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ANITA WIELOCH
Nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach.

Dlaczego druga część?

 

Kampania Autyzm. Codzienność… trwa drugi rok. Próbujemy pokazać społeczeństwu, 
że autyzm, to inny odbiór świata. Czasem „mocniejszy” – kiedy dźwięk kosiarki za oknem 
może „rozsadzać” głowę – a czasem rozpaczliwie niewyczuwalny, kiedy uczeń ze spektrum 
autyzmu w trakcie lekcji mówi do mnie Pani nie wie, jak to jest, nie czuć siebie. Nie wiem. 
I inni też mogą nie wiedzieć. Stąd pomysł kampanii społecznej, żeby zrozumieć i zaakceptować 
osobę ze spektrum autyzmu, uczłowieczyć autyzm i pokazać, że w spektrum ważny jest 
CZŁOWIEK. Potem autyzm.

Pierwsza część publikacji Autyzm. Codzienność… traktowała o codzienności życia 
z autyzmem: z punktu widzenia nauczyciela, rodzica, rodzeństwa. Prezentowała wybrane 
terapie, poruszała kwestie zatrudnienia osób z autyzmem. 

Druga część publikacji nosi tytuł Autyzm. Codzienność… Możesz więcej! Pokazuje nam 
rzeczywistość, w które wszyscy powinniśmy uczyć się wspólnie żyć i wzajemnie szanować. 
Wszyscy, czyli neuroróżnorodni. Bez podziału na „my bez autyzmu” i „oni z autyzmem”. 
Dlatego w niniejszej książce znajdują się artykuły dorosłych osób z zespołem Aspergera, matki 
czternastoletniego Kacpra z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i autyzmem, współpracującej z nami prezes fundacji oraz pracowników Metisu. Razem 
stworzyliśmy czytelnikom szeroko pojętą przestrzeń, w której jest miejsce dla każdego. 

Joanna Szeligowska wprowadziła nas w temat, pokazując, że tak naprawdę, to kampania 
zaczęła się od… Szekspira (poeta towarzyszy nam do dziś!). Samorzeczniczka osób ze 
spektrum autyzmu, Ewa Furgał, dała kilka wskazówek, co robić, aby zrozumieć. Poprosiła, 
żeby nie zmieniać człowieka, lecz rzeczywistość społeczną. Anna Bajon, pracująca 
(i niezwykle zorganizowana!) mama czternastoletniego Kacpra z autyzmem i sprzężeniami 
podzieliła się z czytelnikami swoim doświadczeniem życiowym „od serca”. Uświadomiła nam, 
co jest WAŻNE w życiu dla jej syna teraz, ale także zwróciła uwagę, co będzie mu potrzebne 
w samodzielnym funkcjonowaniu w przyszłości. Z punktu widzenia dorosłej osoby 
z zespołem Aspergera swoje doświadczenia życiowe opisał wzruszająco ksiądz dr Michał 
Handzel. Po przeczytaniu nasuwa się refleksja: nauczycielu, daj szansę i spróbuj zrozumieć 
ucznia!

Ciekawy przewodnik po filmach i serialach z osobami ze spektrum autyzmu 
opracowała na potrzeby publikacji i kampanii filmoznawczyni Beata Cielecka. Bohaterami 
filmów są dzieci, nastolatki i dorośli, a prezentowane pozycje obrazują sposób zachowania, 
życia, funkcjonowania człowieka z autyzmem w społecznej, nie zawsze przyjemnej, 
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rzeczywistości. Artykuł Katarzyny Niemotko i Aleksandra Poitiera przenosi czytelnika w świat 
zakupów, tak codzienny, banalny, normalny – ale… nie dla każdego. Galeria handlowa może 
stanowić wyzwanie dla osoby ze spektrum autyzmu. Co zrobić, żeby zakupy były w ogóle m o 
ż l i w e? Jak uczynić przestrzeń publiczną, przyjazną także dla osób ze spektrum? Artykuł 
pokazuje praktyczne rozwiązania, już od ponad roku z powodzeniem wdrażane w życie 
w jednej z galerii handlowych na terenie Katowic.

Nikt nie chce być samotny. Przynależność do grupy jest pierwotną potrzebą. Dlatego 
tak wartościową inicjatywą jest rówieśniczy woluntariat, opisany przez dr Annę Prokopiak, 
adiunkta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oraz prezes Fundacji Alpha) 
i pedagog Katarzynę Siedlecką. Czasem dorosły ma utrudniony kontakt z dzieckiem, 
nastolatkiem, gdyż patrzy z innej perspektywy. Dlatego kolega, rówieśnik, przyjaciel może 
w i ę c e j. Organizowanie przyjaznego środowiska, w którym człowiek samotny, odrzucony 
(a tak często czują się osoby ze spektrum autyzmu) będzie mógł nawiązać relację z drugim 
człowiekiem jest niezwykle ważne w dzisiejszej rzeczywistości. Z psychologicznej 
perspektywy istotę tworzenia więzi społecznych u osób neuroróżnorodnych porusza Mirosława 
Bochner, psycholog. Pokazuje, że wszyscy chcemy być akceptowani, aby czuć się dobrze, 
odnieść w życiu sukces. Co robić, aby dziecko z zespołem Aspergera nie czuło się samotne  
w klasie i na podwórku? Jak go zaakceptować w rodzinie i w dziecięcej społeczności?

Kilka praktycznych wskazówek dla nauczyciela, proponuję w artykule pt.: Wyzwanie 
= sukces, czyli uczeń z ZA w klasie. Różne sposoby motywacji do pracy, samorozwoju ucznia 
ze spektrum autyzmu proponuje w swoim artykule dr Sebastian Koczy. Pisze, w jaki sposób 
ciekawe pomoce dydaktyczne (na miarę XXI wieku!) – komputer, robot – sprzyjają 
aktywizowaniu uczniów i zapobiegają sytuacjom niepożądanym, kiedy uczeń na lekcji mówi 
Nudzi mi się… Nauka poprzez wspólną zabawę w przedszkolu, praktyczne propozycje zajęć,
akceptowanie różnorodności od najmłodszych lat ukazują w swoim artykule nauczycielki 
z wieloletnim stażem: Dorota Kozłowska i Teresa Skrzypczak. Zajęcia opierały się na 
materiałach informacyjno-edukacyjnych opracowanych w trakcie kampanii. A przedszkolaki… 
były zajęciami zachwycone! Chociaż uczestnicy zabaw byli neuroróżnorodni, wspaniale 
potrafili się wspólnie bawić! Ostatni artykuł to praktyczna propozycja dla dzieci ze spektrum 
autyzmu – tworzona „na żywo” szkoła, z obawami, sukcesami, radością! Dr Iwona Wanda 
Grygiel i Izabela Bubalik udowadniają, że MOGĄ WIĘCEJ! 

Druga część publikacji nosi tytuł  Autyzm. Codzienność…Możesz więcej! Przekonuje, 
że wszyscy razem możemy mówić jednym głosem. Patrzymy, piszemy z innej perspektywy, 
ale szczerze, z nadzieją, że w naszej społecznej rzeczywistości jest miejsce dla każdego.

