
 

TYDZIEŃ INTEGRACJI 

3 grudnia 2012 roku już po raz dwudziesty na całym świecie obchodzony był 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto to zostało ustanowione przez 

Zgromadzenie ONZ w 1992 roku; zwraca ono szczególną uwagę na sytuację życiową osób 

niepełnosprawnych i podkreśla konieczność ich integracji z resztą społeczeństwa. Myślą 

przewodnią tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych było 

hasło: „Mimo wszystko – potrafimy”.   

Ten właśnie dzień rozpoczął w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Leźnie TYDZIEŃ INTEGRACJI. Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych skłania do refleksji na temat inności, tolerancji oraz – oczywiście - 

niepełnosprawności. Dla społeczności naszej szkoły są to zagadnienie szczególnie 

istotne, gdyż kontakt osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych to nasza codzienność.  

5 grudnia 2012 roku najmłodsi uczniowie ZPG i SP w Leźnie mieli okazję obejrzeć 

wzruszające przedstawienie przygotowane przez uczniów klas integracyjnych 1a i 2b pod 

kierownictwem p. Anety Marchewicz i p. Joanny Pupek. Nauczyli się dzięki niemu, czym jest 

integracja oraz kim jest osoba niepełnosprawna oraz jaki może mieć ona problemy. Podczas 

prezentacji krótkiego filmu uczniowie uświadomili sobie, jak trudne może być codzienne życie 

osoby niepełnosprawnej, jeśli nie znajdzie się ona w odpowiednim środowisku. Uczniowie 

mogli również podziwiać galerię prac plastycznych przygotowaną przez podopiecznych 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie.  

Tego samego dnia niepełnosprawni uczniowie z naszej szkoły wzięli udział                                

w uroczystości powiatowych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych     

w Kłosowie. Dzieci i młodzież z całego powiatu kartuskiego miały okazję do wspólnej zabawy, 

której przyświecał jeden cel – integracja .  

Dzień później – 6  grudnia 2012 roku – wszyscy uczniowie gimnazjum i klas 4-6 SP 

uczestniczyli w uroczystości, której przewodziły słowa naszego patrona Jana Pawła II: 

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem”. Na początek uczniowie poznali wiele 

ciekawostek dotyczących osób niepełnosprawnych oraz mieli okazję obejrzeć film 

krótkometrażowy, dotyczący codziennych trudności, jakie na swej drodze napotykają osoby nie 

w pełni sprawne. Młodzież poznała także zalety, płynące z uczęszczania do klas integracyjnych.  



Po części oficjalnej na uczniów czekała wspaniała zabawa i konkursy, w których chętnie brali 

udział na scenie. Wszystkie atrakcje uczniowie zawdzięczają nauczycielom, którzy 

zaangażowali się w zorganizowanie tego wspaniałego przedsięwzięcia – p. Markowi Krauza,  

p. Weronice Idzikowskiej, p. Aleksandrze Lew-Kiedrowskiej oraz p. Kamilli Król. 

Dzięki hojności sponsorów uczniowie naszej szkoły otrzymali piękne nagrody i słodki 

poczęstunek. Serdeczne podziękowania kierujemy do właścicieli: Centrum Handlowego Zieger                           

z Kartuz, Sklepu Sieć 34 z Żukowa oraz Delikatesów Justynka z Pępowa.  

Miejmy nadzieję, iż wiedza i doświadczenie nabyte podczas Tygodnia Integracji będą 

owocowały coraz większą tolerancją i zrozumieniem dla osób niepełnosprawnych, w szkole  

i poza nią. 


