
 

Całe trzy dni (10 – 12 października 2017 roku) trwały obchody 70–lecia  

Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.  

Szkoła, która na co dzień jest otwarta dla wszystkich i z radością wita każdego,  

kto zapragnie ją odwiedzić,  

w ostatnich dniach spotkała się z mnóstwem znamienitych gości. 

Elementem inaugurującym uroczystości jubileuszowe był we wtorek 10 października 2017 wieczorny 

projekt - „Koncert na Ścianie" pod kierunkiem Ryszarda Bazarnika. Sceną dla muzyków stał się 

budynek szkoły przy ulicy Kościuszki 5. Niekonwencjonalny sposób umiejscowienia instrumentów         

i muzyków, magia świateł, śpiewne melodie, tropikalne rytmy i niepowtarzalne show sprawiły, że 

zebrana publiczność bawiła się doskonale. W to muzyczne przedsięwzięcie włączyli się także 

nauczyciele ZSS. Koncert był o tyle niecodziennym wydarzeniem, że muzycy, choć z dużą 

częstotliwością koncertujący w różnych częściach świata, po raz pierwszy gościli w Wielkopolsce. 

 



Drugi dzień jubileuszowych uroczystości rozpoczął się w ostrowskiej Konkatedrze mszą świętą              

w intencji społeczności Zespołu Szkół Specjalnych z okazji 70-lecia istnienia placówki. Mszy 

przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak. Podczas homilii celebrans podziękował rodzicom                

i nauczycielom za trud wychowania dzieci i młodzieży, a z okazji rocznicy złożył piękne życzenia 

pedagogom oraz uczniom. Wydarzeniem towarzyszącym po uroczystej mszy św. było odwiedzenie 

grobów zmarłych nauczycieli, pracowników i podopiecznych placówki, którym zapalono symboliczne 

znicze. 

 

 

 

Tego dnia obchody 70-lecia Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, a jednocześnie - 50-lecia 

nadania szkole imienia patrona, ubogacone zostały konferencją na temat: „Janusz Korczak                   

w interpretacji teraźniejszości wychowawczej", na którą przybył wyjątkowy Gość – Pani Barbara 

Janina Sochal – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, wiceprzewodnicząca 

Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz wiceprzewodnicząca 

Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci, która nie tylko zaprezentowała szalenie interesujące 

wystąpienie, w którym przybliżyła zebranym działalność Stowarzyszenia, zarówno w Polsce, jak i na 

świecie, ale również objęła Honorowym Patronatem 70 – lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie 

Wielkopolskim. Pani Prezes wręczyła podziękowania „za upowszechnianie idei i myśli pedagogicznej 

Janusza Korczaka w codziennej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz mądre wspieranie najmłodszych w ich drodze do dorosłości”. Wyróżnieni zostali 

nauczyciele ZSS: Beata Barańczak, Daniel Czubak, Sylwia Cierlak, Lidia Góralska, Małgorzata 

Hajdukiewicz, Marta Mydlak oraz Piotr Szymczak – Mierzwiak. Kolejną zacną osobistością, która 

zasiadła na widowni był Pan Jacek Kowal – Przewodniczący Kręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

im. Janusza Korczaka. Podczas trwania Konferencji wystąpiło 6 prelegentów, którzy na co dzień 

zmagają się z trudnościami, jakie niesie za sobą wychowywanie dzieci i młodzieży, a w swojej pracy 

realizują hasła Starego Doktora – Janusza Korczaka, prekursora praw dziecka, interesują się tematyką 

wychowania.  



 

  

 

Plan Konferencji prezentował się w następujący sposób: 

Barbara Janina Sochal – Społeczny ruch korczakowski w Polsce i na świecie, 

dr Przemysław Gąsiorek – wykładowca UAM w Poznaniu, WPA w Kaliszu – Potrzeby dziecka w 

pedagogice Korczaka, a współczesna neuropsychologia, 

Joanna Fiszer – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie – Metody 

korczakowskie w pracy wychowawczej szkoły ogólnodostępnej, 

Ewa Dziaduś – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim – Praca 

wychowawcza i edukacyjna w uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w myśl pedagogiki 

korczakowskiej, 

Gabriela Przybysz – wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym w Zgorzelcu – Do 

sukcesu pod wiatr, 

Justyna Szymańska – wykładowca UAM w Poznaniu, WPA w Kaliszu – antypedagog czy pedagog 

miłości. 



Każde wystąpienie było bardzo ciekawe, stanowiło studnię wiedzy, z której można było czerpać 

całymi garściami, obfitowało w wiele spostrzeżeń i doświadczeń nabytych przez wychowawców i 

nauczycieli w czasie ich pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, a taka wiedza, zbudowana na 

własnej praktyce jest jak wiemy najcenniejsza i stanowi ogromną wartość. To podczas codziennych 

kontaktów z uczniami, z wychowankami poznajemy ich, ich pragnienia, potrzeby, mamy szansę 

towarzyszyć im podczas ich wzrastania, w drodze ku dorosłości. Ku dorosłości, do której nie zawsze 

droga jest prosta i usiana dobrymi doświadczeniami, przepełniona miłością, zrozumieniem, 

szacunkiem. Szacunkiem, do którego wzywał Janusz Korczak. Szacunkiem, który uczy poszanowania 

innych, jest warunkiem dobrej współpracy, twórczej postawy, miłości, akceptacji siebie i innych. Czy 

my dziś jesteśmy już gotowi na to, aby wprowadzić w życie pedagogikę Janusza Korczaka? Czy nasze 

dążenia prowadzą w dobrym kierunku? Czy potrafimy kochać dzieci?  

Mądrze kochać? 

Centralny punkt jubileuszowych obchodów, a jednocześnie ostatni dzień uroczystego świętowania 

miał miejsce w Ostrowskim Centrum Kultury. Zgromadzonych gości i przyjaciół szkoły w „wirtualnym" 

świecie ZSS - przywitał ciepły głos Krystyny Czubówny. Podczas prezentacji widzowie mogli poznać 

historię szkoły, w trakcie wirtualnego spaceru zobaczyć, jak wygląda ona dzisiaj, razem z artystami 

uczestniczyć w różnorodnych zajęciach muzycznych, tanecznych, sportowych. Publiczność wraz z 

uczniami szkoły mogła śpiewać piosenki, brać udział w zajęciach sportowych, pląsać razem z 

harcerzami przy ognisku, a na koniec.... wznieść się ponad wszystko razem z motylami. 

 

 

 

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości – władze, politycy, społecznicy, 

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przyjaciele wspierający działalność ZSS. Na widowni nie 

zabrakło emerytowanych dyrektorów i nauczycieli, rodziców podopiecznych placówki i wreszcie 

samych uczniów. Na ręce Pani Dyrektor Beaty Serbakowskiej złożono ogrom serdeczności, gratulacji 

oraz życzeń na kolejne lata działań edukacyjnych placówki. 



 

Po części artystycznej przybyli goście mieli możliwość zwiedzenia placówki, pozaglądania w stare i 

dobrze znane – choć zmienione – miejsca, podziwiania nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia, a 

wreszcie obejrzenia ekspozycji: z okazji jubileuszu placówki, prezentującej dokonania drużyny 

harcerskiej i oczywiście wystawy prac plastycznych uczniów. 

Obchody 70-lecia placówki Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie 

Wielkopolskim minęły w niezwykle miłej, serdecznej i ciepłej atmosferze wspomnień, rozmów i 

rozmyślań dostarczając wszystkim uczestnikom ogromu wrażeń i emocji oraz ciekawych 

doświadczeń. 

 


