
- W dniu dzisiejszym uroczyście  obchodzimy 30-lecie działalności  Szkoły Specjalnej   w 

Czersku. Naszą uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu wspaniałych gości. 

(powitanie). Szkoła Podstawowa Specjalna w Czersku została utworzona 1 września 1986 r. 

na bazie wyremontowanego budynku po Szkole Podstawowej nr 2. Naukę w niej podjęło 89 

uczniów. Dyrektorem szkoły została pani mgr Krystyna Sikorska. Kierowała gronem 

doświadczonych nauczycieli, dla których misją była życzliwa pomoc i troska wobec dzieci 

niepełnosprawnych. Dzięki jej szczególnym talentom organizatorskim i  pedagogicznym 

szkoła od początku swojej działalności prezentowała wysoki  poziom pracy dydaktyczno-

wychowawczej . Pani dyrektor ukształtowała styl współpracy oparty na dużej fachowości, 

odpowiedzialności, wzajemnym wsparciu, serdecznej , przyjaznej atmosferze. Bardzo wysoki 

poziom jej osobistego zaangażowania w życie szkoły był inspiracją dla całego grona 

pedagogicznego. W kolejnych latach kadrę pedagogiczną uzupełniali młodzi nauczyciele. 

Dołączyłem do  tego grona w roku 1988. Od 1 września 1992 r. funkcję dyrektora placówki 

pełnił mgr Jan Gliszczyński. Przez 10 lat pełnienia funkcji bardzo solidnie dbał  o 

modernizację placówki, rozwijał nowe formy aktywności uczniów. W tym czasie powstały 

m.in. dwa kluby sportowe MUKS „Razem” oraz sekcja Olimpiad Specjalnych „Bratek”. 

Kadra pedagogiczna zdobyła nowe kwalifikacje. W 1999 r. w związku z powołaniem 

gimnazjum na mocy uchwały Rady Powiatu Chojnickiego powołano Zespół Szkół 

Specjalnych. Od 1 grudnia 2002 r. pełnię funkcję dyrektora naszej szkoły. 1 września 2011 

roku oddano do użytku budynek szkoły po rozbudowie. Zakończono w ten sposób realizację  

projektu „Rozbudowa z przebudową i wyposażeniem budynku Zespołu Szkół Specjalnych  w 

Czersku”. Projekt był  finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Realizację tego projektu należy zaliczyć do 

bardzo ważnych przedsięwzięć Powiatu Chojnickiego oraz Gminy Czersk ( partnera 

finansowego), które pozwoliło stworzyć pełną ofertą w zakresie edukacji i rehabilitacji dla 

środowiska osób niepełnosprawnych . Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku bardzo 

się zmienił. Powierzchnia użytkowa wzrosła trzykrotnie . Powstało nowe skrzydło z salami 

lekcyjnymi, które wyposażono w nowoczesne meble oraz pomoce dydaktyczne, także: 

pracownie terapii specjalistycznych, gabinet profilaktyki zdrowia, świetlica oraz pracownie 

przysposobienia zawodowego: pracownia obróbki drewna i metalu oraz gospodarstwa 

domowego. Dobudowano salę gimnastyczną oraz doskonale wyposażoną w sprzęt salę do 

rehabilitacji. 

Doprowadzenie do realizacji pomysłu rozbudowy było przedsięwzięciem szalenie trudnym. 

Jesienią 2006 roku w starostwie w umówionej rozmowie ze starostą Stanisławem Skają  

gratulowałem budowy pięknego obiektu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach ,ale 

jednocześnie stwierdziłem odważnie  „Panie Starosto teraz kolej na rozbudowę naszej szkoły” 

padła odpowiedź: „ tak , ale za jakie środki?” za środki unijne „Dyrektorze czy pan wie jak 

ciężko jest je zdobyć”. Mam świadomość , że w tamtym czasie byłem prawdopodobnie  

jedyną osoba , która wierzyła w możliwość rozbudowy szkoły specjalnej w Czersku po tym 

jak powiat z wielkim wysiłkiem ledwie co zakończył budowę nowego obiektu w Chojnicach     

i to w większości za własne środki. Nie bałem się śmiałych wyzwań, ale też poparłem je 

solidną pracą. Środki unijne były jedyną nadzieją na realizację śmiałego przedsięwzięcia. 

