


Bo góry są po to, by szczyty zdobywać
Ocean bezkresny, by opłynąć świat.

Doliny zielone, by wzbudzać zachwyty
A żagle, by chwytać w nie wiatr.

Bo młodość, miłość, wiara pragną razem iść
Odwaga daje siłę, by ciekawiej żyć.

Niech mądrość dobrych ludzi wskazówką będzie nam
Wprowadzi nas bezpiecznie w dorosły świat.

Bo szkoła jest po to, by dawać nam wiarę
Że warto jest marzyć i nadzieją żyć.

Ojczyzna, by dawać świadectwo miłości
Jak Korczak – nasz patron dzieciom swym.

Bo młodość, miłość, wiara, pragną razem iść
Odwaga daje siłę, by ciekawiej żyć.

Niech mądrość dobrych ludzi wskazówką będzie nam
Wprowadzi nas bezpiecznie w dorosły świat.



    Początki Szkoły Podstawowej Specjalnej sięgają roku szkolnego 1920/1921, kiedy to część dzieci
"zaniedbanych", drugo i trzeciorocznych, zostało przeniesionych do klas specjalnych przy szkole
Powszechnej nr 8 przy ulicy Dolna Panny Marii w Lublinie. Nad 18 uczniami o bardzo zróżnicowanym
poziomie umysłowym czuwała pani Maria Skrodzka. Szkoła miała wiele adresów, uczniów wciąż
przybywało i kolejne lokum były za ciasne. Jednym z nauczycieli był lubelski poeta Józef Czechowicz,
który jako kierownik szkoły, w roku 1930 miął pod swoją opieką już 158 uczniów. 

    Niestety, II wojna światowa przerwała funkcjonowanie szkoły, a wielu uczniów i nauczycieli zostało
pozbawionych życia. W czasie bombardowania Lublina, 9 września, zginął także Józef Czechowicz. 
Po II wojnie światowej szkoła odrodziła się już jako odrębna placówka przy ulicy Królewskiej 11.
Trzeba było odbudować cały dorobek zniszczony w czasie wojny. Zadaniem szkoły było kształcenie
praktyczne, dlatego też powstały pracownie: gospodarstwa domowego, koszykarstwa, drewna, 
 metalu. Przygotowywała dzieci i młodzież do samodzielnego życia w społeczeństwie pomimo
niepełnosprawności. Z każdym rokiem powiększało się zarówno grono uczniów jak i nauczycieli,
dlatego podjęta została decyzja o wybudowaniu samodzielnego budynku dla całej szkoły. 

    Otwarcie Szkoły  Podstawowej  Specjalnej nr 26 w nowym budynku przy ulicy  Bronowickiej 
 nastąpiło   w 1967 roku. Szkoła zyskała swoje stałe miejsce w Lublinie. Nauczyciele ustawicznie
podnosili swoje kwalifikacje odpowiadając na rosnące potrzeby kształcenia i organizowania terapii
uczniom. 
    Lata 90 XX wieku przyniosły kolejne zmiany i rozwój placówki. Przy szkole powstała Szkoła
Podstawowa nr 49 dla dzieci z trudnościami w nauce. Uczniowie z różnymi dysfunkcjami, stali się
nowymi członkami naszej społeczności. Szkoła "terapeutyczna", bo tak ją nazywano funkcjonowała 20
lat. Przyczyniła się do sukcesów wielu uczniów, którym nauka w szkołach ogólnodostępnych sprawiała
duże kłopoty. Tu, w mniejszych zespołach klasowych, dzięki wykwalifikowanej kadrze, osiągali sukcesy
i kończyli szkołę. Wielu absolwentów kontynuowało naukę na poziomie średnim i nawet wyższym.  
Do dzisiaj utrzymujemy z nimi kontakty.

    W roku 1999 reforma oświaty sprawiła, że pojawia się kolejna placówka przy Bronowickiej 21. 
Jest to Gimnazjum Specjalne nr 20, które do 2017 roku kształciło starszą młodzież.  
Każde nowe wyzwanie edukacyjne było podejmowane przez coraz liczniejsze grono pedagogiczne. 

