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Historia Instytutu Głuchoniemych :

 Początki ruchu społecznego głuchych w Polsce 

datują się od 1876 roku. 

 Powstało wówczas pierwsze Towarzystwo 

Głuchoniemych ,,Nadzieja’’ we Lwowie.

 W następnych latach Zorganizowano dalsze 

towarzystwa , które były organizacjami 

rejonowymi i obejmowały swą działalnością tylko 

miasta stanowiące ich siedzibę.

 Fundusze ich składały się jedynie ze składek 

członkowskich, fundacji i  darowizm. NPDN PROTOTO



Przedwojenni działacze społeczni przystąpili 

do działalności na rzecz głuchych w sierpniu 

1946 roku, kiedy to na ogólnopolskim zjeździe 

w Łodzi powołano do życia Polski Związek 

Głuchoniemych i Ich Przyjaciół, 

przemianowany w 1955 roku na Polski 

Związek Głuchych. 

Sytuacja społeczno – gospodarcza po II wojnie 

światowej umożliwiła związkowi rozwinięcie 

szerokiej działalności.NPDN PROTOTO



Cele i zadania Polskiego Związku 

Głuchoniemych:

Zgodnie z założeniami statutowymi celem 

Związku jest zapewnienie 40 tys. 

inwalidów słuchu pomocy i opieki we 

wszystkich sprawach życiowych. 

W chwili obecnej Związek zrzesza 18, 5 tys. 

inwalidów słuchu w 101 kołach terenowych 

i 131 grupach związkowych, działających 

we wszystkich województwach. 
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Ponadto PZG prowadzi 15 domów kultury i 

klubów oraz 80 świetlic, a także 13 poradni 

rehabilitacji dzieci z wadami słuchu i 13 

klubów sportowych.

Placówki kulturalno-oświatowy, zespoły 

zainteresowań  ( plastyczne, fotograficzne, 

pantomimiczne, taneczne) prowadzą różne 

prelekcje z zakresu wiedzy ogólnej, 

wychowania obywatelskiego itp.NPDN PROTOTO



 Największą troską jest sprawa rehabilitacji 

najmłodszych z wadami słuchu ( w wieku 

przedszkolnym). 

 Pierwsze poradnie dla tych dzieci utworzone 

zostały w 1963 roku przy placówkach związkowych. 

Obejmują one zorganizowaną opieką około 2,5 tys. 

dzieci z wadami słuchu.

 W wyniku tej akcji już ponad 1 tys. wychowanków 

poradni PZG uczęszcza do normalnych szkół dla 

słyszących. Nie mniejszą wagę przyjmuje Związek 

do rehabilitacji dorosłych głuchych.  
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 W trosce o zapewnienie im możliwości 
samodzielnego życia zajmuje się ich dokształcaniem,  
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a także 
udziela pomocy w zakresie spraw socjalnych. 

 ( Średnia roczna załatwianych spraw losowych 
wynosi 16 tys.). Ponad 15 tys. głuchych pracuje w 
przemyśle państwowym, spółdzielczym i 
terenowym.

 Ponadto ci inwalidzi słuchu, którzy nie posiadają 
żadnych kwalifikacji zawodowych, zatrudnieni są w 
siedmiu związkowych zakładach szkoleniowo-
produkcyjnych.
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Trzy z tych zakładów ( w Pcimiu, 

Smoszewie i Tomaszowie Mazowieckim –

dla kobiet ) posiadają własne internaty 

przeznaczone głównie dla głuchych 

pochodzących ze wsi.

Prowadzona jest w nich nauka w zakresie 

szkoły podstawowej oraz przywarsztatowe 

i kursowe szkolenie zawodowe.
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Ośrodki prowadząc działalność 

gospodarczo - produkcyjną stwarzają 

odpowiednie warunki do rehabilitacji 

najbardziej zaniedbanych inwalidów 

słuchu oraz wypracowują w ten sposób 

środki finansowe do budżetu PZG dla 

realizacji zadań statutowych Związku.
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Ważną rolę w rehabilitacji człowieka 

głuchego spełnia wychowanie 

fizyczne. Kluby sportowe PZG 

zrzeszają 2688 sportowców, 

uprawiających 16 dyscyplin. 

