
Trzeba Ŝyczliwości i dobroci, aby pomagać. 

Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. 

Trzeba odwagi, aby nie zwaŜając na przeszkody, 

wytrwale i do końca, mimo wszelkich utrudnień i progów 

wyciągać przyjazną dłoń do tych, którym pomoc jest niezbędna. 
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Miejscem, które spełnia takie warunki jest  sala 

doświadczania świata - specjalnie wyodrębnione 
pomieszczenie wyposaŜone w róŜnego rodzaju urządzenia 
stymulujące rozwój zmysłów. Dla dzieci z róŜnorodną 
niepełnosprawnością stwarza się tu nowe bodźce nań 
oddziałujące. UmoŜliwia się im poznawanie poprzez 
patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie. 
Dzieci chłoną otoczenie wieloma zmysłami w atmosferze 
relaksu, akceptacji i w pełnej komunikacji z terapeutą. 
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bardziej, Ŝe do szkoły uczęszczają dzieci wymagające 
róŜnorodnej opieki i rozmaitych form aktywizacji - dzieci 
niedosłyszące, niedowidzące, autystyczne, z zespołem 
Aspergera i innymi zaburzeniami rozwoju.  

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła przystąpiła do 
realizacji unijnego projektu o pomocy pedagogiczno – 
psychologicznej, indywidualizacji nauczania i wychowania 
uczniów kl. 1-3 pn. „Nauka jest dla wszystkich”. Dzięki temu 
udało się pozyskać fundusze na zakup najpotrzebniejszego 
wyposaŜenia sali. Sprzęt taki jest kosztowny, ale niezbędny i  
niczym innym nie moŜna go zastąpić. 

Aby stworzyć wygodne miejsce do pracy z dziećmi od 
kwietnia 2012 roku w szkole zaczęto teŜ adaptować dwa 
przestronne pomieszczenia, dawniejsze lokale gospodarcze. 
To one po nakładach ogromnej pracy miały stać się salą 
terapeutyczną – wyodrębnionym, specjalnie przygotowanym 
lokum ze sprzętami silnie oddziałującymi na poszczególne 
zmysły, miejscem wzbudzającym ciekawość i zachęcającym 
dzieci do rozwijania  zaburzonych funkcji. 

Sojusznikiem w urzeczywistnianiu marzeń o takim 
dobrze przygotowanym i funkcjonującym miejscu - stała się 
Rada Rodziców SP3. Dzięki niej udało się przeprowadzić 
kompleksowy remont i modernizację obu pomieszczeń: 
przenieść ciągi wodno – kanalizacyjne, zasilić pomieszczenia 
w ciepłą wodę, połoŜyć nową instalacji elektryczną, stworzyć 
nowy system wentylacji i centralnego ogrzewania, połoŜyć 
płyty gipsowo – kartonowe, wykonać wyrównanie, izolację, 
gruntowanie ścian oraz remont posadzki, a takŜe wyposaŜyć  



salę w pomieszczenie sanitarne, wymienić drzwi, okna. 
Intensywne prace budowlano – remontowe trwały od kwietnia 
do września 2012 roku.  

Prace wykończeniowe przeprowadzono dzięki pomocy 
wielu osób dobrej woli oraz chojnickich instytucji otwartych 
na potrzeby dzieci. Sponsorzy nieodpłatnie przekazali teŜ 
elementy wyposaŜenia sali doświadczania świata. Społecznie 
pracowali równieŜ nauczyciele nadając miejscu wspaniały, 
niepowtarzalny wystrój. 
    Pierwsza odsłona sali zmysłów miała miejsce podczas 
wizyty w szkole holenderskiej delegacji z Fundacji 
Kienkeurig, która od wielu lat pomaga chojniczanom.  
Było to 14 września 2012 roku. ChociaŜ nie wszystko było 
jeszcze gotowe Holendrów ujęła wielkość i rozmach 
realizowanego przedsięwzięcia.  

Oficjalne otwarcie sali doświadczania świata nastąpiło 
nieco później, po wykonaniu dalszych prac 
wykończeniowych. Sala stała się prezentem mikołajkowym 
dla dzieci. Uczniowie otrzymali ją w darze - 6 grudnia 2012 
roku. Obecnie sala jest juŜ w pełni wykorzystywana do zajęć 
terapeutycznych. Jednak przed nami jeszcze wiele pracy, aby 
była jak z marzeń. Spoglądając jednak na krótką historię jej 
powstania – stworzono ją dzięki ogromnej determinacji, woli 
działania, dobroci, Ŝyczliwości wielu osób. Mamy nadzieję, Ŝe 
dzięki pomocy przyjaciół szkoły wyposaŜenie sali nadal 
będzie uzupełniane i kompletowane, bo przecieŜ warto 
pomóc... pomóc tu i teraz. 
    

 
  

 
 