Dziękuję wszystkim autorom publikacji, za profesjonalizm, zaangażowanie, inspirację, 
słowa płynące prosto z serca.

Szczególnie dziękuję pracownikom ROM-E Metis w Katowicach, którzy uwierzyli, że 
w ramach kampanii Autyzm. Codzienność… wspólnie MOŻEMY WIĘCEJ i podzielili się 
swoją wiedzą i doświadczeniem na kartach tejże publikacji.

Anita Wieloch 
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DR MARIA PISZCZEK
Nauczyciel akademicki – od lat zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną.  

Wstęp do publikacji
 

Ponieważ jedną wspólną cechą ludzi jest ta, że są różni, od lat staram się o to, żeby 
w świadomości społecznej pojawiło się określenie: „empatyczna świadomość różnic". Owa 
świadomość jest konieczna, bowiem jak pisze Emmanuel Kant: Ziemia jest kulista i w końcu 
spotykamy się z innymi ludźmi. Spotka się więc dziecko z zespołem Aspergera z nisko 
funkcjonującym autystą; uczeń ze szkoły masowej z kolegą, u którego zdiagnozowano 
zaburzenia ze spektrum autyzmu; matka autysty z jego nauczycielem... Nasze życie to przede 
wszystkim czas wypełniony spotkaniami z różnymi ludźmi.

Czytelnik publikacji „Autyzm. Codzienność... możesz więcej” spotyka się również 
z różnymi autorami. Zaczyna więc patrzeć na osoby ze spektrum zarówno oczami Ewy Furgał 
(kobiety, która diagnozę zespołu Aspergera otrzymała w wieku 36 lat), jak i Anny Bajon (matki 
czternastoletniego nisko funkcjonującego autysty).

Czytając artykuł E. Furgał przypomniałam sobie słowa wypowiedziane przez uczennicę 
dr A. Jean Ayres – Violet F. Maas. Otóż podczas wizyty w Polsce na konferencji dotyczącej 
integracji sensorycznej, zadała ona pytanie: Czy mamy prawo „normalizować” wszystkie 
dzieci?Czy dzieci czegoś nie tracą przez próby „dostosowania” ich do zwykłego społeczeństwa?

I drugi artykuł A. Bajon – matki pragnącej, żeby pomimo niepełnosprawności syna, 
życie pozostałych członków rodziny toczyło się swoim torem (żeby każdy także żył swoim 
życiem, chociaż to niełatwe) oraz marzącej o tym, aby w rytm pracy nauczyciela wpisany był 
bezpośredni kontakt z rodziną dziecka. Te marzenia są spójne ze współczesną tendencją 
zakładającą konieczność przejścia od modelu pomocy skupionego wyłącznie na dziecku do 
modelu biorącego także pod uwagę jego rodzinę i otoczenie społeczne. W takim modelu 
odbiorcami usług świadczonych przez różne ośrodki i placówki powinno być dziecko 
z niepełnosprawnością i jego rodzina – oni razem. Jest czymś innym skoncentrowanie całej 
uwagi profesjonalistów na dziecku niepełnosprawnym, a czymś innym jednocześnie na dziecku 
i na rodzinie, w której ono wzrasta.

Wiem, że w jednym z krajów skandynawskich rodzina po uzyskaniu diagnozy, dostaje 
superwizora, który przeprowadza ją przez cały proces załatwiania różnych formalności, opinii, 
orzeczeń itp. Pomaga załatwiać zajęcia terapeutyczne i omawia wybór placówki edukacyjnej. 
Superwizor także nawiązuje kontakt z najbliższym środowiskiem dziecka – dziadkami, 
sąsiadami, nauczycielami i uzgadnia z nimi sposoby postępowania z dzieckiem. Raz 
w miesiącu organizuje dla tych wszystkich osób zebranie, na którym omawiane są zarówno 
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postępy, jak i różne problemy. Wszyscy wspólnie zastanawiają się nad tym, z czego te problemy 
mogą wynikać i jak im zaradzić.

Niestety, w naszym kraju nie ma takiego systemu opieki nad rodziną, a przecież rodzina 
powinna być nią objęta natychmiast po usłyszeniu diagnozy. Jego stworzenie mogłoby również 
zapobiec chaotycznym działaniom zdesperowanych rodziców, które często są związane 
z dużymi kosztami finansowymi i emocjonalnymi.

Być może dobrym rozwiązaniem tego problemu byłoby powierzenie zadań zakładanych 
w modelu skandynawskim jakiemuś ośrodkowi lub placówce, które znajdują się blisko miejsca 
zamieszkania rodziny. Jednak, żeby to było możliwe konieczne są rozwiązania systemowe 
zakładające współpracę międzyresortową – sektorów zdrowia, edukacji i opieki społecznej. 
Brakuje takich rozwiązań – istnieje przepaść pomiędzy prawem takim, jakie ono jest, a takim, 
jakim mogłoby być.

Publikację zamyka artykuł Iwony Grygiel i Izabeli Bubalik. Autorki piszą w nim nie 
tylko o uczniach i swojej pracy z nimi, ale przede wszystkim o spotkaniach z rodzicami, dzięki 
którym została „odczarowana” nazwa szkoły mająca negatywne konotacje społeczne. Jest to 
bowiem szkoła specjalna. W Bytomiu to się udało.

Jak ważna jest współpraca nauczycieli z rodzicami świadczy wypowiedź ojca dziecka 
z zespołem Aspergera: Ze strachem przyjmowaliśmy telefony ze szkoły. Ze spuszczoną głową 
stawaliśmy w drzwiach, żeby odebrać dziecko. Może tym razem się udało i nic się nie wydarzyło. 
Może nikogo nie opluł, nie porozrzucał jedzenia, nie wywrócił krzesła. Staraliśmy się jak 
najszybciej uciec ze szkoły, ale nauczycielka często wzywała nas na dywanik... Słyszeliśmy, że 
syn jest agresywny, że zagraża bezpieczeństwu, że ona nie może traktować go specjalnie, bo to 
przecież zły przykład dla innych dzieci. Niech państwo coś zrobią, bo przecież państwo nic nie 
robią... Mówiono mi, że moje dziecko znowu narozrabiało, czegoś nie zrobiło, źle się 
zachowywało. Kiedy to słyszałem, czasami było mi autentycznie przykro, a czasem byłem po 
prostu bardzo zły. Przecież ja wiem, że on taki jest. Jednak, jeśli w szkole nie wiedzą, co z nim 
zrobić, żeby był inny, to skąd ja mam wiedzieć?

To tylko jedna wypowiedź, ale na jej przykładzie można wysnuć pewne ogólne, choć 
banalne wnioski. Po pierwsze – jeśli nauczyciele nie słuchają rodziców, to nie mają szansy, 
żeby byli przez nich wysłuchani. Natomiast drugi wniosek dotyczy tego, że wspólne 
rozwiązanie problemu jest możliwe tylko wówczas, jeśli równocześnie zostaną uwzględnione 
trzy perspektywy – perspektywa dziecka, nauczyciela i rodzica.
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JOANNA SZELIGOWSKA  
Nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach, nauczyciel języka angielskiego w AZSO 
w Chorzowie. 

