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55 lat minęło... 
 
        W  dniu 1 września 1955 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny dla Państwowego Zakładu 
Wychowawczego w Damnicy, pierwszej – po wojnie - placówce kształcenia specjalnego na terenie Pomorza. 
W początkowym okresie w skład placówki wchodziła szkoła podstawowa i internat. Największy udział                      
w utworzeniu i zorganizowaniu PZW miał pierwszy dyrektor - Stefan Juszczyk   (1955-56). Zakład przyjmował 
dzieci ze stwierdzonym upośledzeniem w stopniu lekkim, z pograniczem upośledzenia umysłowego                              
i z zaniedbaniami środowiskowymi. Realizując założenia dydaktyczno - wychowawcze pedagodzy starali się 
utwierdzać w dzieciach wiarę w siebie i w swoje możliwości. W szkole podstawowej zorganizowano pięć klas: 
dwie pierwsze oraz drugą, trzecią  i czwartą. Urządzono i zaadaptowano pierwsze pomieszczenia na internat.                         
W swojej wieloletniej historii placówka ulegała wielu przeobrażeniom. Zmieniali się także jej dyrektorzy.                                               
W kolejnych latach funkcję tą pełnili: 
1957 – 1963                 Rymaszewski   Jan         
1963 – 1968                 Kędzierski     Władysław    
1968 – 1972                 Duchnowicz  Jarosław    
1972 – 1977                 Wirkus   Ludwik                
1977 – 1980                 Wirkus   Hanna                
1980 – 1982                 Wirkus   Ludwik                     
1982 – 1987                 Proszowski   Romuald  
1987 – 2005                 Kwaśniewski  Zdzisław  
1 września 2005r. stanowisko objęła Władysława Hanuszewicz.   

       W 1984 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania PZW został przekształcony w Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy.  Ośrodek - w tym okresie - obejmuje kompleksową opieką pedagogiczną dzieci                      
i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, tworzone są tzw. KLASY ŻYCIA uczniów                       
z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.                                                                                                                  
Reforma edukacyjna z 1999 roku wprowadza trójstopniowy system szkolnictwa, który objął w zakresie 
kształcenia specjalnego sześcioletnią szkołę podstawową specjalną, trzyletnie gimnazjum specjalne                                                    
i trzyletnią szkołę zawodową specjalną.                                                                                                                                           
W roku 2000, na podstawie Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w Ośrodku objęto obowiązkiem szkolnym 
dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym poprzez utworzenie dwóch filii przy DPS: w 
Przytocku i w Machowinku.                                                                                                                                                               
W roku szkolnym 2004/05 powstaje:                                                                                                                                                                 
a/ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, która uzupełnia brakujący dotąd  etap edukacji  dla młodzieży         
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,                                                                                                                                                            
b/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o kierunku kształcenia: rolnik.  

31 sierpnia 2005 roku po 18 latach sprawowania funkcji dyrektora, na emeryturę odchodzi Zdzisław 
Kwaśniewski oraz kierownik internatu - Daniela Drabik. 

1 września 2005 r. , w 50 rocznicę uruchomienia działalności placówki, stanowisko dyrektora Ośrodka – w 
wyniku konkursu - objęła Władysława Hanuszewicz.  

Rok szkolny 2005/06 - to rok półwiecza placówki. Na zakończenie obchodów  50-letniego okresu działalności, 
podczas uroczystości szkolnych, 2 czerwca 2006 roku, placówka otrzymała patrona, którym został Marynarz 
Polski.      
W sierpniu 2007 roku w wyniku braku naboru przez okres 2 lat, likwidacji ulega ZSZS.                                                        
Od roku 2007 na podstawie porozumienia ze Starostą Słupskim placówka realizuje wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka, którego celem jest stymulowanie psychofizycznego rozwoju od czasu wykrycia 
niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. 
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       Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy nadal ulega 
przeobrażeniom, systematycznie specjalizując się we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami.  
Nad właściwą realizacją zadań wraz z dyrektorem czuwają: wicedyrektorzy 
Mirosława Sawicka – Glinka i Elżbieta Szczypek, kierownicy f.  przy DPS:  w Machowinku - Małgorzata 
Michalska,  w Przytocku - Anetta Jankowska oraz Bożena Kowalko – kierownik gospodarczy. 
W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 
a)   Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, 
b)   Gimnazjum Specjalne Nr 2,  
c)   Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 
d)   Świetlica, 
d)   Zespół Zajęć Rewalidacyjno – Wychowawczych umiejscowiony w: Damnicy, w Przytocku i Machowinku. 
e)   Ośrodek  (baza noclegowa),    
g)  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
Zauważając potrzeby środowiska aktualnie zabiegamy o utworzenie nowej jednostki: przedszkola 
specjalnego. 
     