    Pierwsze na Lubelszczyźnie klasy dla uczniów z autyzmem pojawiły się w roku 2003/2004 i były
początkiem całkiem nowej rzeczywistości szkolnej. Dla tej grupy uczniów nauczyciele nie tylko musieli
podnosić swoje kwalifikacje ale podejmować kolejne studia podyplomowe, a przede wszystkim uczyć
się nowych metod pracy, komunikacji z uczniem z zaburzeniem rozwoju. Przebudowa sal, zapewnienie
komfortu psychicznego oraz sensorycznego, doposażenie placówki w sprzęt do alternatywnej
komunikacji dla uczniów nie posługujących się mową werbalną były dla wszystkich pracowników
szkoły nowym zadaniem: od dyrekcji, przez nauczycieli aż do pracowników obsługi: woźnych,
kucharek, pomocy nauczyciela. Szkoła była i jest jedną wielką rodziną zapewniającą swoim
podopiecznym bezpieczeństwo, terapię i edukację. Wraz ze wzrostem liczby dzieci otrzymujących
diagnozę autyzmu rosną ciągle nasze potrzeby lokalowe. 

    Obecnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 mieści się w trzech budynkach przy ulicach:
Bronowickiej, Kurantowej, Krochmalnej. Dzieci ze specjalnymi potrzebami mają tam swój drugi dom.



    Na szczególną uwagę w jego pracach pedagogicznych zasługuje wydana w 1928
roku książka “Prawo dziecka do szacunku”. Autor publikacji podkreśla w niej, że
dziecko jest człowiekiem, a szacunek i zrozumienie drugiej osoby powinno stać się
fundamentem wszystkich relacji. Książka jest syntezą poglądów Janusza Korczaka,
które wcześniej już nie raz publikował w swoich utworach. Ważnym dziełem w jego
twórczości jest esej napisany w czasie I wojny światowej “Jak kochać dziecko”. 
    Utwór jest refleksją o codziennej, czasem trudnej opiece nad dzieckiem jak 
 również  o radości i satysfakcji rodziców z możliwości uczestniczenia w procesie
dorastania dziecka. Publikacja podkreśla, że dzieci mają prawo do miłości, radości,
do dzieciństwa i poczucia bezpieczeństwa.

    O niektórych ludziach mówi się:
człowiek z powołaniem. Bez wątpienia
taką osobą był urodzony 22 lipca 1878
roku (lub 1879) Henryk Goldszmit, szerzej
znany jako Janusz Korczak. Prekursor praw
dziecka,  co więcej twórca innowacyjnego
systemu wychowawczego opierającego
się na potrzebach i dążeniach dziecka. 
Z wykształcenia był lekarzem, miał także
talent do pisania. 

    Jako dyrektor Domu Sierot wprowadził w placówce zasadę, że każdy wychowanek
był   jej gospodarzem, pracownikiem i kierownikiem. System wychowania Korczaka
opiera się na szacunku, zaufaniu i porozumiewaniu się z dzieckiem, traktowaniu go
jako partnera.

    Pracował również jako wychowawca i pedagog, a w latach 1912 – 1942 pełnił
funkcję dyrektora żydowskiego Domu Sierot w Warszawie. Od 1919 roku współtworzył
zakład wychowawczy dla dzieci polskich – Nasz Dom. To tylko niektóre stanowiska,
które obejmował w swoim niezwykłym życiu.

    Dnia 5 sierpnia 1942 roku personel i 200
wychowanków Domu Sierot oraz sam Janusz Korczak
zostali wyprowadzeni z budynku przez niemieckich
żołnierzy. Wszyscy zostali skierowani do obozu
śmierci w Treblince, gdzie zostali zamordowani.
Janusz Korczak został z podopiecznymi do samego
końca, mimo, że miał szansę opuścić getto. 
    Stał się symbolem bezgranicznego oddania
sprawie dzieci, a pamięć o nim, jak i jego
współpracownikach nigdy nie zginie.



    "Szkoła którą kieruję jest otwarta na potrzeby dzieci
niepełnosprawnych. Ma bogatą historię i tradycje
ukształtowane przez pokolenia nauczycieli.Od chwili jej
powstania po dzień dzisiejszy, najważniejszym
zadaniem jest przygotowanie absolwentów do radzenia
sobie w dorosłym życiu, pełnienia różnych ról
społecznych, bycia dobrym człowiekiem i obywatelem.
Moim priorytetem jest włączanie uczniów w środowisko
lokalne.
    Wyrażam ogromną wdzięczność i szacunek Wszystkim
Osobom, które pomagają moim uczniom w szkole."

Dyrektor Bożenna Kowalik





       W styczniu 2014 roku zrodził się pomysł tanecznej integracji
dzieci i młodzieży z autyzmem i włączenia ich do wspólnego
projektu. AKADEMIA PANA PIOTRA to autorskie  widowisko
muzyczno – taneczne integrujące dzieci i młodzież z autyzmem
oraz innymi niepełnosprawnościami ze Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie z tancerzami
Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA.



