
Wartość, która jednoczy ludzi 
 

   „Blisko marzeń, blisko nieba, blisko gwiazd, z daleka od spraw nijakich” – w takiej 

atmosferze 2 października 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie klas integracyjnych  

z dwóch szkół: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Skawinie i Gimnazjum im. Kazimierza 

Wielkiego w Wieliczce. 

   Integracja to proces, którego celem jest zapewnienie warunków wspólnej nauki dzieci 

niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ale jego najgłębszą istotą jest budowanie wzajemnego 

zaufania i szacunku, otwartości na potrzeby i uczucia drugiego, empatii. 

   Pierwsze klasy integracyjne powstały w wielickim gimnazjum w roku szkolnym 2004/2005. 

Od tego momentu staramy się wdrażać zasady integracji. Dbamy o to, aby niepełnosprawni 

brali udział we wszelkich dziedzinach życia szkolnego: samorządzie uczniowskim, zajęciach 

pozaszkolnych, wycieczkach (teatr, opera, filharmonia), szkolnym Dniu Sportu itp. 

Uczniowie niepełnosprawni integrują się ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Wiedzą, 

iż ich uczucia i potrzeby są rozumiane, a ich odmienność to może być atutem, a nie wadą. 

   Pedagodzy specjalni z Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce przygotowali  

i przeprowadzili cykl zajęć nt. Dziesięć pytań o integrację. Ich adresatem byli przede 

wszystkich pełnosprawni uczniowie. Zajęcia zostały przeprowadzane podczas godzin 

wychowawczych i edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012. 

Przyniosły one zaskakujące rezultaty. Okazało się, że uczniowie rozumieją potrzebę i sens 

integracji, a pomoc niepełnosprawnym kolegom jest dla nich czymś naturalnym, wręcz 

spontanicznym. Oczywiście zdarzają się konflikty, bywa różnie, jak w każdym środowisku. 

Wyraźnie przeważa jednak postawa otwartości i zaufania. Młodzież przyzwyczajona  

do obecności niepełnosprawnych rówieśników, traktuje ich naturalnie i koleżeńsko. Jeden  

od drugiego czegoś się uczy, każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i radzić sobie  

z wyzwaniami, które niesie szkolne życie. 

   Jako szkoła z klasami integracyjnymi zdaliśmy ten „egzamin z życia”. Postanowiliśmy 

wszakże pójść dalej, zdobyć nowe doświadczenia, poszerzać horyzonty, nie ograniczać  

się tylko do własnego środowiska, zobaczyć jak pracują inni, jakie formy i metody pracy 

stosują, jakie są ich rezultaty. 

   Dlatego, dzięki inicjatywie naszych wicedyrektorów – Pani Monice Kalecie i Pani Barbarze 

Fudali, szkoła podjęła współpracę w roku szkolnym 2011/2012 z pedagogami specjalnymi  

z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Skawinie. Odbyło się kilka wspólnych spotkań 

nauczycieli wspomagających. Uczestniczyliśmy w Dniu Integracji w Skawinie. Poczuliśmy, 

iż wymiana doświadczeń przynosi obopólne korzyści. Nasza współpraca byłaby jednak dalece 

niepełną gdyby nie objęła uczniów klas integracyjnych. 

   Biorąc za drogowskaz słowa Janusza Korczaka – Dziecku potrzebny ruch, powietrze, 

światło – zgoda, ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno, 

postanowiłyśmy zorganizować całodniowy wyjazd integracyjny do Czasławia. To niezwykłe 

miejsce o nazwie „Zaczarowane Wzgórze” gościło w piękny październikowy dzień 

dziewięćdziesięciu uczniów. Wycieczkę zorganizowała pani Katarzyna Komisarz, 

nauczycielka Gimnazjum w Wieliczce. Wraz z nią opiekę sprawowało jeszcze dziewięciu 

nauczycieli z obu szkół. 

   W pięknym otoczeniu Beskidu Wyspowego przeżyliśmy dzień inny niż zwykle. Atrakcji 

było bez liku. Szukaliśmy skarbu podczas gry terenowej, uczącej orientacji  

i spostrzegawczości. Odwiedziliśmy Kozią Wólkę, gdzie karmiliśmy i czyściliśmy zwierzęta. 

Uczestniczyliśmy w warsztatach przyrodniczych z leśnikiem. Biesiadowaliśmy przy ognisku 

z kiełbaskami i pieczonymi ziemniakami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki 

konne pod okiem instruktorów, które dawały namiastkę hipoterapii uczniom z dysfunkcjami. 

Jednak z największym aplauzem spotkał się turniej drużyn pod hasłem Do boju, czyli 



niebanalne konkurencje dla wytrwałych. Ileż w tym było radości, śmiechu, wzajemnej 

serdeczności  i wsparcia, dopingu i entuzjazmu. Nikt nie zwracał uwagi na niepełnosprawność 

innych, nie przyglądał się badawczo, nie oceniał. Przełamano bariery, zapominano  

o różnicach. Okazało się, że w gruncie rzeczy jesteśmy tacy sami. Mogliśmy obserwować 

integrację pełną, naturalną i spontaniczną. 

   Każdy pedagog specjalny zna definicję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wedle 

której „niepełnosprawność to każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające 

z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe 

dla człowieka.” Dlaczego ją tutaj przytaczamy? Ponieważ odnosimy wrażenie, że podczas 

wycieczki do Czasławia nie było osób niepełnosprawnych, była zaś młodzież, która dzięki 

idei i praktyce integracji wzajemnie uwierzyła w siebie. Jedno jest pewne. Gimnazjum  

im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Skawinie  

to szkoły z klasami integracyjnymi, które swa codzienną pracą potwierdzają słowa  kardynała 
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