    Główne cele pracy Ośrodka to zapewnienie wszystkim uczniom i wychowankom właściwych warunków 
edukacyjno - rewalidacyjnych, wychowawczych, zdrowotnych, materialnych oraz umożliwienie prawidłowego 
przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości                                    
i zainteresowań. Cele realizowane są we współpracy z rodzicami lub opiekunami wychowanków oraz innymi 
placówkami oświatowo – wychowawczymi i instytucjami, wspierającymi działalność szkół  i placówek                           
w zakresie edukacji i wychowania. Ośrodek skutecznie zapewnia bezpieczeństwo pracy i nauki, ochronę 
przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej. Organizacja i wysoki poziom pracy 
pedagogicznej stwarzają sprzyjające warunki do komplementarnego rozwoju uczniów i wychowanków.  
Dostosowanie treści, metod i organizacji procesu nauczania do ich możliwości psychofizycznych, a także 
zapewnienie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, przynosi bardzo dobre efekty.  Placówka 
umożliwia również udział podopiecznych w lokalnych i ponad regionalnych zajęciach sportowych, 
turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych. Uczniowie przywożą z nich liczne nagrody, 
medale, wyróżnienia, dyplomy. 
 
       Szczegółowe cele i zadania Ośrodka w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, rewalidacyjno – 
wychowawczej oraz z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, wynikające z zasad współczesnej 
pedagogiki specjalnej, dostosowywane są każdorazowo do rodzaju i stopnia zaburzeń rozwojowych uczniów                   
i wychowanków.  Wychowankom zamieszkałym w  Ośrodku zapewnia się całodobową opiekę w dni nauki 
szkolnej oraz nieodpłatne zakwaterowanie. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego 
rozwoju uczniów w placówce funkcjonuje również stołówka. Nauczycieli i rodziców wspierają – podczas 
pobytu dzieci i młodzieży na terenie placówki - dwie pielęgniarki  z uprawnieniami do funkcjonowania                          
w środowisku wychowania i nauczania. Pielęgniarki posiadają do dyspozycji dobrze wyposażony gabinet 
profilaktyki medycznej. Placówka, w miarę możliwości, utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami 
wychowanków w celu ustalania i realizowania jednolitych oddziaływań rewalidacyjnych oraz wspomagania 
wychowawczej roli rodziny. Systematycznie wzmacniana jest rola rodziców i opiekunów, a widocznym efektem 
działań zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest skuteczne uruchomienie grupy wsparcia pod 
nazwą „Szkoła dla rodziców”. 
Ośrodek zapewnia: 
1/ realizację programów nauczania dla poszczególnych szkół, programu wychowawczego i profilaktycznego, 
indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacji indywidualnej, indywidualnych programów 
rewalidacyjno - wychowawczych oraz indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                 
i wspierania jego rodziny. 
2/ wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na każdym etapie edukacyjnym, 
będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego 
zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć 
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socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi                       
i możliwościami psychofizycznymi; 
3/ niezbędną pomoc rodzicom/opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie doskonalenia 
umiejętności niezbędnych  we wspieraniu ich rozwoju; 
4/ integrację ze środowiskiem rówieśniczym i lokalnym; 
5/ przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym; 
6/ dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom/wychowankom do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą 
jego aktualizację. 
 
        W zakresie działalności dydaktyczno - wychowawczej w szczególności: 
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wszystkich etapach 
edukacyjnych, 
b) działa w kierunku rozwijania zamiłowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez 
sportowych i integracyjnych, olimpiad specjalnych oraz konkursów, 
c) organizuje dwie cykliczne imprezy artystyczne (biennale, tj. co 2 lata) o zasięgu ogólnopolskim: Damnickie 
Betlejki i Konfrontacje Kulturalne, których celem jest prezentacja zdolności i umiejętności muzycznych, 
teatralnych, plastycznych uczniów oraz integracja środowisk osób niepełnoprawnych, 
d) co roku w rocznicę nadania imienia „Marynarza Polskiego” organizowane jest Święto Patrona, ściśle 
związane z przyjętymi w programie wychowawczym treściami wychowania patriotycznego, w szczególności: 
morskiego i marynistycznego. 
 
