadać i sypiać z chorymi na oddziałach. Metody wychowawczo-rehabilitacyjne sprowadzały się do pracy
chorych w wyznaczonych drużynach. Przy czym ociągający się w pracy byli do niej zachęcani okładaniem laską po grzbiecie przez samego
dyr. Braune.

Kiedy Polska przejęła Pomorze we władanie, jednym z istotnych zadań stało się wykorzenienie drylu pruskiego i zaprowadzenie
zgodnego z polskimi tradycjami - ducha humanitaryzmu w podejściu do chorych. Stało się to z chwilą przejęcia zakładu przez pierwszego
polskiego dyrektora, którym od 01.IV.1920 roku został dr. med. Stanisław Kryzan.
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Sylwetka patrona szpitala
Stanisław Wojciech Kryzan (1877 – 1969)
Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim. Studia medyczne odbył w Berlinie i Getyndze, dyplom doktorski otrzymał w Rostocku.
Począwszy od 1910 r. znany był i ceniony przez najwyższej rangi placówki zdrowia w całych Niemczech.
W latach 1918 – 1919 walczył jako lekarz w stopniu kapitana w szeregach powstania Wielkopolskiego.
Do tutejszego szpitala przybył w trakcie wyzwalania ziemi pomorskiej z półtorawiekowej niewoli, gdzie stanął na czele skromnej
garstki Polaków w szpitalu, nagle ogołoconym z kadr administracyjnych i medycznych. W szerzonej przez ustępujących zaborców atmosferze
wrogiej propagandy i niepewnego bytu podjął się kierowania szpitalem.
Zaraz po przybyciu uporał się z licznymi przeciwnościami. Opanował epidemię tyfusu brzusznego, przygotował pospiesznie zastępczą
kadrę administracyjną, zgromadził wokół siebie skromną liczbę personelu pielęgniarskiego. Dzięki pracy tych ludzi uratował szpital przed
załamaniem się jego bytu. Dzięki ofiarnej pracy nad placówką, uczynił z niej w krótkim czasie wzorcowy szpital. Uchodził on za jeden z
najlepszych w Polsce, zaczęła interesować się nim cała Europa. Wzorowo było prowadzone leczenie zajęciowe, nienaganna była organizacja
szpitala zarówno pod względem administracyjnym, jak i opieki lekarsko-pielęgniarskiej.
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Z biegiem czasu dr Kryzan niezwykle sumiennie zajął się doszkalaniem personelu średniego, poszerzył jego szeregi i pozyskał lekarzy.
Kształcenie kadr średniego personelu było ważne i konieczne z uwagi na zmianę ról i zadań tego personelu, jakie mu przypadły w
związku z pojawieniem się szeregu nowych metod leczniczych w psychiatrii i zasadniczą zmianą charakteru szpitali psychiatrycznych.
Instytucje dotąd typu opiekuńczego stały się przecież w pełnym tego słowa znaczeniu szpitalami. Skierowano znaczną ilość osób na
państwowe kursy pielęgniarskie do Poznania i Torunia. Absolwenci tych kursów byli w zasadzie pierwszymi fachowymi pracownikami z
grupy średniego personelu, jaki zaczął się odtąd tworzyć i wzrastać w szpitalu.
Dr Kryzan pilnie śledząc postępy w nauce i lecznictwie psychiatrycznym utrzymywał kontakty z przodującymi klinikami i ośrodkami
lecznictwa psychiatrycznego krajowymi i zagranicznymi, co ułatwiała mu rozległa wiedza humanistyczna i znajomość wielu języków, w tym
wszystkich języków słowiańskich. Swych lekarzy posyłał do klinik uniwersyteckich celem zapoznania się z nowymi metodami leczenia, a
także przyjmował na praktyki lekarskie w Kocborowie studentów, szczególnie z krajów słowiańskich.
Szpital stał się samowystarczalną placówką posiadającą najbogatszą wówczas w kraju szpitalną bibliotekę ksiąg lekarskich,
najzasobniejszą aptekę, personel o wysokich kwalifikacjach. Był placówką zaopatrzoną we wszelkie ówcześnie znane urządzenia
diagnostyczne i lecznicze. Nie było takiej metody leczenia, której by nie zastosowano w szpitalu, często po raz pierwszy w kraju.
Doceniając aktywną działalność szpitala, stosowane metody leczenia i terapii - na terenie tejże placówki zorganizowano w 1927r.
Krajowy Zjazd Psychiatrów Polskich.
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Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. mimo grożącego mu niebezpieczeństwa i nalegań ówczesnych władz Stanisław
Kryzan nie opuścił szpitala.
Dyrektorem komisarycznym w czasie wojny był Willy Schimanski-Siemens. Wówczas to zginęło ok. 2500 pacjentów szpitala.
Mający wtedy 62 lata dr Kryzan zetknął się z prawdziwym obliczem hitlerowskich Niemiec. Został koronnym świadkiem zbrodni i
jednym z głównych oskarżycieli przeciw mordercom z doktorskimi tytułami. Niemcy mordowali bestialsko pacjentów, zwłaszcza chorych
niezdolnych do pracy, a ludzkie zwłoki wysyłali do produkcji mydła. Lekarze i pielęgniarze niemieccy zamiast leczyć, codziennie uśmiercali
dziesiątki chorych.
Władze polskie przejęły szpital dnia 06.III.1945r. Dr Kryzan odbudował zakład, wyleczył go z okupacyjnych ran. W 1945r. i początkach
1946r., poza lecznictwem psychiatrycznym w skromnym zakresie, uwarunkowanym ówczesnym ciężkim położeniem szpitala, główne wysiłki
były skierowane na opanowanie epidemii chorób zakaźnych, duru plamistego i brzusznego wśród chorych szpitala i okolicy oraz na
zapewnienie minimalnych warunków życia chorym i personelowi szpitala.
W 1946 r. po opanowaniu epidemii rozpoczęto rozwijać lecznictwo psychiatryczne. Kładziono wówczas duży nacisk na zapewnienie
szpitalowi podstawowych warunków do funkcjonowania.
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W 1947r. poza stałym rozwijaniem lecznictwa psychiatrycznego, przy wzrastającym ruchu chorych, praca kierownictwa szpitala szła w
kierunku unormowania warunków pracy i zapewnienia szpitalowi możliwości rozwoju.
Norma pracy lekarskiej i obciążenie lekarza pracą była w 1947r. sześciokrotnie wyższa niż przed wojną. W 1947r. opracowano nowy
statut szpitala. Na podstawie statutu zredagowano regulamin przyjęcia i wypisania chorych ze szpitala oraz ogólny regulamin pracy
pielęgniarskiej. Od 01.VII.1946r. wprowadzono 8 godzinny dzień pracy dla personelu pomocniczo-lekarskiego, pracowano na 3 zmiany. Z
powodu znacznego wzrostu liczby chorych do pracy w szpitalu zaangażowano sanitariuszy i sanitariuszki.
W 1947 zorganizowano w Szpitalu kurs szkoleniowy dla pielęgniarskiego personelu psychiatrycznego (pomocy finansowej szpitalowi
udzieliło Ministerstwo Zdrowia). Kurs trwał pół roku (18 godzin w tygodniu po służbie).
W 1947r. dr Kryzan przekazał ciężar dalszej odbudowy szpitala swojemu następcy dr. Zdzisławowi Jaroszewskiemu, a sam podjął pracę
ordynatora oddziału. Do 85 roku życia pracował w szpitalu, w 1962r. przeszedł na emeryturę.
W uznaniu pracy i zasług Krajowy Zjazd Psychiatrów za działalność na polu kształcenia kadr psychiatrycznych przyznał dr Kryzanowi
jugosławiański Krzyż Oficerski Orderu Świętego Sawy. Za wybitną pracę społeczną otrzymał także order papieski Pro Ecclesia et Pontifice.
Dnia 27.XI.1969r. zmarł nestor psychiatrii polskiej, ostatni z żyjących członek i założyciel Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
emerytowany dyrektor szpitala dr medycyny Stanisław Wojciech Kryzan. Przeżył 92 lata. Pogrzeb odbył się dnia 01.XII.1969r. na cmentarzu
szpitalnym w obecności przedstawicieli władz administracyjnych, delegacji szpitali psychiatrycznych, psychiatrów i pracowników szpitala.
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W półtora roku po śmieci dr Kryzana, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej nadało Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych imię Stanisława Kryzana.
W szpitalnej Izbie przyjęć akt ten uwieńczono wmurowaniem tablicy pamiątkowej poświeconej jego pamięci.
W 1948 r. szkolenie personelu nowoprzyjętego uległo reorganizacji. Zamiast dotychczasowego kursu na jednym stopniu wprowadzono
obowiązek uczestniczenia w dwu kursach: na stopniu niższym i wyższym, znacznie poszerzając ich program.
22.XII.1948r. rozpoczęto przekazywanie Gdańskiego Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych władzom
państwowym, w ramach akcji upaństwowienia szpitali psychiatrycznych.

W 1953r. na terenie szpitala utworzono Szkołę Pielęgniarstwa Neuropsychiatrycznego, a w 1961r. również Zasadniczą Szkołę
Asystentów Pielęgniarskich.
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Rys historyczny Szkoły

Korzenie szkoły sięgają czerwca 1953r., kiedy to na podstawie pisma Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej Departamentu Szkolnictwa Średnich Szkół Medycznych Nr S
VI/993/ PFu/ 53 i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wydział Zdrowia i Opieki
Społecznej

w

Gdańsku

powołał

do

życia

Państwową

Szkołę

Pielęgniarstwa

Neuropsychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim – Kocborowie.
Pierwszym dyrektorem nowo utworzonej szkoły został doktor medycyny Franciszek Berezowski. To on właśnie był inicjatorem
powstania w/w szkoły. Po raz pierwszy rok szkolny zainaugurowano 1 września 1953r.
Istotnym przypomnienia jest fakt, .iż wówczas była to druga placówka na terenie całego kraju o tego typu specjalizacji. Pierwszym była
szkoła w Krakowie – Kobierzynie, istniejąca od 1949 r. Utworzenie szkoły w Starogardzie miało przede wszystkim na celu uzupełnienie
braków kadrowych na terenie szpitala psychiatrycznego i ówczesnego Szpitala Powiatowego (do jakiego doszło w wyniku działań II wojny
światowej). Ponadto ludzi o niepełnym, nieraz bardzo fragmentarycznym przeszkoleniu zawodowym należało zastąpić kadrą o pełnych
kwalifikacjach. Istotne znaczenie miał także fakt zaistniałego postępu w lecznictwie psychiatrycznym, polegającego m.in. na wprowadzeniu
tzw. aktywnych metod leczenia.
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Równolegle lecznictwem rozwijało się pielęgniarstwo psychiatryczne i rosło zapotrzebowanie na pielęgniarki i pielęgniarzy o tej
specjalności2.
Szkoła usytuowana jest na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim.
Zajmuje cały budynek nr 2 i częściowo drugi budynek – nr 3. Budynki mają po dwie kondygnacje, budowane były w latach 1895 – 1898
(typ budowli pawilonowej).
W pawilonie nr 2 oprócz sal wykładowych, sal ćwiczeń była biblioteka szkolna wyposażona w książki o tematyce medycznej oraz Klub
„Satyromycyna”.
Młodzież spoza terenu miała możliwość zamieszkania w Domu Słuchacza, który mieścił się w pawilonie nr 3 – w 15 pokojach było 100
miejsc. W każdym pokoju zainstalowany był głośnik, w świetlicy – telewizor i radioodbiornik. Posiłki dla młodzieży pobierane były z kuchni
centralnej miejscowego szpitala.
Szkoła stwarzała również możliwość uzyskania stypendium3.
Nauka w szkole trwała dwa lata, przyjmowana była młodzież po ukończeniu 16 roku życia i ukończonej szkoły podstawowej. Czas
nauki podzielony był na 3 okresy teoretyczne i 3 praktyki. Warunkiem przyjęcia było zdanie egzaminu z języka polskiego, matematyki i
biologii. Wymagany był dobry stan zdrowia.

Kronika Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Psychiatrycznego Starogardzie Gdańskim, tom II, archiwum Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty.
3
Tamże
2
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Od 1956 r. do szkoły przyjmowane były dziewczęta, które ukończyły, co najmniej dwie klasy liceum ogólnokształcącego.

Od 1957 r. szkoła jako pierwsza w kraju stała się koedukacyjną, na decyzję tę
wpłynęła potrzeba zatrudnienia w szpitalnictwie psychiatrycznym – mężczyzn –
pielęgniarzy. Jednak do szkoły zgłosiło się tylko 4 mężczyzn, z czego 3 zrezygnowało
w trakcie nauki.

Od 1959 r. został wydłużony czas nauki w szkole do 2,5 lat.
Absolwenci - rok 1957.
Momentem przełomowym w przyjmowaniu kandydatów do szkoły był rok 1966. Od tego czasu przyjmowani byli kandydaci tylko ze
świadectwem stwierdzającym ukończenie LO. Zwiększenie wymagań w zakresie wykształcenia ogólnego było powodem zmiany nazwy
szkoły. I tak od 1966 r. nosiła ona nazwę – Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, natomiast w roku 1971 zmieniła
nazwę na Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Podstawę prawną stanowiło zarządzenie MZiOS
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym MZiOS z dn. 22.11.1971r. Przyjmowani byli słuchacze w wieku od 18 do 35 roku życia4.
4

Tamże
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Podczas pierwszych 20 lat działalności szkoły było 3 dyrektorów.
Pierwszym dyrektorem był lekarz medycyny Franciszek Berezowski. Był on również inicjatorem powstania tej szkoły. Stanowisko
dyrektora piastował od. 01. IX. 1953 r.– 1955.
Następnym dyrektorem została pielęgniarka dyplomowana Jadwiga Gregor, pełniąca tę funkcję w latach 1955 – 1962.
Trzecim z kolei dyrektorem została również pielęgniarka dyplomowana – Maria Szczurowska, która kierowała szkołą do 1977r.

W latach 60 –tych i 70-tych etatowymi nauczycielami zawodu byli absolwenci tej szkoły, którzy ukończyli lub byli w trakcie
kontynuowania nauki w Studium Nauczycielskim Średnich Szkól Medycznych5

Rekrutacja uczniów w okresie ponad 50-letniego istnienia szkoły przebiegała różnie. W latach 1953 – 1973 przyjmowane były
kandydatki z całego kraju, a w szczególności z tych województw, gdzie nie było szkół tego typu.
Największą ilość stanowiła młodzież z województwa gdańskiego, lubelskiego i warszawskiego. Zauważalny był większy nabór z
województw bardziej odległych aniżeli z sąsiadujących.

5

Tamże
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Tabela nr 1 przedstawia dane dotyczące rekrutacji z poszczególnych województw całej Polski w latach 1957 – 19716:

l. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

województwo
gdańskie
lubelskie
warszawskie
białostockie
kieleckie
bydgoskie
olsztyńskie
łódzkie
poznańskie
koszalińskie
rzeszowskie
wrocławskie
krakowskie
katowickie
szczecińskie
zielonogórskie
opolskie

liczba
186
143
130
121
72
68
61
54
39
32
31
28
22
19
19
18
6

W latach 1957 – 1971 przyjęto ogółem 185 mężczyzn, z czego ukończyło szkołę 64. Lepiej przedstawiała się sytuacja, jeśli chodzi o
dziewczęta, gdyż naukę w tym czasie rozpoczęło 865, ukończyło zaś 463.

6

i. Krzykowska: Monografi MSZ w Starogardzie Gd. Lata 1953 - 73.
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Analiza takiej sytuacji pozwala stwierdzić, że ok. 28% rezygnowała z dalszej
nauki, natomiast 22% nie ukończyło szkoły ze względu na złe wyniki w
nauce.

