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Specjalny O�rodek Szkolno �
Wychowawczy w Le�nicy dla dzieci
i m³odzie¿y z upo�ledzeniem umy-
s³owym jest jedn¹ z najwiêkszych
tego typu placówek o�wiatowych w
kraju. Przed II wojn¹ �wiatow¹ i w
czasie jej trwania mie�ci³ siê w jego
murach niemiecki zak³ad podobnego
typu. Zniszczone i czê�ciowo zbu-
rzone budynki otrzyma³o w 1948
roku szkolnictwo specjalne.

Zainteresowanie siê sprawami
dzieci  specjalnej troski ma na Opolsz-
czy�nie swoj¹ ciekaw¹, a niestety
ma³o znan¹ historiê. Widaæ to cho-
cia¿by na podstawie dziejów Specjal-
nego O�rodka Szkolno � Wychowaw-
czego w Le�nicy. Pocz¹tkom tej pla-
cówki, a tym samym zagadnieniom
opieki nad dzieæmi upo�ledzonymi
umys³owo kronika miasta Le�nicy
po�wiêca  ca³y osobny rozdzia³.
Z po¿ó³k³ych kart tej ksiêgi dowia-
dujemy siê wielu ciekawych rzeczy
o przesz³o�ci obecnego O�rodka.

W 1864 roku  zanotowano na te-
renie rejencji opolskiej 781 osób upo-
�ledzonych umys³owo. W tej liczbie
by³o 307 dzieci w wieku szkolnym ,
które mog³yby pobieraæ naukê w
szkole specjalnej. Zaniepokojone tym
stanem rzeczy w³adze rejencji  wy-
da³y  w dniu 12 czerwca 1865 roku
okólnik o konieczno�ci otwarcia za-
k³adu specjalnego. O maj¹cy powstaæ
zak³ad ubiega³y siê Strzelce Opolskie,
Le�nica i Bia³a Prudnicka. Magistrat i
zarz¹d miasta Strzelec Opolskich,
zaoferowa³ nawet budynek bez ko-
nieczno�ci p³acenia czynszu.

Równie¿ radni miasta Le�nicy
przeznaczyli na ten cel swój budy-
nek. Miasto kupi³o kiedy� domek od
spadkobierców dyrektora szko³y i
by³ego burmistrza Schebera. W latach
1845-1853 w domku tym mie�ci³a siê
klasa pierwsza szko³y podstawowej
i mieszkanie nauczycielskie. Od roku
1855 do roku 1864 budynek wynaj¹³
Wydzia³ Sprawiedliwo�ci i przezna-
czy³ go na wiêzienie. Nastêpnie znaj-
dowa³a siê tam gospoda miejska, za
któr¹ miasto otrzyma³o 200 talarów
rocznego czynszu. Radni le�niccy nie
chcieli ca³kowicie zrezygnowaæ z tego
czynszu, zw³aszcza, ze Le�nica na-
le¿a³a do miasteczek ma³ych i ubo-
gich. Dlatego te¿ zgodzono  siê osta-
tecznie odst¹piæ budynek za 100 ta-
larów rocznego czynszu. W dniu 29
pa�dziernika 1865 roku przyjecha³ do
Le�nicy radca rejencyjny  Kregler z
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Opola, aby zbadaæ przydatno�æ po-
mieszczeñ na potrzeby zak³adu.

Lustracja musia³a wypa�æ  zado-
walaj¹co, bo ju¿ nastêpnego dnia do-
sz³o do zawi¹zania towarzystwa,
które mia³o  zaj¹æ  siê  spraw¹ wy-
chowania i nauczania dzieci upo�le-
dzonych umys³owo. Zosta³o ono za-
³o¿one w dniu  30 pa�dziernika 1865
roku w jednej z sal dworca kolejowe-
go w Kêdzierzynie i nosi³o nazwê
�Towarzystwo do wychowania i na-
uczania dzieci upo�ledzonych umy-
s³owo Górnego �l¹ska� .  Siedzib¹
jego zarz¹du mia³y byæ Strzelce Opol-
skie.

Wojna prusko-austriacka w 1866
roku  przerwa³a jednak dalsz¹ dzia-
³alno�æ towarzystwa. Dopiero 15
czerwca 1870 roku z polecenia rejen-
cji dosz³o w Le�nicy do spotkania
osób kompetentnych w sprawach
szkolnictwa specjalnego. Powziê³o
uchwa³ê, ¿e z dniem  1 stycznia 1871
roku miasto odda towarzystwu bu-
dynek na cele zak³adu opiekuñczo �
wychowawczego . �rodki na utrzy-
manie wychowanków przysz³ego za-
k³adu mia³y pochodziæ z dobrowol-
nych datków w³adz powiatowych,
miejskich oraz od osób prywatnych.
W dniu 6 sierpnia 1870 roku nadpre-
zydent  prowincji �l¹skiej zaakcep-
towa³ powstanie zak³adu w Le�nicy.