       Siedziba główna placówki mieści się – od 1955 roku – w zabytkowym  pałacu, wokół którego rozciąga się 
przepiękny park, wymagający już  znacznej interwencji specjalistów z zakresu przyrody. 
Budynek Ośrodka jest ciekawym architektonicznie obiektem i dysponuje wieloma  stylowymi pomieszczeniami,                       
z  których najpiękniejsza jest Sala Lustrzana. Pałac nie jest jednak funkcjonalny  i przysparza wiele problemów 
związanych z dostosowaniem do aktualnych wymogów i standardów placówki edukacji specjalnej. 
       W związku z koniecznością spełnienia wymogów inspekcji pracy czy też stacji sanitarno - 
epidemiologicznych, jak też w celu sprawniejszego i efektywniejszego realizowania zadań edukacyjnych 
pozyskiwano dodatkowe środki finansowe na modernizację placówki, w tym: na zwiększanie funkcjonalności 
obiektu oraz zapewnienie lepszego bezpieczeństwa nauki i  pracy.    
I tak w okresie ostatnich pięciu – sześciu lat, za kwotę ponad  1.127.608,00 zł , zrealizowano szereg 
przedsięwzięć, wspartych finansowo przez Radę Powiatu Słupskiego, PFRON, EFS, MEN:                                                                                                                                           
- wyposażono salę zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w  
  Damnicy, doposażono również w sprzęt filie Ośrodka przy DPS-ach: w Przytocku                                       
   i w Machowinku, 
- zakupiono dwa 9-osobowe busy do transportu dzieci i młodzieży  
  niepełnosprawnej uruchamiając tym samym budowę sieci dowozów do placówki, 
- zorganizowano szatnię i swietlicę dla dzieci dojeżdżjących  
- zmodernizowano część sanitariatów 
- wymieniono na nowy sprzęt szkolny w klasach, meble oraz pościel w internacie 
- pozyskano: pracownię komputerową  dla szkoły podstawowej,  
                    gabinet do pracy metodą integracji  sensorycznej,  
                    gabinet do pracy metodą Marii Montessori,  
                    Centrum Multimedialne do biblioteki, 
                    salę doświadczania swiata, 
- wyposażono: 
 gabinet wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
 salę do rehabilitacji ruchu,  
 gabinet logopedii,  
 gabinet rewalidacji indywidualnej 
 gabinety gospodarstwa domowego, 
- zainstalowano windę, 

http://www.oswdamnica.edu.pl/palac/palac.html


4 

 

- zabezpieczono schody,  
- zmodernizowano kotłownię, wymieniajac pękniety kocioł węglowy na ogrzewanie olejowe. 
- dokonano wymiany części stolarki okiennej. 
 
       Systematyczna specjalizacja zawodowa, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, jak również 
pracowników  obsługi i administracji bardzo sprzyjało podnoszeniu jakości pracy. Dobrym efektom sprzyjała 
współpraca zespołu z Akademią Pedagogiczną w Słupsku oraz z placówkami doskonalenia zawodowego,                    
w szczególności z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i Ośrodkiem Doskonalenia Kadr „ATENA” 
w Słupsku. Odbywające się w placówce praktyki zawodowe, ćwiczenia i oraz różnego rodzaju warsztaty 
metodyczne z zakresu oligofrenopedagogiki skutecznie dowartościowują kadrę, mobilizując ją do dalszych 
wyzwań. W sytuacjach okazjonalnych działalność Ośrodka z powodzeniem uzupełniana jest świadczeniami 
uczniów zaprzyjaźnionych szkół masowych oraz studentów - w roli wolontariuszy. Każdego roku -  do pomocy 
w realizacji zadań statutowych - pozyskiwano stażystów  z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.  
      Niż demograficzny oraz polityka oświatowa państwa spowodowały, że nastąpiły istotne zmiany                            
w strukturze poszczególnych szkół i klas, w szczególności w zakresie edukacji ucznia z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim. Ta grupa dzieci i młodzieży z większym lub mniejszym powodzeniem, coraz 
częściej realizuje ogólną podstawę programową w szkołach macierzystych. Do naszej placówki  częściej 
zaczęły trafiać dzieci z głębszymi stopniami niepełnosprawności oraz ze sprzężeniami.                    
       Nie bez znaczenia było zapewnienie specjalistycznego zespołu nauczycieli z zakresu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, w skład którego weszli: psycholog, logopeda, socjoterapeutka oraz - na 
krótki okres – nauczyciela z uprawnieniami do rehabilitacji ruchu. Ponadto pozyskano specjalistów z zakresu 
surdopedagogiki, tyflopedagoga, nauczycieli posiadających uprawnienia do pracy metodą integracji 
sensorycznej, pracy z dzieckiem autystycznym, metodą Marii Montessori, alternatywnych metod wspomagania 
komunikacji, wczesnego wspomagania rozwoju, gimnastyki korekcyjnej czy też fizjoterapii. W związku                            
z nowym spojrzeniem na rolę rodziny w naszym państwie, znacznie zmniejszyła się ilość mieszkańców 
internatu i dużym wyzwaniem okazało się zorganizowanie dojazdów na zajęcia szkolne oraz zabezpieczenie 
opieki świetlicowej dla dzieci dojeżdżających. Reorganizacja i modyfikacja placówki trwa nadal.. czy w dobrym 
kierunku… czas to pokaże…. 
       W tym miejscu chciałabym podkreślić, że wszyscy pracownicy Ośrodka: pedagogiczni i niepedagogiczni, 
są niezwykle zaangażowani i otwarci na potrzeby  podopiecznych, a tym samym na potrzeby związane                       
z koniecznością dostosowywania się do otaczającej rzeczywistości. Dobra współpraca, właściwe rozumienie 
zadań sprzyja osiąganiu wielu sukcesów, a tym samym promowaniu placówki i powiatu. Świadczą o tym 
następujące przedsięwzięcia: 
1/ udział w akcjach i programach, edukacyjnych oraz grantowych: 