Na początku był Szekspir?
O kampanii „Autyzm. Codzienność…”

Wszystko zaczęło się od… Szekspira. Wśród wydarzeń towarzyszących XXI
gdańskiemu Festiwalowi Szekspirowskiemu i Letniej Akademii Szekspirowskiej dostrzegłam 
warsztaty prowadzone przez brytyjską aktorkę teatralną i filmową Kelly Hunter. Zapowiadały 
się niezwykle interesująco. Adresowane do wszystkich zainteresowanych aktorstwem, 
nauczaniem, edukacją, Szekspirem, autyzmem i sztuką, wydawały się łączyć w sobie 
przeciwstawne elementy – osoby ze spektrum autyzmu, które w większości mają trudności 
z odczytywaniem emocji oraz sztuki Szekspira z ich złożonością znaczeń i wielowątkowością.

Gdyby nie konieczność powrotu na Śląsk na dzień przed warsztatami, mogłabym 
przekonać się jakie metody zastosuje prowadząca, żeby pogodzić te dwa, na pierwszy rzut oka, 
zupełnie różne światy. Wrodzona ciekawość nie dawała mi jednak spokoju. Postanowiłam 
napisać do Pani Hunter i, za zgodą dyrektor ROM-E Metis Bożeny Buckiej, zaprosić ją do 
poprowadzenia warsztatów w filii Ośrodka w Bytomiu. Ponadto, w tym samym czasie Anita 
Wieloch wymyśliła kampanię, której celem było budowanie pozytywnej świadomości 
społeczeństwa na temat spektrum autyzmu, a którą Marszałek Województwa Śląskiego objął 
honorowym patronatem.  

Kelly Hunter zgodziła się zostać twarzą tej kampanii. Pierwszy raz spotkałyśmy się 20 
lutego 2018 r. na całodniowych warsztatach w Bytomiu. Kelly Hunter zaprezentowała autorską
Metodę Rytmu Serca (The Hunter Heartbeat Method), którą stosuje w pracy zarówno 
z osobami ze spektrum autyzmu, jak i z osobami po traumatycznych przejściach. Tego samego 
dnia nagrałyśmy wywiad, który dostępny jest na stronie ROM-E Metis w języku polskim 
i angielskim. W trakcie wywiadu Kelly Hunter opowiedziała o swojej metodzie i o założonym 
przez siebie Flute Theatre, teatrze w którym obok profesjonalnych aktorów występują dzieci ze 
spektrum autyzmu, a członkowie ich rodzin, zapraszani na przedstawienia, odzyskują dumę 
i wiarę, odkrywając, że dziecko potrafi funkcjonować w przestrzeni publicznej. To odkrycie 
ma na rodzinę niesłychanie pozytywny wpływ pod względem terapeutycznym.
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dyby nie konieczność powrotu na Śląsk na dzień przed warsztatami
przekonać się jakie metody zastosuje prowadząca, żeby pogodzić te dwa, na pierwszy rzut oka, 

Wrodzona ciekawość nie dawała mi 
za zgodą dyrektor ROM
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poprowadzenia warsztatów w filii Ośrodka w Bytomiu. 
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napisać do 
poprowadzenia warsztatów 
Wieloch wymyśliła kampanię, której celem 
społeczeństwa na temat spektrum autyzmu
honorowym patronatem.  

Kelly Hunter zgodziła się zostać twarzą tej kampanii. 
lutego 2018 r. na całodniowych warsztatach w Bytomiu
Metodę Rytmu Serca (The Hunter Heartbeat Method)

osobami ze spektrum autyzmu
grałyśmy wywiad, który dostępny jest na stronie ROM

W trakcie wywiadu Kelly 
przez siebie Flute Theatre
spektrum autyzmu, a 

odkrywając, że dziecko
niesłychanie

Oficjalna inauguracja 
Dyrektor ROM
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(The Hunter Heartbeat Method)
jak i z osobami po 

grałyśmy wywiad, który dostępny jest na stronie ROM
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że dziecko
pozytywny wpływ pod względem
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powiedział bowiem Nelson Mandela: jeśli przemówisz do człowieka w jego języku, przemówisz 
do jego serca.  

Wolontariusze przeszli cykl trzech szkoleń, zorganizowany i poprowadzony przez 
nauczycieli-konsultantów ROM-E Metis w Katowicach: Anitę Wieloch i Katarzynę 
Drzewiecką-Tymkiewicz; wzięli udział w spektaklu teatralnym „Nieodkryty świat” w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie oraz w marszu z okazji Światowego Dnia Autyzmu; ponadto, czynnie 
włączyli się w działania na terenie jednej z bytomskich szkół, do której uczęszczają dzieci 
w spektrum autyzmu.   

Brak akceptacji osób ze spektrum autyzmu, wypływający najczęściej z niezrozumienia 
czy braku wiedzy, jest jedną z form dyskryminacji, którą wolontariusze z chorzowskiego 
„Słowaka”, wraz z całą społecznością szkolną, na bieżąco starają się zwalczać. Od września 
2019 r. będzie kontynuowana współpraca z ZSO, a ponadto planowane są również nowe 
działania. W październiku ponownie przyleci do Polski Kelly Hunter, tym razem, ze swoim 
teatrem. 22 października 2019 roku wystawi na scenie Galerii Katowickiej dwa przedstawienia 
z udziałem dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, przy współudziale wolontariuszy ze 
Słowaka.

Anitę Wieloch i Katarzynę 
„Nieodkryty świat” w Teatrze 
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EWA FURGAŁ 
Autorka bloga „Dziewczyna w spektrum” i innowacji społecznej dla niepracujących dziewczyn 
z zespołem Aspergera „ZAwodowe ZAprzyjaźnianie”. Edukatorka antydyskryminacyjna 
i równościowa, prowadzi autorskie warsztaty „Dziewczyny w spektrum autyzmu. 
Doświadczenia i wyzwania”. Diagnozę zespołu Aspergera otrzymała w wieku 36 lat.

Jak wspierać osoby w spektrum autyzmu?
Głos samorzeczniczki

W języku polskim powstało już wiele książek o tym, jak wspierać autystyczne osoby 
(głównie dzieci). Są to publikacje naukowe lub poradnikowe, napisane przeważnie przez kogoś, 
kto pracuje z osobami w spektrum autyzmu, kto wsparcie dla nas rozumie jako wsparcie 
terapeutyczne. Wynika to z dominującego, medycznego podejścia do spektrum autyzmu. 
W perspektywie medycznej autyzm jest zaburzeniem, defektem jednostki, którą należy 
przystosować do życia w społeczeństwie 1 . Z takiego podejścia bezpośrednio wypływają 
szkodliwe interwencje terapeutyczne, mające na celu znormalizowanie autystycznych osób. 
Efekt tych działań: wtórne zaburzenia psychiczne i traumy skutkujące dalszą izolacją osób 
w spektrum autyzmu w społeczeństwie. Nowym podejściem w warunkach polskich jest 
perspektywa społeczna, która pokazuje, że społeczne trudności osób w spektrum autyzmu nie 
wynikają z indywidualnych deficytów, ale z tego, że rzeczywistość społeczna została 
zaprojektowana bez uwzględnienia naszych potrzeb. Aby dowiedzieć się, jakie są potrzeby 
osób w spektrum autyzmu i jak można na nie odpowiadać, najlepiej zapytać u źródła. Już samo 
uznanie, że osoba w spektrum autyzmu jest najlepszym i najwłaściwszym źródłem informacji 
na własny temat, wzmacnia jej sprawczość i podmiotowość. Co jeszcze można zrobić, aby 
skutecznie wspierać osoby w spektrum autyzmu? 