Najczęstszymi przyczynami były:

- ponowne staranie się o przyjęcie na studia,
- uświadomienie sobie, ze zawód ten jest nieodpowiedni (ciężka praca, niskie
płace),
- trudne warunki materialne,
- niemożność przystosowania się do warunków regulaminowych (szczególnie
mężczyzn).
Przyczyny odsiewu to: niezdanie egzaminu komisyjnego, trudności w przystosowaniu się do pracy z ludźmi chorymi.
Od roku 1973 decyzją Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Gdańsku przyjmowani byli przede wszystkim
kandydaci z woj. gdańskiego, w dalszej kolejności z województw: koszalińskiego, olsztyńskiego i bydgoskiego. Decyzja taka podyktowana
była tym, że słuchacze kończąc szkołę i uzyskując dyplom najczęściej udawali się do miejsc swego stałego zamieszkania. Na terenie
województwa gdańskiego pozostawała niewielka liczba absolwentów.
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Informacja o rekrutacji docierała do kandydatów następująco. W maju i czerwcu wysyłano plakaty do placówek służby zdrowia i na
dworce kolejowe. Plakaty podawały dokładny adres szkoły, warunki przyjęcia, czas trwania nauki, informacje o możliwości otrzymania
stypendium, zamieszkania w internacie, podjęcia pracy po skończonej nauce i dalszego kształcenia się. Korzystano również z usług Komitetu
ds. Radia i Telewizji w W-wie – biuro reklam, prasy lokalnej – „Głos Wybrzeża” oraz ogólnokrajowej jak „Służba Zdrowia”.
Podstawowym założeniem ówczesnej szkoły było przygotowanie słuchaczy do zawodu pielęgniarki/ -arza psychiatrycznej/ -nego.
Absolwenci byli także przygotowani do pracy we wszystkich placówkach służby zdrowia, posiadali umiejętności z zakresu pielęgnacji i
profilaktyki, byli przygotowani do udziału w życiu społecznym i zawodowym. Ważną rolę w wychowaniu w tym zakresie odgrywały
organizacje młodzieżowe. Praca ich opierała się na potrzebach i zainteresowaniach młodzieży. Na terenie ówczesnego studium działały:
•

Koło ZMS, do 1956 r. Koło ZMP;

•

Koło PCK;

•

Rada Domu Słuchacza;

•

Koła zainteresowań:
a/ kółko pielęgniarskie,
b/ kółko plastyczne,
c/ kółko teatralne.
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Studium chętnie uczestniczyło w pracach społecznych na rzecz najbliższego środowiska.
Pod opieką szkoły znajdował się np. park im. V Zjazdu PZPR, gdzie młodzież systematycznie
przeprowadzała prace porządkowe. Pod patronatem Koła ZMS uczestniczyła ona także w czynach
społecznych na rzecz miasta. Ponadto corocznie brano udział w wykopkach ziemniaków w
gospodarstwie rolnym przy Państwowym Szpitalu Psychiatrycznym. Opiekowano się także
mogiłami poległych żołnierzy radzieckich, które znajdują się obecnie w obrębie parku należącego
do miejscowego szpitala psychiatrycznego. Dużo swojego wolnego czasu młodzież poświęciła na prace porządkowe w nowo wybudowanym
wówczas Szpitalu Powiatowym. Miała swój udział w urządzaniu sal chorych, gabinetów specjalistycznych. Uczestniczyła również w
przewożeniu pacjentów z budynku starego szpitala (obecnie DPS im „św. Elżbiety” w Starogardzie Gd.)
W roku szkolnym 1977/78 szkołą kierowała mgr pedagogiki opiekuńczej Stella Góźdź, po niej zaś pan Andrzej Kowalik (1.IX.1978 –
31.VIII.1981r.).
Kolejnym dyrektorem była mgr pedagogiki Zofia Brdak (1.IX.1981 – 31.VIII.1990r.). W tym czasie, tj. z dniem1.IX.1983r. decyzją
Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 16.V.1983r. Nr KZ 013/10/83 otwarte zostało Liceum Medyczne – Wydział Pielęgniarstwa. Szkoła
ta funkcjonowała przy współpracy dwóch szkół tj.:
- na bazie Zespołu Szkół Ogólnokształcących realizowano przedmioty ogólnokształcące,
- w MSZ Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego - program nauczania przedmiotów zawodowych.
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Uczniowie rekrutowali się spośród absolwentów szkół podstawowych miasta i okolic. Młodzież dojeżdżająca zamieszkiwała w
miejscowych internatach szkół średnich. Nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących pozyskano drogą przeniesienia ze szkół
podstawowych, a w dwóch przypadkach z liceum ogólnokształcącego. Wysiłki organizatorskie w pierwszym roku pracy skupiły się głównie
na urządzeniu i wyposażeniu w pomoce dydaktyczne gabinetów do przedmiotów ogólnokształcących. Zaczęto również wzbogacać
księgozbiór, poza tematyką medyczną, w lektury programowe oraz beletrystykę.

Od 05.IX.1983r. na bazie studium zaczęło funkcjonować Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących. Szkoła kształciła w
specjalności „pielęgniarka” na podbudowie średniej szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej.
Dnia 13.IX.1984r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Medycznych w
Starogardzie Gdańskim. W skład tego zespołu weszły:
1. Medyczne Studium Zawodowe - Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego /do 1990 roku/;
2. Liceum Medyczne – Wydział Pielęgniarstwa /do 1997 roku/;
3. Policealne Studium Zawodowe Pielęgniarstwa dla Pracujących /do 1985 roku/.
Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego szkoliło słuchaczy do 1990r. tj. do momentu istnienia zawodu
pielęgniarka psychiatryczna.
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Tabela Nr 2 zawiera stan liczbowy absolwentów kończących tę szkołę w poszczególnych latach:
Rok
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

ogółem
53
46
53
39
56
35
34
25
18
57
34
30
22
31
22

Rozpoczęło
kobiet
mężczyzn
48
5
37
9
46
7
34
5
44
12
31
4
28
6
17
8
14
4
46
11
22
12
21
9
11
11
16
15
17
5

Rok
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

ogółem
48
32
40
21
31
26
22
13
12
32
16
16
8
9
11

Ukończyło
kobiet
mężczyzn
44
4
28
4
35
5
20
1
25
6
23
3
20
2
12
1
10
2
27
5
13
3
15
1
6
2
8
1
10
1

W latach 1988 – 1989 brak było naboru do szkoły.
Tabela Nr 3 prezentuje dane dotyczące ilości osób rozpoczynających i kończących Liceum Medyczne w kolejnych latach nauki:
Rok
1983
1984
1985

ogółem
66
59
62

Rozpoczęło
dziewcząt chłopców
66
59
62
-

Rok
1988
1989
1990

ogółem
57
49
52

Ukończyło
dziewcząt chłopców
57
49
52
-
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1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

64
62
60
86
94
50
28

64
62
57
81
87
49
27

3
5
7
1
1

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

52
46
46
58
72
45
21

52
46
43
54
70
44
21

3
4
2
1
-

Tabela Nr 4 przedstawia dane odnośnie Policealnego Studium Zawodowego dla Pracujących, które to funkcjonowało 3 lata:
Rozpoczęło

Rok

Ukończyło

Rok

ogółem

kobiet

mężczyzn

ogółem

1983

24

22

2

1985

18

17

1

1984

26

21

5

1986

13

11

2

1985

22

17

5

1987

12

10

2

kobiet

mężczyzn

Absolwenci szkoły pracują w różnych szpitalach, w szkołach, na uczelniach, pełnią różnorodne funkcje i piastują różne stanowiska.
Absolwenci LM i PSZ dla Pracujących podejmowali pracę w ZOZ-ie i miejscowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, natomiast
absolwenci MSZ Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego pracują na terenie całego kraju i poza jego granicami.
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W latach 1983 – 1988 rozpoczęto działania zmierzające w kierunku pozyskania funduszy na wykonanie sztandaru szkolnego. Do
zbiórki tej włączyła się cała młodzież szkoły, ze wszystkich kierunków kształcenia i Komitet Rodzicielski. Wydatnej pomocy finansowej
udzieliły Starogardzie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”.
Równocześnie z gromadzeniem środków pieniężnych rozpoczęto działania wychowawcze (wieloletnie) zmierzające do zapoznania z
ceremoniałem, znaczeniem i symboliką godła państwowego, flagi i przyszłego sztandaru.

Pod koniec lat 80-tych pojawiły się trudności w kształceniu praktycznym kandydatek na pielęgniarki na poziomie licealnym, w którym
kontakt ucznia z pacjentem determinuje wymóg ukończenia 18 roku życia. Ponadto brak świadomego wyboru zawodu w wieku 15 lat, brak
dojrzałości do pracy z człowiekiem chorym (wskazywały na to badania ogólnopolskie) przeważyły i zapadły odgórne decyzje o odstąpieniu
od tego poziomu kształcenia. Decyzja ta była zgodna ze stanowiskiem WHO, zawartym w Deklaracji Wiedeńskiej z 1989r.
W 1991r. zrezygnowano z edukacji kandydatek do zawodu w liceach medycznych na terenie całego kraju. W naszej szkole ostatni nabór
był w 1992r, w wyniku, czego ostatni absolwenci ukończyli szkołę w 1997r. (21 osób).

W roku szkolnym 1989 / 1990 grono pedagogiczne i młodzież rozpoczęły przygotowania do uroczystości nadania sztandaru szkole.
Od 01.IX.1990r. , po rezygnacji pani Zofii Brdak z dalszego kierowania szkołą, dyrektorem placówki została mgr pielęgniarstwa Irena
Krzykowska.
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Uroczystość szkolna związana z nadaniem szkole sztandaru odbyła się
10.XI.1990r., podczas której to szkoła otrzymała orzeczenie o prawie używania sztandaru
szkolnego. Dzień 10 listopada 1990 roku zapisał się w pamięci całej ówczesnej
społeczności szkolnej. Tego dnia wręczono Zespołowi Szkół Medycznych w
Starogardzie Gd. Sztandar. Naszą radością chcieliśmy się podzielić z innymi. Swoją
obecnością zaszczycili uroczystość liczni goście. Zaproszono m.in. : kuratora Oświaty i
wychowania w Gdańsku mgr. D. Kledzik, dziekana Dziekanatu Starogardzkiego,
proboszcza NSPJ – ks. R. Lendzińskiego, proboszcza parafii św. Wojciecha, wizytatora średnich szkół medycznych w Gdańsku - mgr M.
Matuszczak,, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania pana mgr J. Jakubowskiego, przewodniczącą Rady Miasta mgr G.
Hoppe, dyrektora ZOZ-u lek. med. J. Pancerza, dyrektora Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.
lek. med. P. Lebiedzińską, Prezydenta Miasta inż. P.Głucha, naczelną pielęgniarkę ZOZ-u panią T. Maliszewską, naczelnego pielęgniarza
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – pana J. Busztę, panią Danutę Trzeciak, która wyhaftowała nasz sztandar,
dyrektora Liceum Medycznego w Kościerzynie – mgr Z. Sekułę, dyrektora Liceum Medycznego w Tczewie – mgr E. Kowalkiewicz-Husein
oraz fundatorów: przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego – pana R. Zielke, dyrektora Starogardzkich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”
w Starogardzie Gd., przedstawicielkę absolwentów MSZ Wydziału Pielęgniarstwa Psychiatrycznego p. Z. Różycką.
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Wkrótce potem rozpoczęto działania w kierunku wyboru patrona szkoły. Ze względu na specyfikę i zadania, jakie spełniają absolwenci
w życiu społeczeństwa Rada Pedagogiczna, młodzież i Komitet Rodzicielski zaakceptowali propozycję nadania szkole imienia „Matki Teresy
z Kalkuty”. Dla pracujących w tej szkole i uczących się – Matka Teresa jest wzorem człowieka, który całkowicie poświęcił się dla ludzi
cierpiących, głodujących i samotnych. Upomniała się przed światem o najbiedniejszych z biednych. Była głosem tych, którzy z powodu
swojej nędzy, cierpienia i rozpaczy nie mogli lub nie potrafili dopominać się o swoje prawa.
18.VI.1991r. odbyła się uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkół Medycznych – „Matki Teresy z Kalkuty”. Tablica pamiątkowa z
wizerunkiem patronki wzbogacona jest o słowa wypowiedziane przez nią samą, a brzmią one:
„Tak łatwo kochać ludzi, którzy są daleko od nas,
o wiele trudniej jest kochać tych, których mamy blisko”.
Z dniem 31.XII.1992r. na emeryturę odeszła dyrektor Irena Krzykowska, a obowiązki od 01.I.1993r. przejęła mgr pielęgniarstwa
Izabela Kamińska – Jagielska.
W tym czasie w szkole istniało 11 oddziałów Liceum Medycznego (Klasa I – 1; Klasa II – 2; Klasa III – 3; Klasa IV – 3; Klasa V – 2).

Zatrudniona kadra podjęła liczne doskonalenia zawodowe. Kończone studia przedmiotowo-metodyczne w Centrum Edukacji Medycznej
w W-wie przygotowały nauczycieli zawodu do nowych treści wdrażanych w ramach prowadzonych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi WHO.
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) traktowała już pielęgnowanie jako sztukę daleką od dotychczasowych, pojedynczych
interwencji w chorobie. Pielęgnowanie określono jako długotrwały proces mający zapobiec patologii. Najważniejszym więc celem działania
służby zdrowia stała się promocja zdrowia, która miała służyć człowiekowi przede wszystkim w zdrowiu, a w następnej kolejności w
chorobie. Realizacja takich zadań wymagała innego rozumienia roli zawodowej pełnionej przez pielęgniarki, a wiec zmiany systemu
kształcenia i wydłużenia czasu kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym do 5 semestrów.
W wyniku rozeznania ówczesnych potrzeb najbliższego środowiska podjęto starania o reaktywowanie zaniechanego kształcenia w
szkole policealnej.
W związku z tym, iż lokalną potrzebą było przygotowanie kadry pielęgniarskiej także dla szpitala psychiatrycznego – nauczyciele
szkoły przygotowali sprofilowane treści kształcenia i częściowo plan nauczania w kierunku opieki psychiatrycznej.
Innowacja programowa sprofilowana w kierunku opieki psychiatrycznej otrzymała zgodę Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej na
jej wdrożenie (pismo SP/K -601 – 1/94).
I tak od 01.IX.1994 r. powołano dwa kierunki kształcenia:
1. Medyczne Studium Zawodowe – Wydział Terapii Zajęciowej w zawodzie terapeuta zajęciowy, gdzie czas kształcenia trwa 2 lata
(cztery semestry);
2. Medyczne Studium Zawodowe – Wydział Pielęgniarstwa. Absolwenci uzyskiwali tytuł pielęgniarki/ pielęgniarza. Nauka trwała
2,5 roku (5 semestrów).
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami (pismo z dn. 14.XII.1994r.) biuro Naczelnej Pielęgniarki Kraju przekazało prowadzenie
innowacji Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie.
Z końcem I semestru roku szkolnego 1996 / 1997 zakończono innowację programową. CEM oceniło pozytywnie działania szkoły, które
określono jako przykład nowatorskich poczynań. Innowacja ta prowadzona była do 2003r.
Dążąc do bardzo dobrego przygotowania słuchaczy do roli pielęgniarki/pielęgniarza, szkoła dużą wagę przywiązywała do kształcenia
praktycznego. Głównym celem zajęć praktycznych było poznanie specyfiki pracy pielęgniarki w szpitalu i podstawowej opiece zdrowotnej.
W czasie zajęć kładziono duży nacisk na kształtowanie umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów podopiecznego, planowania opieki
pielęgniarskiej poprzez dobór metod i technik odpowiednich do stanu pacjenta i sytuacji, a następnie realizowania i oceny tej opieki.
Wysoki poziom kształcenia praktycznego zapewniało między innymi organizowanie przez wiele lat zajęć praktycznych w jednej z
najlepiej wyposażonych placówek w Polsce, a mianowicie w oddziale intensywnej terapii w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w
Gdyni-Redłowie. Słuchacze mogli zapoznać się z działaniami leczniczymi w stanach zagrożenia życia pacjentów wymagających terapii
hiperbarycznej. Młodzież miała możliwość zobaczyć pracę według najwyższych standardów oraz poznać obsługę najnowocześniejszego
sprzętu medycznego.
Kształcenie praktyczne odbywało się ponadto w takich placówkach jak:
❖ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
❖ (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Poradnia Zdrowia Psychicznego, oddziały psychiatryczne)
❖ Szpital Św. Jana w Starogardzie Gdańskim ( oddział wewnętrzny, oddział chirurgiczny, oddział dziecięcy, oddział kardiologiczny,
oddział położniczo-noworodkowy, blok operacyjny, poradnia chirurgiczna, izba przyjęć)
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❖ Przychodnia lekarska ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim (poradnia dziecięca, pielęgniarstwo środowiskowe, szkoły podstawowe i
ponadpodstawowe)
❖ Przychodnie przemysłowe: „Centra”, „Famos”, „Polfa”, „Polmos”
❖ Przedszkola miejskie

W roku 2000 nastąpiła kolejna reforma w kształceniu pielęgniarek. W związku z dostosowywaniem szkolnictwa medycznego do
standardów Unii Europejskiej rozpoczęto kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim w 3-letnich wyższych szkołach zawodowych.
Kształcenie pielęgniarek w Polsce przejęły w większości Akademie Medyczne. W związku z tym ostatni nabór do naszej szkoły dokonano w
roku szkolnym 2000/2001.