a) międzynarodowych:  Socrates Comenius 1 (2005 -08), Akcja Artystyczna „Pippi Langstrumpf- ganz 
gross” (2006/07), „Konferencja zwierząt" (2008/09), 

b) ogólnopolskich/ wojewódzkich:  „Szkoła z klasą”, „Szkoła bez przemocy”, „Góra grosza”,   
c) lokalnych tj. w partnerstwie społecznym z CARITAS w Ustce: „Sięgaj wyżej” (dwie edycje), „Akademia 

Inicjatyw Społecznych” obchody powiatowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie, 
Powiatowe Dni Profilaktyki, Warsztaty plenerowe: „Poznajemy kulturę kaszubską”,  „Chcę  i mogę żyć 
aktywnie”, „SPRAWNI I BEZPIECZNI”. 

Chciałabym również zwrócić uwagę Państwa na bardzo duże zaangażowanie kadry pedagogicznej                           
w   przygotowanie absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy do podjęcia samodzielnej lub 
wspomaganej pracy na określonym stanowisku,  na wolnym lub chronionym rynku pracy.  W wyniku podjętych 
licznych działań nasi uczniowie od 2 lat realizowali lub realizują - z dużym powodzeniem - praktyki 
wspomagane, m.in. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian  w Karżniczce, w Starostwie Powiatowym,                       
w Centralnej Sterylizatorni Wojew. Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, w Firmie „Profil”, w Spółdzielni 
„GRYF” w Słupsku. W celu wzmocnienia tych zabiegów trzykrotnie były przygotowywane wnioski grantowe                
w ramach konkursów POKL.  Dwa razy nie mielimy szczęścia, aktualnie czekamy na decyzje dot. trzeciego 
projektu: MŁODZI AKTYWNI, w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu  i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W ramach tego samego poddziałania, 
w partnerstwie z Prywatnym Zespołem Szkół w Słupsku realizujemy od lutego br. dwuletni projekt: 
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INKUBATOR ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE 
SŁUPSKIM. 
       W omawianym okresie kadra pedagogiczna znacznie uaktywniła się w zakresie działalności innowacyjnej. 
Realizowano następujące  innowacje pedagogiczne: 
1."Rozwijanie osobowości dziecka niepełnosprawnego intelektualnie z wykorzystaniem mandali"  
2."Gleba skarbnicą życia” 
3."Pomocik obsługi biura"  
4."Pomocnik konserwatora terenów zielonych" 
5."Rękodzieło artystyczne z elementami małej gastronomii". 
W bieżącym roku szkolnym do Pomorskiego Kuratora Oświaty złożono cztery kolejne wnioski z prośbą o ich 
zarejestrowanie. Od września br. rozpoczniemy realizację: 
1. ZASTOSOWANIE WYSOKIEJ TECHNOLOGII WE WSPOMAGANIU PROCESU KOMUNIKACJI  
    NIEWERBALNEJ WYCHOWANKÓW Z WIELORAKĄ  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
2. METODA CHROMO TERAPII – STYMULACJA ZMYSŁÓW POPRZEZ BARWĘ  
3. POBUDZENIE SIŁ WITALNYCH ORGANIZMU POPRZEZ KONTAKT Z DRZEWAMI  
4. SANATORIUM, KTÓRE STWORZYŁA NATURA. 
  