1. Po pierwsze: akceptować.

Akceptacja oznacza uznanie, że osoba w spektrum autyzmu jest pełnowartościowym 
człowiekiem, nie gorszym od innych. Nie jest zepsuta, więc nie trzeba jej naprawiać, trzeba 
tylko zrozumieć, na czym polega jej odmienność. Akceptacja sprawia, że osoby w spektrum 
autyzmu mogą być sobą, nie muszą ukrywać swoich trudności i dostosowywać się do 
większości w sposób, który może się okazać ponad ich możliwości. Akceptacja to szacunek
dla osoby w spektrum autyzmu, dla jej granic i potrzeb. To nieprzymuszanie jej do codziennych 
kontaktów z ludźmi, jeśli jest to ponad jej siły. To zrozumienie, z czego wynikają stimy

                                                             
1 Zob. M. Płatos, Autyzm odcieleśniony. Historia społecznego konstruowania autyzmu jako choroby, zaburzenia i 
niepełnosprawności, „Studia de Cultura” 2018, nr 10(1), s. 100–112.
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i meltdowny. To nieocenianie i nieporównywanie do osób o innych zasobach. To również, 
a może przede wszystkim, widzenie całości osoby, nie tylko jej deficytów, ale także talentów 
i  mocnych stron. Wszyscy je mamy. 

2. Stwarzać warunki do udziału osób w spektrum autyzmu w planowaniu działań na ich 
rzecz, umożliwiać podejmowanie decyzji we własnych sprawach.

„Nic o nas bez nas” – ta zasada powinna obowiązywać wszystkie osoby, organizacje 
i instytucje, które pracują z osobami w spektrum autyzmu lub działają na ich rzecz. Nie 
chcielibyście, żeby inne osoby decydowały za Was, prawda? Uważacie, że wiecie najlepiej, 
czego potrzebujecie? My też. Jeśli chcecie nas wspierać, pytajcie, w jaki sposób możecie to 
zrobić. Jeśli przygotowujecie projekt dla osób w spektrum autyzmu, skonsultujcie jego 
założenia z odbiorcami. Jeśli organizujecie konferencję czy seminarium na temat spektrum 
autyzmu, zaproście autystyczną osobę, aby mogła opowiedzieć o swoich doświadczeniach. 
Dlaczego to takie ważne? 

3. Umożliwiać mówienie własnym głosem o swoich doświadczeniach.

Przez kilkadziesiąt lat od opisania pierwszych przypadków autyzmu, na temat 
autystycznych osób wypowiadali się lekarze i inni specjaliści oraz rodzice. Samorzecznictwo 
(self-advocacy) osób w spektrum autyzmu ma krótką historię. Pionierką była Temple Grandin, 
profesorka zootechniki, która w 1986 r. wydała książkę Byłam dzieckiem autystycznym. W 1992 
r. zdiagnozowana w wieku 28 lat Donna Williams opublikowała autobiografię Nikt nigdzie. 
Niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny. W tym samym roku wraz z Jimem 
Sinclairem i Kathy Grant założyli pierwszą samorzeczniczą organizację na świecie – Autism 
Network International. W Polsce samorzecznicy działają zaledwie od kilku lat: piszą blogi,
występują na konferencjach, powoli organizują się w grupy. Samorzecznictwo obejmuje: 
mówienie we własnym imieniu, działanie na rzecz swojej grupy, dzielenie się własnymi 
doświadczeniami w celu wsparcia innych osób, podejmowanie interwencji, kiedy nasze prawa 
są łamane lub kiedy nasze potrzeby są ignorowane oraz opowiadanie o swoich potrzebach, aby 
podnieść wiedzę i świadomość na ich temat. Umożliwianie mówienia o własnych 
doświadczeniach w przestrzeni publicznej nie tylko więc wspiera osoby w spektrum autyzmu, 
ale zwiększa wiedzę na temat autyzmu w społeczeństwie. 

4. Zmieniać rzeczywistość społeczną, nie osoby w spektrum autyzmu.

Czasem nawet drobne zmiany w otoczeniu potrafią znacząco poprawić jakość życia 
osób w spektrum autyzmu. Jeśli organizujesz wydarzenia lub dostarczasz usługi publiczne, 
upewnij się, że są dostępne dla autystycznych osób. Jak to zrobić? Oto kilka sprawdzonych 
metod: 

– skonsultuj swoje plany z osobami w spektrum autyzmu, dowiedz się, jakie są ich potrzeby;

– zadbaj o to, aby miejsce wydarzenia było czytelnie oznaczone, wydrukuj plan budynku;
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mówienie we własnym imieniu, działanie na rzecz swojej grupy, dzielenie się własnymi 
doświadczeniami w celu wsparcia innych osób, podejmowanie interwencji, kiedy nasze p
są łamane lub kiedy nasze potrzeby są ignorowane oraz opowiadanie o swoich potrzebach, aby 
podnieść wiedzę i świadomość na ich temat. Umożliwianie mówienia o własnych 
doświadczeniach w przestrzeni publicznej nie tylko więc wspiera osoby w spektrum aut
ale zwiększa wiedzę na temat autyzmu w społeczeństwie. 

4. Zmieniać rzeczywistość społeczną, nie osoby w spektrum autyzmu.
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– sprawdź, czy osoby korzystające z wydarzenia/usługi nie są narażone na przeciążenie 
sensoryczne: zrezygnuj z głośnej muzyki, zadbaj o niezbyt ostre światło, nie wyświetlaj 
animacji z migającymi obrazami;

– jeśli masz taką możliwość, w razie potrzeby zapewnij słuchawki lub pomieszczenie, gdzie 
osoba może się wyciszyć; 

– wyznacz osobę, do której można się zwrócić w razie potrzeby, poproś ją, aby komunikowała 
się w sposób jasny, konkretny i precyzyjny.

Jeśli jesteś pracodawcą, możesz dostosować stanowisko pracy dla osoby w spektrum 
autyzmu bez większych inwestycji. Czasem autystycznej osobie wystarczy możliwość 
pracowania przez cały dzień w słuchawkach lub miejsce, gdzie może odpocząć w samotności.
Upewnij się, że osoba w spektrum autyzmu otrzymała jasny opis stanowiska pracy i jasno 
wyznaczone terminy wykonywania zadań, udzielaj jej precyzyjnej informacji zwrotnej na temat 
jej pracy. W miejscu pracy bardzo pomaga osobom w spektrum autyzmu wyznaczony
pracownik, do którego można się zwrócić w razie potrzeby. 

