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 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu, w związku  

z ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka oraz przez Sejmik 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rokiem Praw Dziecka włączył się w obchody, realizując 

przez cały rok wiele przedsięwzięć m.in. zorganizowanie wystaw, apeli, konkursów, spotkań  

z ciekawymi ludźmi. 

W drugiej połowie listopada 2012 roku miały miejsce dwa wysokiej rangi wydarzenia.  

 W dniu 15 listopada 2012 roku gościł w Ośrodku Marek Michalak - Rzecznik Praw 

Dziecka. Niecodzienny Gość zapoznał się z funkcjonowaniem placówki, w szczególności internatu. 

Wychowankowie mieli okazję pochwalić się osiągnięciami i sukcesami oraz zadać wiele pytań 

związanych z urzędem Rzecznika Praw Dziecka, zakresem obowiązków oraz sprawami, w jakich 

podejmuje najczęściej interwencje. Rzecznik chętnie odpowiadał na pytania dzieci, cierpliwie 

tłumacząc trudne dla nich zagadnienia. Na pamiątkę spotkania wychowankowie otrzymali drobne 

upominki. 

 Kolejnym ważnym wydarzeniem była Konferencja pod hasłem „Dziecko to jutro”, która 

odbyła się w dniu 22 listopada 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zorganizowana 

przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu i Wydział Nauk 

Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Honorowy Patronat sprawowali: 

Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Anna Łukaszewska - 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 

 Głównym celem konferencji było przybliżenie dokonań Janusza Korczaka i wpływu Jego 

idei na nowoczesną myśl wychowawczą, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych  

z istotnymi problemami dzieci, uczniów i wychowanków oraz metodami pracy. 

Konferencja była adresowana do nauczycieli i wychowawców placówek edukacyjnych, 

opiekuńczo-wychowawczych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych, przedstawicieli organów administracji państwowej, organów administracji 

samorządowej woj. kujawsko-pomorskiego, organizacji pozarządowych. 

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele: 

 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 

 Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, 

 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 

 Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 



Honorowym gościem był Tadeusz Badurek - pierwszy dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Toruniu ( dawniej Państwowego Zakładu Wychowawczego). 

W imieniu organizatorów gości powitała Maria Kluz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Uroczystego otwarcia konferencji 

dokonali: Ryszard Bober - Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządu Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego, Anna Łukaszewska - Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty, Tadeusz Kierel - 

Kierownik Biura Nadzoru i Kierunków Kształcenia Departamentu Edukacji i Sportu. 

 Konferencję rozpoczęło przedstawienie przygotowane przez uczniów Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Toruniu pt. „Janusz Korczak - zwyczajnie o Niezwyczajnym” 

przybliżające sylwetkę wybitnego pedagoga, społecznika, lekarza, wielkiego przyjaciela dzieci. 

Gości zachwycił i wzruszył występ młodych aktorów, których nagrodzili brawami.  

W pierwszej części konferencji wykłady wygłosiło troje prelegentów: 

 dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, 

wykład pt. „W poszukiwaniu drogi życia”  

 dr hab. Agnieszka Wałęga – adiunkt w Pracowni Historii Wychowania na Wydziale Nauk 

Pedagogicznych UMK, wykład pt. „Poeci i filozofowie - obraz dziecka w twórczości 

Janusza Korczaka” 

 Aleksandra Poeplau - Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

i Rodziny, wykład pt. „Dziecko wobec cierpienia i niepełnosprawności”. 

Druga część konferencji miała charakter panelu. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:  

 ks. Daniel Adamowicz - Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, 

 Grażyna Brzezińska - Dyrektor Domu Małego Dziecka Nr 2 w Toruniu, 

 Elżbieta Cichon - Kierownik i twórca świetlicy „Antoninek” przy parafii św. Antoniego  

w Toruniu, 

 Anna Ciesielska - Przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka  

w Toruniu,  

 Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu, 

 Marek Fuerst - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych ARKADIA, 

 Maria Kluz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza 

Korczaka w Toruniu, 

 Maria Pokrzywnicka - Kierownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Etnograficznego  

w Toruniu. 



Inspiracją do dyskusji były wybrane myśli Janusza Korczaka:  

„Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest”. 

„Jestem nie po to, by mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym działał i kochał”. 

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

o człowieka”. 

„Nie ma dzieci, są ludzie”. 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

Do dyskusji włączyli się inni uczestnicy konferencji, dzieląc się swoimi opiniami  

i spostrzeżeniami. 

 Konferencja zakończyła się poczęstunkiem. Zaproszeni goście mogli spróbować wypieków 

przygotowanych przez młodzież kształcącą się na kierunku kucharz, cukiernik w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka  

w Toruniu. 

 Konferencji towarzyszyły wystawy przygotowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno -

Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu prezentujące prace plastyczne uczniów oraz 

historię i teraźniejszość Ośrodka.  

 W konferencji wzięło udział ok. 100 osób. Zebrani mogli wysłuchać wykładów, zapoznać 

się z działalnością fundacji, stowarzyszeń i placówek oświatowych wspierających osoby 

niepełnosprawne, wziąć udział w dyskusji. Doceniony został wysiłek dzieci i młodzieży 

zaangażowanych w przygotowanie konferencji i jej oprawę.  

 Wydarzenia te wpisują się w bogaty kalendarz uroczystości zorganizowanych w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu w ramach ogólnopolskich 

obchodów Roku Korczakowskiego oraz włączają się w popularyzację wiedzy na temat praw 

dziecka w związku z ogłoszonym przez Sejmik Rokiem Praw Dziecka w Województwie Kujawsko-

Pomorskim.  

 

Patronat medialny konferencji sprawowali: Nowości, Radio Plus, TV Toruń, TVP Bydgoszcz 
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