Festyn Integracyjny „Iskierka Radości”
Czerwiec upływa pod znakiem imprez dla dzieci. Przedszkola, szkoły,
placówki opiekuńcze organizują dla swych podopiecznych wycieczki, turnieje,
festyny. Dorośli prześcigają się w wymyślaniu atrakcji, a dzieci mają w czym
wybierać.

Brakowało

jednak

na

terenie

Grudziądza

imprezy,

która

integrowałaby środowiska dziecięce szkół masowych i specjalnych.
Już od dwudziestu czterech lat na terenie ZPER a w nim Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Parkowej 25 w Grudziądzu
odbywa się festyn ISKIERKA RADOŚCI, impreza integrująca środowisko
dzieci specjalnej troski i ich sprawnych kolegów z całego miasta. Jest to jedyna
propozycja na skalę tak szeroką dla dzieci niepełnosprawnych, w każdym roku
bierze udział około 300 do 450 dzieci, opiekunów i wolontariuszy.
Festyn nazywa się „ISKIERKA RADOŚCI ” i takie ma zadanie: nieść
dzieciom iskierkę radości. Organizowanie integracyjnych imprez dla dzieci
rozpoczęło się jeszcze w starej siedzibie Ośrodka na ul. Waryńskiego, a
przeprowadzka na ul. Parkową 25 i zmiana na stanowisku dyrektora , nic w tym
nie zmieniły, wręcz odwrotnie, umocniło to

pasję społecznikowską grona

pedagogicznego.
Pierwszy festyn zorganizowaliśmy razem z harcerzami z Torunia
i dh Katarzyną Brożek w roku 1994. Praca w harcerstwie przez długie lata
zostawiła ślad w mojej osobowości – chcę robić coś dla innych. Harcerze
odjechali a festyn w naszym Ośrodku został. Od samego początku jestem
głównym organizatorem, sama jednak nie mogłabym podołać organizacji tak
wielkiej imprezy, pomagają koleżanki i koledzy, którzy dekorują placówkę,
wymyślają konkurencje, dobierają muzykę, organizują wystawę plastyczną.
Każdego roku zapraszane są na festyn dzieci przedszkolne i klasy
młodsze ze szkół masowych, dzieci z Ośrodków Rehabilitacyjnych i współpraca

układa się nam bardzo dobrze. Dzieci widzą, że nie ma różnic, uczą się
integracji we wspólnej zabawie.
Każde dziecko może znaleźć konkurencję dla siebie. Bywają różne
konkurencje: jazda konna, sprawniejsi uczestnicy pokonują tor przeszkód, celują
do balonu. Zainteresowani układankami znajdą coś dla siebie. Wspólna zabawa
otwiera pole dla zawierania nowych znajomości. Wszystkie dzieci otrzymują
napoje, ciasto, to dzięki sponsorom.
Nauczyciele i opiekunowie bawią się razem z dziećmi, pomagają w tym
wolontariusze z grudziądzkich gimnazjów i jest to kolejny wymiar integracji
oraz

wychowawczego

oddziaływania

festynu

w

środowisku.

Zawsze

dziękujemy młodzieży, która nam pomaga i podkreślamy ich ważną rolę w
dziele integracji. Przed festynem odbywają się audycje radiowe i telewizyjne
propagujące ideę integracji i nasz festyn. Po festynie też odbywają się audycje
podsumowujące festyn. Jest to okazja do refleksji i podziękowań dla sponsorów.
Żywy odzew środowisk dzieci ze szkół masowych, popularność wśród
dzieci ze szkół specjalnych oraz ich rodziców i opiekunów, uśmiechy na
twarzach bawiących się na festynie dzieci jest najlepszym podsumowaniem
pracy na rzecz integracji i przełamywania schematów myślowych istniejących
wokół osób upośledzonych umysłowo.
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