5. Nie powielać stereotypowych wizerunków.

W polskich mediach wciąż dominuje narracja niezgodna z aktualnym stanem wiedzy na 
temat autyzmu, stygmatyzująca, patalogizująca osoby w spektrum autyzmu. Najczęściej 
autystyczne osoby są pokazywane jako niesamodzielne, rzadko kiedy wypowiadają się na 
własny temat, wciąż najpopularniejszą ilustracją autyzmu jest wizerunek smutnego dziecka 
(chłopca) za szybą. Taki sposób przedstawiania całej grupy ma ogromny wpływ na odbiór 
społeczny autystycznych osób, który z kolei przyczynia się do niskiego poczucia własnej 
wartości i izoluje osoby w spektrum autyzmu od reszty społeczeństwa. To niezwykle ważne, 
aby w przestrzeni publicznej dostępne były wizerunki sprawczych i niezależnych osób 
w spektrum autyzmu, które mogą być wzorami osobowymi dla osób w spektrum i przyczyniać 
się do obalania stereotypów na temat autystycznych osób.

6. Mówić o osobach w spektrum autyzmu niestygmatyzującym językiem. Co to oznacza 
konkretnie?

Niestygmatyzujące jest mówienie o spektrum autyzmu w kategoriach 
neuroróżnorodności, a nie zaburzenia. Neuroróżnorodność to termin stworzony przez 
australijską socjolożkę Judy Singer, który opisuje spektrum autyzmu jako jeden z możliwych 
rodzajów postrzegania i odbierania rzeczywistości, zależny od predyspozycji neurologicznych. 
Koncepcja ta zakłada, że istnieją różne modele rozwoju człowieka, nie tylko jedyny słuszny. 
Spektrum autyzmu można zatem widzieć jako jedną z różnic występującą wśród ludzi, a nie 
odstępstwo od normy. A więc: osoba w spektrum autyzmu jest osobą o mniej typowym modelu 
rozwoju. Traktowanie osób tylko i wyłącznie na podstawie medycznej klasyfikacji, a więc jako 
zaburzonych, odbiera im sprawczość i podmiotowość oraz znacznie zmniejsza szanse na 
szacunek i akceptację otoczenia.
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Ważne jest, aby mówić o osobach w spektrum autyzmu tak, jak sobie tego życzą. Osoby 
w spektrum określają się różnie: według zasady „najpierw tożsamość” (identity-first language), 
np. autystyczna osoba, autysta albo według zasady „najpierw osoba” (person-first language), 
np. osoba ze spektrum autyzmu, osoba z niepełnosprawnością. Język odzwierciedla sposób 
myślenia o autyzmie. Wiele osób w spektrum uznaje autyzm za część swojej tożsamości i nie 
akceptuje określenia „osoba z autyzmem”, które sugeruje rozłączność autyzmu od osoby.

Język, jakim się posługujemy, nie powinien być oceniający. Zamiast określeń nisko 
funkcjonujący” czy „wysoko funkcjonujący” lepiej mówić np.: osoba niewerbalna, osoba 
potrzebująca asysty lub opieki, osoba z zespołem Aspergera, osoba z niepełnosprawnością 
intelektualną. To nie jest kwestia „politycznej poprawności”, ale zwykłego szacunku do 
człowieka. 

Mówmy nie tylko o deficytach! Osoby w spektrum autyzmu mają mnóstwo zalet. 
Dlatego też ostatni punkt jest równie ważny jak pierwszy.

7. Wzmacniać, wydobywać mocne strony, budować sprawczość i podmiotowość osób
w spektrum autyzmu. 

Osoby nazywane od dzieciństwa „zaburzonymi” nie wierzą w siebie i mają znacznie 
mniej szans na szczęśliwe życie niż osoby od początku wspierane i wzmacniane. Powtarzajcie 
często dzieciom w spektrum autyzmu, że są wyjątkowe, doceniajcie ich osiągnięcia. 
Wzmacniajcie również dorosłych w spektrum. To nic nie kosztuje, a dla osób w spektrum 
autyzmu, postrzeganych przez większość społeczeństwa przez pryzmat deficytów, ma ogromne 
znaczenie.
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ANNA BAJON
Pracująca mama czternastoletniego Kacpra w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością 
intelektualną.

W zdrowiu i chorobie… codziennie
 

 

Jacy jesteśmy, my rodzice niepełnosprawnych? Przypomina mi się taka scenka 
w poczekalni u dentysty. Rodzice i kilkoro niepełnosprawnych umysłowo nastolatków 
czekających na narkozę, wszyscy w stanie ogromnego napięcia. Matki wymieniające się 
numerami lekarzy, którzy potrafią rozmawiać z „naszymi dziećmi”, ojcowie nerwowo krążący 
po korytarzu. Przyglądałam się tym matkom. Jedno co łączyło je wszystkie to… wygodne buty! 
Wszystkie byłyśmy w gotowości, by biec za dzieckiem, złapać w razie potrzeby. Wtedy 
pomyślałam, że to taki leitmotiv naszego życia. Stale jesteśmy w gotowości. 

Nauczyciele, nawet bardzo zaangażowani, wychodzą z pracy i wracają do swojego życia. 
Z nami jest inaczej. Nawet kiedy dziecko jest w szkole czy ośrodku, dla nas to centrum naszego 
świata i wciąż jesteśmy na zawołanie, kiedy tylko ktoś nas wezwie. Zresztą, przecież tego się 
od nas oczekuje. Ci z nas, którzy pracują, na domiar złego borykają się z pracodawcami, którym 
trudno to przyjąć. 

Dużo się mówi o tym, że kiedy w rodzinie jest alkoholik, cała rodzina choruje. Rzadko 
w ten sposób mówi się o rodzinach osób z niepełnosprawnością intelektualną. A przecież taka 
sytuacja wywiera piętno na każdym członku rodziny. Przy tym usiłujemy także żyć swoim 
życiem, choć to niełatwe. Od dawna marzy mi się aby w rytm pracy nauczyciela wpisany był 
bezpośredni kontakt z rodziną ucznia.  

Chciałabym, żeby ci, którzy pracują z moim dzieckiem wiedzieli, jak wygląda jego 
pokój, łóżko, członkowie rodziny. Marzy mi się, że wezmą pod uwagę także nasze, zwykłe, 
życiowe ograniczenia. Gdybym mogła ten świat urządzić według własnego pomysłu, 
mogłabym też zaglądać z własnego smartfona na zajęcia i widzieć co robi moje dziecko. 
Chciałabym widzieć jego interakcje z kolegami i chciałabym, żeby te relacje były ważniejsze 
od „przerobienia” karty pracy. Warto mieć marzenia, nawet jeśli tylko część z nich uda się 
zrealizować.

Mam za sobą jedenaście lat kontaktów z pedagogami, logopedami i fizjoterapeutami 
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My rodzice niepełnosprawnych, zwłaszcza na początku etapie, tuż po diagnozie, 
chcemy wykorzystać wszystko. Wydaje nam się, że najmniejsze zaniedbanie zniweczy szanse 
na rozwój. Czasami wtedy mamy jeszcze bardzo wygórowane ambicje i nadzieję na cud.

