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Goście po raz pierwszy odwiedzający szkoły Ośrodka często dziwią się, że uczniowie biegają po korytarzach, 
hałasują, rozrabiają i - o zgrozo - śmieją się! Przecież to Ośrodek dla niewidomych… Owszem, ale jego at-

mosfera jest zupełnie inna niż wielu sobie wyobraża. Są normalne, choć bardzo bogato i nowocześnie wyposa-
żone sale i gabinety lekcyjne. Jest doskonała kadra pedagogiczna, a klasy mało liczne, bardzo dobrze oświetlone 
i wesołe. Tak, to właściwe słowo. Nauka nie musi być smutna – a szkoła może być także domem.

Those who visit the Centre for the first time are often surprised to see the children running in the halls, 
playing noisily, making trouble, and, what seems to be even worse, laughing! After all, it is an educational 

facility catering to the blind… Well, it is, but its atmosphere is quite different from what many people imagine. 
There are ordinary classrooms at the Centre, but they are all well equipped with modern teaching aids and 
instructional materials. The teaching staff are excellent, classes are small, classrooms are well lit, and the class-
room environment is simply joyful. It is the right word to call it for learning does not have to be something sad, 
and being at school you can always feel at home.

W specjalistycznych pracowniach Ośrodka odbywają się zajęcia związane z wczesnym wspomaganiem roz-
woju dziecka, często - jak na zdjęciu - z użyciem sprzętu komputerowego i wsparciu najnowszych tech-

nologii. To na tych zajęciach tyflopedagodzy diagnozują i uczą nie tylko dzieci, w równej mierze pracując z ro-
dzicami i rodziną. Popularne są także, organizowane w okresach wakacyjnych, zajęcia stacjonarne w Ośrodku.

Lessons taught in specialized laboratories and workshops of the Special Education Centre at Owińska where 
the early childhood development program is conducted often include (as you can see in this photograph) 

computer-based work and use of state-of-the art technology solutions. This is where qualified teachers of the 
blind and visually impaired assess the special needs learners and teach them, working with their family mem-
bers as well. Holiday courses run on a full-time basis at the Centre are also popular.
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Tapicerstwo - szkoła branżowa nakierowana jest na młodzież słabowidzącą. Od wielu już lat uczniowie  
o predyspozycjach do tego zawodu podejmują naukę i praktyki w jednej z szacownych firm w pobliskim 

Swarzędzu. Po ukończeniu szkoły nie mają problemu z zatrudnieniem. I to nie tylko w firmie, która ich wy-
kształciła, ale i w innych o podobnym profilu. Wiele osób w kraju i poza granicami po prostu nie ma pojęcia, iż 
fotel na którym siedzą, czy zmyślnie otwierana wersalka, zostały wykonane przez osobę, która do pracy chodzi 
z białą laską...

Upholstery trade schools are targeted at youths with low vision. Students with skills needed to do the job 
of an upholsterer start their vocational education and do their on the job training in one of the renowned 

companies headquartered in the nearby town of Swarzędz. When they leave school, they have no problems 
to find a job: either at the company in which they did their curricular practical training, or in other similar 
businesses. You may not even be aware that the armchair in which you are sitting right now, or the sofa with  
a sophisticated bed opening system, have been manufactured by someone using a white cane to get to his work-
place somewhere in far-away (perhaps) Poland.

Wikliniarstwo - zawód od lat kojarzony z ludźmi z dysfunkcjami wzroku. W Ośrodku prowadzone są kla-
sy branżowe w tym zawodzie. Zajęcia warsztatowe młodzieży odbywają się w nowoczesnych, pełnych 

światła i doskonale wentylowanych pomieszczeniach. Żeby zobaczyć cuda wytwarzane przez uczniów, trzeba 
do zawsze otwartych dla gości Owińsk po prostu przyjechać!

Willow weaving is an occupation that has been associated with the visually impaired for years. One of the 
major courses offered at the Centre is that in willow weaving. Workshops for teenage students are held in 

modern, well lit, and well ventilated rooms. To see the marvels of craftsmanship made of wicker by the visually 
impaired students you just need to come to Owińska where you will always be welcomed!
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Pracownia orientacji przestrzennej. Na fotografii zestaw różnego rodzaju białych lasek, niezbędnych zarów-
no w procesie edukacji, jak i później, przy samodzielnym poruszaniu się.  

The Spatial Orientation Laboratory. What you can see in this photograph is a collection of white canes of 
different types which are indispensable both in the process of learning and later on, enabling blind persons 

to get about independently. 

Pracownia tyfloakustyczna. Opracowana przez tyflopedagogów metoda nauczania orientacji przy pełnym 
wykorzystaniu słuchu, jest wdrażana właśnie w widocznym na fotografii pomieszczeniu, wyciszonym spe-

cjalnymi materiałami i praktycznie pozbawionym odbić akustycznych. Przy wykorzystaniu biblioteki dźwię-
ków specjaliści z Ośrodka pracują z dziećmi w wirtualnej przestrzeni realnego miasta. Pracownia, wraz z sys-
temem głośników oraz nagraniami liniowymi i binauralnymi, służy wielu rodzajom zajęć rewalidacyjnych  
z dziećmi z klas specjalnych.

