Stawiamy na rekreację i sport
wywiad z dyr. Marią Kluz, który ukazał się na stronie www Urzędu Marszałkowskiego

Rozmowa z Marią Kluz, dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Toruniu.
Błyskawicznie rozeszły się wiadomości o sukcesach sportowych uczennic i uczniów
ośrodka w Mistrzostwach Polski w Pływaniu i Mistrzostwach Województwa w Piłce
Nożnej.
W kwietniu 2016 roku podczas Mistrzostw Polski w Pływaniu organizowanych w Ciechanowie przez
Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”, tytuł Mistrza Polski na dystansie 50 m stylem
klasycznym kobiet w kategorii wiekowej 17 lat i starsi zdobyła nasza uczennica Monika Śliwa. Zdobyła
ona również brązowy medal na dystansie 50 m stylem dowolnym. W tej samej konkurencji bardzo
dobrze wypadła druga reprezentantka ośrodka – Anna Wachowiak, zdobywając czwarte miejsce.
Osiągnięcia te były możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycielek wychowania
fizycznego Danuty Tadajewskiej i Lilianny Gardockiej, które od lat zaszczepiają wychowankom
pasję pływania.
Ponadto w maju reprezentacja ośrodka zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w piłce nożnej zespołów sześcioosobowych chłopców szkół specjalnych.
Zawodnik zwycięskiej drużyny, nasz uczeń Robert Sztuczyński otrzymał powołanie do reprezentacji
województwa na Mistrzostwa Polski. Te sukcesy zawdzięczamy m.in. zaangażowaniu naszych
kolegów: Krzysztofa Sokołowskiego i Adama Pawlikowskiego.
Na koncie sukcesów naszych uczniów mamy również brązowego medalistę Piłkarskich Mistrzostw
Europy oraz srebrną medalistkę Mistrzostw Europy w Tenisie Stołowym, Międzynarodowej Federacji
Sportowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie INAS-FID.
Sukcesy, o których mówimy są zwieńczeniem ukierunkowanej na sport i rekreację pracy
ośrodka.
Ważnym obszarem naszego oddziaływania są rekreacja ruchowa, usprawnianie ruchowe i sport. Nasi
specjaliści, nauczyciele wychowania fizycznego starają się podnosić umiejętności z zakresu sprawności
ruchowej uczniów. Wielu spośród nich ma różnego rodzaju dysfunkcje, które uniemożliwiają
podejmowanie wszystkich form aktywności.
Organizujemy więc zajęcia, które wychodzą naprzeciw ich zainteresowaniom i możliwościom oraz
pozwalają osiągnąć nasz nadrzędny cel, jakim jest aktywizacja ruchowa wszystkich uczniów.
Posiadamy salę gimnastyczną, salkę do gimnastyki korekcyjnej, siłownię, salkę integracji sensorycznej
oraz boisko szkolne. Prowadzimy również zajęcia na basenie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
UMK. Dysponujemy rowerami, które umożliwiają doskonalenie jazdy w ramach zajęć wychowania
fizycznego. Organizujemy wewnętrzne turnieje, np. mistrzostwa w piłce nożnej, tenisie stołowym,
pływaniu, rzutach do kosza, konkurencjach siłowych, gimnastycznych i lekkoatletycznych. Chcemy,
aby uczniowie zainteresowali się aktywnością ruchową, którą wykorzystają w czasie wolnym od nauki,
a nawet taką, która pozostanie sportem na całe życie. Od lat organizujemy zajęcia sportowe ,,Ferie na
sportowo’’.

W jaki sposób ośrodek włącza się do zorganizowanych form konkurencji sportowych?
Udzielamy się w Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”, uczestniczymy też w Programie
Treningu Aktywności Motorycznej (MATP), który jest oficjalnym programem sportowo-rehabilitacyjnym
nawiązującym do dyscyplin sportowych uprawianych w Olimpiadach Specjalnych. Nasza Sekcja
Olimpiad Specjalnych „Żwirki” istnieje od 2004 roku, zrzesza ona 23 zawodników.
Uczniowie są więc uczestnikami mistrzostw Polski nie tylko w pływaniu, ale także w piłce nożnej,
biegach przełajowych; na poziomie województwa uczestniczą w rywalizacji w tenisie stołowym,
koszykówce i lekkiej atletyce.
Od lat jesteśmy organizatorami cyklicznych turniejów w piłce nożnej, do których należą ,,Euro
z Korczakiem’’ i ,,Mundial z Korczakiem”. Zawody te skupiają reprezentacje wielu szkół województwa
kujawsko-pomorskiego i są znakomitą formą popularyzacji piłki nożnej wśród młodzieży.
Mamy także 15-letnią tradycję udziału w turniejach warcabów klasycznych. Nasi uczniowie
systematycznie od 2001 roku rywalizują i odnoszą sukcesy w turniejach miejskich, powiatowych,
wojewódzkich i ogólnokrajowych.
Proszę wskazać najbardziej pożądane cele wychowawcze, które chcecie Państwo
osiągnąć, rozwijając zainteresowania młodzieży rekreacją i sportem.
Idea popularyzowania pływania i innych dziedzin sportu, jako form rehabilitacyjno-rekreacyjnych
doskonale wpisuje się w realizację celów integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz
zwiększenia ich aktywności we wszystkich sferach życia społecznego. Naszym celem jest zapewnienie
dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną całorocznego cyklu treningów i zawodów
sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych, stworzenie im możliwości stałego
rozwoju sprawności fizycznej, demonstrowania odwagi, dzielenia się radością ze zdobytych nagród
oraz nawiązywanie przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami i społecznością lokalną.

