
Śladami Janusza Korczaka 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  

J. Korczak 

 

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej rok 2012 na wniosek Rzecznika Praw Dziecka został 

ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka.  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu, którego patronem od czasu 

powstania placówki jest Janusz Korczak od lat wypełnia misję, którą swoimi przekonaniami 

i działaniami wskazał ten wielki Przyjaciel Dzieci.  

Rok 2012 Rok Janusza Korczaka - w szczególny sposób czci idee korczakowskie, 

wspomina  człowieka, który tak wiele zrobił dla dzieci. Korczak kochał dzieci, był nimi 

zawsze otoczony, służył im pomocą, dbał o ich dobro i rozwój. Słowa Korczaka „Dzieci! - 

dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się 

stanie.” będące jednocześnie mottem szkoły nie są przypadkowe. Przewijają się one 

w codziennej pracy dzieci i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Toruniu. 

 

Kilka faktów z historii Ośrodka. 

 

1 września 1964 r. powołano do życia Państwowy Zakład Wychowawczy w Toruniu. 

W jego składzie znalazła się jedynie szkoła podstawowa i internat. W 1973 roku ofertę szkoły 

poszerzono o Zasadniczą Szkołę Zawodową. Na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w dniu 

19 lutego 1992 r. Państwowy Zakład Wychowawczy w Toruniu został przekształcony 

w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka.  

Autorytet Patrona szkoły, Jego wspaniałe idee są drogowskazem dla kolejnych 

pokoleń pedagogów pracujących w Ośrodku. Na kartach historii Ośrodka zapisało się wielu 

wspaniałych pedagogów, współpracowników, darczyńców i przyjaciół, którzy wywarli 

ogromny wpływ na współczesny kształt i wizerunek placówki. 

Obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu jest placówką 

publiczną zapewniającą  kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie oraz z innymi dysfunkcjami rozwojowymi w wieku od 7 do 24  roku życia. 

Wszyscy uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Internat. W najbliższym czasie planujemy 

uruchomienie w ramach działalności statutowej placówki Wczesne Wspomaganie Rozwoju 

Dziecka. 

 

„O szkole dużo książek drukują, ale tylko dla dorosłych; wcale nie pisze się o szkole dla 

uczniów. To bardzo dziwne. Przecież uczeń tyle godzin spędza w szkole, tak wiele o niej myśli, 

tyle znajduje w niej radości i smutków.” J. Korczak 

W codziennej pracy dzieci i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Toruniu idee Janusza Korczaka są główną inspiracją, pomimo tego, że 

kształtowały się w odległych i bardzo odmiennych czasach. Głównym celem Starego Doktora 

było skupianie się na dziecku, jego potrzebach, prawach, uczuciach, rozwoju. Podstawą tego 



jest dogłębne poznanie każdego dziecka poprzez stałą i wnikliwą obserwację. W naszej pracy 

– nauczycieli wychowawców z Ośrodka staramy się postępować zgodnie ze słowami Janusza 

Korczaka. Naszych podopiecznych otaczamy wielostronną opieką pedagogiczną, 

psychologiczną i terapeutyczną. Szczególną uwagę zwracamy na indywidualne podejście do 

każdego ucznia. Każdy uczeń ma opracowany indywidualny program edukacyjno - 

terapeutyczny dostosowany do jego możliwości percepcyjnych i nakierowany na maksymalne 

uaktywnienie jego potencjalnych możliwości rozwojowych. W klasach jest niewielu uczniów, 

co jest szczególną zaletą, ponieważ nikt nie jest anonimowy. Każdy uczeń pozostaje 

w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem i terapeutą. Zajęcia odbywają się w atmosferze 

wzajemnej akceptacji, życzliwości i bezpieczeństwa.  

 

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie 

obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, 

o człowieka.” J. Korczak 

Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi w Ośrodku zgodnie z ideą Korczaka 

szczególny nacisk kładziemy na rozwój osobisty, rozwijanie zainteresowań, pasji dzieci 

i młodzieży. Robimy wszystko, aby nasi wychowankowie mogli zaistnieć w świadomości 

społecznej i bez obaw wkroczyć w dorosłe, samodzielne życie.  