Patrząc z perspektywy ponad 50-letniej działalności szkoły, można stwierdzić, że kształciła ona w głównej mierze kadrę pielęgniarską.
Niemniej jednak wprowadzenie w 1994 roku nowego kierunku kształcenia, jakim była terapia zajęciowa, z biegiem czasu zapoczątkowało
otwieranie, nowych wydziałów.

Placówka nasza jest szkołą otwartą na potrzeby środowiska, jest szkołą promująca zdrowie. Organizuje różnego rodzaju happeningi,
akcje prozdrowotne, charytatywne, przez co przygotowuje ludzi otwartych do działania na rzecz drugiego człowieka.
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Posiadamy pracownię komputerową z dostępem do Internetu, własną siłownię, gdyż jak wiadomo „w
zdrowym ciele zdrowy duch”. Biblioteka szkolna systematycznie wzbogaca się w nowości medyczne
stosownie do zmieniających się kierunków kształcenia.
Na terenie szkoły twórczo działa Samorząd Szkolny, Koło PCK. Nasza szkoła dała także podwaliny do
utworzonego w czerwcu 2004 roku - Starogardzkiego Centrum Wolontariatu. Słuchacze do tej pory
bezinteresownie pomagają wielu swoim podopiecznym.

Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów szkoła stara się być placówką twórczą, dobrze
przygotowującą swoich absolwentów do pracy. Stara się iść z duchem czasu, wyprzedzać potrzeby rynku pracy, zarówno krajowego jak i
zagranicznego. Dlatego:
•

w 2002 r. otwarto Wydział Opiekun w domu pomocy społecznej;

•

w 2003 r. Wydział Opiekunka środowiskowa;

•

w 2005 r. Wydział Asystent osoby niepełnosprawnej.
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Ponadto cały czas kształcimy słuchaczy Wydziału Terapii Zajęciowej. W czerwcu 2006r. minie X rocznica opuszczenia murów naszej
szkoły przez pierwszych absolwentów tego kierunku. W ciągu tych 10 lat tytuł terapeuty zajęciowego w naszej szkole otrzymało 244
osoby.

Wiedzę i umiejętności dotyczące zawodu terapeuty zajęciowego przyszli adepci zdobywali i nadal zdobywają w czasie zajęć
teoretycznych, w pracowniach terapii w szkole oraz na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.
Szkolenie praktyczne odbywa się w różnego rodzaju placówkach służby zdrowia oraz placówkach pomocy społecznej. Celem tego
szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy terapeuty zajęciowego oraz umożliwienie im opanowania umiejętności niezbędnych
w przyszłej pracy zawodowej. W związku z powyższym szkoła podjęła współpracę z wieloma placówkami i to nie tylko z tymi
funkcjonującymi na terenie Starogardu Gdańskiego, ale i poza nim. Na przestrzeni lat rodzaj i dobór placówek szkoleniowych ulegał
zmianom. Przyczyn tego było wiele. Między innymi związane to było:
-ze zmianami organizacyjnymi w placówkach,
-z koniecznością obniżenia kosztów związanych z dojazdami słuchaczy na zajęcia praktyczne,
-z rosnącymi oczekiwaniami szkoły w odniesieniu do standardów jakim powinna odpowiadać placówka, w której kształci się przyszłych
pracowników.
Poniżej zamieszczono wykaz placówek z którymi szkoła przez wiele lat współpracowała lub nadal współpracuje w celu kształcenia
przyszłych terapeutów zajęciowych Są to:
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❖ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, oddział leczenia
nerwic, oddziały psychiatryczne, oddział odwykowy)
❖ Szpital Św. Jana w Starogardzie Gdańskim ( oddział wewnętrzny, oddział chirurgiczny, oddział ortopedyczny, oddział dziecięcy, oddział
neurologiczny, oddział kardiologiczny)
❖ Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
❖ Dom Pomocy Społecznej im. Św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim
❖ Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Starogardzie Gdańskim
❖ Dom Pomocy Społecznej „La Guardia” w Starogardzie Gdańskim
❖ Dom Pomocy Społecznej „Stokrotka” w Starogardzie Gdańskim
❖ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kazimierza Kirejczyka w Starogardzie Gdańskim
❖ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji
❖ Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Zespole Caritas w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim
❖ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tczewie
❖ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ( Ośrodek Adaptacyjny, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom
Dziennego Pobytu )
❖ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
❖ Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku ( oddział rehabilitacji w neurologii )
❖ Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim
❖ Niepubliczny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów z Uzależnienia w Starogardzie Gdańskim
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Ponadto część słuchaczy odbywała praktykę na turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Domy Pomocy Społecznej i
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórczu.
W wyniku realizacji praktycznej nauki zawodu słuchacze uczą się planować, a następnie wdrażać do działania różne formy terapii i
rekreacji pomocne w przywracaniu maksymalnej samodzielności osobom niepełnosprawnym. Ważnym zadaniem jest motywowanie i
mobilizowanie pacjentów do udziału w terapii, zarówno indywidualnej jak i grupowej oraz budowanie wiary w własne możliwości. Szkoła
przygotowuje słuchaczy wszechstronnie, a więc do pracy z podopiecznymi w każdym wieku, z schorzeniami przewlekłymi bądź różnymi
rodzajami niepełnosprawności, chorymi przebywającymi zarówno w placówkach leczniczych jak i opiekuńczych. Wymaga to od terapeutów
umiejętności współdziałania z specjalistami różnych dyscyplin.

Z dniem 01.IX. 2005 r. szkoła nosi nazwę Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty.
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PODCZAS PONAD 50-LETNIEGO ISTNIENIA SZKOŁY PLACÓWKĄ KIEROWALI NASTĘPUJĄCY DYREKTORZY;
I dyrektor
II dyrektor
III dyrektor

lek. med. – Franciszek Berezowski
1.09.1953 – 30.IV. 1955

IV dyrektor

mgr pedagogiki opiekuńczej – Góźdź Stella
01.09.1977 – 31.VIII.1978

piel. dypl.– Jadwiga Gregor
01.V.1955 – 31.08.1962

V dyrektor

mgr Kowalik Andrzej
01. IX. 1978 – 31. VIII. 1981

piel. dypl, mgr pedagogiki– Maria Szczurowska
01.IX.1962 –31.08. 1977

VI dyrektor

mgr pedagogiki szkolnej Zofia Brdak
01. IX.1981- 31. VIII. 1990
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VII dyrektor

mgr pielęgniarstwa Irena Krzykowska
01. IX.1990 – 31. XII.1992

VIII dyrektor

mgr pielęgniarstwa Izabela Kamińska-Jagielska
01.I.1993 – do chwili obecnej
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Patronka Szkoły - postać, która wzbudza szacunek

18 czerwca 1991r. odbyła się uroczystość nadania /wówczas jeszcze Zespołowi Szkól Medycznych w
Starogardzie Gdańskim/ imienia Matki Teresy z Kalkuty.

Matka Teresa z Kalkuty – urodziła się jako Gonxha (Agnieszka) Bojaxhiu 27 sierpnia 1910r. w Skopje, należącym wówczas do
Albanii (obecnie Macedonii). Pochodziła z wieśniaczej rodziny, o góralskich tradycjach. Początkowo rodzinie powodziło się bardzo dobrze.
Ojciec był właścicielem firmy budowlanej. Niestety zmarł w 42 roku życia i wtedy rodzina doświadczyła biedy.

Agnieszka mając zaledwie 12 lat wiedziała, że zostanie zakonnicą. W 17 roku życia opuściła rodzinne miasto, udała się do Dublina,
gdzie wstąpiła do misyjnego, irlandzkiego zgromadzenia sióstr Loretanek. Zainteresowała się misjami pod wpływem listów jezuitów
pracujących w Bengalu, zapragnęła wyjechać do Indii. Wiedziała, że będzie to możliwe dzięki Loretankom, które miały tam swoje placówki
misyjne.

34

„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

Wstępując do zgromadzenia przyjęła imię Teresa, na cześć małej Teresy z Lisieux, patronki misji. Po krótkiej formacji zakonnej
wysłano ja na placówkę do stolicy Bengalu – Kalkuty. Z tym miastem na zawsze związały się jej losy.
Przez blisko 20 lat (1929 – 1948) uczyła geografii i historii w dzielnicy Kalkuty, zwanej Entally, w ekskluzywnej szkole dla dziewcząt z
zamożnych rodzin. Z czasem została dyrektorką szkoły. Wydawało się jej, że życie nabrało już swojego biegu i znalazło już swój kierunek.
Była zakonnica i pedagogiem. Nie było w niej nic nadzwyczajnego, Loretanki opowiadały, że czasem wydawała im się tylko nadwrażliwa..
10 września 1946 r. /Dzień Natchnienia/ wybrała się na swoje rekolekcje. Jechała pociągiem do Dardzilling. Jak wspominała,
doświadczyła podczas tej drogi łaski spotkania z Jezusem. Usłyszała: „Idź, żyj wśród ubogich, a Ja będę z Tobą”. To doświadczenie było dla
niej zbyt jednoznaczne, żeby miała jeszcze oczekiwać nowych. Wiedziała, że nie może zostać „po staremu”, bo – jak mówiła „człowiek wie
kiedy Chrystus go wybiera, może tylko nie potrafi tego wyrazić, ale wie”. Tak siostra Teresa odkryła swoje nowe powołanie, „powołanie w
powołaniu”. Wiedziała, ze ma nadal zostać siostrą zakonną (czego nigdy nie chciała porzucić!), ale musi zmienić dotychczasowy sposób
bycia siostrą, formę służby.

To wezwanie wymagało opuszczenia zgromadzenia Loretanek i założenia nowego. Nie był to proces łatwy. Zarówno porzucenie
poprzedniego, jak i założenie nowego zgromadzenia wymagało zgody Rzymu. Na szczęście arcybiskup Terier posiadał dar szukania Bożych
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impulsów i natchnień oraz umiejętność ich odkrywania. Uwierzył Teresie i ją poparł, w wyniku czego 16 sierpnia 1948 r. siostra Teresa
uzyskała zgodę papieża Piusa XII na przerwanie życia klasztornego i zdjęcie habitu Loretanek.
Nie marnowała czasu. Odbyła krótki kurs pielęgniarski w Patnie, by w grudniu tego samego roku
powrócić do Kalkuty. Zaczęła nosić białe sari, z szorstkiego materiału, z niebieskim oblamowaniem, z
małym krzyżykiem zawieszonym na lewym ramieniu. Chociaż w naszej kulturze wygląda ono bardzo
gustownie, to w warunkach indyjskich jest po prostu strojem najuboższych.
W Kalkucie zamieszkała w wynajętym pokoiku w slumsach, za pięć rupii miesięcznie (słowem
za „żadne pieniądze”), w dzielnicy Motijihil, znajdującej się tuż za murami jej dawnej szkoły. Już
następnego dnia zaczęła odwiedzać biedaków, zamiataczy ulic, chorych, a dzieci uczyła alfabetu. Była
sama, bez sióstr i bez grosza. Wędrowała od slumsów do slumsów. Wracała wycieńczona i nie bardzo
wiedziała jak i z czego przeżyje następny dzień.
W sześć miesięcy później przyłączyło się do niej pięć sióstr, a następne – bez cudów- przychodziły powoli. W roku 1950 założyły
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Za podstawową zasadę życia siostry przyjęły bezwzględne ubóstwo i służbę najbiedniejszym z
biednych. Chciały być ubogie, by rozumieć i być blisko ubogich. Zrezygnowały z dywanów, krzeseł, klęczników, sprężyn (śpią na matach), z
ławek, pralek, automatów, ciepłej wody, klimatyzacji … itd. Pewnie łatwiej byłoby wyliczyć to, co posiadają. Każda z nich wyrzeka się
prawa do prywatnego życia, nawet listów i odwiedzin rodziny. Mogą posiadać tylko dwa Sari, parę sandałów i modlitewnik. Placówkę
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adaptują dla siebie poprzez usuwanie tego, co im niepotrzebne. Tłumaczą, że nie widzą w tych niemych sprzętach nic złego, ale …
zdecydowały się żyć bez nich.
W Kalkucie Misjonarki Miłości wraz z Matką Teresą miały zawsze wiele pracy. Nazwano ją matką,
Matką Teresą, dla podkreślenia, ze matką zostaje się nie tylko poprzez zrodzenie nowej istoty, ale przez
macierzyństwo, „matczyność”, opiekę. Nikomu tytuł „powszechnej” matki nie przysługuje z taką
oczywistością. Mieszkańcy slumsów po dzień dzisiejszy żyją więcej na ulicy niż w domu, stąd wiele było i jest
osób umierających i nieżywych. Leżeli w słońcu zjadani przez robactwo. Dla nich Matka Teresa zorganizowała
tzw. umieralnie tj. Domy dla Umierających, bo przecież każdy człowiek zasługuje na godną śmierć. Założyła
też Dom Dziecka (dla dzieci uratowanych przed aborcją, wcześniej – przed nakazem sterylizacji dorosłych),
Dom Matki, Dom Starców.

Misja Matki Teresy, która zaczęła się tak skromnie w jednym z najnędzniejszych slumsów Indii, ogarnęła zasięgiem cały świat. Wraz z
upływem lat poglądy matki Teresy na nędze i cierpienie rozszerzyły się. Praca zgromadzenia w zamożnych krajach uświadomiła jej, że
duchowe ubóstwo, samotność i brak miłości są o wiele trudniejszymi problemami do rozwiązania niż fizyczne niedostatki i skłoniła do tego,
by stale przypominać o ludziach udręczonych materializmem Zachodu.
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Z indyjskim paszportem założyła domy, placówki na całym świecie (w tym także w Polsce – Warszawa, Szczecin, Katowice). Wszędzie
tam, w każdej kaplicy Misjonarek Miłości widnieje słowo „Pragnę”. Celem zgromadzenia Matki Teresy jest ”ugaszenie pragnienia Chrystusa
na krzyżu”, pragnienia, które jest fizycznym, symbolicznym wyrażeniem duchowego wołania o miłość i akceptację.