Pierwsza z ważnych, może nawet przełomowych osób w oswajaniu tej sytuacji, była 
wychowawczynią mojego syna, w czasach gdy woziłam go z jednych zajęć na drugie, żeby 
specjaliści zrobili co w ich mocy. Któregoś dnia porozmawiała ze mną bardzo otwarcie, jak 
matka z matką. Wykorzystała moment mojej słabości, gdy płacząc snułam wizję samotnego, 
zaniedbanego chłopca w DPS-ie, bojąc się co z nim będzie, kiedy mnie zabraknie. Ta rozmowa 
ustaliła moje priorytety na lata. Jestem za nią ogromnie wdzięczna i wracam do niej często. 
Opowiedziała mi mianowicie o rodzicach, dla których celem stają się kolejne edukacyjne kroki 
niepełnosprawnych dzieci. Już zna kolory! Już rozpoznaje kształty! Nauczył się sekwencji 
ruchów! To wszystko jest ważne… o ile to nie jest sztuka dla sztuki, ale gdy celem jest życiowa 
umiejętność. Kolory – tak! Są potrzebne kiedy stoimy na przejściu i zielony musi się skojarzyć 
z przechodzeniem, a czerwony z czekaniem czy ostrzeżeniem! Wszystko co zmierza do 
bezpieczeństwa i jakiejkolwiek samoobsługi jest bezcenne. 

Do końca życia będę pamiętać zdanie, które wtedy usłyszałam – Jak Pani myśli kto 
w DPS-ie będzie lubiany? Ten, który umie dodawać czy ten, który będzie umiał się sam wytrzeć, 
umyć, będzie odstawiał szklankę do kuchni i używał słów „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam”
w odpowiednich momentach. To oczywiście ogromny skrót tej rozmowy i szalone uproszczenie, 
ale prawda jest taka, że dziesięć lat później, wciąż pamiętam te słowa. Dbam o to, żeby mój syn 
umiał się w takim miejscu znaleźć. 

Wszystko, czego uczę mojego syna ma jeden cel. Zmierza do tego, żeby wtedy, gdy 
mnie już nie będzie, mógł prowadzić szczęśliwe życie. Chcę, żeby się nie bał nowych miejsc, 
chcę żeby lubił ludzi (w myśl zasady, że ludzie lubią tych, którzy ich lubią), chcę żeby lubił 
pomagać. Chwalę go często, ale najbardziej za to, że pomaga. Jestem dumna, że kiedy mija 
kuchnię, a na blacie stoi wyjęty ze zmywarki koszyk ze sztućcami, on sam, bez ponaglania, 
sortuje sztućce i chowa je do szuflady.  

Uwielbiam ten moment, kiedy w niedzielę rano po równoległym ścieleniu swoich łóżek, 
ubieraniu się, ja idę do kuchni szykować śniadanie, mój syn zakłada buty, bierze smycz i 
wychodzi z psem. To nic, że jest w stanie tylko obejść blok i kiedy jest pod balkonem woła 
mnie, żeby zapytać czy już może wracać. Robi to sam! Jest z siebie dumny, bo mi pomaga.  

Czasami udaje mu się pod tym balkonem zadać tych kilka swoich ulubionych, 
autystycznych pytań o plan dnia – A jak już wrócę z psem, to co będziemy robili? A potem? 
A potem? A potem? Ten plan to taka mała gratyfikacja za to wyjście. Jego samodzielność, 
niezależność, użyteczność, poczucie dumy… to jest moim priorytetem. Bardzo bym chciała, 
żeby nauczył się czytać. To wciąż pozostaje poza zasięgiem. Ale nie chodzi mi o czytanie 
książek. Chodzi mi o to, żeby umiał przeczytać kartkę z ostrzeżeniem na drzwiach windy, że 
jest zepsuta! Chodzi mi o to, by był bezpieczny. I szczęśliwy. Z tego drugiego powodu mój syn 
pływa. Uwielbia wodę, dlatego ma treningi dwa razy w tygodniu, czy mnie na to stać czy nie. 
Ale to już zupełnie inna sprawa. Wszystko to o czym piszę jest efektem tamtej rozmowy sprzed 
lat. Ogromnie mi pomogła, żeby wyznaczyć sobie cel.
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Od kilku lat sama wdrażam sobie plan na każdy kolejny rok szkolny. Z góry wiem na 
czym się skupię w tym roku. Takim celem było np. samodzielne ścielenie łóżka przez mojego 
syna. Innym spośród tych załatwionych było np. zapinanie kurki na zamek błyskawiczny czy 
otwieranie drzwi kluczem.  

Dwa lata temu, przy niemałym oporze ze strony ośrodka, udało mi się wywalczyć, aby 
bus podwoził Kacpra tak blisko naszego domu, żeby mógł sam wysiąść, wyjąć klucz i otworzyć 
drzwi klatki schodowej. Zaglądałam z okienka na korytarzu, żeby był bezpieczny, ale robił to 
sam. Tak się złożyło, że ówczesna wychowawczyni mojego syna stanęła za mną murem w tej 
sprawie. To właśnie ona, pozwoliła mi ponownie uwierzyć, że działam sensownie, że mogę 
mieć własne pomysły i wdrażać je z korzyścią dla syna. Cudowna kobieta! 

A zaczęło się standardowo. Nowy rok szkolny i nowa wychowawczyni. Taka zmiana 
zawsze wiąże się ze stresem dziecka, ale rodzica też nie omija. Dlatego jadąc na pierwsze 
spotkanie miałam duszę na ramieniu. Bałam się, że przyjdzie mi znów opowiadać 
skomplikowaną historię naszego życia. I tu wielkie, pozytywne zdziwienie. Po kilkunastu 
pierwszych minutach rozmowy, okazało się, że nowa nauczycielka jest tak przygotowania do 
spotkania, dzięki rozmowom z poprzednimi pedagogami syna i przeczytaniu całej, dostępnej 
dokumentacji, że teraz ma tylko kilka szczegółowych (przygotowanych skrupulatnie) pytań. 
Ulga, radość i masa pozytywnej energii na starcie. Omówiłyśmy stan obecny i przeszłyśmy do 
planowania roku. Wspólnego! Mogłam moje sugestie umieścić wręcz w IPET i liczyć na 
wspólne wysiłki. Nikt, kto tego nie przeżył nie wie jaka to radość!  

Niestety, w ciągu tych lat zdarzało mi się czytać opinie o moim synu, które nie były 
zgodne z rzeczywistością. Bywało, że skopiowane skądś zdania nijak się miały do jego 
realnych osiągnięć. Teraz już mam prawo się wtrącić, bo uznałam za niezbędne ukończenie 
studiów w zakresie pedagogiki specjalnej, ale wcześniej bywało, że traktowano mnie (sądzę, 
że nie jest to odosobniony przypadek) jak ignoranta. Zresztą wydaje mi się, że jest to postawa 
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na każdym etapie. Jestem przekonana, że można, a nawet trzeba włączać rodziców 
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inaczej skonstruowany jest indywidualny plan pracy dziecka. Być może będziemy mieli szanse 
zobaczyć, jak wspólne wysiłki dają efekty, ale nawet jeśli będą one mizerne, będziemy się 
wspierać i rozumieć. 

Dziękuję tym, którzy pomogli mi uwierzyć, że to jest możliwe.

