
„Strzał w 10”  

Hania w czasie długiego pobytu w domu coraz częściej tęskniła i odczuwała brak 

kontaktu z rówieśnikami, wychowawczynią i szkołą. Doznania te potęgowała obserwacja 

siostry i jej relacje z koleżankami. Julka nieustannie prowadziła rozmowy on- line, 

wykorzystywała kamerkę wideo, pisała SMS- y. Często też kontaktowała się telefonicznie. 

Najgorszy był fakt, że siostra uważała te formy za niewystarczające. Hania nie miała takich 

możliwości, więc nie do końca rozumiała jej narzekania.  

Od dłuższego czasu zastanawiała się, co mogłaby zrobić, by zobaczyć swoich kolegów 

i koleżanki, porozmawiać z nimi, wymienić się doświadczeniami, opowiedzieć o formach 

aktywności, w czasie wolnym od szkoły. Bardzo tego potrzebowała, jednak trudno było 

znaleźć rozwiązanie, którego zorganizowaniu sama by podołała. Zdawała sobie sprawę, iż 

wymagało to znajomości technologii, której niestety nie posiadała.  

 Z niespodziewaną pomocą przyszła Pani Ania- psycholog szkolna, która przysłała 

wiadomość do Rodziców proponując spotkania poszczególnym klasom w formie on -line. 

Gdy mama przekazała informację córce, ta długo nie mogła wyjść z zachwytu, promieniała 

 i wszystkim komunikowała swoją wielką radość. 

 Jak się okazało w pierwszym spotkaniu wzięły udział tylko nieliczni uczniowie klasy, 

do której uczęszcza Hania. Dziewczynka mimo to była zadowolona ze spotkania, możliwości 

zobaczenia swoich rówieśników oraz wspólnej gry- ruletki. Czekając na wyznaczenie przez 

Panią Anię kolejnego terminu zastanawiała się dlaczego inne osoby nie wzięły udziału  

w spotkaniu. Doszła  do wniosku, że powodów mogło być wiele. Starała się wytłumaczyć 

sobie sytuację, przywołując potencjalne powody takie jak: słaby Internet, brak dostępu do 

komputera czy też nieobecność rodziców w domu, którzy mogliby zainstalować odpowiedni 

program. 

Nagle Hania przypomniała sobie o koledze Jasiu, który już przed ogłoszeniem 

epidemii nie uczęszczał do szkoły ze względu na odbytą operację. Dziewczynka właściwie 

nie wiedziała jak jej kolega się czuł, jak dawał sobie radę z wyrównaniem zaległości ani też 

czy nie potrzebował wsparcia i pomocy. Obecna sytuacja i szybki jej rozwój oraz wiele zmian 

zaprzątnęły Hani całkowicie głowę. Odczuwała poczucie winy, miała żal do samej siebie, że 

zapomniała i nie zainteresowała się kolegą, który niewątpliwie byłby wdzięczny za wszelką 

formę kontaktu i zainteresowania z jej strony. Hania smuciła się tym zdarzeniem, tym 

bardziej, że Jaś jest jej bliskim sąsiadem. Przypomniała sobie, jak mama mówiła, że nie trzeba 

płakać nad rozlanym mlekiem, tylko zaczynać działać. Tak też postanowiła uczynić, szybko 



pobiegła do mamy by opowiedzieć o swoich przemyśleniach i prosić ją o pomoc. Hania wraz 

z mamą zdecydowały,  że warto zacząć od wykonania telefonu do Mamy Jasia i wyjaśnienia 

sytuacji. Podczas rozmowy dziewczynce bardzo zależało na przejęciu słuchawki  

i zamienieniu kilku słów z kolegą. Tak się też stało, a efektem było umówienie się na dłuższą 

rozmowę kolejnego dnia. Dzień dla Hani był pełen wrażeń, do tego stopnia, że wielokrotnie 

budziła się w nocy, myślała i przeżywała to, co się wydarzyło.  

Nieustannie zbliżał się czas rozmowy z Jasiem. Dziewczynka wygodnie usiadała  

w swoim pokoju zapewniając komfort rozmowy. Pytała Jasia o samopoczucie, stan jego 

zdrowia, jak mijał mu czas w domu itp. Wielokrotnie komunikowała swoją niezręczność  

w związku z sytuacją, na co Jaś odpowiadał, by się nie przejmowała i zapewniał ją, iż nic się 

nie stało. Bardzo cieszył się z nawiązanego przez Hanię kontaktu. Dziewczynka oferowała 

swoją pomoc w nadrobieniu treści programowych z dni, które chłopiec opuścił w szkole. 

Umówili się, iż mama Hani idąc do pracy będzie zawieszała na klamkę mieszkania Jasia 

reklamówkę z odpowiednimi zeszytami i ćwiczeniami. Poza edukacją Hania namówiła 

swojego kolegę, by dołączył do grupy on- line, zachęcając i opowiadając o ostatnim 

spotkaniu. Kiedy inne dzieci dowiedziały się o udziale Jasia, poznały działania Hani, były jej 

bardzo wdzięczne oraz cieszyły się z obecności kolegi. Dzięki jej pomocy, Jaś błyskawicznie 

nadrobił zaległości, a kontakt z grupą klasową dostarczył mu moc pozytywnych wrażeń  

i emocji- optymizmu, wiary we własne siły i w dobro innych. Działania Hani okazały się 

niezwykle ważne w powrocie Jasia do pełni zdrowia. Był to strzał w 10!  

 

PYTANIA DO TEKSTU: 

Drogi Czytelniku, tym razem poproszę Ciebie o napisanie pytań, które wydają Ci się 

istotne po przeczytaniu opowiadania. Jestem bardzo ciekawa Twoich pomysłów. 

Przypominam, że jestem dostępna pod adresem e-mail: olporadnia7@gmail.com 

 

  

Autor: Oktawia Łagowska  

mailto:olporadnia7@gmail.com