Poza tym kluby opiekują się młodzieżą 

szkolną z 17 szkół specjalnych, 

przyczyniając się w ten sposób do 

umasowienia sportu. NPDN PROTOTO



Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie –

placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu:

Budynek Instytutu

przy pl. Trzech Krzyży 

 Instytut powstał 23 października 
1817 z inicjatywy ks. Jakuba 
Falkowskiego.

 Początkowo mieścił się na terenie 
Uniwersytetu Warszawskiego w 
Pałacu Kazimierzowskim, a w 
latach 1820-1827 w domu sióstr 
wizytek przy Krakowskim 
Przedmieściu.

 26 kwietnia 1826 rozpoczęto 
wznoszenie siedziby Instytutu 
przy Placu Trzech Krzyży. 

 Budowę ukończono w roku 1827. 

 W 1842 r. przy Instytucie 
utworzono szkołę dla 
niewidomych; Instytut otrzymał 
nazwę "Instytut Głuchoniemych i 
Ociemniałych" używaną do 1962. 
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ks. Jakub Falkowski

 Ksiądz Jakub Falkowski to założyciel, pierwszy 
dyrektor i patron Instytutu Głuchoniemych w 
Warszawie. Urodził się 24 kwietnia 1775 roku we 
wsi Budlewo, w parafii Topczewo, w okolicach 
Białegostoku. 

 Ojciec był niezamożnym ziemianinem. 
Poduczywszy syna w domu, oddał do Pijarów w 
Drohiczynie nad Bugiem. Jakub Falkowski w 
wieku 21 lat, już jako ksiądz, został nauczycielem 
w szkole w Szczuczynie. W 1802 roku poznał 
głuchego siedmioletniego chłopca, Piotra 
Gąsowskiego. Aby poznać metody nauczania 
głuchych, wyjechał do Lipska, a następnie do 
Wiednia.

Po powrocie z Wiednia ksiądz Jakub Falkowski 
założył Instytut Głuchoniemych w Warszawie, 
otwarcie którego nastąpiło 23 października 1817 
roku . W czasach Jakuba Falkowskiego nauka w 
IG trwała 4 lata, a odbywała się w dwóch 
izdebkach I piętra Pałacu Kazimierzowskiego w 
Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu 
24/26.

 Falkowski w nauczaniu uczniów głuchych nie 
odrzucał mowy ustnej, tylko usuwał ją na plan 
dalszy.
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Dzieje Instytutu Głuchych:

W 1865 roku dzięki inicjatywie kolejnego 

Dyrektora Instytutu, Jana Papłońskiego 

zrealizowano projekt założenia fermy, na 

której osoby głuche pochodzące ze wsi 

mogłyby szkolić się w pracy gospodarskiej.

W 1919 r. powstało przedszkole dla dzieci 

głuchych, a w 1934 r. – powstała pierwsza 

zasadnicza szkoła zawodowa dla 

niesłyszących.NPDN PROTOTO



Dzieje Instytutu Głuchych: 

 Wychowankowie Instytutu otrzymywali 
wykształcenie zawodowe i ogólne. Wielokrotnie 
wykazywali postawę patriotyczną, biorąc udział w 
strajku szkolnym w 1905 r. oraz walcząc 
w powstaniu warszawskim w 1944 r., w 
składzie 1107 Plutonu Armii Krajowej.

 26 października 1944 r. Niemcy podpalili budynek 
Instytutu. Odbudowę ukończono w sierpniu 1948 r.

 W roku 1983 Instytut otrzymał imię swojego 
założyciela – księdza Jakuba Falkowskiego.
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Zadania Ośrodka:

Obecnie ośrodek zapewnia edukację 

przedszkolną, podstawową, 

gimnazjalną i ponadgimnazjalną, a 

także nauczanie indywidualne. 