    Taniec to nie tylko ruch, osiąganie artystycznej wypowiedzi, to także a może przede
wszystkim wychowanie człowieka: wychowanie społeczno-moralne umysłowe,
estetyczne, wychowanie fizyczne.
    Taniec łączy sztukę, kulturę i sport, dlatego jest uniwersalnym środkiem
wspierającym proces nauczania dzieci. Ta forma ekspresji rozwija wielokierunkowo
potencjał naszych uczniów oraz ich zainteresowania, które mogą kontynuować na
dodatkowych zajęciach w szkole.



    Wystawa „Janusz Korczak-nasz patron” jest prezentacją najciekawszych prac
plastycznych uczniów naszej szkoły, wykonanych różnymi technikami. Ich prace
wciąż zachwycają i zaskakują inwencją twórczą, kolorystyką, wrażliwością oraz
różnorodnością interpretacji. Prace te łączy siła wyrazu, ekspresja koloru, różni
osobowość twórcza autorów.



    Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemiosł. Uczniowie
naszej szkoły wyrabiają ręcznie ceramiczne naczynia oraz 
 przedmioty codziennego użytku. Prace z gliny wzbudzają
podziw jak również zainteresowanie na licznych wystawach
w naszym mieście. 



    W pracowni Wikliniarskiej poznajemy i doskonalimy sztukę wyplatania
tradycyjnego różnego rodzaju koszy. Uczniowie zapoznają się z metodami
oraz technikami plecionkarskimi. 
    Uczą się podstaw suszenia, segregowania wikliny, poznawania
podstawowych splotów stosowanych w wikliniarstwie. Nauka wyplatania
denek, koszyków, wazonów, doniczek, oplatania dużych butelek ze szkła,
wyplatanie dna owalnego i okrągłego itp. Podczas pracy dzieci posługują się
specjalistycznymi narzędziami i przyborami niezbędnymi do wykonywania
wiklinowych wyrobów.
    Dla osób niepełnosprawnych wikliniarstwo jest nie tylko terapią poprzez
pracę, przywraca ono również sprawność ruchową dłoni oraz palców,
rozbudza wyobraźnię, uczy współpracy w grupie.



    Nasza szkoła na przestrzeni lat wielokrotnie
zmieniała lokalizację, zajmowała miejsce przy 
ul. Dolnej Panny Marii 10, ul. Miedzianej, oraz 
w kamienicach przy ul. 3 maja 9, Niecałej 6,
ponownie na Miedzianej, a przed samą wojną 
w kamienicy przy ul. Zamojskiej 12.
    Przed wybuchem drugiej wojny światowej
grono pedagogiczne liczyło 12 nauczycieli,
uczęszczało 220 uczniów różnych wyznań w 17
klasach. 
    Dnia 1 września 1939 roku wszyscy nauczyciele
stawili się do pracy. Część kadry w czasie
okupacji angażowała się w pracę podziemną,
inni walczyli w szeregach żołnierskich, część też
niestety zginęła. W 1940 roku szkoła specjalna
została oficjalnie zlikwidowana.
    W 1944 roku reaktywowano szkołę specjalną
jako całkiem nową placówkę z numerem 26.
Siedzibą szkoły został lokal przy ul. Królewskiej 11.
    W 1965 roku w „Kurierze Lubelskim” ukazał się
artykuł  o potrzebie wybudowania nowego
budynku dla szkoły specjalnej. Publikacja
informowała o przyznaniu przez władze miasta
placu na ten cel przy ulicy Bronowickiej 21.
    W 1967 odbył się pierwszy szkolny apel we
wskazanej lokalizacji. Od tego momentu jest to
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza
Korczaka. Od 44 lat w szkole na Bronowicach
pracuje Bożenna Kowalik, która od 1999 roku jest
również jej dyrektorem.

Dawny budynek przy ul. Królewskiej 11

Obecny budynek Szkoły – przy ul.
Bronowickiej 21 – fotografia z okresu

budowy szkoły



    Co roku mury naszej placówki opuszczają absolwenci.
Podejmują oni naukę w szkole zawodowej. Każdy z nich
jest przygotowany do uzyskania kwalifikacji zawodowych
dalszego kształcenia oraz życia społecznego jak również
podejmowania aktywności zawodowej. Staramy się, aby
nasi absolwenci potrafili dokonywać właściwych wyborów
oraz żeby umieli docenić wartości  w wielu  sytuacjach
życiowych.



