
„ Jedyną niepełnosprawnością 

 w życiu jest złe nastawienie” 

Scott Hamilton 

 

Niepełnosprawni są wśród nas ….. 

 

Ciężko nam docenić, że jesteśmy zdrowi, że mamy obie ręce i nogi, dobry wzrok, bo 

jest to dla nas naturalne, oczywiste, nie zastanawiamy się nad tym. Gdy spotykamy osobę 

niepełnosprawną, czujemy współczucie, żal, smutek, przygnębienie. Trwa to jednak tylko 

chwilę i zapominamy o tym, skupiając się na własnym życiu. Metoda wyparcia działa zatem 

bardzo szybko. Miarą naszej dojrzałości społecznej jest między innymi nasz stosunek do 

osób niepełnosprawnych. Z reguły na co dzień chętnie im pomagamy, jeśli zachodzi taka 

konieczność, jednak mimo wszystko uważamy ich za innych od nas „zdrowych”. Osoby nie-

pełnosprawne niczym się od nas nie różnią, mają takie same potrzeby, oczekiwania, marze-

nia.Jedyną różnicą jest fakt, że napotykają na bariery, o których reszta społeczeństwa nawet 

nie myśli: kilka schodków, których nie da się pokonać na wózku, zbyt wąskie drzwi w win-

dzie, zbyt wysoko usytuowany klawisz czy przycisk, do którego nie można dosięgnąć, albo 

telefon, z którego nie można skorzystać, bo się nie słyszy dzwonka. Są i bariery mentalne, 

nieobce  niepełnosprawnym, i w pełni sprawnym: wzajemne skrępowanie, nieumiejętność 

życia razem, pomagania sobie. Bywa, że osoby niepełnosprawne są lepsze od nas. Otwarte, 

myślące prosto. W ich myśleniu nie ma żadnych „górek”, cieszą się z najmniejszych przy-

jemności, nie zastanawiają się, co by było gdyby… Najważniejsza jest otwartość, optymizm i 

radość ze wspólnego współistnienia. Dlatego w naszej szkole w dniach 01-08 grudnia 2017r. 

odbył się Europejski Tydzień Autyzmu, który został połączony z obchodami Dnia Osób Nie-

pełnosprawnych. Cały tydzień był pełen działań,które miały na celu uwrażliwienie społeczeń-

stwa na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych żyjących wśród nas. Do najważniej-

szych z nich można zaliczyć: prezentację multimedialną skierowaną do rodziców dzieci z 

autyzmem, którą omówiła pani pedagog, organizację gier i zabaw dla uczniów naszej szkoły. 

Bardzo ważnym działaniem była integracja uczniów SOSW z uczniami Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.W ramach 

obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do 



Szkoły Podstawowej. Byli bardzo miło przyjęci przez dyrekcję szkoły  oraz uczniów. Wycho-

wankowie naszego ośrodka  mieli  możliwość poznania wszystkich zakamarków szkoły, w 

której gościli: gabinetu dyrekcji, sekretariatu, sal lekcyjnych, korytarzy, biblioteki, stołówki. Po 

obejrzeniu szkoły nasi uczniowie zobaczyliwystęp teatralnypt.: „Śpiąca królewna”, któryw 

nowoczesnej formie,z pozytywnym przesłaniem przedstawili uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej pod opieką pani bibliotekarki Joanny Gazdy. Uczniowie integrowali się w for-

mie zabaw, gier, wzajemnej pomocy, uścisków i miłych gestów. Na koniec zostali zaproszeni 

na poczęstunek. Tak miłym akcentem  nasze spotkanie integracyjne w Publicznej Szkole 

Podstawowej zakończyło się. Pani dyrektor Katarzyna Wyszkowska i wicedyrektor Jolanta 

Gwiazda  zaprosiły nas na przyszły rok szkolny. 

 W ramach obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych uczniowie naszej szkoły mogli 

pochwalić się swoim talentem aktorskim wystawiając przedstawienie pt. „Szewczyk Dratew-

ka”w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.  

Ponadto na znak solidarności z dziećmi dotkniętymi autyzmem przez cały tydzień nosiliśmy 

niebieskie chusty. 5 grudnia byliśmy widoczni na ulicach Nowego Miasta nad Pilicą,  za 

sprawą zorganizowanego marszu z niebieskimi balonami.  

 Dzięki tej tygodniowej  akcji mogliśmy uświadomić innym, jak ważną rolę w życiu 

osób niepełnosprawnych odgrywa akceptacja, zrozumienie i równe traktowanie. Stąd tak 

potrzebne jest w naszej codzienności wpajanie wartości szacunku i tolerancji, którymi powin-

nyśmy kierować się od najmłodszych lat.  

Organizatorzy przedsięwzięcia  

 

 

 

 