Dnia 9 pa�dziernika 1871 roku
nast¹pi³o uroczyste  otwarcie zak³a-
du. Mie�ci³ siê on w domu stoj¹cym
w  miejscu obecnego budynku przy
ulicy Zdzieszowickiej 5.  Po prze-
prowadzeniu remontu w budynku
mie�ci³o siê na parterze mieszkanie
kierownika, mieszkanie wo�nego,
kuchnia i magazyn, na pierwszym
piêtrze klasa szkolna i �wietlica, a na

poddaszu sypialnie i izba chorych. W
zak³adzie zamieszka³o 10 osób upo-
�ledzonych umys³owo. Pierwszym
kierownikiem zak³adu by³ nauczyciel
Heisig. Do pomocy mia³ on jedn¹
wychowawczyniê  i  wo�nego.

Siedzibê towarzystwa przeniesio-
no w 1873 roku  ze Strzelec Opol-
skich do Le�nicy. W 1875 roku  za-
k³ad liczy³ ju¿ 30 wychowanków.
Poniewa¿ umowa o najem budynku
wygasa³a w 1882 roku to zak³ad  mia³
byæ przeniesiony do Strzelec Opol-
skich. Za jego pozostaniem w Le�ni-
cy wypowiedzia³a siê czê�æ zarz¹du
towarzystwa i samo miasto. Zapro-
ponowano magistratowi le�nickiemu
sprzeda¿ budynku. Po d³ugich waha-
niach radni miasta Le�nica zgodzili siê
w dniu 13 grudnia 1883 roku na sprze-
da¿ budynku. W³adze rejencji opol-
skiej zaakceptowa³y transakcjê. Prze-
jêcie zak³adu nast¹pi³o w dniu 28 mar-
ca 1884 roku.

Dnia 30 pa�dziernika 1890 roku
Towarzystwo dla wychowania i na-
uczania dzieci upo�ledzonych umy-
s³owo obchodzi³o swoje 25-lecie. W
ci¹gu 19 lat istnienia zak³adu placów-
ka ta zaopiekowa³a siê ogó³em 174
wychowankami. W dniu jubileuszu
po³o¿ono kamieñ wêgielny pod bu-
dowê nowego zak³adu. Nowy zak³ad
o du¿ym kompleksie budynków za-
czêto budowaæ na po³udniowym krañ-
cu miasta przy ulicy Kozielskiej.

Przeprowadzka ze starego zak³a-
du do nowego budynku nast¹pi³a dnia
1 kwietnia 1891 roku. Uroczyste
otwarcie nowego zak³adu mia³o miej-
sce 30 czerwca 1891 roku. Liczbê wy-
chowanków podniesiono najpierw do
50, a od 1 lipca tego roku do 100 osób.
Pierwszym obiektem nowego  zak³a-

du by³ dom dziewcz¹t. Sta³ on na miej-
scu obecnego budynku Szko³y Spe-
cjalnej.  By³ to budynek o powierzch-
ni 1095 m2, sk³adaj¹cy siê z czê�ci
�rodkowej i dwóch bocznych skrzy-
de³. W suterenach znajdowa³a siê
kuchnia, pralnia, ³azienki, piekarnia,
pracownie, mieszkanie wo�nego i
piwnice. Parter obejmowa³ klasy
szkolne, jadalniê, salê konferencyjn¹,
mieszkania nauczycielskie i korytarz
d³ugo�ci 40m. Na pierwszym piêtrze
mie�ci³y siê sypialnie, �wietlice oraz
izolatki. Na strychu znalaz³y siê po-
mieszczenia dla samotnych nauczy-
cieli, magazyny ¿ywno�ciowe i
odzie¿owe. Budynek ten mia³ spe³-
niaæ rolê internatu dziewcz¹t. Ponie-
wa¿ jednak innych domów jeszcze
nie by³o, zamieszkali w nim zarów-
no ch³opcy, jak i dziewczêta. Stary
zak³ad mia³ s³u¿yæ  jako azyl dla star-
szych osób, które ze wzglêdu na swo-
je g³êbsze upo�ledzenie umys³owe nie
mog³y byæ usamodzielnione.
Kierownikiem zak³adu by³ nadal na-
uczyciel Heisig. W szkole pracowa³o
oprócz niego jeszcze dwóch nauczy-
cieli i dwie nauczycielki.
Pocz¹wszy od dnia 1 kwietnia 1891
roku zatrudniono lekarza zak³adowe-
go. Zosta³ nim lekarz miejski dr Fre-
isel. Ze sprawozdania lekarza zak³a-
dowego dowiadujemy siê o stanie
zdrowotnym wychowanków, którzy
oprócz chorób wrodzonych bardzo