Przed rozmową ze starostą już ponad rok współpracowałem z Regionalnym Ośrodkiem 

Szkoleniowym EFS w Gdańsku. W konsultacjach z bardzo dobrymi ekspertami 

prezentowałem autorską koncepcję rozbudowy szkoły połączoną z realizacją projektu 

społecznego budowy kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie 

Czersk .Poznawałem kryteria podziału środków unijnych na lata 2007-2013, warunki 

konieczne do spełnienia, wszystkie aspekty związane z merytoryczną oceną wniosków. 

Nastąpiły długie miesiące pracy koncepcyjnej, zabiegania o utworzenie partnerstwa 

samorządu powiatowego i gminnego wspierającego ideę rozbudowy, a także pracy wielu osób 



w wydziałach w starostwie i w gminie Czersk związanej z przygotowaniem dokumentacji i 

wniosku o przyznanie środków. Można powiedzieć, że widząc sens i potrzebę realizacji 

rozbudowy bardzo wiele osób podało rękę, zaangażowało się nie licząc poświęconego czasu. 

Po wnikliwych ocenach ekspertów Zarząd Województwa Pomorskiego podjął radosną dla nas 

decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla realizacji projektu. Należy w tym miejscu 

wyrazić szczególne słowa uznania dla starostów: pana Marka Buzy, pana Stanisława Skai, 

członków kolejnych zarządów powiatu, skarbnika powiatu pani Elżbiety Smaglińskiej, 

radnych powiatowych kolejnych kadencji. Realizacja w jednym dziesięcioleciu budowy 

dwóch bardzo  nowoczesnych obiektów dla dzieci niepełnosprawnych to ewenement na skalę 

nie tylko krajową ale i europejską. To wyraz szczególnego zrozumienia dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, ale też dowód skuteczności w ich zaspokajaniu. Słowa wdzięczności 

kieruję też do pana Marka Jankowskiego burmistrza Czerska w czasach naszej rozbudowy 

oraz do radnych ówczesnej Rady Miejskiej za partnerskie wsparcie wykonania projektu.Czas 

na realizację rozbudowy był bardzo krótki, stanowiło to bardzo duże wyzwanie dla firmy 

budowlanej .Tempo realizacji przedsięwzięcia było bardzo duże. Firma  S-Bud Starogard 

Gdański okazała się bardzo solidna zarówno w czasie budowy, jak również w realizacji 

napraw gwarancyjnych. Na szczególne słowa uznania zasługuje kierownik budowy pan Józef  

Ebertowski, który z wysokim profesjonalizmem koordynował przebieg prac budowlanych . 

Budowlańcy z dużym zdziwieniem odbierali moją stałą obecność na każdej naradzie 

budowlanej. Z ich dotychczasowych doświadczeń wynikało, że dyrektor szkoły pojawiał się 

dopiero przy odbiorze kluczy. W czasie narad nie brakowało trudnych sytuacji, napięć między 

poszczególnymi branżami. Często występowałem wówczas jako ten, który „buduje mosty” i 

wypracowuje porozumienie potrzebne do tego ,aby prace przebiegały sprawnie. W czasie 

rozbudowy wielkie, perfekcyjne  zawodowe, ale też osobiste zaangażowanie wykazali: 

dyrektor Jan Gierszewski oraz wicestarosta Przemysław Biesek-Talewski. Przed pięciu laty 

przeżywaliśmy radość z nowej bazy i możliwości, które ze sobą otwierała. Każdy projekt 

zawiera jednak wskaźniki rezultatu. W naszym przypadku bardzo odważne: znaczny wzrost 

liczby dzieci uczęszczających na terapię wczesnego wspomagania rozwoju, zwiększenie 

liczby uczniów, przyjęcie do placówki dzieci z okolicznych gmin, zwiększenie zatrudnienia.  