Strona internetowa Kacpra

https://www.facebook.com/kacpermapodgorke/ 

Dziękuję tym, którzy pomogli mi uwierzyć, że to jest możliwe.

https://www.facebook.com/kacpermapodgorke/ 
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KS. DR MICHAŁ T. HANDZEL OSPP (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae)
Wykładowca – Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce,
kierownik naukowy – Instituto Investigationis Scovorodianum, jednostki badawczo-naukowej
przy Fundacji AUTISM TEAM z siedzibą w Łodzi. 
Osoba z zespołem Aspergera. 

Gawęda o podstawówce i liceum

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła podstawowa to dla mnie czas ogromnego stresu z racji niezrozumienia zasad jej 
funkcjonowania. Nauczyciel miał prawo pociągnąć ucznia za uszy, uderzyć dziennikiem lub 
jakąś książką w głowę. Mógł też oczywiście zwrócić uwagę lub napisać uwagę w zeszycie 
z zaleceniem, aby podpisali ją rodzice. Nigdy nie rozumiałem, kiedy, która z „kar” zostanie 
zastosowana, nie było zasad. Za to przewinienie – ciągnięcie za uszy, za to – uderzenie 
książką lub dziennikiem w głowę… A za to – uwaga do zeszytu. Dla mnie to był permanentny 
stres, ta nieprzewidywalność. Bardzo się cieszę, że dziś w szkole nie można używać 
przemocy. 

Inna kwestia to nieustanny szum, hałas, brak miejsca, gdzie można się wyciszyć. Były 
tylko dwa takie pomieszczenia, gdzie w miarę sensorycznie czułem się dobrze na przerwie: 
biblioteka i toaleta. Tam u nas, w szkole było zasadniczo dość cicho. 

a. Klasy 1-3 

Klasy 1-3 to właściwie koszmar. Nie rozumiem o co chodzi, nie ma jasnych komunikatów 
co mam w danym momencie robić, nie ma zasad za co się dostaje karę lub „obrywa po 
uszach”. Ciągniecie za uszy i bicie dziennikiem lub książką po głowie w odbiorze społecznym 
było rzeczą „normalną”. Brakuje mi jasnych komunikatów, kiedy jest ciągnięcie za uszy, 
kiedy uderzenie w głowę a kiedy uwaga do zeszytu i dziennika... Zasadniczo, aby „nie 
oberwać” siedzę tępo na lekcjach, niewiele robię, nie piszę notatek w zeszycie. Permanentny 
stres nieustannie mnie paraliżuje. Jestem uczniem „wycofanym”. 

Pierwsze trzy lata nie radzę sobie w szkole zupełnie. Rodzice od drugiej klasy załatwiają 
mi tzw. korepetycje u nauczycielki, która miała z nami lekcje. Tyle tylko, że one w praktyce
polegają na tym, że nauczycielka dyktuje mi, co mam pisać bez komunikatywnych informacji 
dla mnie, dlaczego tak mam rozwiązać pracę domową, a nie inaczej. Oczywiście dbała o to, 
aby zapisany przeze mnie, przy niej tekst był bez błędów ortograficznych. Korepetycje 
w tamtym czasie dla uczniów szkół podstawowych to wstyd. Panowała wówczas opinia, że 
na korepetycje chodzą osoby, które są mało inteligentne. Nikt nie chciał, aby koledzy 
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i koleżanki postrzegali go jako „głupca”, nikt też z tej racji nie chwalił się, że chodzi na 
korepetycje. Ja się wstydziłem. Nie mówiłem nikomu o tym do końca podstawówki. Do 
permanentnego stresu dochodzi ciągły wstyd… Szkoła w tych latach to dla mnie koszmar 
totalny. 

b. Klasy 4-7 

Klasy 4-7 przeżyłem grając na kontrabasie oraz żyjąc życiem harcerskim. Już nie mam 
korepetycji. Trochę zaczynam rozumieć zasady obowiązujące w szkole. Jakby nie było, kiedy 
się jest grzecznym – zasadniczo chyba nie ma przemocy fizycznej (nadal nie jestem 
całkowicie pewien). Nagle okazuje się, że dobrze mi idzie matematyka; jakoś przyswajałem 
wiedzę z tego przedmiotu, jakby automatycznie. Wszystko wydawało się dla mnie oczywiste, 
zarówno z algebry jak i z geometrii. Inny przedmiot, który lubiłem to historia. Dla mnie była 
ona jak zespół opowieści, które chłonąłem całym sobą... Było to ciekawe dla mnie, bo 
przecież to nie były bajki, lecz opis rzeczywistej przeszłości Polski i świata. Jedna rzecz mi 
przy tym mocno pomagała: sprawdziany pisemne z historii były oceniane jedynie pod 
względem treści, a nie brano pod uwagę ortografii. Na innych przedmiotach, poza 
matematyką (od 7-mej klasy też poza fizyką i chemią), trzy błędy ortograficzne to ocena 
niedostateczna na sprawdzianie pisemnym. Ja mam dysortografię, ale o tym dowiedziałem 
się już jako dorosły człowiek. W moim dzieciństwie – w okresie szkoły podstawowej – nie 
było orzeczeń o dysortografii. Z tej racji zawsze wiedziałem, że z tzw. kartkówki czy 
klasówki dostanę ocenę niedostateczną, niezależnie od tego co napiszę... To po co się uczyć? 
Poza historią, matematyką, fizyką, chemią i muzyką zasadniczo byłem uczniem tzw. 
„trójkowym”. 

Psychicznie pomagał mi to przetrwać kontrabas. W szkole podstawowej powstał zespół 
muzyczny, założony przez jednego z nauczycieli: 12 mandolin, skrzypce i kontrabas. Ja 
grałem na tym największym instrumencie i to mi się jakoś podobało. Poza tym tu nikt nikogo 
nie ciągnął za uszy i nie bił książką po głowie. Nauczyciel muzyki był bardzo życzliwy 
i cierpliwy wobec uczniów. Pomagał, gdy ktoś czegoś nie rozumiał, dawał prawo do 
pomyłek. Inny świat – bez stresu. I piękny. Często żmudny, bo trzeba było wiele razy ćwiczyć 
jeden utwór, aby zgrał się cały zespół. 

Inna pozytywna rzecz związana z czasem szkoły podstawowej to harcerstwo. Tam relacje 
społeczne były poukładane według ścisłych zasad, ale nikt nie miał prawa stosować przemocy 
fizycznej względem kogokolwiek. Tu – podobnie jak na próbach w zespole muzycznym 
– również odpoczywałem psychicznie. Mogłem nie czuć tego stresu, co na lekcjach, dzięki 
temu mogłem się skupić na tym, co przedstawiano lub czego uczono na zbiórkach. Zazwyczaj 
dostarczały mi one – jak i różnego rodzaju wyjazdy zbiorowe – nowych, ciekawych wrażeń. 
Do dziś pamiętam wykład pirotechniczny. Na jednej ze zbiórek, starszy harcerz, pokazywał 
różne związki chemiczne i efekty akustyczne oraz wzrokowe, które jakie można dzięki nim 
uzyskać. To mnie zachwyciło! Był czas na gawędy harcerskie, których lubiłem słuchać 
– prawdziwe historie ze światowego skautingu lub polskiego harcerstwa. Był czas na naukę 
rzeczy praktycznych poprzez zdobywanie różnych tzw. sprawności. 
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przy tym mocno pomagała: sprawdziany pisemne z historii były oceniane jedynie pod 

