
Wyjazd na podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Twórczości "Zawsze niech będzie..." 

� W piątek 20 maja 2016 roku przyszła do Ośrodka pani Agata, zaproszona 

przeze mnie na podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Ja zdobyłem I 

miejsce w konkursie literackim za opowiadanie "Moje pierwsze spotkanie autorskie". 

Chciałem, aby pani Agata - moja asystentka widziała, jak występuję czytając swój tekst 

i odbieram nagrodę. Pojechaliśmy busem do szkoły specjalnej z moim nauczycielem 

panem Pawłem i panią dyrektor Agnieszką Pilch oraz panią Ewą od muzyki, bo 

właśnie tam była ta uroczystość. Oprócz mnie pojechały z nami Wiktoria 

i Kasia. One też zdobyły nagrody, ale w konkursie muzycznym. Uczestniczyliśmy w 



podsumowaniu Konkursu. Gdy wszedłem na widownię, spotkała mnie niespodzianka - zobaczyłem 

Bartka - mojego kolegę ze szkoły specjalnej. Przywitałem się, przedstawiłem go panu 

Pawłowi. Obaj byliśmy zadowoleni z naszego spotkania. Nagrodzone dzieci przedstawiały swoje 

utwory literackie, śpiewały piosenki. Bardzo podobała mi się piosenka, którą śpiewał mój 

kolega Bartek z zespołem Hawaje Blue. Podczas ich występu śpiewałem razem z 

nimi i publicznością. Chciałbym być z nimi w zespole i pomóc im 

śpiewać. Ja występowałem już na początku uroczystości. Pani wyczytała moje nazwisko i 

poprosiła mnie i pana Pawła na środek. Pan Paweł opowiedział wszystkim o mnie, o 

tym jak się komunikuję z innymi i o tym w jaki sposób, korzystając 

z programu SimWriter piszę moje opowiadania. Później pan Paweł zapytał mnie, czy 

sam zaprezentuję wszystkim moje opowiadanie, czy ma mi pomóc. Pokazałem, że 

zrobię to sam. Pani Małgosia wyświetliła na ekranie moje opowiadanie. Usiadłem do 



komputera, kliknąłem na symbol głośnika i włączyłem syntezator mowy, który odczytywał 

treść opowiadania. Pani Małgosia trzymała mikrofon przy komputerze, aby wszyscy słyszeli. 

Polubiłem ją, bo była bardzo miła. Wśród publiczności oprócz Bartka byli koledzy ze 

szkoły specjalnej. Pan Paweł rozmawiał z Bartkiem, a ja robiłem im zdjęcia. Koledzy 

byli zadowoleni ze spotkania ze mną. Podczas całej uroczystości robiłem zdjęcia wszystkim 

występującym na scenie. Poprosiłem panią Agatę o zrobienie mi zdjęcia z  

koleżankami i opiekunami z mojej szkoły. Wychodząc widziałem wiszące na ścianach 

piękne, kolorowe prace, które zostały nagrodzone w konkursie plastycznym. Wszystkim 

bardzo podobała się ta uroczystość, rozmawialiśmy o tym. Było super. Za 

rok chcę wziąć udział w tym konkursie, ale tym razem wykonam, także 

pracę plastyczną. 