       W minionym okresie  pozyskano dodatkowe środki ponad 250.000,00 zł, do bezpośredniej pracy 
edukacyjnej z udziałem dzieci i młodzieży m.in. w projektach tj.    
- "Szkoła z klasą", 
-  z akcji TVP „Reklama dzieciom” na zakup i organizację placu zabaw dla dzieci przy DPS w Przytocku, 
- na organizację corocznych turnusów rehabilitacyjnych, 
- na polsko- niemieckie integracyjne spotkanie wyjazdowe z udziałem licznej  delegacji uczniowskiej Ośrodka  
  w ramach współpracy z CKP w Słupsku, 
- realizacja akcji PROVIDENT  na rzecz wspierania turystyki i sporu wśród naszych podopiecznych. 
 
       Szeroko zakrojona  współpraca ze środowiskiem lokalnym, szczególnie ze szkołami gm. Damnica i m. 
Słupska, z Powiatową PPP, z PCPR, z GOPS-ami, z władzami Gmin: Damnica, Główczyce oraz innymi,  
promocja osiągnięć i efektów,  wzmocniła  pozytywny wizerunek Ośrodka.  
Zapewniła też strategicznych partnerów społecznych w postaci organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenie 
„Promyk” z Damnicy, Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” w Słupsku, 
Stowarzyszenie International KIWANIS – Klub Słupia ze Słupska, czy też Centrum Charytatywno – Społeczne 
CARITAS Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Błog. Ks. Kmdr Władysława Miegonia w Ustce. 
       
       Wzorując się na dobrych i bardzo efektywnych doświadczeniach kształcenia specjalnego, dziś  
Ministerstwo Edukacji Narodowej  zwraca w swoich nowelizacjach prawa oświatowego, szczególną uwagę: 
1/ na indywidualne podejście do dziecka potrzebującego wsparcia w rozwijaniu zdolności  i zainteresowań czy 
pokonywaniu trudności, udzielanego jak najbliżej miejsca edukacji – w jego przedszkolu, szkole lub placówce; 
2/ na zespołową formułę pracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, 
prowadzących zajęcia z uczniem.  
Wpisana w dokumenty idea inkluzji  nawiązuje do zasady wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością, 
podkreśla równe prawa do uczestnictwa i rozwoju. Jej założenia stanowią jednak ogromną rewolucję 
humanistyczną pociągającą za sobą zmianę nie tylko w systemie edukacji, ale w całym społeczeństwie 
polskim.  Pociągają za sobą zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń i wartości, która musi zajść w sercach 
nas wszystkich  - nie może zostać narzucona a priori.  Nie możemy eksperymentować na dzieciach, zatem 
proces inicjowanych zmian powinien zagwarantować pełny sukces.  
    Pomimo uznania słuszności idei, nam - pedagogom specjalnym  towarzyszy  niepokój o konsekwencje 
wprowadzanych zmian. Wiemy, że edukacja włączająca nie dostarczy im „natychmiastowej” przyjaźni wśród 
rówieśników. Choć samo pojęcie integracji funkcjonuje już od dawna to nadal konieczne jest przełamywanie 
wielu stereotypów, zmienianie jego nastawienia, uczenie zrozumienia drugiego człowieka, a przede wszystkim 
uczenie tolerancji. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum osób niepełnosprawnych, osoby z upośledzeniem 
umysłowym są wciąż najbardziej niepopularną i krzywdzoną grupą społeczną. Wciąż trudno jest walczyć                      
z uprzedzeniami wobec nich. Wiedza na temat niepełnosprawnych i niepełnosprawności jest często bardzo 
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mała i nierzadko zafałszowana co budzi antypatię a nawet wrogość. Integracja osób upośledzonych umysłowo 
to  proces bardzo złożony i trudny dla wszystkich zainteresowanych. Kult wysokiej inteligencji sprawia, że 
między światem ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych istnieje ogromna przepaść. Niepełnosprawni 
koledzy wymagają innego typu nauczania, muszą się często posługiwać innego typu pomocami a niektórzy                
z nich muszą mieć dodatkowe zajęcia  i przedmioty. Wewnątrzszkolna czy wewnątrzklasowa integracja dzieci 
z upośledzeniem umysłowym nie może być pozoracją tej idei w zakresie wychowania i uspołecznienia lub 
kolejną ich segregacją ze względu na stopień ograniczenia możliwości intelektualnych. 
     W miarę toczących się przemian i przekształcania się szkół masowych, placówki kształcenia specjalnego 
będą jednak przejmować rolę placówek konsultacyjnych, a wraz  z nową rolą, będą zobligowane realizować 
również nowe zadania, tj.  
- udzielanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli szkół masowych oraz rodziców dzieci  i młodzieży  
  niepełnosprawnych 
- udzielanie pomocy pedagogicznej i specjalistycznej dla indywidualnych uczniów 
- dokonywanie analizy i oceny trudnych przypadków dzieci włączonych do szkół masowych. 
- opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod i materiałów metodycznych z zakresu kształcenia  
   specjalnego 
- organizowanie szkoleń dla nauczycieli i specjalistów, dla rodziców 
- udzielanie wsparcia niepełnosprawnych przy wejściu na rynek pracy.      
                      