czêsto zapadali na choroby charak-
terystyczne dla wieku dzieciêcego.
Towarzystwo dla nauczania i wycho-
wania dzieci upo�ledzonych umys³o-
wo liczy³o w 1891 roku ju¿ 230 cz³on-
ków. Obejmowa³o ono swoim zasiê-
giem ca³¹ rejencjê opolsk¹. Udzia³
poszczególnych czê�ci rejencji by³
jednak nierównomierny. Niektóre
o�rodki miejskie liczy³y 30  i wiêcej
cz³onków, a inne nie by³y wcale re-
prezentowane. Dlatego towarzystwo
zwraca³o siê z apelem do zarz¹dów
miejskich, aby zwerbowaæ jak naj-
wiêksz¹ liczbê cz³onków. Nowi wy-
chowankowie pochodzili bowiem z
ró¿nych czê�ci rejencji. Towarzystwo
uwa¿a³o wiêc, ze sprawa zak³adu w
Le�nicy powinna zainteresowaæ jak
najszerszy ogó³. Sprawami towarzy-
stwa zajmowa³a siê rada zarz¹du
wzglêdnie zebranie ogólne. W ci¹gu
1891 roku  mia³o miejsce jedno ze-
brania plenarne. Rada zarz¹du odby-
³a cztery zwyczajne i dwa nadzwy-
czajne posiedzenia. Utworzona ko-
misjê budowlan¹ do spraw rozbudo-
wy placówki i komisjê przyjêcia
wychowanków, które zbiera³y siê raz
w miesi¹cu, a nawet czê�ciej. Pierw-
szym dyrektorem nowego zak³adu
zosta³  powiatowy inspektor szkol-
ny Weichert.

Do towarzystwa nale¿a³o 19 po-

wiatów, 37 zarz¹dów miejskich i 6
zarz¹dów gminnych. Zarz¹dy powia-
tów wp³aci³y w 1891 roku na rzecz
towarzystwa 3790 marek, a zarz¹dy
miejskie i gminne 723 marki. Cz³on-
kowie prywatni wnie�li 1205 marek.
O filantropijnym charakterze towa-
rzystwa �wiadczyæ mo¿e jego sk³ad
spo³eczny. W�ród 116 cz³onków za-
pisanych z nazwiska by³o: 37 ksiê-
¿y, 12 kupców,  9 nauczycieli, 5 leka-
rzy i 5 rzemie�lników.

Pod koniec XIX wieku powoli
zacz¹³ powstawaæ obecny kompleks
zabudowañ zak³adowych. W 1896
roku zbudowano salê gimnastyczn¹
(istnieje i spe³nia swoj¹ funkcjê do
dzi�),  w 1899 roku powsta³ dom
ch³opców (obecny internat). Od tego
czasu ch³opcy i dziewczêta mieszka-
li w swoich internatach oddzielnie. Po
drugiej stronie ulicy Kozielskiej
wzniesiono w latach 1904-1905 bu-
dynek dyrekcji nazywany przez
mieszkañców Le�nicy �Pa³acykiem�.
Wzrastaj¹ca liczba wychowanków
zmusi³a dyrekcjê zak³adu do wybu-
dowania w latach 1906-1908 w³asne-
go szpitala, który znajdowa³ siê w
starej czê�ci Publicznego Gimnazjum
w Le�nicy. Szpital posiada³ pocze-
kalniê, sale operacyjn¹, sale      i  izo-
latki dla chorych oraz obok stoj¹c¹
kostnicê. W tym samym czasie po-
wsta³ osobny budynek kot³owni i
pralni (spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê do

dzi�). W 1911 roku dyrekcja zak³adu
naby³a 100 hektarowe gospodarstwo
rolne �Pokój�.

Z dniem 1 kwietnia  1914  zak³ad
zosta³ przejêty przez zwi¹zek udzie-
lania pomocy ubogim na �l¹sku. Zwi¹-
zek ten zacz¹³ równocze�nie ponosiæ
wszelkie koszty jego utrzymania.
Placówka nosi³a odt¹d nazwê Prowin-
cjonalny Zak³ad Opiekuñczo � Wy-
chowawczy. Gospodarstwo rolne
�Pokój� oraz ogrodnictwo zak³ado-
we umo¿liwia³y przysposobienie
zawodowe wychowanków w zakre-
sie uprawy roli, hodowli byd³a, ogrod-
nictwa, warzywnictwa i sadownic-
twa. Przysposobienie i szkolenie za-
wodowe wychowanków o l¿ejszym
stopniu upo�ledzenia umys³owego
mog³o siê odbywaæ równie¿ w warsz-
tatach: stolarskim, �lusarskim, szew-
skim, krawieckim, koszykarskim,
szczotkarskim i introligatorskim. Ze
wzglêdu na coraz wiêksz¹ liczbê
wychowanków nauka odbywa³a siê
w sze�ciu klasach. W trzech klasach
przedszkolnych zajêcia prowadzi³y
siostry zakonne. Natomiast w trzech
klasach szkolnych uczyli nauczycie-
le posiadaj¹cy kwalifikacje do naucza-
nia dzieci upo�ledzonych umys³owo.
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