W dniach 7-8 października 2021 roku odbyła się w Ustroniu wyjazdowa
jubileuszowa XX konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolnowychowawczych „ Bądź dla siebie dobry w czasie kryzysu i zmiany” .
W ramach części wykładowej pani prof. dr hab. n.med. Jadwiga Jośko- Ochojska podjęła temat

znaczenia czynników zdrowia w sytuacji stresu i pandemii. Temat spotkał się z żywym
przyjęciem i wywołał ciekawą dyskusję wśród uczestników spotkania.
Ponadto tradycyjnie odbyła się prezentacja jednej ze szkół, w tym roku był to Zespół Szkół
Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o. o. w
Kamieńcu, którą prezentowała dyrektor placówki Iwona Pilarska. Szkoła Podstawowa
Specjalna nr 38 w Zabrzu oraz Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach
zaprosiły do organizowanych przez siebie konkursów. Kierownik wychowania w/w szkoły w
Zabrzu- pani Agata Zimon zaprezentowała zwycięskie prace plastyczne dzieci z
ubiegłorocznego konkursu. Prace prezentowały niezwykle wysoki poziom artystyczny.
Drugi dzień konferencji był dniem seminaryjno- warsztatowym. Zagadnienia zmian w prawie
oświatowym przedstawiła specjalistka prawa oświatowego- Anna Król.
Konsultanci naszej placówki, poprowadzili dwa warsztaty: Iwona Bogatko- warsztat
plastyczny „Kompozycje wielobarwne i różne…” oraz Mirosława Bochner i Ewa KustwanMróz- warsztat coachingowy.
Czwartym warsztatem, co stało się również pewnego rodzaju tradycją, poprowadzili
uczestnicy konferencji, w tym roku byli to nauczyciele z Zespołu Szkól Specjalnych przy
Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o. o. w Kamieńcu- Katarzyna
Kazyk oraz Adam Nietsch. Zaproponowali wykonanie modnego ostatnio „lasu w słoiku”.
Pomimo trudnego czasu pandemicznego, uczestnicy bardzo licznie przyjechali z różnych
regionów Polski: Rabki Zdroju, Goczałkowic Zdroju, Kamieńca- Zbrosławic, Opola , Katowic,
Skoczowa, Poznania, Warszawy, Jastrzębia Zdroju, Kudowy Zdroju, Czarnieckiej Góry,
Istebnej, Zabrza , Raciborza Wałbrzycha, Orzesza. Niezwykle chwalili sobie możliwość
spotkania w swoim środowisku, jak i mnogość form edukacyjnych, w których mogli
uczestniczyć w trakcie konferencji.
Wzruszającym momentem konferencji był czas wspominania poprzednich jej edycji. Wśród
uczestników byli bowiem tacy, którzy uczestniczyli we wszystkich jej edycjach. Była to chwila
żywych i ciepłych emocji, jak również wspominania osób i prelegentów, którzy towarzyszyli
temu przedsięwzięciu w przeszłości. Jako ośrodek zostaliśmy docenieni zarówno przez
władze Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego w
Katowicach, jak również przez dyrektorów uczestniczących w konferencji placówek, za
cykliczne organizowanie tego wydarzenia. Ciepłe słowa płynęły także od uczestników
spotkania. Świętując ten jubileusz, mamy równocześnie nadzieję na kolejne owocne i
pożyteczne spotkania.
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