Dla rodziców dzieci niesłyszących 

organizowane są kursy języka 

migowego.
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Nauczyciele i wychowankowie Instytutu:

Edmund Malinowski

Feliks Pęczarski

Wanda Tazbir
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 W 2002, z okazji 185 
rocznicy założenia 
Instytutu, nastąpiło 
ufundowanie 

i uroczyste odsłonięcie 
przed Instytutem 
pomnika księdza 
Jakuba Falkowskiego . 

 Warto dodać, że 
autorami pomnika byli 
niesłyszący i słyszący 
artyś�ci: Stanisław 
Syposz i Ryszard 
Stryjecki.
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INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH

im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

najstarsza w Polsce placówka szkolno - wychowawcza dla dzieci i 

młodzieży z wadą słuchu.

Ośrodek zapewnia:

 wczesne wspomaganie rozwoju

 edukację przedszkolną

 edukację na poziomie podstawowym

 edukację gimnazjalną

 edukację na poziomie ponadgimnazjalnym:

liceum ogólnokształcące

technikum

zasadnicza szkoła zawodowa

szkoła przysposabiająca do pracy

 nauczanie indywidualne dla dzieci niesłyszących ze sprzężeniami
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Szkoła Podstawowa nr 226 dla 

niesłyszących z oddziałami przedszkolnymi:
- nauka w małych liczebnie klasach
- dwujęzyczność oparta na nauce języka

migowego i języka polskiego
- zajęcia logopedyczne
(2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka)
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej
- wychowanie słuchowe
- rytmika
- zajęcia na basenie (od klasy III)
- możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań:

(teatralnym, plastycznym, sportowym, tanecznym, 
czytelniczym)
- uczestnictwo w zbiórkach zuchowych
- możliwość korzystania z kawiarenki internetowej
- nauka języka angielskiego (od klasy I)
- świetlica działającą poza godzinami lekcyjnymi
- przyjazna atmosfera
- uczestnictwo w różnorodnych konkursach, 
przeglądach teatralnych, olimpiadach i zajęciach 
sportowych
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Przedszkole  w siedzibie Instytutu 

Głuchoniemych 

(dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat)
 - wykwalifikowani pedagodzy, logopedzi i psycholodzy

- systematyczne zajęcia dydaktyczne, sprzyjające wszechstronnemu 

rozwojowi dziecka (szczególnie rozwojowi komunikacji)

- indywidualne zajęcia logopedyczne w nowocześnie wyposażonych 

gabinetach

- indywidualna terapie metoda Integracji Sensorycznej (SI) z 

wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu

- zajęcia w Sali Doświadczania Świata - wielozmysłowa stymulacja: 

wzrokowa, słuchowa, czuciowa (łóżko wodne z muzyczną podstawą 

wibrująca, mikrofonem, projektory, światłowody itd.)

- letnie turnusy rehabilitacyjne

- atmosfera wzajemnego szacunku, akceptacji i życzliwości

- ciekawe zajęcia dodatkowe, imprezy, bale, koncerty
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Liceum Ogólnokształcące w siedzibie 

Instytutu Głuchoniemych:

 Liceum ogólnokształcące dla młodzieży (po gimnazjum)

- Liceum ogólnokształcące na bazie zasadniczej szkoły 

zawodowej

- zapewniamy dobrze wyposażone pracownie komputerowe 

ze stałym dostępem do Internetu

 bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej z możliwością 

korzystania z nowoczesnych komputerów Macintosh oraz 

łączy internetowych

 boisko szkolne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę 

nożną

 koła zainteresowań
NPDN PROTOTO



Zawodowe placówki oświatowe

w siedzibie Instytutu:

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 - piekarz

- ogrodnik

- atrakcyjne praktyki i zdobycie odpowiednich kwalifikacji 

zawodowych

- możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego

TECHNIKUM

 - kucharz na poziomie technika
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Gimnazjum w siedzibie Instytutu:

 - bezpłatne podręczniki

- dobrze wyposażona pracownia komputerowa

- dwujęzyczność oparta na nauce języka

migowego i języka polskiego

- zajęcia logopedyczne (2 godziny tygodniowo dla każdego 

dziecka), rewalidacyjne i wyrównawcze

- zajęcia na basenie

- uczestnictwo w zbiórkach harcerskich

- nauka języka angielskiego

- uczestnictwo w różnorodnych konkursach, przeglądach 

teatralnych, olimpiadach, zajęciach sportowych i olimpiadach 

przedmiotowych

- współpracę z pracownikami wyższych uczelniNPDN PROTOTO



 Wszyscy wychowankowie 
Instytutu Głuchoniemych 
objęci są opieką:
- logopedyczną,
- psychologiczną,
- pedagogiczną.

O edukację i wychowanie 
dzieci i młodzieży dba 
wykwalifikowana, 
systematycznie 
dokształcająca się kadra 
surdopedagogów, 
psychologów i pedagogów.NPDN PROTOTO



Nauczyciele zatrudnieni w placówce 
zajmują się:

 kształceniem dzieci niesłyszących

 opracowywaniem i 
recenzowaniem podręczników i 
programów nauczania

 nawiązywaniem kontaktów z 
innymi ośrodkami naukowymi w 
kraju i za granicą;

 współpracą; z masowymi 
szkołami ponadpodstawowymi

 doskonaleniem metod pracy

 prowadzeniem zajęć dla 
studentów.

NPDN PROTOTO



 Na terenie Instytutu Głuchoniemych działa biblioteka 

szkolna.

 Instytut Głuchoniemych jest miejscem konferencji 

naukowych organizowanych przez Komitet Audiofonologii 

oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 Ambicją placówki jest bycie centrum edukacyjnym i 

kulturalnym ludzi niesłyszących.

 Wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, 

opracowując nowe metody pracy nauczyciele i 

wychowawcy starają się pomóc swym wychowankom w 

znalezieniu własnego miejsca, wybraniu odpowiedniego 

zawodu, ukierunkowaniu zainteresowań.
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Zajęcia terapeutyczne oferowane przez 

Instytut Głuchoniemych:

wczesne 

wspomaganie 

rozwoju

 integracja 

sensoryczna

zajęcia logopedyczne

 turnusy 

rehabilitacyjne
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Świetlica terapeutyczna:

 powstała dla potrzeb dzieci 
niesłyszących z dodatkowymi 
zaburzeniami rozwojowymi, które 
w Instytucie Głuchych objęte są 
nauczaniem indywidualnym.

W świetlicy stosowane są 
nowoczesne metody pracy z 
dziećmi praktycznego działania:

 alternatywnej komunikacji

 stymulacji polisensorycznej

 terapii ruchowej wg. Sherborne i 
in.
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Internat zapewnia:
 opiekę wychowawczą 125 wychowankom mieszkającym 

poza Warszawą

 atmosferę zaufania i przyjaźni

 zajęcia świetlicowe dla dzieci miejskich

 wykwalifikowaną kadrę wychowawców - surdopedagogów

 opiekę psychologiczną i pedagogiczną

 całodzienne wyżywienie

 możliwość rozwijania zainteresowań w ramach:

 Klubu Sportowego

 Klubu Filmowego

 Zespołu Tańca Towarzyskiego

 Zespołu Tańca Ludowego

 Integracyjnych Warsztatów Geograficznych prowadzonych przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Geografów Polskich i 
Przyjaciół Geografii.NPDN PROTOTO



Instytut Głuchoniemych im. Jakuba 

Falkowskiego

Plac Trzech Krzyży 4/6,

00-499 Warszawa

tel. (22) 628-04-31, fax (22) 625-47-20

Strona www: http://www.instytut-

gluchoniemych.waw.pl

Adres e -mail: instytutgluch@post.pl

instytutgluch@tlen.plNPDN PROTOTO