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w wielu dyscyplinach, na scenie, biorą udział 

w konkursach wiedzy, recytatorskich, zawodach sportowych. Pokonują w ten sposób swoje 

lęki, walczą ze swoimi słabościami. Uczą się żyć pełniej, z odwagą idą do przodu mając 

oparcie w swoich nauczycielach i opiekunach. Kiedy stają na scenie występując przed szeroką 

publicznością znika trema, pojawiają się wielcy aktorzy. To nic, że czasem mówi ktoś 

niewyraźnie, albo zapomni tekstu - to, co się dzieje na scenie - to magia, której my – dorośli, 

zdrowi dajemy się uwieść. Młodzi aktorzy skupieni w Teatrze Ruchu odnoszą wiele 

sukcesów. Przedstawienie „Król Maciuś Generacja X”, z którym teatr występował już na 

wielu przeglądach, festiwalach teatralnych, pozwala zaprezentować ich niesamowite 

umiejętności, zdolności sceniczne, prawdziwie naturalne aktorstwo. Szkolny Teatrzyk 

Kukiełkowy przygotowuje w tym roku przedstawienie oparte na motywach powieści Janusza 

Korczaka, wpisując się tym działaniem w obchody Roku Janusza Korczaka.  

Nasi wychowankowie uczestniczą również w innej formie działań scenicznych 

tj. wojewódzkim konkursie recytatorskim organizowanym od lat na terenie szkoły. 

Organizatorzy dają uczestnikom możliwość spotkania się w trakcie konkursu z zawodowymi 

aktorami toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy.  

Formą działań cieszącą się ogromną popularnością wśród uczniów są rozgrywki 

warcabowe, które są doskonałym ćwiczeniem umysłu, pomagają w skupieniu uwagi, 

a jednocześnie są dla nich świetną rozrywką. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach 

poznają smak zwycięstwa choć czasem porażek. Rozwijają umiejętności rywalizacji, które 

kształtują także wyjazdy na turnieje, rozgrywki sportowe.  

Dlatego tak bardzo ważne jest, aby  uczniowie polubili i zaakceptowali proponowane 

im formy zajęć rekreacyjno-sportowych. W nawiązaniu do wychowawczej roli sportu warto 

jeszcze przytoczyć poglądy naszego wielkiego doktora, Janusza Korczaka, który uważał, że 

sport  jest jedną z płaszczyzn  porozumienia się z dzieckiem. Radość, przyjemność, a przy 

tym towarzysząca dziecku satysfakcja to czynniki, które stanowią pozytywną wewnętrzną 



motywację, zachęcającą dziecko do udziału we wszelkiego rodzaju szkolnych 

i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Mamy w naszej sportowej galerii mistrzów zawodów 

pływackich, piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyki. Od lat w naszej placówce działa 

sekcja Olimpiad Specjalnych „Żwirki” skupiająca młodzież i jej rodziców. "Pragnę 

zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku." To słowa 

przysięgi olimpijskiej, którą zawodnicy składają zawsze przystępując do wspólnej 

rywalizacji. Pokonując własne słabości, odnosząc sukcesy lub porażki zdobywają ważne 

w życiu dorosłym doświadczenia. Walcząc z przeciwnikami w duchu „fair play”, poznają 

zasady współzawodnictwa, szacunku do przeciwnika, kształtują swoją osobowość. 

Nowe formy zajęć wprowadzane sukcesywnie od lat w placówce cieszą się dużą 

popularnością wśród młodych ludzi i sprawiają, że coraz większa ilość uczniów angażuje się 

w zajęcia spędzając aktywnie czas wolny. Wspinaczka skałkowa, to jedna z ciekawszych 

form aktywności, którą proponujemy naszym uczniom, aby uczyli się pokonywać lęki, 

zdobywając jednocześnie zaufanie do drugiej osoby.  

Dogoterapia, hipoterapia – to zajęcia uwielbiane przez dzieci z młodszych  klas szkoły 

podstawowej. Podczas zajęć biorą oni udział w wielu rodzajach ćwiczeń i zabaw, które 

oddziałują na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem ze 

zwierzęciem. Jest to forma rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie 

ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. To szczególnie ważne w przypadku naszych  

uczniów upośledzonych umysłowo, u których występują nierzadko różnego rodzaju 

zaburzenia. 

Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, stwarzamy im możliwość 

obcowania z kulturą, sztuką, osiągać sukcesy w różnorodnych formach aktywności. Ważne 

miejsce w naszej pracy pedagogicznej zajmuje dbanie o przywrócenie lub uzyskanie 

maksymalnej sprawności fizycznej lub psychicznej naszych uczniów. W tym celu, dzięki 

ofiarności ludzi dobrej woli, zaprzyjaźnionym firmom, instytucjom mamy możliwość 

wyjazdów z naszymi podopiecznymi na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki szkolne, zielone 

szkoły. Wspólne wyjazdy są formą aktywnego wypoczynku, połączoną z elementami 

rehabilitacji, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie 

zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. To właśnie na wyjazdach zawiązują się 

przyjaźnie, sympatie, wychowawcy poznają swoich uczniów z zupełnie innej, czasem 

zupełnie nieznanej strony. 

