
KOMENTARZE  

                                          WIZYTA MONIKI 

 

Niedawno omawialiśmy książkę Jadwigi Korczakowskiej pt. „Spotkanie nad morzem”, której główna bohaterka- El-
za jest niewidomą dziewczynką. Kilka dni potem mieliśmy w klasie gościa. Wychowawczyni, pani Bożenka powiedziała nam, 
że jest to jej dawna uczennica, która jest niewidoma. Monika usiadła na krześle i zaczęła opowiadać nam swoją historię, jak 
wygląda jej życie oraz jak zaczynała się jej edukacja. Pokazała czasopismo pisane alfabetem Braille’a, pozwoliła nam zoba-
czyć swój zegarek, którego wskazówki mogły za pomocą wypukłych punkcików wskazać niewidomej osobie godzinę. Następ-
nie powiedziała, że w jej telefonie jest wgrany program sygnalizujący, kto do nas dzwoni oraz jaki ma numer. Pani Bożenka 
zadzwoniła do Moniki i telefon zaczął wydawać dźwięk i mówił, kto dzwoni.  

Nasza bohaterka nie ma łatwego życia, ale jest pełna pogody. Kiedy była mała, sugerowano jej mamie, żeby posłała 
dziewczynkę do szkoły dla ociemniałych. Mama Moniki sprzeciwiła się jednak temu i zapisała ją do normalnej szkoły, gdzie 
uczyła  pani Bożenka. Kiedy Monika zaczęła chodzić do gimnazjum, także trafiła na tę samą panią. Wówczas między nimi 
nawiązała się przyjaźń. Zapomniałem wspomnieć, że Monika pięknie śpiewa. Zaśpiewała nam piosenkę pt. „R ękawiczki”. Jej 
głos brzmiał tak ślicznie, że nasza koleżanka Julia popłakała się ze wzruszenia.  
 Bardzo się cieszę, że odwiedziła nas taka fajna dziewczyna, że opowiedziała nam o swojej sytuacji, o swoich przeży-
ciach. Swoją postawą udowadnia, że może życie niewidomych osób nie jest łatwe, ale swoim uporem i dążeniem do „lepszego 
jutra” mo żna poradzić sobie w każdej, nawet najcięższej sytuacji. 
                                                                                                                                                                               Oskar Druszcz 
 

JAK TO  

NA „OTRZĘSINACH” BYŁO... 

 
17 grudnia uczniowie mojej klasy mieli okazję 

uczestniczyć w „otrz ęsinach”, w czasie których miało 
miejsce pasowanie na ucznia klasy teatralno – 
dziennikarskiej. Taka ważna uroczystość w życiu klasy 
następuje, gdy przygotuje ona swój pierwszy wspólny 
spektakl i wyda numer gazetki „Sztubak”. Tak też się  
stało i mogliśmy zaprosić rodziców, dyrekcję szkoły na 
„otrz ęsiny”.  

Najpierw zaprezentowaliśmy lalkowo-aktorskie 
przedstawienie pt. „Urodziny Marchewki”. Muszę 
przyznać, że bardzo się stresowałem występem przed tak 
licznym gronem rodziców, szczególnie dlatego, że jedną z 
moich 
funkcji 

było 
śpiewanie przygrywki. W czasie występu zdarzyło się kilka śmiesznych 
pomyłek, kiedy to na przykład Julia zapomniała, że teraz jest jej kolej i 
nastała głucha cisza. Inną niegroźną „wpadką” była tak że sytuacja, gdy 
Oliwia podczas swojego występu zaczęła się śmiać, jednak na szczęście 
wszystkich także to bardzo rozśmieszyło. Rodzicom przedstawienie się 
bardzo podobało i na wyraz tego dostaliśmy głośne brawa. Po spektaklu 

udaliśmy się do klasy i pani 
dyrektor Ewa Sowa pasowała nas 
oficjalnie na uczniów klasy 

teatralno-dziennikarskiej. 
Dostaliśmy także odznakę ucznia 
tej klasy, na której są 
nadrukowane: maska i pióro 
oraz lata 2013-2016, w których będziemy uczęszczać do tej klasy. Następnie 
złożyliśmy przyrzeczenie, podpisaliśmy się na kwiatach z papieru i w naszej kronice. 
Oprócz tego każdy z nas otrzymał gazetkę „Sztubak”. Goście mogli także obejrzeć 
wystawkę naszych projektów zabawek dla osób niewidomych i prezentację drzew 
genealogicznych. Potem zaczął się poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
Mamy upiekły przepyszne ciasta. Jednym z nich (związanym z naszym spektaklem), 
było przygotowane przez panią Bożenkę ciasto marchewkowe. Wszystkim bardzo 
smakowało. Nasza nauczycielka dała nam i naszym rodzicom przepis na tę pychotkę 
i mam nadzieję, że moja mama z niego skorzysta. Wypiliśmy sok, zjedliśmy trochę 
słodyczy, porozmawialiśmy i niestety zrobiło się późno, więc udaliśmy się do 
naszych domów. „Otrzęsiny” były świetne i długo będę pamiętał tę wspaniałą 
uroczystość.                                                                                                                                                                              

                                                    Oskar Druszcz 