The Typhloacoustic Laboratory. The surfaces in the room which you can see in this photograph are lined 
with special materials softening them up and making the space virtually echo-free. This is where the spatial 

skills training method developed by qualified teachers of the blind and visually impaired, based on enhancing 
their auditory spatial skills, is implemented. Using the sound library collections, specialists at the Centre work 
with their special needs students in the virtual acoustic environment typical of lively urban areas. The Labora-
tory, with its system of loudspeakers and with its line-in and binaural recordings, is used in different forms of 
rehabilitation-and-education activities organized for special needs children.
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Pracownia gastronomiczna. Nowoczesna, wspaniale wyposażona i najsmaczniejsza pracownia w Ośrodku! 
Dobrze, że mieści się poza głównymi budynkami, w urokliwym Domku Ogrodnika na terenie Parku Orien-

tacji Przestrzennej. Zapachy z niej nie przeszkadzają w codziennych lekcjach i zajęciach w Ośrodku. Nie dekon-
centrują mozolących się nad matematyką i językami obcymi. Nigdzie czas zajęć nie upływa tak szybko, jak tutaj.

The Food Business Workshop. It is a modern and well equipped workshop which is no doubt “the most deli-
cious morsel to try” at the Centre. It is a good thing that the Gardener’s Cottage which houses it is situated 

in the Spatial Orientation Park, away from the main building complex. The tasty scents do not distract other 
students from the regular lessons or after-school activities at hand, or from digging away at their math or for-
eign language assignments. In the Food Business Workshop class time seems to fly.

Pracownia nauki widzenia. Czy można nauczyć się widzieć, kiedy się nie widzi? To pytanie często pada  
z ust rodziców, których niewidome dzieci zaczynają edukację w Ośrodku. Odpowiedź jest prosta - w wielu 

wypadach - tak! Dla widzących takie pojęcie, jak poczucie światła nie znaczy nic. Dla niewidomego dziecka,  
u którego występuje to poczucie, często nieuświadamiane, jest prawdziwym skarbem. Odpowiednio rozpo-
znane, wytrenowane i ćwiczone, daje ogromne możliwości. Niezbędne są do tego tylko dwa elementy - ludzie  
i specjalistyczny sprzęt. 

The Visual Skills Training Laboratory. Can one learn to see being blind? This question is often asked by 
the parents whose blind children start their education at the Centre. The answer is simple: “It IS possible 

in many cases!”. While the concept of light sense is meaningless to those who can see, it means everything to  
a blind child who has light perception, however unaware it might be. Improved visual performance which has 
been properly assessed and trained can open up new opportunities. All it requires is qualified professionals and 
specialized equipment.
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Dzięki zaangażowaniu pedagogów, Ośrodek w Owińskach przez lata słynął z sukcesów paraolimpijskich 
niewidomej młodzieży. Tak jest do tej pory. Zajęcia sportowe są bardzo popularne wśród dzieci, a ich róż-

norodności mogą pozazdrościć zwyczajne szkoły. Nowoczesne boiska sportowe, bieżnie i skocznie, pięknie 
wkomponowane w Park Orientacji Przestrzennej oraz doskonale wyposażone sale gimnastyczne, zachęcają do 
działalności sportowej, do zabawy i szlachetnej rozrywki.

For years now, the Special Education Centre at Owińska has been famous for the Paralympic successes of their 
blind students and for the motivating participation of the faculty behind them. Sports and games are still very 
popular with the children, and their spectrum is something to be envied by “ordinary” schools. The modern 
track and field facilities artfully carved into the landscape of the Spatial Orientation Park and the fully equipped 
gyms are excellent for sport and for diversionary leisure activities.

Gabinet doświadczania świata. Niezwykła nazwa niesamowitego miejsca. To tutaj uczniowie zanurzają się 
w świecie kolorów, obrazów, dźwięków, smaków i zapachów. Wchodząc do wypełnionego najróżniejszy-

mi przyrządami, wielkiego, przyciemnionego pokoju, można się spodziewać wszystkiego. Są tutaj „lekarstwa” 
dostosowane do różnych dziecięcych potrzeb. Każdy wiele się tu nauczy, odpocznie, pozna i zrozumie siebie.

The Multisensory Room. An unusual place with an unusual name. This is where blind students can immerse 
themselves in colour, in sights, sounds, tastes, and scents. When you enter a large, dimly lit room contain-

ing a variety of equipment, you can expect anything to happen. There are “remedies” that address a wide range 
of children’s needs here. In the Room, everybody can learn something new, relax, or get a better understanding 
of himself.
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W Muzeum Tyflologicznym  można znaleźć stare zapiski i notatki, w piśmie brajla, pierwszego nauczyciela 
muzyki w Ośrodku - Leona Gronka. Był pierwszym, który oprócz szkolnych zajęć z muzyki, zajmował 

się działalnością pozalekcyjną. Prowadził zajęcia indywidualne dla dzieci szczególnie zdolnych oraz pierwszy 
zespół chóralny. Zmieniały się pokolenia uczniów, rosła i nabierała znaczenia działalność wokalna w Ośrodku. 
Ostatni z zespołów wokalnych - Dzieci Papy - przez lata rozsławiał w kraju i za granicą szkołę w Owińskach, 
osiągając znaczące sukcesy! 

