
Nie widzi, ale chodzić potrafi! 

Szansa na normalność 
Niewidoma Patrycja Malinowska od września jest uczennicą lii Liceum Ogólno
kształcącego w Płocku. Szkoła nie miała oporów z przyjęciem „innego" dziecka. 
Teraz nauczyciele widzą same korzyści z takiej decyzji. Dla Patrycji i całej społecz
ności szkolnej. 

Patrycja nie widzi od uro
dzenia. Od piątego roku życia 
przebywała w Ośrodku Szkol
no-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Laskach. Tam 
chodziła do przedszkola i szkoły 
podstawowej. Do rodzinnego 
Kuniewa w powiecie sier-
peckim przyjeżdżała tylko na 
święta i wakacje. Marzyła, aby 
na stałe mieszkać z rodziną i 
chodzić do gimnazjum w po
bliżu domu, jak większość jej 
rówieśników. Na szczęście na
uczyciele z placówki w Goz
dowie nie przestraszyli się 
trudności i dziewczyna przez 
trzy lata mogła uczyć się w 
tamtejszym gimnazjum. 

- Miałam bardzo dobre 
oceny - chwali się Patrycja. 
W tym czasie ukończyła też 
Państwową Szkołę Muzyczną 
pierwszego stopnia w Sierpcu. 

Patrycja, mimo młodego 
wieku, poważnie myśli o 
swojej przyszłości i chce 
zdobyć jak najlepsze wykształ
cenie. Ale dla osób niepeł
nosprawnych dostanie się do 
wybranej szkoły nie jest rzeczą 
łatwą. Najczęściej kieruje się 
je do specjalnych placówek, 
gdzie poziom nauczania nie 
gwarantuje dobrego przygo
towania na studia. Dlatego 

dziewczynie bardzo zależało, 
żeby dostać się do szkoły dla 
„zwykłych" dzieci. 

- Myślałam o Małachowian-
ce, bo wiem, że tam była już 
niewidoma uczennica. Jednak 
mnie nie przyjęli. Ale dobrze się 
stało, bo tak wspaniałe jak w III 
LO, to chyba bym nigdzie nie 
miała - mówi z entuzjazmem. 

Bez zahamowań 
- Decyzja o przyjęciu Patiy-

cji nie była łatwa, ze względu 
na to, że właśnie trwa rozbu
dowa szkoły. Kilka pracowni i 
część korytarza są wyłączone 
z użytkowania. Już samo zor
ganizowanie zajęć dydaktycz
nych dla wszystkich klas było 
sporym wysiłkiem. Musieliśmy 
przede wszystkim myśleć o za-
pewnieniujej bezpieczeństwa -
mówi Dorota Cywińska, wi
cedyrektor III LO im. M. Dą
browskiej w Płocku. - Przed 
wejściem do gabinetu dyrekcji 
bardzo się denerwowałam. 
Bałam się, że nie zechcą mnie 
wysłuchać. Okazało się, że roz
mowa dotyczyła szczegółów 
technicznych - jak wyglądały 
lekcje w gimnazjum, kto spraw
dzał moje prace, co z podręcz
nikami. Nie było mowy o tym, 

~że nie będą mogli mnie przy

jąć, tylko jak zapewnić mi tu 
odpowiednie warunki - Patry-
cjawspominaniedawne chwile 
niepewności związane z przy
jęciem do nowej szkoły. 

Oprócz lekcji z całą klasą 
dziewczyna ma indywidualne 
zajęcia. - W pierwszej b, o profi
lu humanistyczno-artystycznym 
jest nas 28, w tym trzech chło
paków. Fajna klasa mi się tra
fiła. Adam siedzi ze mną na 
angielskim, a Kamil, jak poszli
śmy z klasą do kina, chciał mnie 
na rękach zanieść na miejsce, 
żebym się nie obijała o rzędy 
krzeseł. Mówię mu, coś ty, zwa
riował, przecież ja nie widzę ale 
chodzić to potrafię — śmieje się 
nastolatka. Uczniowie, nie tylko 
z jej klasy, chętnie zawsze jej 
pomagają. Zaprowadzą do pra
cowni, pomogą zanieść plecak. 
- Jak mam przerwę na zaję
ciach indywidualnych to zawsze 
ktoś do mnie zajrzy pogadać, 
żebym się nie nudziła. Nauczy
ciele interesują się jak się czuję, 
czy mi czegoś nie potrzeba -
Patrycja cieszy się z okazywa
nego jej zainteresowania. 

Artystyczne laury 
Dziewczyna jest artystycznie 

uzdolniona. Dała się już poznać 
jako nieprzeciętna wokalistka i 

Partycja (w środku) w szkole nie musi prosić o pomoc 
zdobyła wiele laurów w kon
kursach. Jako ośmiolatka zade
biutowała na szklanym ekranie 
w programie „Od przedszkola 
do Opola". Brała udział w fe
stiwalach twórczości dziecię
cej i młodzieżowej w Sierpcu, 
Brodnicy, Ciechocinku. - W tym 
roku zdobyła Grand Prix Cie
chocińskich Impresji Artystycz
nych - cieszy się mama Patrycji, 
Hanna Malinowska. 

W listopadzie nastolatka wy
biera się do Zakopanego, gdzie 
weźmie udział w nagraniu 

płyty, którą firmuje znany 
muzyk Andrzej Brandstaetter, 
założyciel zespołów Krywań i 
Hawrań. W ubiegłym roku wraz 
z grupą gimnazjalistów i lice
alistów wystąpiła w musicalu 
„Drogi życia" przygotowanym 
w Młodzieżowym Domu Kultu
ry i prezentowanym m.in. na de
skach teatru dramatycznego w 
Płocku. Teraz śpiewa w szkol
nym chórze. Zdobyła też pierw
sze laury dla swojego liceum. 
W wojewódzkim etapie kon
kursu „Księga nad księgami -

Recytujemy Biblię" otrzymała 
wyróżnienie. 

- Patrycja jest pogodna, 
otwarta, dowcipna. Bez proble
mu wtopiła się w tłum młodzie
ży. Rówieśnicy mogą się od niej 
wiele nauczyć - mówi Kata
rzyna Kozłowska, nauczycielka 
języka polskiego i wychowaw
czyni klasy Patrycji. Polonistka 
jest dumna ze swoich uczniów, 
że tak odpowiedzialnie i natu
ralnie przyjęli do swego grona 
niewidomą koleżankę. 

Alina BOCZKOWSKA 
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