Matka Teresa odebrała dziesiątki najwyższych odznaczeń państwowych i międzynarodowych, tytułów, dyplomów, nagród, medali.
Przyjmowana była przez najwybitniejsze postaci naszych czasów, przywódców państw, dostojników, mężów stanu, czołowych polityków.
Zawsze jednak była bardzo skromna - odbierając w 1979r. Pokojową Nagrodę Nobla mówiła, że „jest niegodna tego zaszczytu”, lecz
przyjmuje ją „z wdzięcznością w imieniu biednych, głodnych, chorych i samotnych”. „Powodzenie tej działalności” - powiedziała – „nie jest
zasługa moją, lecz innych!”. Ona sama jest „tylko małym ołówkiem w ręku Boga”. Matka Teresa uhonorowana została także Pokojową
Nagrodą Papieża XXIII.

Matka Teresa nie rozwiązała do końca problemów nędzy, głodu ani ubóstwa. Jest jednak najlepszym przykładem tego, jak wiele może
pojedynczy człowiek. Chociaż, jak sama mówiła: „ To co się udało, to tylko kropla w oceanie potrzeb, ale bez tej kropli ocean byłby uboższy”
to jednak jej życie przekonuje, że niemądrze jest nie robić nic, gdy nie można zrobić wszystkiego. Prawdziwa mądrość polega na czynieniu w
życiu wszystkiego, żeby udało się zrobić „coś”, nie czekając na globalne rozwiązania, radykalną zmianę sytuacji ogólnoświatowej.
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Wielkość Matki Teresy polegała na czynieniu małych uczynków z wielką miłością. Ta zgarbiona zakonnica- staruszka, pełna prostoty i
skromności, dobroci i pokory – po prostu potrafiła kochać. Ulubioną jej dewizą było powiedzenie, że „nie w tym rzecz ile robimy, lecz w tym,
ile miłości wkładamy w to, co robimy. I nie jest ważne, ile dajemy, lecz ile miłości wkładamy w to, co dajemy”. Małymi krokami dla Matki
Teresy był każdy, poszczególny, konkretny człowiek. Powtarzała, że gdyby nie zajęła się pierwszym, pojedynczym człowiekiem, to nigdy nie
zajęłaby się następnymi. W danym momencie należy zajmować się zawsze tym jednym, pojedynczym człowiekiem, być dla niego, tylko dla
niego.
Misjonarki Miłości mówią, że pochylając się nad głodnym, spragnionym, chorym, bezdomnym,
schylają się nad samym Jezusem i każdy ich czyn ma wówczas wartość daru uczynionego samemu Bogu,
dlatego nie znają uczucia obrzydzenia nawet wobec największej rany trądu czy wobec „zjadanego”
człowieka. Tego wszystkiego nauczyła ich Matka Teresa. Ten specjalny rodzaj miłości, współczucia i
radości, jaki okazywała Matka Teresa podczas wykonywania najbardziej nawet odrażających czynności
wywodził się wyłącznie z wiary, że pielęgnowanie schorowanych ciał to dosłowne dotykanie Chrystusa.
Matka Teresa zwracała uwagę świata na to, że „najstraszniejszą chorobą, która powoduje tak wiele
załamań psychicznych, jest poczucie samotności, poczucie, że jest się niechcianym”. Miliony ludzi na
świecie choruje na poczucie odrzucenia, opuszczenia, okrutne doświadczenie niepotrzebności. Usuwanie skutków tej choroby jest o wiele
trudniejsze niż zaspokajanie głodu chleba. Matka Teresa nie chciała w pojedynkę, ani tylko ze swoimi siostrami leczyć tego groźnego
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schorzenia. Mówiła: „Co ja czynię, wy możecie czynić także. I tak wspólnymi siłami uczynimy coś pięknego dla Boga, dla wszystkich”. W
ten sposób obudziła sumienia wielu ludzi. Jej słowa: „nędzy nie stworzył Bóg. Stworzyliśmy ją my, ty i ja jesteśmy za nią odpowiedzialni” –
budziły opinię społeczną.

Matka Teresa zmarła 5 września 1997 r. w Kalkucie / choroba serca/ mając 87lat. Odeszła tak cicho i skromnie jak żyła. Jednak jej idee
są żywe nie tylko wśród Absolwentów naszej szkoły. Należy mieć nadzieję, że wszyscy oni pamiętają jej słowa: „Nie dopuść, by ludzie po
spotkaniu z Tobą nie odchodzili, choć trochę szczęśliwsi”

40

„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

Z życia szkoły - lata 1994- 2006
Uczniowie oraz słuchacze naszej szkoły, jako przyszli adepci zawodów medycznych, zawsze cechowali się otwartością oraz
wrażliwością serc i odpowiadali na apele chorych osób. I tak przeprowadzali zbiórki pieniędzy, kwesty na konkretne cele, takie jak m.in.
„Pomoc dla Grzegorza” – chłopca oczekującego na przeszczep nerki; często były to akcje ogólnopolskie.
Przeprowadzali zbiórki zabawek dla niepełnosprawnych dzieci oraz dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Organizowali
„MIKOŁAJKI” tym dzieciom oraz hospitalizowanym w oddziale dziecięcym. ZBIERALI TAKŻE ODZIEŻ, przekazując jej część dla

potrzebujących uczniów naszej szkoły, ofiarowywali ją też dzieciom z OSW oraz samotnym i opuszczonym pacjentom Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych.
Szkoła współpracuje także z Fundacją „Liver” - młodzież organizowała m.in. zabawy, z których dochód był przeznaczany dla chorych
dzieci – np. w 1997/98 dla - Ewy.Z., zaś w 1998/99 dla Wiktorii L. oczekujących na przeszczep wątroby. W 1999/2000r. zbierali pieniądze
dla Michała S. W uznaniu zaangażowania dla dzieła ratowania życia podopiecznym poprzez wielokrotne wpłaty na konto, a także w
podziękowaniu za bezinteresowną pomoc słuchacze naszej szkoły w 1998r. OTRZYMALI TYTUŁ HONOROWEGO CZŁONKA
STOWARZYSZENIA LIVER. Współpraca ta kontynuowana jest do chwili obecnej.

Od 2000r. placówka systematycznie uczestniczy w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „GÓRA GROSZA” pod patronatem MENiS, na rzecz
Rodzinnych Domów Dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymując jako szkoła podziękowania od Towarzystwa „Nasz
Dom”. WSPOMAGALI TAKŻE M.IN. FUNDACJĘ „SERCE – NA POMOC CHORYM I POTRZEBUJĄCYM DZIECIOM”, uczniowie
uczestniczyli także w zbiórce pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (po raz pierwszy w 1994r.)
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W 1993r. MŁODZIEŻ UCZESTNICZYŁA W ZAWODACH SPORTOWYCH zorganizowanych wśród szkól starogardzkich. Drużyny z
naszej szkoły uczestniczyły w trzech dyscyplinach:
•

piłka nożna (Drużyna składała się wyłącznie z dziewcząt) – zajęły III miejsce,

•

piłka ręczna – I miejsce,

•

tenis stołowy – III miejsce.

W VI 1994r. reprezentacja Zespołu Szkół Medycznych w składzie Joanna Sojka, Edyta Bartoszewska, Ewelina Ceyer oraz Monika
Zblewska – uzyskał NAJWYŻSZĄ LOKATĘ

W MIEJSKIM KONKURSIE WIEDZY O POŻARNICTWIE pt. „Młodzież zapobiega

pożarom”.
W 1994 r. uczniowie oraz słuchacze uczestniczyli w przeprowadzanym remoncie
Szkolnego Klubu, gdzie później młodzież spotykała się m.in. na wieczorach poezji.
Od 1994r.

uczniowie Liceum Medycznego, a później Medycznego Studium

Zawodowego przez wiele lat systematycznie uczestniczyli w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
„SPRZĄTANIE ŚWIATA”.

Uczniowie, słuchacze organizowali także OTRZĘSINY, „ANDRZEJKI”, SZKOLNE
ZABAWY KARNAWAŁOWE, „POŁOWINKI”, BALE PRZED - lub PODYPLOMOWE.

W szkole organizowane były zawsze uroczystości szkolne i zawodowe, m.in. DEN, Dzień Patrona, apele z okazji rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę i inne. Organizacją ich zajmował się Samorząd Szkolny, Szkolne Koło PCK.
W 1992r. reaktywowano działalność sklepiku szkolnego, co wymagało ogromnego zaangażowania całej młodzieży, gdyż łączyło się z
odnowieniem i urządzeniem pomieszczenia przeznaczonego na jego funkcjonowanie. Z czasem słuchacze doczekali się większego, bardziej
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funkcjonalnego pomieszczenia, zaopatrzonego także w źródło wody. Dzięki zaangażowaniu młodzieży ma ono także ciekawy wystrój, co
wpływa dodatnio i sprzyja kulturze spożywania posiłków. Organizowano akcje: ”szklanka mleka” oraz „szklanka herbaty”.
Od wielu lat w szkole realizowany jest PROGRAM „ZDROWA SZKOŁA MEDYCZNA”.
Celem propagowania zdrowego stylu życia wśród uczniów innych szkół, uświadomienia zarówno dzieciom, jak i dorosłym znaczenia
wykonywania kontrolnych badań oraz konieczności zgłaszania się do lekarza z chwilą wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów
chorób w szkole w roku 2000 opracowano PROGRAM „TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH”. Program ten realizowano wobec:
• uczniów wybranych szkół podstawowych / PSP nr 1, nr 2, nr 3 w Starogardzie Gd.,/, gimnazjalnych / PG nr 2, nr 3 / i średnich /LO,
SALO / w Starogardzie Gd./ - szereg spotkań poświęconych edukacji zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego stylu życia;
• pacjentów N.Z.O.Z. ”Polmed” w Starogardzie Gdańskim- akcje prozdrowotne;
• mieszkańców Starogardu Gdańskiego- akcję prozdrowotną na Rynku Miejskim.

W/w działania, zgodnie z założeniami realizowane były w roku 2000 i 2001. Należy nadmienić, że
program cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego też był kontynuowany jeszcze w następnym 2002r. i
objął ponadto:
•

uczniów ze szkół powiatu starogardzkiego tj. PSP w Kleszczewie i Lubichowie,

•

słuchaczy pierwszych roczników Wydz. Terapii Zaj. oraz Wydz. Opiekuna w DPS z naszej szkoły,

•

pacjentów „Przychodni Lekarskiej”,

•

mieszkańców Owidza, Skórcza, Skarszew, Lubichowa,

•

pracowników firmy „Broker”.
Ogółem programem objęto ok. 4000 osób.
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Program cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, relacje z przebiegu akcji na Rynku Miejskim przedstawiła
Starogardzka Telewizja Kablowa, lokalna prasa odnotowała zarówno działania prowadzone na Rynku Miejskim, jak i na terenie przychodni
oraz wśród uczniów SP w Kleszczewie.
Edukację w dn. 15.X.2001r. (w trakcie akcji
prozdrowotnej dla mieszkańców miasta) oraz
14.V.2002r. (w czasie akcji prozdrowotnej dla
mieszkańców Owidza i okolic) prowadzono w trzech
pawilonach: „Zapanuj nad cukrzycą”, „Czas zadbać
o serce”, „Nie daj się rakowi”. Skorzystało z niej
wówczas ok. 400 osób.
Podobne działania , ale już nie na otwartej przestrzeni, przeprowadzono 10.XI.2001r. dla uczniów SP w Kleszczewie oraz mieszkańców
tej wioski . Towarzyszyły one akcji honorowego oddawania krwi, zorganizowanej przez Klub HDK w Kleszczewie oraz Zarząd Rejonowy
PCK w Starogardzie Gd. Badaniami i edukacją objęliśmy ok. 300 osób. Podobnie było w Skórczu (24.IX.02r.) , Skarszewach (17.X.02r.),
Lubichowie (14.XI.02r.). Program realizowano ponadto wśród pracowników firmy „Broker” (11.XII.02r.).
W I.2003 r. mury naszej szkoły opuścił ostatni rocznik Wydziału Pielęgniarstwa, Słuchacze ci, pod kierunkiem mgr Ewy Ławnej
byli realizatorami w/w programu. Otrzymali liczne podziękowania.
Wobec niegasnącego zainteresowania programem, działania te przejął Wydział Promocji Zdrowia, który nieco go zmodyfikował,
niemniej jednak realizował pod dotychczasową nazwą przez cały 2003r. Brały w nim także udział absolwentki naszej szkoły.
Chcąc zainteresować uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich - problematyką promocji zdrowia oraz
zmotywować ich do organizowania imprez prozdrowotnych szkoła zorganizowała MIĘDZYSZKOLNY KONKURS pod hasłem „Twoje
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zdrowie w Twoich rękach” . W konkursie uczestniczyło 525 uczniów, którzy zaprezentowali bardzo ciekawe prace. W związku z tym
ZORGANIZOWANO

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI

ŚWIATOWEGO

DNIA ZDROWIA

połączoną z rozstrzygnięciem Międzyszkolnego Konkursu

„Twoje zdrowie w Twoich rękach”. Gościliśmy na niej m.in., Prezydenta Miasta, Starostę Powiatu Starogardzkiego, Naczelnika Wydziału
Promocji i Ochrony Zdrowia, Prezesa Zarządu Rejonowego oraz przedstawiciela Sanepidu.
Mając na uwadze chęć, aby szkoła nie kojarzyła się uczniom, słuchaczom tylko z miejscem
nauki, ale także miejscem, gdzie spotkało się wielu ciekawych ludzi, gdzie można było wykazać
się własną inicjatywą i pomysłowością organizowano także TURNIEJE KLAS.
Poszczególne zespoły klasowe stawiały się na nie w strojach, które miały identyfikować ich
jako grupę - prezentując się w dowolny sposób wobec całej społeczności uczniowskiej i grona
pedagogicznego. Jury /w skład którego wchodzili zarówno nauczyciele jak i uczniowie, a później
słuchacze/ oceniało poszczególne zespoły w wielu
różnorodnych konkurencjach. Sprawdzano m.in.. zarówno wiadomości teoretyczne, praktyczne
zarówno z zakresu kształcenia się w szkole , ale także życia kulturalnego, literatury pięknej, muzyki
poważnej itp. Oczywiście były także konkurencje sportowe, które zawsze wyzwalały wiele emocji,
zwłaszcza gdy uczestniczyli w nich wychowawcy, a wyniki ich decydowały o ostatecznych losach
turnieju.

Organizowano także wybory WYBORY MISS i MISTERA SZKOŁY. Imprezy te zawsze dawały
wiele emocji i radości.
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Od kilkunastu lat szkoła nasza podejmowała działania antynikotynowe zarówno na
terenie własnej placówki, jak i wśród mieszkańców miasta.
Szkoła nasza kształci przyszłych
pracowników służby zdrowia i opieki
społecznej. Wskazane jest więc, aby oni
sami

prezentowali

określone

zachowania prozdrowotne , aby np.
m.in. prowadzili zdrowy styl życia, nie byli uzależnieni od nikotyny itp. Mając także na
uwadze fakt, że głównymi zabójcami wśród naszego społeczeństwa są choroby układu
krążenia oraz choroby nowotworowe szkoła postanowiła położyć szczególny nacisk na
walkę z nikotynizmem zarówno wśród słuchaczy naszej szkoły , jak i uczniów innych szkół. Zachęcano ich do rzucenia palenia. W roku
2000 opracowano i wdrożono PROGRAM „CIESZ SIĘ ŻYCIEM BEZ PAPIEROSA”.
Program zrealizowano wśród uczniów: ZKiW w Rywałdzie – „Jestem O.K. – nie
palę”, PSP nr 3 w Starogardzie Gd., PG nr 3 w Starogardzie Gd., PG nr 4 w Starogardzie
Gd., SALO w Starogardzie Gd.
Dnia 15.XI.2001r. zorganizowano również HEPENING NA RYNKU, pod hasłem „Rzuć
palenie razem z nami”. Obok słuchaczy naszej szkoły uczestniczyli w nim także
starogardzcy harcerze. Zorganizowanie go odnotowały lokalne media – STK, Dziennik
Bałtycki.
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REALIZOWANY PROGRAM:
✓ spotkał się z pełną akceptacją wśród słuchaczy naszej szkoły;
✓ przyczynił się do kształtowania u nich umiejętności promowania zdrowia;
✓ utwierdził osoby niepalące w podjęciu słusznej decyzji ;
✓ wyłonił grupę liderów zdrowia;
✓ pomógł kilku słuchaczom w podjęciu decyzji o niepaleniu;
✓ zainicjował ścisłą współpracę szkoły z wydziałem promocji i ochrony zdrowia w
zakresie podejmowania działań na rzecz walki z nikotynizmem w następnych latach /
2002, 2003, 2004, 2005/
I tak, w ramach kolejnego PROGRAMU „WOLNI OD DYMU TYTONIOWEGO”:
•

21XI.2002 r. - zorganizowano i przeprowadzano akcję „ Rzuć palenie razem z nami” dla dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców
Starogardu oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na Rynku w Starogardzie, której hasłem było: „Rodzice
chrońcie nas przed dymem tytoniowym”,

•

18.XI. 2004 roku nasi słuchacze wzięli udział w Powiatowych Obchodach „Dnia Bez Papierosa” w Borzechowie, w których
promowali zdrowy styl życia bez tytoniu, rozdawali materiały edukacyjne, dokonywali pomiarów ciśnienia tętniczego, wagi, wzrostu,

•

zrealizowano „ Akcję antynikotynową” wśród uczniów klas I,II i III Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobowie - filia w Grabowie.