    W tradycjach naszej szkoły, jej symbolice i obrzędowości tkwi pluralizm oraz
bogactwo funkcji wychowawczych. 
    Formy te kształtują wiele rodzajów przeżyć i współuczestniczą w kształtowaniu
osobowości uczniów. Spontaniczność, radość i zainteresowanie uczniów
uczestniczących w imprezie po raz kolejny pokazały, że we współczesnej szkole
cele wychowawcze nie mogą być realizowane bez jednoczesnego
oddziaływania na sferę emocjonalną. Wychowanek poddany takiemu działaniu
zaczyna „dążyć do czegoś”, chce być lepszym, kulturalnym, mądrym i wierny
tradycjom uczniem.



    Każdy z nas czasami potrzebuje odpoczynku, dlatego tak bardzo lubimy
podróże. Na przestrzeni lat uczniowie chętnie brali udział w wycieczkach,
zielonych szkołach, poznali przepiękne miejsca i zakątki Polski.
    Wyjazdy służą zdobyciu, utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy z różnych dziedzin
życia. Umożliwiają wszechstronne poznanie kraju: jego mieszkańców, środowiska
przyrodniczego, dziejów, tradycji i zabytki. 



    O tym, że obcowanie z przyrodą i wykorzystywanie jej naturalnych właściwości
ma moc terapeutyczną i leczniczą, wiadomo już od bardzo dawna. 
    Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach z ogrodnictwa podczas
których sieją, sadzą i pielęgnują różne rośliny. Działania podejmowane w tym
kierunku pozwalają uczniom na rozwój intelektualny. Prace na świeżym powietrzu
uwrażliwiają na życie w harmonii z przyrodą. 



 Dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza
Korczaka w Lublinie sport to forma aktywności, w której mogą
realizować swoje pasje, spełniać marzenia o sukcesie i osiągać wciąż
nowe cele. 



    Nasza szkoła w 2020 roku przeszła największą metamorfozę z uwagi na
wykonaną termomodernizację. Zyskała nową elewację, a co za tym idzie również
ładną kolorystykę. Termomodernizacja SPS 26 była jedną z inwestycji
prowadzonych przez Miasto w ramach unijnego projektu. Dodatkowo inwestycja
przy szkole na ul. Bronowickiej otrzymała wsparcie z PFRON.

Patronat honorowy nad wydarzeniem-Jubileusz 100-lecia 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr. 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie objęli:

Patron medialny:



    Otwarcie kapsuły ma się
odbyć za 30 lat, w roku 2051.
Jej zawartość to przedmioty
dokumentujące współczesne
czasy.    W pojemniku zostały
umieszczone informacje i listy,
które w przyszłości poświadczą
o tym,  jakie marzenia oraz
przesłania mieli uczniowie
naszej szkoły dla przyszłych
pokoleń. 

    O   istniejącej wcześniejszej 
 kapsule czasu czytamy również
w kronice szkoły.
 
    

Kapsuła czasu została wmurowana w ścianie w budynku szkoły
przy ul. Bronowickiej 21

„Kapsuła Przyszłości” Kronika
Szkoły Podstawowej Specjalnej

 nr 26 im. Janusza Korczaka 
w Lublinie 1974r.



    Jesteśmy dumni z historii naszej Szkoły, sięgającej okresu dwudziestolecia
międzywojennego. Historycznie z placówką związane były znane obecnie osoby.
Kronika szkoły podaje, że w roku szkolnym 1930/31 kierownikiem był poeta,
nauczyciel Józef Czechowicz. W późniejszym okresie szkołą kierowały również
m.in. Helena Kamińska - uczennica Janusza Korczaka oraz sława polskiej
pedagogiki specjalnej - Maria Grzegorzewska. 



    Teatr szkolny to świat bardzo wyjątkowy. To miejsce,  w którym uczeń ma szansę
nauczyć się wrażliwości, rozwinąć umiejętności komunikacyjne i otworzyć się na
nowe doświadczenia. Zajęcia teatralne są  urozmaiceniem edukacji. Mogą  stać
się drogą do prawdziwej kariery aktorskiej, ale nie zapominajmy, że dla wielu
dzieci są one  sposobem na rozwijanie otwartości, która przekłada się na
zaradność w późniejszym życiu. Teatr jest szkołą życia – uczy przez przeżywanie.

Uczniowie odkrywają nowe pasje, chętnie biorąc udział w zajęciach teatroterapii,
które organizowane były przez Szkołę we współpracy m.in. z lubelskim Teatrem im.

Jana Christiana Andersena oraz Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN. 

    Na fotografii utrwalono fragmenty licznych przedstawień z udziałem uczniów
naszej szkoły.