Mamy nadzieję, że nasze działania w dużym stopniu spełniają oczekiwania naszych 

wychowanków, ich rodziców, którzy czekają na sukcesy i rozwój swoich dzieci.  

 

„Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest.” J. Korczak 

Janusz Korczak był człowiekiem ceniącym podstawowe ludzkie wartości: 

sprawiedliwość, szacunek, godność, prawdę i miłość do bliźniego. Tym ideom służy 

utworzony w 2004 r.  na terenie szkoły Ruch Czystych Serc. Młodzież zaangażowana w RCS 

systematycznie odwiedza zaprzyjaźnionych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, dzieci 

przebywające w Hospicjum Nadzieja dostarczając im wykonane samodzielnie wypieki 

i drobne upominki. W ramach wolontariatu włącza się również w działania Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy zbierając fundusze na cele charytatywne Fundacji.  



Powstała niedawno Grupa Pomocy i Wsparcia Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego  „Empatia”, w ramach wolontariatu, kwestowała na rzecz Fundacji 

Dziecięca Fantazja, która pomaga spełniać marzenia nieuleczalnie chorym dzieciom. W myśl 

hasła: „Możesz też pomóc w inny sposób. Zostań WOLONTARIUSZEM, to nic nie kosztuje” 

młodzież Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej aktywnie włącza się w pomoc 

i zbiera pieniądze na realizację marzeń innych dzieci. Udział młodzieży w organizacjach 

niosących pomoc w ramach wolontariatu wpływa pozytywnie na rozwój osobowości, 

kształtuje ich wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Zaangażowanie w akcje wiąże się 

również z budowaniem ich świata wartości, wrażliwości, a także z poświęceniem przez tych 

młodych ludzi wolnego czasu dla innych potrzebujących. Jest to niewątpliwie ważne 

doświadczenie, które mamy nadzieję, zaowocuje w dorosłym, samodzielnym życiu. 

Pragniemy ułatwić naszym podopiecznym start w dorosłość aktywizując ich w klasach 

kończących szkolę, ale również i później, po jej ukończeniu. Ośrodek od lat współpracuje 

z wieloma instytucjami, fundacjami, urzędami pracy. W ramach istniejącego od 2000 roku 

Klubu Absolwenta organizujemy naszym absolwentom szkolenia z zakresu aktywizacji 

zawodowej, zbieramy oferty pracy w Szkolnym Banku Ofert Pracy, pomagamy wypełniać 

urzędowe druki, uczymy jak najlepiej zaprezentować się przyszłemu pracodawcy. 

 

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a 

kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele 

natchnionych chwil.” J. Korczak 

Rok 2012 ogłoszony Rokiem Korczaka jest szczególny. Poświęcamy naszemu 

Patronowi wiele uwagi, dokładnie wsłuchujemy się w Jego słowa, odkrywamy na nowo 

aktualność Jego idei. Jako placówka „korczakowska” zawsze dbamy o pamięć o Naszym 

Patronie. Jednak, to w tym wyjątkowym roku, większość imprez koncentruje się wokół 

Korczaka. Zainaugurowaliśmy rok otwarciem wystawy prac naszych wychowanków 

zorganizowanej w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej 

Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu. Na wystawie 

zaprezentowano ponad 40 prac wykonanych przez uczniów przy zastosowaniu różnorodnych 

technik plastycznych, m.in.: kolaż, malarstwo, rysunek, grafika. Kolejnym dużym 

wydarzeniem w życiu placówki jest Wojewódzki Konkurs Recytatorski odwołujący się do 

działalności artystycznej Janusza Korczaka. Przygotowujemy również konferencję 

adresowaną do szerokiego grona odbiorców pt. „Zwyczajnie o niezwyczajnym”. Będzie ona  

okazją do spotkania się pedagogów, terapeutów, darczyńców, przyjaciół Ośrodka, którym 

idee korczakowskie przyświecają w codziennej pracy.   

 

„Nie ma dzieci – są ludzie.” J. Korczak Tą myślą Janusza Korczaka zakończymy naszą 

wędrówkę śladami Janusza Korczaka i Jego idei w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Toruniu. Nasza społeczność, mała szkolna społeczność ośrodka to dzieci, 

młodzież i dorośli. Tu kształtują się nasze charaktery, myśli, doświadczenia. Wierzymy, że 

wspólnie kultywując idee Janusza Korczaka, wsłuchując się uważnie w Jego słowa nasi 

wychowankowie wejdą w dorosłe życie wyposażeni w bagaż dobrych doświadczeń, wiarę 

w siebie, niezbędną wiedzę i umiejętności. 

Agnieszka Śledź 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu 