•

31.V. 2005 r. przeprowadzono zajęcia z okazji „Światowego Dnia Bez Tytoniu” dla uczniów klas II w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim,

•

1.VI.2005 r. przeprowadzono

zajęcia z okazji „Światowego Dnia Bez Tytoniu” dla uczniów klas II z Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Owidzu. Tego samego dnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Starogardzie Gdańskim (która
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organizowała „Dzień Profilaktyki”) przeprowadzono także prelekcje na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu oraz
następstw stosowania substancji psychoaktywnych.
W 2002r.

wspólnie z ordynatorem i pielęgniarkami oddz. kardiologicznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. oraz

Stowarzyszeniem „Serce dla serca” – słuchacze III roku Wydz. Pielęgniarstwa – PRZEPROWADZILI AKCJĘ PROZDROWOTNĄ Z OKAZJI
ŚWIATOWEGO DNIA SERCA

- dla mieszkańców miasta i okolic.

Akcja ta była realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu

Prewencji Choroby Wieńcowej, który wchodzi w skład największych badań populacyjnych dotychczas przeprowadzanych na świecie
„Polscreen”. Wszyscy chętni korzystali bezpłatnie z badań w kierunku zdiagnozowania choroby wieńcowej
lub predyspozycji do jej wystąpienia. Słuchacze naszej szkoły wraz z pielęgniarkami oraz studentami Wydz.
Lekarskiego z AM w Gdańsku określali poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi oraz wartości ciśnienia
tętniczego. Zbierali także dokładny wywiad rodzinny pod
kątem obciążenia genetycznego oraz wywiad dotyczący
prowadzonego

stylu

życia.

niepokojącymi

wynikami

Wszystkie

badań

oraz

osoby

z

obciążającym

wywiadem były kierowane do lekarzy kardiologów, którzy
określali ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca lub
zawału serca w ciągu najbliższych 10 lat.
Słuchacze V semestru Wydz. Pielęgniarstwa wraz z
opiekunami mgr Ewą Ławny i mgr Joanną Delewską

9.X. 2002r. z rąk Starosty Starogardzkiego

słuchacze wraz z opiekunami mgr E. Ławną oraz mgr J. Delewską otrzymali

podziękowania za bezinteresowność oraz osobiste zaangażowanie.
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Od wielu już lat szkoła współpracuje z DPS w Stanisławiu i DPS w Damaszce realizując na ich terenie wycieczki dydaktyczne z terapii
zajęciowej. W 2003r. DPS w Stanisławiu obchodził swój jubileusz: 50 –lecie istnienia. W związku z tym w ramach obchodów tego
jubileuszu m.in. placówka ta zorganizowała Przegląd Twórczości Osób z DPS. W dniach 7-11.V.2003r. słuchacze Wydz. Terapii Zajęciowej
czynnie uczestniczyli w jego przeprowadzeniu. Przygotowywali stanowiska do wykonywania prac przy użyciu różnorodnych technik,
opiekowali się pensjonariuszami w trakcie tych prac. Współorganizowali zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz poplenerową wystawę prac.
Podobnie, ale jeszcze ściślej nawiązana jest współpraca z DPS w Szpęgawsku, na terenie którego zajęcia praktyczne, praktyki
zawodowe odbywają słuchacze wszystkich naszych wydziałów. Na terenie tej placówki przez wiele lat organizowaliśmy także praktyczną
część egzaminów dyplomowych. Słuchacze wszystkich wydziałów czynnie uczestniczą w życiu codziennym mieszkańców, w
organizowanych dla nich zajęciach, imprezach rozrywkowych.

Uczniowie i Słuchacze zawsze wysoko oceniali CEREMONIAŁ SZKOŁY - dotyczący uroczystości zawodowych. Uczniowie stawiali
świece na specjalnie wykonanym w tym celu świeczniku, zapalając je uprzednio od głównej świecy, którą zapalał dyrektor szkoły. Płonąca
świeca symbolizowała niegasnącą siłę i ducha - źródło, które rozpalało serca osób podejmujących się nieść pomoc. Był to jednocześnie
symbol początku drogi zawodowej.
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ISTOTNE OSIĄGNIĘCIA, JAKO SZKOŁA ODNOTOWALIŚMY W KONKURSACH TYCZĄCYCH PROMOCJI ZDROWIA.
W KONKURSIE

•

„PROMOCJA ZDROWIA I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM” UCZNIOWIE ZAJMOWALI ZNACZĄCE LOKATY:

W 1993r. – na etapie wojewódzkim zespół w składzie: Sylwia Rzepka, Agnieszka Sierocka., Jolanta Perzyńska, Ewelina
Cierpka, Anna Czaplińska zajął I miejsce , zaś drużyna w składzie Wojciech Czapski, Przemysław Wiącek oraz Krzysztof
Zimmermann - otrzymała wyróżnienie.

•

W 1995r. - Jacek Mokwa, Przemysław Stypka, Witold Ringwelski

•

W 1996r. – na etapie wojewódzkim Sławomir Stawiszyn i Daniel Tuskowski zajęli I miejsce w kategorii inscenizacja –
nagranie VHS, zaś Daniel Czarliński zajął I miejsce w kategorii - fotoreportaż.

•

W 1997r. – już na etapie ogólnopolskim Edyta Rosani zajęła IV miejsce w kategorii plakat, zaś Mateusz Kurowski – 13.

W 1997r. zorganizowano w naszej szkole etap wojewódzki konkursu „Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom”. Wówczas to w
uznaniu dotychczasowych działań i osiągnięć w dziedzinie promocji zdrowia - SZKOŁA OTRZYMAŁA TAKŻE PUCHAR.

Dyrektor szkoły mgr I. Kamńska – Jagielska przyjmuje
gratulacje w uznaniu prozdrowotnych działań szkoły

Puchar dla szkoły odbiera mgr Mirosława Świątek
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Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu „Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom” ( w kategorii – inscenizacja
– wspólnie z M. Radziszewską) – słuchacze Józef Grygorcewicz oraz Remigiusz Hulek w trakcie odbierania nagród książkowych.
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W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE PIELĘGNIARSTWA:

•

W 1994r. – na etapie wojewódzkim Anna Bielińska (pierwsza z
prawej)

zajęła I miejsce, zaś Sylwia Murawska (pierwsza z

lewej) i Elżbieta Moroz ( w środku) egzekwio II miejsce.

•

W 1995r. – na etapie wojewódzkim Anita Wiaderna zajęła I miejsce (zdjęcie z lewej), zaś Katarzyna Koska (zdjęcie z prawej –
odbiera nagrodę) i Wioleta Krzemińska (w tle na zdjęciu z prawej ) - egzekwio III miejsce.
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We wrześniu 1999 r.

SŁUCHACZE WYDZIAŁU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WSPÓŁTWORZYLI PIERWSZĄ GRUPĘ WOLONTARIUSZY

przy Zarządzie

Rejonowym PCK w Starogardzie Gdańskim. Opiekę merytoryczną nad grupą pełniła mgr E. Ławna do IX.2002r . Grupę tę stanowiła
młodzież wielu szkół starogardzkich. Zajmowali się oni niepełnosprawnymi dziećmi w miejscu ich zamieszkania, organizowali czas wolny,
spotkania z okazji m.in. Mikołajek, Dnia Dziecka.
Rok szkolny 2002/2003, to rok w którym po raz pierwszy zaczęliśmy kształcić młodzież także w zawodach opiekuńczych takich jak
opiekunka środowiskowa, o rocznym cyklu kształcenia, i opiekun w DPS, o dwuletnim cyklu kształcenia. Są to zawody, których kwalifikacje
umożliwiają pracę z osobami w podeszłym wieku, z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z osobami chorymi psychicznie,
przebywającymi w instytucjach opiekuńczych oraz w ich środowiskach domowych.
Dla wszystkich naszych słuchaczy, praca w wolontariacie to próba sprawdzenia siebie jako człowieka w kontakcie z drugą osobą oraz
wykorzystania swojego potencjału wiedzy i umiejętności zdobywanych w szkole.
We wrześniu 2002r. ZORGANIZOWANO

KOLEJNE GRUPY WOLONTARIUSZY

w oparciu o młodzież naszej szkoły. I grupa ( słuchacze

wydz. Terapii Zaj.) - przyjęła nazwę „Przyjaciel” (opiekun mgr E. Ławna), zaś II grupa (słuchacze wydz. Opiekun w DPS, Opiekunka
środowiskowa) – „Opiekunowie” – pracę tej grupy koordynuje mgr U. Pieńkowska.
Wolontariusze grupy „Przyjaciel” organizowali czas wolny, pomagali w rozwiązywaniu codziennych problemów, wspierali i pomagali
w nauce, uczyli zabaw, piosenek i pląsów, prowadzili edukację zdrowotną, prezentowali nie tylko przygotowane teatrzyki kukiełkowe, ale
także przygotowywali je wspólnie ze swoimi podopiecznymi - inicjując w ten sposób uśmiech na ich twarzach.
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Program pracy grupy realizowany był wobec dzieci:
-

przebywających w świetlicy terapeutycznej na Łapiszewie,

-

hospitalizowanych w oddziale dziecięcym Szpitala św. Jana ,

-

niepełnosprawnych w ich środowisku domowym.

Program pracy grupy

„Opiekunowie”

obejmował głównie osoby ze stwardnieniem rozsianym. Słuchacze odwiedzali swoich

podopiecznych dwa razy w tygodniu. W czasie tych odwiedzin wykonywali przede wszystkim ćwiczenia rehabilitacyjne kończyn górnych i
dolnych, pomagali wykonywać codzienne czynności, wykonywali czynności higieniczno – pielęgnacyjne. Organizowali czas wolny
podopiecznym, z osobami na wózkach inwalidzkich wyjeżdżali na spacery. Załatwiali wiele spraw urzędowych.
W ramach realizacji programu, oprócz działań w stosunku do osób indywidualnych – słuchacze – wolontariusze brali udział w wielu
zbiórkach i akcjach organizowanych na terenie miasta Starogardu.
25.X.2002r. wolontariusze z naszej szkoły współorganizowali „Dzień Młodzieży PCK” (relacja z tego spotkania była transmitowana w
STK), zaś 16.XII.2003r. „Spotkanie Wigilijne Wolontariuszy”. Uczestniczyli także w wyszukiwaniu istniejących barier architektonicznych w
ramach przygotowań Starostwa Powiatowego do programu „Starogard – miastem bez barier”. Dla podopiecznych organizowali też m.in.
imprezy takie jak „Andrzejki” , „Mikołajki”, „Dzień Dziecka”. Wspólnie z dziećmi aktualizowali również wystrój świetlic w w/w
placówkach.
27.XII.2002r. wolontariusze z naszej szkoły współpracowali także w przygotowaniu i przeprowadzeniu zabawy choinkowej „Z
sercem do dziecka”. Zorganizowana była ona pod patronatem posłanki p. Grażyny P., uczestniczyło w niej ponad 120 niepełnosprawnych
dzieci z powiatu starogardzkiego.
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15.V.2003r. wolontariusze, celem zachęcenia młodszych kolegów do pracy w wolontariacie, zorganizowali także spotkanie dla
uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Starogardzie Gdańskim.
Pomagali także w zorganizowaniu uroczystości otwarcia Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas NSPJ w Starogardzie Gd.
25.XI.2003r. po raz pierwszy zorganizowali zabawę andrzejkową dla niepełnosprawnych osób z tego ośrodka – co odnotowała Gazeta
Kociewska. 11.II.2004r. pomagali w zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania podopiecznych z kilku WTZ z powiatu starogardzkiego z
okazji Światowego Dnia Chorego.

W dowód uznania za systematyczną i profesjonalną działalność zarówno grupa „Przyjaciel”, jak i opiekun byli nominowani przez
Zarząd Rejonowy PCK w Starogardzie Gd. do wyróżnienia „Niestrudzeni 2003” w ramach ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” .
7.IV.2004r.z okazji Światowego Dnia Zdrowia przebiegającego pod hasłem „Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek”, w naszym
środowisku lokalnym, nastąpiła inauguracja działań skierowanych na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z Wydziałem Promocji
Zdrowia, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatową Komendą Policji, słuchacze naszej szkoły, będący wolontariuszami
popularyzowali tego dnia przepisy o ruchu drogowym, uświadamiali o indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze,
kształtowali kulturę uczestnictwa w ruchu drogowym. W przedszkolach nr 2, 4 i 10 oraz w Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Starogardzie Gd.,
w Szkole Podstawowej w Rokocinie, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaprezentowano foteliki samochodowe i ich
skuteczność.
Wolontariusze z grupy „Opiekunowie”:
- brali udział w akcji „ Hospicjum to też życie” zorganizowanej dla mieszkańców miasta i okolic Starogardu,
- zorganizowali „Andrzejki” dla mieszkańców DPS św. Elżbiety w Starogardzie (2004 r).
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Wszyscy wolontariusze corocznie wykonywali „ Anioły” z masy solnej i sprzedawali je na kiermaszach świątecznych, dochód
przeznaczony był na cele charytatywne.

W maju 2004r. w Starogardzie Gd. powstało Centrum Wolontariatu. Podwaliny do jego powołania stanowili m.in. także słuchacze z
naszej szkoły. I tak 03.VI.2004r. dyrekcja oraz opiekunowie grup wolontariackich zostali zaproszeni wraz z wolontariuszami, na uroczystą
Inaugurację Starogardzkiego Centrum Wolontariatu.
5.XII. 2004 r., w Starogardzkim Centrum Kultury, w ramach obchodów „ Dnia Wolontariusza” – władze miasta wyróżniły i
nagrodziły wielu wolontariuszy z naszej szkoły. „Wyróżnienia specjalne” otrzymali także opiekunowie obu grup. W 2005 roku wyróżnienia
otrzymali kolejni wolontariusze. Wyróżnienia te są zawsze bardzo miłe, jednak największą dla wszystkich nagrodą jest uśmiech i zadowolenie
podopiecznych.
DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH WOLONTARIATU JEST TAKIM RODZAJEM PRACY, KTÓRA POWODUJE ODKRYWANIE W
MŁODYCH LUDZIACH - WOLONTARIUSZACH, WSZYSTKIEGO TEGO, CO W NICH NAJLEPSZE – BEZINTERESOWNOŚCI.