Rodziło się wówczas pytanie czy je osiągniemy? Kontrole przeprowadzone w roku 2012 

wykazały pełną realizację wszystkich wskaźników rezultatu projektu. Zespół Szkół 

Specjalnych w Czersku jest obecnie  jedną z najnowocześniejszych szkół  w województwie 

pomorskim. Stanowi bardzo ważne ogniwo w systemie edukacji gminy Czersk i gmin 

sąsiadujących, daje szansę na rozwój dla dzieci    ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Do naszej szkoły  uczęszcza 150 uczniów .Prowadzimy terapię wczesnego wspomagania 

rozwoju dla 44 dzieci w wieku przedszkolnym. Ze względu na specyfikę placówki kształcenia 

specjalnego organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nacechowana jest wszechstronną 

pomocą, życzliwością, dobrą atmosferą. To pozwala otworzyć dzieciom drogę do rozwoju na 

miarę indywidualnych możliwości. Obecnie w Zespole Szkół Specjalnych realizujemy bogatą 

ofertę edukacyjną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Prowadzimy wczesne wspomaganie 

rozwoju dzieci               w wieku przedszkolnym. Działa szkoła Podstawowa i Gimnazjum.  

działa Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.  

W Zespole Szkół Specjalnych dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

- otrzymuje fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej stosującej nowoczesne 

metody i formy pracy, 

- korzysta z pomocy psychologa, pedagoga i logopedów, 

- ma możliwości osiągania sukcesów poprzez udział w konkursach, przeglądach, zawodach 

sportowych, 



-  może rozwijać własne zainteresowania, biorąc udział w zajęciach klubów sportowych i kół 

zainteresowań. 

Nasi uczniowie osiągają liczne znaczące sukcesy artystyczne i sportowe. Zdobywają medale, 

otrzymują nagrody i wyróżnienia, które dają im zadowolenie, poczucie własnej wartości, 

wiarę w siebie i radość życia. Szkoła osiąga bardzo dobre efekty kształcenia. Potwierdzają to 

wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Osiągnięcia minionych lat to efekt bardzo 

solidnej pracy nauczycieli. Za trud, poświęcenie, zaangażowanie, ciągłe doskonalenie, 

zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, poszerzających naszą ofertę terapeutyczną składam 

serdeczne podziękowania  wszystkim nauczycielom i pracownikom tej szkoły. Przez 

wszystkie lata działalności nasza szkoła zawsze mogła liczyć na wsparcie ze strony 

samorządu powiatowego i gminnego, a także instytucji samorządowych, parafii, stowarzyszeń 

oraz wielu osób prywatnych. Wszystkim dobroczyńcom za wsparcie okazane w różnej formie 

serdecznie dziękuję. Przed nami kontynuacja budowy kompleksowego systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych w gminie Czersk. Obszary działania proponowanego systemu to: 

diagnoza, leczenie, terapia, nauka, orientacja zawodowa, aktywizacja zawodowa i społeczna. 

Jest to innowacyjny projekt w zakresie wsparcia i nowoczesnej edukacji dla osób  o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. Polega na kompleksowym wspomaganiu rozwoju osób 

niepełnosprawnych- począwszy od pomocy dla małych dzieci (diagnozowania i wczesnego 

wspomagania rozwoju) – do aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych osób dorosłych.  

Początek roku szkolnego powinien stanowić zachętę do działania, do określenia nowych 

zamierzeń. Zachęcam uczniów do wyznaczenia sobie ambitnych celów krótko i 

długoterminowych. Życzę powodzenia w ich realizacji i wielu sukcesów indywidualnych oraz 

zespołowych. Wszystkim nauczycielom życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu 

dobrych pomysłów i wszelkiej pomyślności. Raz jeszcze wszystkim, którzy w 30-leciu 

działalności szkoły przyczynili się do jej rozwoju , podali rękę , otworzyli serce ,udzielili 

wsparcia składam serdeczne wyrazy wdzięczności. Wierzę, że nasza szkoła w dalszym ciągu 

będzie utrzymywała wysoki standard kształcenia i wychowania dzieci oraz niesienia im 

wszechstronnej pomocy. Niech mają szansę na jak największy rozwój na miarę 

indywidualnych możliwości, niech odnoszą sukcesy indywidualne i zespołowe. Ich postępy, 

nawet najdrobniejsze sukcesy, radość i uśmiech na twarzy są wyznacznikami głębokiego 

sensu naszej trudnej, ale jakże pięknej i potrzebnej pracy. 

 

 

Dyrektor ZSS w Czersku :                                      

Leszek Mroziński 