      Ośrodek w Damnicy – jak przystało na placówkę z 55 - letnią historią  i doświadczeniem specjalistycznym 
– od kilku lat ulega tej transformacji i stopniowo przejmuje nowe zadania. I tak, dla przykładu: mamy 
zorganizowane doradztwo metodyczne, dysponujemy licznym zespołem specjalistów, możemy pochwalić się 
wieloma osiągnięciami edukacyjnymi, dobrze radzimy sobie ze szczególnie trudnymi przypadkami 
wychowawczymi. Nauczyciele chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, spotykają się ze studentami                         
i słuchaczami studiów, czy też kursów kwalifikacyjnych pokazując swoje warsztaty pracy, analizując                                         
i rozwiązując problemy edukacyjne z dzieckiem niepełnosprawnym. Dla przykładu przypomnę ostatnio 
organizowane sympozjum (20 V br.), w partnerstwie z Akademią Pedagogiczna w Słupsku oraz firmą HARPO 
z Poznania, nt.”Jak porozumiewać się  z „innymi?” 

       Przez 55 lat wiele się zmieniło, ale jedno pozostało niezmienne – ogromne zaangażowanie na rzecz 
dziecka . Przez lata istnienia największym osiągnięciem Ośrodka jest to, że dzieci przebywające tutaj 
odzyskują wiarę we własne siły i w ludzi, radość życia i nadzieję na lepsze jutro.                                                       
Każdy jubileusz skłania do refleksji i wspomnień. Wskazuje na potrzebę ukazania rozwoju placówki oraz 
ocalenia od zapomnienia tych, którzy ją tworzyli, pracowali i pracują dalej dla dobra dzieci i młodzieży. Dziś 
łatwiej jest mówić o tej najnowszej historii, nie możemy jednak zapominać o tych którzy już przeminęli.. bo to 
ich dziedzictwo, ich pracę kontynuujemy, rozwijamy i doskonalimy, choć oczywiście na własny rachunek.       
Ośrodek, czy jak kto woli - zakład, bo tak jeszcze nazywają nas mieszkańcy Damnicy, to żywa historia 
kształtowana przez jego wychowanków, nauczycieli, wychowawców, pracowników i przyjaciół.  To wszystko 
było i jest możliwe dzięki nauczycielom oraz pracownikom  obsługi i administracji Ośrodka, którzy przez te 
wszystkie lata tworzyli jego niepowtarzalny klimat,  dając swoim uczniom i wychowankom poczucie 
bezpieczeństwa, okazując szacunek dla ich inności, otwierając im okno na świat, pozwalając im osiągać małe 
i wielkie sukcesy. To ONI starali się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, poczucia wartości  i godności. 
Cierpliwie wspierając dążyli do tego, aby każdy odnalazł tu dla siebie miejsce w społeczeństwie                              
i mógł się w nim realizować.                                                                                                                                                          
Wszystkim tym ludziom, na zakończenie 55-letniego etapu działalności placówki, za ich oddanie                                                           
i rzetelną pracę, za  pedagogiczny optymizm, zapał i miłość do dziecka o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, składam dziś hołd  i serdeczne podziękowania. 

       Jeżeli ktoś z Państwa chciałby z bliska przyjrzeć się Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Damnicy, 
przekonać się osobiście w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jakie stosujemy formy i metody pracy, to 
Serdecznie Zapraszam do odwiedzania naszej placówki. 
 
Damnica, dn. 3 czerwca 2011 r.                                                               Władysława Hanuszewicz 
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