Od wielu lat, uczniowie i słuchacze naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli systematycznie prowadzą promocję zdrowia wśród
pacjentów. SZKOŁA UCZESTNICZY W REALIZACJI PROGRAMU „SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE” na terenie szpitala św. Jana
WSPÓŁPRACUJEMY RÓWNIEŻ Z SANEPIDEM.

/ szkolenia na temat „AIDS – dżumą XX wieku”; Szkolne Konkursy Wiedzy o AIDS

oraz Międzyszkolny Konkurs „Twoje zdrowie w Twoich rękach”; edukacja zdrowotna wśród uczniów i mieszkańców Starogardu Gd. oraz
powiatu/.
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OD 1995 r. WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z KOŁEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W
TCZEWIE.

Na początku na terenie WTZ realizowano zajęcia dydaktyczne z terapii zajęciowej, z czasem WTZ stały się placówką szkolenia

praktycznego naszych słuchaczy. Przez wiele lat nasi słuchacze wprowadzani byli w tajniki zawodu terapeuty zajęciowego pod okiem
wykwalifikowanych, kompetentnych członków zespołu terapeutycznego tej placówki.
Od początku powołania Wydziału Terapii Zajęciowej słuchacze tego wydziału z zaangażowaniem współuczestniczyli w organizowaniu
zajęć dla pacjentów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. Powszechnie znanym jest fakt, że większość pacjentów
oddziałów psychogeriatrycznych często jest pozbawiona tego co w życiu jest najważniejsze, tj. troskliwej, kochającej rodziny, jej ciepła,
szczególnie odczuwanego w czasie świąt. Znaczące i ważne jest także

związane z nimi kultywowanie pewnych polskich tradycji

świątecznych. Z tego względu słuchacze Wydziału Terapii Zajęciowej PODTRZYMUJĄ NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE TRADYCJE WSRÓD
PACJENTÓW SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH. Jest to dobra lekcja kształtowania u nich już od początku

edukacji w naszej szkole w sobie wrażliwości, empatii i umiejętności dobrej komunikacji z chorymi psychicznie. Początkowo były to
spotkania w formie Wieczorów Kolęd, prezentacji Jasełek połączonych z mikołajkami. Ostatnio zaś tj. od 2004r. przybrały charakter spotkań
w formie Wieczerzy Wigilijnych (grudzień 2004 r., 2005 oraz 2006r.), Śniadań Wielkanocnych (kwiecień 2004 r. , 2005r. oraz 2006).
Słuchacze, którzy bezpośrednio byli odpowiedzialni za dane przydzielone zadanie, z dużym zaangażowaniem i poczuciem
odpowiedzialności wykonali je. W każdej uroczystości brało udział 10 pacjentów z różnych oddziałów tj. XVI, X oraz XIV. Staraliśmy się
szczególnie zapraszać pacjentów, którzy z różnych względów nie mogą już obchodzić świąt w swojej rodzinie.
Rokrocznie słuchacze pierwszych roczników Wydz. Terapii Zaj. prezentują także pacjentom - przygotowane wcześniej Jasełka.
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Dzięki w taki sposób zorganizowanym i przeprowadzonym spotkaniom uzyskano
•

większe zacieśnienie wzajemnej współpracy naszej szkoły ze Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,

•

przede wszystkim radość i zadowolenie samych zaproszonych chorych, co z pewnością wpływało na ich lepsze samopoczucie,
socjalizację z innymi osobami,

•

możliwość połączenia teorii z praktyką i poobserwowania, czy nasi słuchacze istotnie mają predyspozycje do pełnienia roli
terapeuty zajęciowego,

•

umożliwiło samym słuchaczom wszechstronne wykazanie się swoimi umiejętnościami zarówno ze strony kulinarnej, ale i z
zakresu arteterapii (wykonywanie upominków świątecznych z masy solnej, udekorowanie pomieszczenia , stołu) oraz z zakresu
komunikowania się z chorym psychicznie, zajęcia im czasu wolnego,

•

wyrobienie u słuchaczy postawy większej tolerancji, empatii oraz przekonania, że chory psychicznie powinien być także między
ludźmi zdrowymi, a nie tylko w oddziale szpitalnym.

Ponadto SŁUCHACZE II R. TERAPII ZAJĘCIOWEJ BYLI ORGANIZATORAMI WIELU ZABAW m.in. w:
1. Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych:
a) ZABAWY KARNAWAŁOWE - na oddziałach XI, XII.
b) PIKNIK DLA PACJENTEK ODDZIAŁU XI,
2. Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – spotkania mikołajkowe, zabawy karnawałowe, impreza urodzinowa – na terenie
naszej szkoły - (dała ona dzieciom dużo radości, szczególnie solenizantom, dla których była to bardzo duża niespodzianka. Słuchacze Terapii
Zajęciowej odbywając praktykę w Ośrodku Szkolno Wychowawczym mieli możliwość poznania tych dzieci, które to zostały wyłonione
przez nich ze względu na ich trudną sytuację materialną w ich rodzinach).
Spotkania te, zabawy organizowali następujący słuchacze;
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OSW - spotkania z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną :
•

1996r. - A. Ellas, D. Ruszniak, P. Delewski, J. Mokwa.

•

1997r. – D. Macholla, P. Ossowski

•

1998r. – E. Borowicz. B. Dzienisz, I. Kreja, E. Rosani.

•

2000r. – J. Rebiszke, K. Sierocka, A. Szczygieł, E. Zawodzińska.

•

2003r - G. Guzowska, Sz. Hoppe, K. Liebrecht – zabawa karnawałowa.

•

2004r. – D. Fabich, H. Gradulewska, L. Grunwald, K. Janusz

•

zabawa karnawałowa - spotkanie z osobami z niepełnosprawnością – śmiechoterapia – 2004 r.- M. Barabaś, M. Ciecholewski, D.
Streng.

Spotkania z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią – 2004r. – A. Makowska, M. Mierzwicka, M. Polakowska, B. Tomaszewska.

Ponadto, DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU

SŁUCHACZY WYDZ. TERAPII ZAJ. - NOWY WYSTRÓJ UZYSKAŁY

NASTĘPUJĄCE

POMIESZCZENIA SZKOLNE:

•

Gabinet terapii zajęciowej – H. Ossowska, K. Michalska, M. Ossowska.

•

Szkolna Izba Pamięci – A. Pelplińska, E. Szylin, M. Witt.

•

Sklepik Szkolny – M. Laskowska, M. Karwatowska, B. Krasiński, D. Kacykowska, A. Poczwara, L. Orczechowski.

•

Gabinet promocji zdrowia – M. Olszewska, M. Kalinowska, P. Farysej

•

Gabinet I pomocy – A. Jóźwiak, J. Kubisz, M. Lewandowska, S. Drążek.

•

Gabinet organizacji i pomocy społecznej – D. Sikorka, M. Stachowicz, M. Turzyńska, K. Witkowska.
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•

Gabinet rehabilitacji – M. Sierocka; K. Leszka, B. Rzoska. M. Leśniańska, M. Leszka.

•

Gabinet komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych – A. Albrecht, A. Mierzejewska, M. Rypińska, Ł. Nocoń.

•

Pracownia kulinarna – M. Szreder, E. Nowińska, K. Skrzyńska, J. Zakrzewska.

•

Pracownia higieny – M. Czuba

•

Klub Szkolny – W. Jankowski, m. Moczadło, M. Pelplińska, K. Weltrowski.

W RAMACH WSPÓŁPRACY, WZBOGACONO TAKŻE INNE PLACÓWKI I TAK;

•

Centrum Rehabilitacji – otrzymało warsztat terapeutyczno – logopedyczny dla osób z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu z
uwzględnieniem zaburzeń funkcji mowy. ( wykonali go; K. Chabowska, A. Brzoskowska. R. Ossowski, G. Formela) ; tablice- liczydło
(M. Hening);

•

OSW - pomoce dydaktyczne do rewalidacji dzieci ( P. Czerny, M. Detlaff, K. Duzowska, A. Gumuła, J, Jagielska, J. Pląder)

•

Oddział rehabilitacji Szpitala św. Jana - sprzęt do terapii manualnej oraz nauki chodzenia .

•

Nadano nowy wystrój i urządzono świetlicę dla:
- dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ( E. Lipkowska, A. Łepek, K. Ronowska, D. Szefler)
- pacjentów oddziału dziecięcego szpitala św. Jana (M. Jażdżewska, A. Loroch)

DZIĘKI TEMU, IŻ WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI, PLACÓWKAMI WIEMY, ŻE ŻYCIE NASZE MA GŁĘBSZY SENS.
PONADTO WYMAGANIA JAKIE STAWIAMY WOBEC SŁUCHACZY SĄ PRZEZ NICH W PEŁNI AKCEPTOWANE W OBLICZU AUTENTYCZNEGO
ZAANGAŻOWANIA NAUCZYCIELI W DZIAŁALNOŚC TAKŻE POZASZKOLNĄ. WIEMY, ŻE M.IN.

DZIĘKI TEMU NAUCZYCIELE POSTRZEGANI SĄ JAKO

OSOBY W PEŁNI WIARYGODNE.
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Z kronik szkoły oraz archiwów własnych nauczycieli i absolwentów szkoły

Na zajęciach teoretycznych

Uroczystość paskowania – lata 50 -te

Na zajęciach w pracowni pielęgniarstwa

61

„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

Na zajęcich w pracowni pielęgniarstwa

Inauguracja roku szkolnego 1963/ 1964
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Czepek nakłada dyrektor szkoły – p. Maria Szczurowska

Dyplomanci – 1966r.

Słuchacze wraz z kadrą przed szkołą – lata 60-te

W pochodzie pierwszomajowym
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Na zajęciach w pracowni pielęgniarstwa

Drużyna , która zdobyła I miejsce w regionalnych zawodach piłki siatkowej- 1971r.

Kadra pedagogiczna 1968 - 1970

Paskowanie 1972r.
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Po uroczystości paskowania – lata 70-te

Dyplomanci – rok 1973

Na zajęciach pracowni pielęgniarstwa 1973r.
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Po uroczystości paskowania – 1978r.

Dyplomanci wraz z kadrą pedagogiczną

Uroczystość wręczenia dyplomów–1979 r.
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Dyrektor A. Kowalik
wręcza dyplom
słuch. W. Świątek – 1980 r.
Absolwenci 1979 r.

Uroczystość wręczania dyplomów -1981 r.

mgr H. Sakowicz wręcza dyplom słuch. D. Błeńskiej – 1981r.
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Dyplomanci – 1981r.

Dyplomanci 1982r.

Uczennice LM w pochodzie z okazji 1-go Maja 1985r
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Paskowanie -rok 1986. Przemawia kier. szkol. prakt. –
mgr Izabela Kamińska, obok siedzi – mgr Halina Tuszyńska

Uczniowie wraz z n-lami przed szkołą – 1988r.

Na wycieczce w Warszawie – 1987 r.

Administracja szkoły(od lewej:B.Czapiewska,B.Kalinowska,
M. Kaszubowska) wraz z p. dyr. Zofią Brdak – 1988 r.
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Dyr. szkoły mgr Z. Brdak wręcza dyplom

mgr I. Krzykowska z absolwentką Alicją Jakimiak – 1988r.

Na wycieczce –
Zakopane 1989 r.

Czepek nakłada kier. szkol. prakt.- mgr I.Kamńska

70

„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

Dyr. szkoły mgr I. Krzykowska przekazuje młodzieży sztandar szkoły

Uroczystość otrzymania sztandaru – 10. XI. 1991 r.

Studniówka – 1991 r. Uczennice wraz z wych:
mgr. M. Wrzałkowska oraz wych. mgr. R. Skibińskim.
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Otrzęsiny 1992r.

Na zajęciach praktycznych wraz nauczycielami praktycznej
nauki zawodu mgr A. Jakimiak i mgr B. Kudryńską – 1993r.

Po zajęciach na pracowni pielęgniarstwa – 1992r.

Uczennice wraz z wych. mgr I. Kamińską - IX.1993r.
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Uczniowie kl. IVb Liceum Medycznego wraz z wych. mgr Ewą Ławny. Rok szkolny 1993/94.
I rząd od lewej: J.Sulewska, D. Firyn, A.Gdaniec, M.Gibas, A.Kobierowska. S.Szulc, A. Cichocka, M.Olszewska,
II rząd od lewej: K.Rapska, A.Pieńkowska, M.Ciszkowska, Ż. Wierzba, E.Oś, wychowawca, B. Cwil.
III rząd od lewej: , J.Skonieczna, M.Kwiatkowska, J.Winkelmann, A.Koszyk, B.Wysocka , S.Musioł, ,M.Szamszon, K.Koska, M.Elas,
K.Fleming, W.Bunikowska, M.Mysiak.
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Ucz. S. Schulz wrecza kwiaty p. dyr. I. Kamińskiej – Jagielskiej – 1994r.

Komisja maturalna: Od lewej mgr B. Frączczak, mgr M. Wrzałkowska
oraz dyr. szkoły mgr I. Kamińska – Jagielska – 1994r.

Matura ustna z matematyki – 1994r. Przy tablicy
M. Kwiatkowska. W głębi – K. Rapska i S. Musioł

Część teoretyczna egzaminu dyplomowego – 1994r.
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Komisja Egzaminacyjna 1994 r. Od lewej: mgr M. Kucharska,
mgr E. Gliszczyńska, mgr J. Delewska, mgr I. Kalkowska,
dyr. szkoły mgr I. Kamińska – Jagielska oraz mgr Ewa Ławna.

Po egzaminie dyplomowym - 1994r.

Na zajęciach praktycznych na bloku operacyjnym – 1994r.
Od lewej: M. Elas, M.Gibas, D. Firyn oraz K. Fleming.
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Wykopki ziemniaków – 1994r - przerwa śniadaniowa

Po uroczystości paskowania – 1994r.

Mikołajki w SOSW – 1994r.

Uczennice klas IV LM na wycieczce do Częstochowy – 1994r.

76

„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

Ucz.B. Chachowska wręcza kwiaty kier. szkol. prakt. mgr I. Kalkowskiej – VI. 1994r

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej – X. 1995 r. Od lewej
słuchacze Wydz. Terapii Zaj.: J. Mokwa, A. Walter, J. Bujanowska,
A. Ellas,,,,, ???K. Michalska, A. Ćwiklińska, W. Brus, P. Delewski.

Mikołajki w SOSW – 1995r.
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Uczniowie kl. Vb Liceum Medycznego wraz z wych. mgr Ewą Ławny.
I rząd od lewej: A. Cichocka, M.Olszewska, M.Mysiak, Wychowawca, S.Musioł, A.Kobierowska,E.Oś
II rząd od lewej:D. Firyn, K.Rapska, M.Elas, M.Kwiatkowska, K.Fleming, A.Pieńkowska, M.Ciszkowska, W.Bunikowska
III rząd od lewej:J.Winkelmann, J.Sulewska, M.Szamszon, K.Koska, B.Wysocka, M.Gibas, A.Gdaniec, J.Skonieczna
Nieobecni: A.Koszyk, S.Szulc, Ż. Wierzba.
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VI.1995r. - Część teoretyczna egzaminu dyplomowego –
odpowiada Barbara Pączek

Wych. klasy – mgr E. Ławna nakłada czepek D.Firyn - 12.VI 95r.