At the Museum of Tactile Learning Aids, Artefacts and Apparatus for the Blind, you can find old notes in 
Braille made by the first music teacher at the Centre, Leon Gronek. He was also the first to organize af-

ter-school activities for his students apart from their regular music lessons: he delivered individualized instruc-
tion for especially gifted children, and directed the first school choir. Each successive cohort of students has had 
its share in the growing importance of the vocal education provided at the Centre. The last vocal group set up at 
Owińska was named “Dzieci Papy” (“Papa’s Kids”), and its musical achievements helped to promote the Centre 
both in the country and abroad for years.

Nauka to nie tylko klasy, pracownie i zajęcia specjalistyczne. To także lekcje poza terenem Ośrodka. Nauka 
to również małe wycieczki i prawdziwe wielkie podróże. Musi być ciekawa, a powinna być także przyjem-

na, jak na zdjęciu, gdzie dzieci miały możliwość spotkać i dotknąć prawdziwej foki.

Learning is not all about classroom education, workshops and specialized instruction catering to students’ 
special needs. New things can also be learned outside the classroom, on school trips, on educational tours, 

or during Great Journeys. Learning must be fun, and you should get pleasure from it, as in this photograph 
where children had an opportuning to meet and touch a real seal.
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W  świetle świtu,  niezmiennie wpadającym tu  przez biblioteczne okna od dziesięcioleci, wirują drobinki 
unoszących się tutaj zawsze pyłków. Teraz, po remoncie, w nowoczesnych szafach i ruchomych specjali-

stycznych regałach, tomy książek dla niewidomych i słabowidzących czekają znowu na swoich użytkowników. 
Tylko stary sufit i podtrzymujące go od tak dawna drewniane, dekoracyjne słupy z rozrzewnieniem wspomina-
ją zaglądające tutaj cysterki...

Tiny particles of dust are floating in the beams of dawn light shining through the library windows as they 
have always done for several dozen years. Arranged in neat rows on the shelves of modern bookcases 

and on the specialised mobile shelves, books for the blind and visually impaired are waiting for their readers. 
Perhaps it is only the old ceiling and the decorative posts supporting it for so long that have retained some 
remote memories of the Cistercian nuns who would be dropping into this room hundreds of years ago…

Zajęcia w internacie to nie tylko odrabianie lekcji z wychowawcami. Oprócz obowiązków szkolnych, każdego 
dnia, przez cały rok szkolny, odbywają edukację z codziennego życia. To tutaj, jak przy mamie i tacie, dzieci 

uczą się gotować, szyć, prasować, prać, sprzątać czy majsterkować. 

Dormitory activities are not only about doing home assignments with the help of tutors. Besides school 
tasks, there is also a component of learning how to perform activities of daily life essential to independent 

living which must be done by each child on a daily basis. This is where the children learn how to cook, sew, iron, 
wash, clean, or where they can learn some basic DIY skills, as if they were under parental supervision.
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W bibliotece w Owińskach można znaleźć setki brajlowskich tomów. Wagowo są tam całe tony! Obok,  
w Muzeum Tyflologicznym, można wziąć do rąk tom takiej książki, położyć palce na kartce i poczuć  

literki pod postacią wypukłych kropek. Dla osoby widzącej jest to niezwykłe przeżycie...

There are hundreds of Braille books in the library at Owińska. Should you use tons to express their “weight”, 
there are tons of them. In the nearby Museum of Tactile Learning Aids, Artefacts and Apparatus for the 

Blind, you can touch a Braille book, explore it with your hands and see what it is like to feel dot Braille letters. 
It is an unusual experience for a sighted reader...  

Przez ponad 70 lat przebiegały nad tym miejscem stopy dzieci i pedagogów Ośrodka, nie wiedząc, iż głęboko 
pod podłogą znajdują się inne podłogi, na wieki - zdawałoby się - przykryte warstwami gruzu, piasku, gliny, 

kamieni, desek… Biblioteka tchnie nowoczesnością, ale pozostawiono pod warstwą szkła dla potomnych war-
stwę dawnej posadzki sprzed stuleci. Jak okno w przeszłość...

Neither the children nor the faculty who have been passing by this place for over 70 years now could possibly 
realise that there are old layers of flooring underlying the wood planks. They seemed doomed to oblivion, 

covered by debris, sand, clay, stones, and wood chips… The library building is conspicuous for its modern 
solutions, but the centuries-old layer of flooring that can be seen in this photograph has been preserved and 
displayed under a glass panel for future generations to see. Like a window through which you can gain an 
insight into the past…. 