Dyr. szkoły – mgr I. Kamińska – Jagielska wręcza dyplom
Sławomirowi Musioł 12.VI 95r.

mgr E. Gliszczyńska otrzymuje kwiaty od D.Gibas
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Uroczystość wręczania dyplomów – 12. VI. 1995r.
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Po uroczystości rozdania dyplomów 12.VI. 1995r.
Od lewej: I rząd – M. Olszewska, A. Koszyk, W. Bunikowska, M.Elas, A. Kobierowska, A. Gdaniec, M.Szamszon, K.Rapska.
II rząd: E. Oś, D. Firyn, B.Wysocka,J.Winkelmann,K.Koska,K.Fleming, M.Kwiatkowska, S.Musioł, wych. E.Ławna, A.Pieńkowska,
M.Ciszkowska, Ż.Wierzba, A.Cichocka, M.Gibas, J.Skonieczna.
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Po uroczystości rozdania dyplomów VI. 1996r.
M. Brzoskowska, K. Burczyk, K. Cybula, K. Dunst, J. Jelińska, A. Kłos, A. Kotas, B. Lubińska, M. Łepek, D. Miryn, E. Mrozińska,
D. Grabowska, I. Murawska, M. Oleksiuk, W. Penkiewicz, K. Piotrzkowska, M. Rezmer, T. Smuda, S. Szczodrowska, K. Szultk,
J. Worzała, S. Zyntek oraz wych. klasy - mgr J. Delewska.
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Część ustna I-go egzaminu dyplomowego wywoływała wiele emocji

Słuchacze I rocznika Wydziału Terapii Zajęciowej po
egz. dypl. wraz z opiekunem roku mgr H. Szymańską.

Uroczystość wręczenia dyplomów – VI. 1996 r.
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Dyplom wraz z nagrodą książkową
z rąk p. dyrektor – odbiera słuchaczka
Katarzyna Niesiołowska
Dyplomatorium – 1996r.

Uroczysta przysięga słuchaczy na sztandar szkoły – VI.1996r

Na zajęciach praktycznych na oddz. dziecięcym
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W drodze na otrzęsiny 21.X. 1996r.

Na przerwie w szkolnym sklepiku 9.I.1997 wraz
z mgr M.Wąsowicz oraz mgr G. Chmielecką

Po otrzęsinach, już z indeksami – 21.X.1996r.

Uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły –
słuchacze I semestru Wydz. Terapii Zaj – 20.I.1997
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Na wycieczce w Kwidzynie- pracownia gliny

.

21. III. 1998r.

.

Po egzaminie dyplomowym VI.1998r

Uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły – Dyplpmatorium
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Słuchacze Wydz. Terapii Zajęciowej po I
semestrze roku szkolnego 1998/99

Spotkanie wigilijne – 1999 r.
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Słuchacze Wydz. Terapii Zaj. po uroczystości
wręczenia indeksów 28.II.2000r

Słuchacze Wydz. Terapii Zaj. po uroczystości
wręczenia indeksów 2001

Grono Pedagogiczne – rok 2002 .
Od lewej: dyr. szkoły – mgr I. Kamińska - Jagielska, kier. szkol. prakt.
mgr I. Kalkowska, mgr E. Ławna, mgr J. Delewska, mgr M. Świątek,
mgr T. Szczodrowska, mgr E. Gliszczyńska
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Dyplomanci wraz z członkami Komisji Egzaminacyjnej – WTZ Tczew 2002r.

Bal Dyplomowy 2003r

Uroczystość wręczania dyplomów- 2003r.

Komisja Egzaminacyjna – WTZ Tczew rok 2004
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Administracja – rok 2005 - Od lewej B. Kalinowska, J.Pięta

Na zajęciach w gabinecie rehabilitacji – 2004r.
Od lewej słuch. A. Plumbaumm, M. Bartel

Spotkanie z okazji Dnia
Honorowego Krwiodawcy.

Jasełka 2005r.
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Wspomnienia Absolwentów Wydziału Terapii Zajęciowej
I.
O utworzeniu kierunku Terapia Zajęciowa dowiedziałam się z ogłoszeń w 1994 roku.
Wiadomość ta bardzo mnie ucieszyła. Pomyślałam wtedy, że jest to zawód, który chciałabym wykonywać.
W trakcie nauki w MSZ utwierdzałam się w swoim przekonaniu, m.in. podczas zajęć w różnych pracowniach, jak i
na praktykach. Dawały mi one dużo satysfakcji.
Osób chorych, niepełnosprawnych i starszych "nie bałam się", jak niektóre moje koleżanki i koledzy, ponieważ
miałam z nimi kontakt już w szkole średniej, uczestnicząc w zajęciach, w tzw. "przedszkolu dla dzieci
niepełnosprawnych" prowadzonym charytatywnie (w soboty) przez młodzież oraz pomagając osobom starszym.
Ukończenie MSZ umożliwiło mi podjęcie pracy zawodowej z ludźmi, których w większości znałam już wcześniej,
a z którymi kontakt dawał mi dużo radości.
W zawodzie pracuję ponad 9 lat i nadal sprawia mi on dużo satysfakcji, lubię ludzi, z którymi mam kontakt.
Janina Runge
-absolwentka z roku 1996
II.
Podejmując naukę w Studium Medycznym nie miałam sprecyzowanych planów na przyszłość, tego, co chcę robić,
jaki zawód wykonywać.
Gdy rozpoczęły się treningi w pracowniach pomyślałam z przerażeniem: Boże Beata, co ty tu robisz? Robótki
ręczne, zajęcia manualne, których unikałam jak ognia... Brrrr...
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Podczas potocznego zaliczania nerwów czaszkowych i jednostek chorobowych, pojawiły się wątpliwości, co do tego
„..czy to dla mnie?..”
Teraz uśmiecham się na to wspomnienie. Dużo zmieniło się w tej dziedzinie.
Kierunek ten, bowiem wymagał otwartości, bycia komunikatywnym, śmiałym. Aby rozwiać te wątpliwości,
postanowiłam spróbować swych sił. Za zgodą życzliwej pani dyrektor DPS w Szpęgawsku spędziłam tam 2 wakacyjne
tygodnie jako wolontariusz.
Przyglądałam się pracy terapeutów i uczestniczyłam w zajęciach.
Był to bardzo cenny czas, a doświadczenia przekonały mnie, by kontynuować naukę dalej. Pamiętam słowa dyrektor
Jagielskiej, iż terapeuta to elastyczny zawód. Po 9-ciu latach pracy zgadzam się z tym całkowicie!
Szkołę ukończyłam w 1996 roku i od razu podjęłam pracę. Na swej drodze zawodowej zetknęłam się z dziećmi,
osobami starszymi, jak i młodzieżą.
W czasie tych dwóch lat w szkole otrzymałam wskazówki, podstawy, które w połączeniu z moimi predyspozycjami
pozwalają mi czerpać satysfakcję z tego, co robię, na co dzień.
Wykorzystując wiedzę wyniesioną ze szkoły, plus własną wyobraźnię, spełniłam się w tym, co robię.
Terapeuta, to profesja, zawód. Terapeuta, to przede wszystkim człowiek, o tym pamiętamy!
To prawda, ze dobrze, gdy jest kreatywny, błyskotliwy, komunikatywny.
Ważne też, żeby był wyrozumiały, cierpliwy i miał poczucie humoru.
Beata Witkowska
-absolwentka z roku 1996
III.
Po zakończeniu szkoły średniej długo zastanawiałam się nad wyborem studiów i nad tym co chcę dalej robić. Z
ogłoszenia dowiedziałam się o nowo otwartym Studium Terapii Zajęciowej i od razu podjęłam decyzję o ich rozpoczęciu.
Przez dwa lata poznałam ludzi przebywających w ośrodkach opieki , były to zarówno dzieci z patologicznych
rodzin jak i młodzież upośledzona oraz osoby starsze.
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Nauczyłam się rozumieć problemy tych ludzi, poznawać ich świat poprzez wspólną naukę prostych czynności życia
codziennego. To właśnie my terapeuci jesteśmy tą iskierką dobra. Niesiemy pomoc choremu, który nie może wstać o
własnych siłach, nie zrobi sobie herbaty, nie umyje się, nie zje, który często nie wie jak się nazywa, nie ma rodziny,
domu. Nierzadko musimy pokazać prawdziwy sens życia, bo właśnie na nas liczą słabi i chorzy.
Opuszczając mury Szkoły Matki Teresy z Kalkuty każdy poszedł inną drogą, jedni rozpoczęli wymarzone studia,
innych porwał wir życia codziennego, praca, rodzina, dom.
Ja, z dyplomem terapeuty, rozpoczęłam pracę w Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych. Wszystkie
doświadczenia i umiejętności zdobyte w szkole wykorzystuje w pracy i w opiece nad tymi właśnie osobami. Pracuję już
osiem lat i jestem bardzo zadowolona, nie wyobrażam sobie abym mogła pracować w innym zawodzie.
Dlatego uważam, że nasza szkoła była górą mądrości, źródłem dobroci, którego każdą kroplą jesteśmy my terapeuci.
Życzę wszystkim absolwentom, aby trwali w swym zawodzie, swojej dobroci i miłości.
Beata Kruczek z/d Dzienisz
-absolwentka z roku 1998
IV.
Szkoła była pewnym „rozdziałem” w moim życiu.
Z perspektywy lat, musze przyznać, iż w tym rozdziale wydarzyło się mnóstwo interesujących rzeczy.
Mianowicie po pierwsze i przede wszystkim poznałem w szkole moja przyszłą o obecna żonę. Po drugie – dzięki
wykształceniu, które zdobyłem w tejże szkole podjąłem pierwszą pracę i to zgodnie z wykształceniem tj. jako terapeuta
zajęciowy.
Zawód ten przynosi mi wiele satysfakcji, chociaż wymaga od człowieka wielkiego „poświęcenia”.
Piotr Peka
-absolwent z roku 1998
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V.
Moje wspomnienia dotyczące lat spędzonych w studium są ciepłe i miłe, chociaż do szkoły poszłam rezygnując z
pracy.
W trakcie było różnie, zwłaszcza na początku nauki - nawet żałowałam. Później z czasem zrozumiałam, że jednak
chyba dobrze zrobiłam.
Szkoła nauczyła mnie dostrzegać pewne wartości w ludziach, których do tej pory nie zauważałam, zmieniła moje
nastawienie do osób niepełnosprawnych, chorych i starych - nauczyła mnie wrażliwości na ból, cierpienie, rozwinęła we
mnie nowe zainteresowania, które w pracy są mi bardzo przydatne.
Pracuję już 6 rok i jestem zadowolona. Przez szkołę nawiązałam pewne przyjaźni, które trwają do dzisiaj.
Studium zmobilizowało mnie również do dalszej nauki, teraz już ukończyłam studia i jestem z siebie zadowolona.
Marzy mi się może inna praca, ale czas pokaże.
Arleta Dera z d/ Orlikowska
-absolwentka z roku 1998
VI.
Moja przygoda z MSZ rozpoczęła się w 2000 roku. O jej istnieniu dowiedziałam się z lokalnej prasy.
Tak do końca nie miałam pojęcia, o co chodzi z tą terapią?!
Wybrałam się na rozmowę kwalifikacyjną, zostałam przyjęta, więc brnęłam w to dalej.
Dzisiaj nie żałuję! Obecnie pracuję, w wymarzonym zawodzie, a praca daje mi satysfakcję, chociaż miałam wiele
wątpliwości, czy odnajdę się w pracy jako terapeuta, czy mam dosyć cierpliwości, chęci, motywacji.
Szkoła i ludzie w niej pracujący, pozwolili mi poznać też samą siebie, podjąć ważne decyzje dotyczące mojego
życia, uwierzyć w siebie.
Więc jeżeli masz wątpliwości, czy to jest to, może to dobry znak ...
Aleksandra Formela z d/Brzoskowska
-absolwentka z roku 2002
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VII.
MSZ ukończyłem trzy lata temu, staż odbyłem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w zawodzie
terapeuty. Pracuję 1,5 roku w Domu Dziennego Pobytu.
Dwuletnie studium wspominam bardzo dobrze. Począwszy od pierwszego roku, gdzie większością były zajęcia
merytoryczne i skończywszy na drugim, gdzie górowała praktyka.
Szkoła nauczyła mnie dużo, m.in., w jaki sposób podejść do człowieka chorego i jak zająć mu czas, jak zaspokoić
jego potrzeby.
W studium nawiązały się również nowe znajomości, które trwają do dzisiaj.
Jak wiadomo zawód terapeuty w Polsce jest mało płatnym zawodem w porównaniu z innymi krajami Unii
Europejskiej. Możemy tylko posiadać nadzieję, że się to zmieni.
Krzysztof Weltrowski
-absolwent z roku 2003
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Wykaz opiekunów Wydziału Terapii Zajęciowej w latach 1994– 2005

I.

1994 - 1996

wych. Helena Szymańska

II.

1995 – 1997

wych. Ewa Ławna , Mirosława Świątek

III.

1996 – 1998

wych. Mirosława Świątek

IV.

1997 – 1999

wych. Ewa Ławna

V.

1998 – 2000

wych. Mirosława Świątek

VI.

1999 – 2001

wych. Ewa Ławna, Mirosława Świątek

VII.

2000 – 2002

wych. Irena Kalkowska

VIII.

2001 – 2003

wych. Ewa Ławna

IX.

2002 – 2004

wych. Mirosława Świątek

X.

2003 – 2005

wych. Ewa Ławna
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WYKAZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LATACH 1996– 2005
Rok 1996 - wych mgr Helena Szymańska
1. BEYER WERONIKA
2. BUJANOWSKA JANINA
3. ĆWIKLIŃSKA ALICJA
4. DELEWSKI PIOTR
5. ELLAS ANNA
6. FALTER ANNA
7. LITZ ELWIRA
8. LUBIŃSKA IWONA
9. MICHAJŁOWSKA MARIOLA
10. MICHALSKA KATARZYNA
11. MOKWA JACEK
12. NIESIOŁOWSKA KATARZYNA

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

NOWAK IZABELA
ORDON GRAŻYNA
OSSOWSKA HANNA
OSSOWSKA MAŁGORZATA
PRYBA BEATA
PRZYRADSKA ALEKSANDRA
RUNGE JANINA
RUSZNIAK DOROTA
SOWIŃSKA MONIKA
WALKOWSKA AURELIA
WITAKOWSKA BEATA
WOLSKA WIOLETA

NAUCZYCIELE:
WYCHOWANIE FIZYCZNE- ROMAN SKIBIŃSKI
SOCJOLOGIA- EWA SZCZODROWSKA
PSYCHOLOGIA- BARBARA KĄTNIK
PEDAGOGIKA- IRENA KALKOWSKA
ANATOMIA I FIZJOLOGIA- MIROSŁAWA ŚWIĄTEK
PATOLOGIA Z ZARYSEM KLINICZNYM CHORÓB- IZABELA K.JAGIELSKA ?
REHABILITACJA- IWONA PĄCZEK, JACEK SŁOMIŃSKI
TERAPIA ZAJĘCIOWA- EWA ŁAWNA
PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ- GENOWEFACHMILECKA, IZABELA K.JAGIELSKA , MAGDALENA WĄSOWICZ,
DARIUSZ KASZUBOWSKI, JAN RADZEWICZ
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Rok 1997 - wych. mgr Ewa Ławna, mgr Mirosława Świątek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ABAKUMIEC MAŁGORZATA
BUKOWSKA ŻANETA
CHYŁA ELWIRA
DENIUSZ BARBARA
FARYSEJ PIOTR
GÓRSKA MARTYNA
IMIANOWSKA JUSTYNA
JAKUBCZAK DOROTA
JANKOWSKA JOANNA
KALINOWSKA MAŁGORZATA

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

KALINOWSKI OLGIERD
LIETZ BARBARA
MACHOLLA DANUTA
MATYLA MONIKA
MUNTOWSKA MONIKA
OLSZEWSKA MAŁGORZATA
OSSOWSKI PIOTR
PIĄTEK EUNIKA
TOKARSKA ŻANETA
ŻUKOWSKI PIOTR
ŻUKOWSKA ELWIRA

NAUCZYCIELE:
WYCHOWANIE FIZYCZNE- ROMAN SKIBIŃSKI
SOCJOLOGIA- EWA SZCZODROWSKA
PSYCHOLOGIA- BARBARA KĄTNIK
PEDAGOGIKA- IRENA KALKOWSKA
ANATOMIA I FIZJOLOGIA- MIROSŁAWA ŚWIĄTEK
PATOLOGIA Z ZARYSEM KLINICZNYM CHORÓB- IZABELA K.JAGIELSKA ?
REHABILITACJA- IWONA PĄCZEK, JACEK SŁOMIŃSKI
TERAPIA ZAJĘCIOWA- EWA ŁAWNA
PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ- GENOWEFACHMILECKA, IZABELA K.JAGIELSKA , MAGDALENA WĄSOWICZ,
DARIUSZ KASZUBOWSKI, JAN RADZEWICZ
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Rok 1998 – wych. mgr Mirosława Świątek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BOROWICZ EWA
CESARZ TOMASZ
ĆWIKLIŃSKA DOROTA
DAROSZEWSKA JUSTYNA
DZIENISZ BEATA
GRABOWSKA MONIKA
JANOWSKA JOANNA
KACZMAREK JOANNA
KAMIŃSKA JOANNA
KITTOWSKA IWONA
KUKLIŃSKA MARLENA
KUROWSKI MATEUSZ
KREJA IWONA
LEWIŃSKA MARZENA

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ŁANGOWSKA AGNIESZKA
NOCH KAROLINA
NOWAK JULITA
OGONOWSKA DANUTA
OKAPIEC MAGDALENA
ORLIKOWSKA ARLETA
PEKA PIOTR
ROSANI EDYTA
SEROKA JUSTYNA
SIATKOWSKI GRZEGORZ
SMAGAŁA JUSTYNA
WITOS OLIMPIA
WOJCIECHOWSKA ANNA
ZALEWSKA KATARZYNA

NAUCZYCIELE:
WYCHOWANIE FIZYCZNE- ROMAN SKIBIŃSKI
SOCJOLOGIA- EWA SZCZODROWSKA
PSYCHOLOGIA- BARBARA KĄTNIK
PEDAGOGIKA- IRENA KALKOWSKA
ANATOMIA I FIZJOLOGIA- MIROSŁAWA ŚWIĄTEK
PATOLOGIA Z ZARYSEM KLINICZNYM CHORÓB- IZABELA K.JAGIELSKA ?
REHABILITACJA- IWONA PĄCZEK, JACEK SŁOMIŃSKI
TERAPIA ZAJĘCIOWA- EWA ŁAWNA
PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ- GENOWEFA CHMILECKA, IZABELA K.JAGIELSKA , MAGDALENA WĄSOWICZ,
DARIUSZ KASZUBOWSKI, JAN RADZEWICZ, LESZEK MUCHA
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Rok 1999 - wych. mgr Ewa Ławna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BOROWSKA MONIKA
CEYER EWELINA
DĄBROWSKA DOROTA
DURKIEWICZ MARZENA
EICH EMILIA
FIAŁKOWSKI MIŁOSZ
GAŁĄZKA MONIKA
KLAMANN MARCIN
KLUGE ALEKSANDRA
KOBALCZYK AGATA
KOPISZKA SYLWESTER
KURZYDŁO ANDRZEJ
MAKOWSKA MAGDALENA
MEINA SŁAWOMIR

15. MISZKER MONIKA
16. OLEKSIUK MAŁGORZATA
17. PEPLIŃSKA ANNA
18. PLAZA BARBARA
19. RATAJ MARIA
20. REKOWSKA JOANNA
21. RULAF RENATA
22. RYK JACEK
23. SUCHODOLSKA MILENA
24. SZYLIN EDYTA
25. TURKOT WIOLETTA
26. WIKA WIOLETA
27. WIT MONIKA
28. ZNAMIEC ANNA

NAUCZYCIELE:
WYCHOWANIE FIZYCZNE- ROMAN SKIBIŃSKI
SOCJOLOGIA- IRENA KALKOWSKA
PSYCHOLOGIA- BARBARA KĄTNIK
PEDAGOGIKA- IRENA KALKOWSKA
ANATOMIA I FIZJOLOGIA- MIROSŁAWA ŚWIĄTEK
PATOLOGIA Z ZARYSEM KLINICZNYM CHORÓB- IZABELA K.JAGIELSKA
REHABILITACJA- JACEK SŁOMIŃSKI
TERAPIA ZAJĘCIOWA- EWA ŁAWNA
PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ- GENOWEFACHMILECKA, IZABELA K.JAGIELSKA , MAGDALENA WĄSOWICZ, PIOTR
RIBICKI, LESZEK MUCHA, JAN RADZEWICZ
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Rok 2000 - wych. mgr Mirosława Świątek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BŁASZKOWSKI ARTUR
CZERNY PIOTR
DETTLAFF MARZENA
DUZOWSKA KINGA
GEHRMANN JUSTYNA
GUMUŁA ANETA
GRZESZKIEWICZ BARTOSZ
JAGIELSKA JUSTYNA
KACZKOWSKA DOROTA
KARWATOWSKA MARTA
KOCZWARA ANNA

12. KRASIŃSKA BARBARA
13. LASKOWSKA MIROSŁAWA
14. NARLOCH KATARZYNA
15. ORCZECHOWSKI LESZEK
16. REBISZKE JUSTYNA
17. SIEJKA BARBARA
18. SIEROCKA KAROLINA
19. SZCZYGIEŁ AGNIESZKA
20. WRYCZ_REKOWSKA EWA
21. ZAWODZIŃSKA EWA

NAUCZYCIELE:
WYCHOWANIA FIZYCZNE- ROMAN SKIBIŃSKI
ANATOMIA I FIZJOLOGIA- MIROSŁAWA ŚWIĄTEK
PODSTAWY SOCJOLOGII- IRENA KALKOWSKA
PSYCHOLOGIA- BARBARA KĄTNIK
PEDAGOGIKA- IRENA KALKOWSKA
REHABILITACJA JACEK SŁOMINSKI
PATOLOGIA Z ZARYSEM CHORÓB KLINICZNYCH- IZABELA JAGIELSKA
TERAPAI ZAJĘCIOWA- EWA ŁAWNA
PRACOWNIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ- GENOWEFA CHMILECKA, IZABELA JAGIELSKA ????
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Rok 2001 - wych. mgr Ewa Ławna, mgr Mirosława Świątek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ADAMSKA ANNA
ABRYSZYŃSKA JOLANTA
BAR MAŁGORZATA
BUDZYN SYLWIA
BUDZIŃSKA JUSTYNA
BUKOWSKA ANGELIKA
CABAJ CELESTYNA
DULSKA MONIKA
GALIŃSKA MONIKA
GOŁĘBIOWSKA ANNA
JURCZYK KATARZYNA
KOŁODZIEJCZAK MAŁGORZATA

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

KOWARA AGNIESZKA
KUZIOŁA ALEKSANDRA
LEWICKA JUSTYNA
LICZMAŃSKA ANETA
PODJACKA JUSTYNA
RYNKIEWICZ WIOLETA
SIEWIERSKA DAGMARA
SZCZURASZEK ANNA
SZYNKOWSKA MAGDALENA
SZULC KATARZYNA
TRAMOWSKA KAROLINA

NAUCZYCIELE:
WYCHOWANIE FIZYCZNE- STANISŁAW WIECZOREK
SOCJOLOGIA- IRENA KALKOWSKA
PSYCHOLOGIA- IZABELA WIERZBA, EDYTA PLISZKA-KURASZEWICZ
PEDAGOGIKA- IRENA KALKOWSKA
ANATOMIA I FIZJOLOGIA- MIROSŁAWA ŚWIĄTEK
PATOLOGIA Z ZARYSEM KLINICZNYCH CHORÓB- IZABELA K. JAGIELSKA
REHABILITACJA- JACEK SŁOMIŃSKI
TERAPIA ZAJĘCIOWA- EWA ŁAWNA
PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ- I. KALKOWSKA, I JAGIELSKA, E. BEYER, A. RYBAK- HODUŃ, P. RIBICKI
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„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

Rok 2002 – wych. mgr Irena Kalkowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BRADTKE AGNIESZKA
BRZOSKOWSKA ALEKSANDRA
CHABOWSKA KATARZYNA
CZAJA MONIKA
ELSZKOWSKA EMILIA
ERTMAŃSKA EWELINA
FILIPEK MARZENA
FORMELA GRZEGORZ
HERING MAGDALENA
JAMA JOANNA
KENDZIERSKA AGNIESZKA

12. KWIATKOWSKA KAMILA
13. LIPKOWSKA EMILIA
14. ŁEPEK AGNIESZKA
15. OSSOWSKI ROMUALD
16. PAŁKOWSKA ELŻBIETA
17. RONOWSKA KARIN
18. RUCHNIEWICZ ŻANETA
19. RULEWSKA MARIOLA
20. SZEFFLER DOROTA
21. WINKELMANN MONIKA

NAUCZYCIELE:
WYCHOWANIE FIZYCZNE- STANISŁAW WIECZOREK
SOCJOLOGIA- IRENA KALKOWSKA
PSYCHOLOGIA- HANNA KLEINA
PEDAGOGIKA- IRENA KALKOWSKA
ANATOMIAI FIZJOLOGIA – MIROSŁAWA ŚWIĄTEK
PATOLOGIA- IZABELA KAMIŃSKA-JAGIELSKA
REHABILITACJA- LESZEK RYKACZEWSKI
TERAPIA ZAJĘCIOWA-EWA ŁAWNA
PRACOWNIA TERAPI ZAJĘCIOWEJ-IZABELA JAGIELSKA, ELŻBIETA BEYER, IRENA KALKOWSKA
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„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

Rok 2003 - wych. mgr Ewa Ławna

1. ARENDT MAGDALENA
2. BIELIŃSKA BARBARA
3. BRZEZIŃSKA MAŁGORZATA
4. DUNAJSKA MAGDA
5. GALIŃSKA HANNA
6. GUZOWSKA GRAŻYNA
7. HOPPE SZYMON
8. JANKOWSKI WOJCIECH
9. JAŻDŻEWSKA MAŁGORZATA
10. LIEBRECHT KATARZYNA
11. LOROCH AGNIESZKA
12. MIKOŁAJCZAK ALEKSANDRA
13. MOCZADŁO MARZENA
14. NALBORSKA EDYTA

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

NOWIŃSKA EMILIA
PEPLIŃSKA MARTYNA
SCHADE JUSTYNA
SKRZYŃSKA KAROLINA
SZALEWSKA AGNIESZKA
SZARAFIN MARZENA
SZARMACH MAGDALENA
SZREDER MONIKA
TIAŁOWSKA BARBARA
WELTROWSKI KRZYSZTOF
WIELGOSZ ANNA
WIŚNIEWSKA JOANNA
ZAKRZEWSKA JOANNA

NAUCZYCIELE
WYCHOWANIE FIZYCZNE- STANISŁAW WIECZOREK
SOCJOLOGIA- IRENA KALKOWSKA
PSYCHOLOGIA- HANNA KLEINA
PEDAGOGIKA- IRENA KALKOWSKA
ANATOMIA I FIZJOLOGIA- MIROSŁAWA ŚWIĄTEK
PATOLOGIA Z ZARYSEM KLINICZNYM CHORÓB- IZABELA JAGIELSKA
REHABILITACJA- LESZEK RYKACZEWSKI
TERAPIA ZAJĘCIOWA- EWA ŁAWNA
PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ- IZABELA JAGIELSKA, IRENA KALKOWSKA, MIROSŁAWA ŚWIĄTEK, JOANNA
DELEWSKA, PIOTR RIBICKI plastyka
ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE- JAROSŁAW KURASZEWICZ
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„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

Rok 2004 – wych. mgr Mirosława Świątek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ARMATOWSKA DAGMARA
BARABAŚ MONIKA
CZUBA MACIEJ
DRĄŻEK SŁAWOMIR
FABICH DOROTA
FIJAŁ KATARZYNA
GRADULEWSKA HANNA
GRUNWALD LILIANNA
JANUSZ KAMILA
JÓŹWIAK ANNA
KUBISZ JUSTYNA
LAZER BARBARA
LEWANDOWSKA MAŁGORZATA

14. MAKOWSKA ANNA
15. MIERZWICKA MONIKA
16. PAWŁOWSKA AGNIESZKA
17. POLAKOWSKA MONIKA
18. RACZKOWSKA JULIANNA
19. RAŚ KAMILA
20. RUPRECHT KINGA
21. SIEROCKA MAŁGORZATA
22. STOLTMANN ANNA
23. STRENG DANIELA
24. SZUTA ALEKSANDRA
25. TOMASZEWSKA BEATA
26. WICZANOWSKA AGNIESZKA

NAUCZYCIELE
WYCHOWANIE FIZYCZNE- STANISŁAW WIECZOREK, LESZEK RYKACZEWSKI
SOCJOLOGIA- TERESA SZCZODROWSKA
PSYCHOLOGIA- HANNA KLEINA
PEDAGOGIKA- IRENA KALKOWSKA
ANATOMIA I FIZJOLOGIA- MIROSŁAWA ŚWIĄTEK
PATOLOGIA Z ZARYSEM KLINICZNYM CHORÓB- IZABELA JAGIELSKA
REHABILITACJA- LESZEK RYKACZEWSKI
TERAPIA ZAJĘCIOWA- EWA ŁAWNA
PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ- IZABELA JAGIELSKA, IRENA KALKOWSKA, MIROSŁAWA ŚWIĄTEK, JOANNA
DELEWSKA, PIOTR RIBICKI plastyka
ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE- JAROSŁAW K
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„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

Rok 2005 - wych. mgr Ewa Ławna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ALBRECHT ANNA
BREJSKA MONIKA
BURDYKIEWICZ KATARZYNA
GRACZ ANNA
GRZONKA URSZULA
KAMIŃSKA DOMINIKA
KOMOROWSKA AGNIESZKA
KOŚCIELSKA EMILIA
LESZKA KINGA
LESZKA MARCIN
LEŚNIAŃSKA MARTA
ŁANKOWSKI MARCIN
MIERZEJEWSKA ANNA

14. MOELLER AGNIESZKA
15. NOCOŃ ŁUKASZ
16. RASMUS MAGDALENA
17. RYPIŃSKA MARZENA
18. RZOSKA BOŻENA
19. SIKORSKA DOROTA
20. STACHOWICZ MONIKA
21. SZCZUKIEWICZ MONIKA
22. TURZYŃSKA MAŁGORZATA
23. WIŚNIEWSKA TERESA
24. WITKOWSKA KAROLINA
25. ZADURSKA MONIKA

NAUCZYCIELE
WYCHOWANIE FIZYCZNE- STANISŁAW WIECZOREK, LESZEK RYKACZEWSKI
SOCJOLOGIA- TERESA SZCZODROWSKA
PSYCHOLOGIA- HANNA KLEINA
PEDAGOGIKA- IRENA KALKOWSKA
ANATOMIA I FIZJOLOGIA- MIROSŁAWA ŚWIĄTEK
PATOLOGIA Z ZARYSEM KLINICZNYM CHORÓB- IZABELA JAGIELSKA
REHABILITACJA- EDYTA GLISZCZYŃSKA
TERAPIA ZAJĘCIOWA- EWA ŁAWNA
PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ- IZABELA JAGIELSKA, IRENA KALKOWSKA, MIROSŁAWA ŚWIĄTEK, JOANNA
DELEWSKA, PIOTR RIBICKI plastyka DOBRZYŃSKA, JAN RADZEWICZ
ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE- MAŁGORZATA BRAUER
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„Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły.
Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły”

WIODĄCY NAUCZYCIELE I OPIEKUNOWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA PRZESTRZENI LAT 1995 – 2005

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Delewska Joanna
Giełdon Urszula
Gliszczyńska Edyta
Kalkowska Irena
Kątnik Barbara
Kłos Maria
Leman Grażyna
Ławna Ewa
Pączek Iwona
Pieńkowska Urszula
Piekutowska Dorota
Szczodrowska Teresa
Szwarc Beata
Świątek Mirosława
Trojanowska Maria
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