ano pod uwagę ortografii. Na innych przedmiotach, poza 
mej klasy też poza fizyką i chemią), trzy błędy ortograficzne to ocena 

niedostateczna na sprawdzianie pisemnym. Ja mam dysortografię, ale o tym dowiedziałem 
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było orzeczeń o dysortografii. Z tej racji zawsze wiedziałem, że z
klasówki dostanę ocenę niedostateczną, niezależnie od tego co napiszę... To po co się uczyć? 
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Psychicznie pomagał mi to przetrwać kontrabas. W szkole podstawowej powstał zespół 
muzyczny, założony przez jednego z nauczycieli: 12 mandolin, skrzypce i kontrabas. Ja 
grałem na tym największym instrumencie i to mi się jakoś podobało. Poza tym tu nikt nikogo 
nie ciągnął za uszy i nie bił książką po głowie. Nauczyciel muzyki był bardzo życzliwy 

cierpliwy wobec uczniów. Pomagał, gdy ktoś czegoś nie rozumiał, dawał prawo do 
pomyłek. Inny świat – bez stresu. I piękny. Często żmudny, bo trzeba było wiele razy ćwiczyć 
jeden utwór, aby zgrał się cały zespół. 

Inna pozytywna rzecz związana z czasem szkoły podstawowej to harcerstwo. Tam relacje 
społeczne były poukładane według ścisłych 
fizycznej względem kogokolwiek. Tu 

również odpoczywałem psychicznie. Mogłem nie czuć tego stresu, co na lekcjach, dzięki 
temu mogłem się skupić na tym, co prze
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Dziś budynek szkoły podstawowej do której chodziłem – jeśli chodzi o przyjemne 
odczucia – kojarzy mi się z grą na kontrabasie i zbiorkami harcerskimi oraz lekcjami historii, 
matematyki, fizyki, chemii i muzyki. Nieprzyjemne lub nudne odczucia ze szkoły 
podstawowej to cała reszta przedmiotów, których nie wymieniłem. 

Stres potęgował się u mnie przy odpowiedziach ustnych. Nie wiedziałem, czy jeśli 
odpowiem źle to nauczyciel na mnie nakrzyczy, czy mnie uderzy, a może pociągnie za ucho? 
Czy jednak tylko wstawi ocenę niedostateczną. Często stałem i odpowiadałem z trudem 
z racji tego stresu. Dziś wiem, że najlepszym rozwiązaniem dla mnie było to, które stosowano 
na historii – pozwolić się wypowiedzieć pisemnie, nie zwracając uwagi na ortografię…. Ale 
wtedy, poza niektórymi nauczycielami „nikt na to nie wpadł”. 

c. Klasa ósma

Klasa 8-ma to dla mnie duża zmiana. Nauczyciel muzyki, który założył zespół muzyczny, 
w którym grałem, przeszedł na emeryturę. Za to pierwszy raz startuję w olimpiadzie 
matematycznej – dochodzę do etapu wojewódzkiego. Wtedy stres jest dla mnie na tyle duży, 
że sobie z nim nie radzę, popełniam błędy w zadaniach i nie przechodzę do dalszego etapu... 

2. SZKOŁA ŚREDNIA

a. Pierwsze półtora roku

Zdałem egzaminy do liceum ogólnokształcącego do klasy matematyczno-fizycznej. 
Pierwsza klasa i podobna sytuacja jak w szkole podstawowej. Znowu trafiam na nauczyciela 
historii, który nie ocenia ortografii. Z matematyki, fizyki i chemii jest podobnie oraz 
z... przysposobienia obronnego, wiedzy o społeczeństwie, muzyki i prac technicznych. 
Pozostałe przedmioty – porównywalnie, jak w podstawowej szkole. W drugiej połowie 
pierwszej klasy zaczynam mieć kryzys. Nie wierzę w siebie, opuszczam się w nauce 
z przedmiotów, które niegdyś szły mi dobrze. Rezygnuję z harcerstwa.

Pierwsza połowa drugiej klasy to nadzieja i kryzys. Nadzieja, bo zostaję przyjęty do 
pierwszej klasy szkoły średniej muzycznej z instrumentem kierunkowym: kontrabas. Nie 
grałem dwa lata. I znowu mam możliwość. To wymaga jednak poświęcenia jeszcze więcej
– niż do tej pory – czasu na naukę, bo uczę się jednocześnie w dwóch szkołach, które są 
w dwóch różnych, daleko od siebie oddalonych miejscach. Z liceum trzeba przyjechać do 
domu, zjeść coś i pojechać na próby lub lekcje do szkoły muzycznej. Rodziców nie stać na 
kupno kontrabasu lub pianina, a pianino dla wszystkich przyszłych muzyków jest 
obowiązkowe... Nie radzę sobie z organizacją czasu. Zaczynam uciekać mentalnie w bycie 
hipisem. Nie mam żadnego wsparcia w niczym, ani w liceum ani w szkole muzycznej... Na 
półrocze w tej pierwszej szkole grozi mi 6 ocen niedostatecznych. Mogę je jeszcze poprawić, 
dostaję taką możliwość od nauczycieli i... umiera nagle moja czteroletnia siostra. Nie idę na 
poprawki. Do czasu pogrzebu nie chodzę też do szkoły. Otrzymuję cztery oceny 
niedostateczne na półrocze, a według regulaminu szkoły, dwie dwóje to już powód do 
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usunięcia z liceum... Dyrektorka szkoły podejmuję decyzję, że mimo wszystko mnie zostawi 
w szkole na następne półrocze.

b. Drugie półrocze klasy drugiej i następne

Poprawiam oceny niedostateczne. Proszę o półroczny „urlop” w szkole muzycznej 
– dostaję. Dopiero wtedy zaczynam rozumieć jak funkcjonuje szkoła, jakie są zasady, co 
można a czego nie. Dociera do mnie, że już chyba nikt mnie z nauczycieli nie uderzy, bo 
jestem „za duży na to”. Przynajmniej zasadniczo wtedy opuszcza mnie strach przed biciem 
ze strony nauczycieli. Zasadniczo, bo nie całkowicie.

Zaczynam nadrabiać zaległości; na koniec roku nie mam już problemów ani z nauką, ani 
z ocenami. Oczywiście z ortografią nadal mam problemy; mimo że znam zasady poprawnej 
pisowni, nie umiem ich zastosować. Z tej racji jestem uczniem trójkowym. Do końca liceum 
nie umiem już nadrobić w pełni zaległości z chemii i biologii. Matematyka – mój poziom 
wtedy to „dostateczny” i nie potrafię samodzielnie na tyle nadrobić braków, abym mógł mieć 
na półrocze czy koniec roku lepszą ocenę. Fizyka, muzyka, historia, prace techniczne, wiedza 
o społeczeństwie – tu zasadniczo idzie mi dobrze lub bardzo dobrze.

Bodajże dopiero w trzeciej liceum zaczynam rozumieć czym jest symbol, alegoria, 
metafora… 

3. DZIŚ

Będąc dysortografikiem obroniłem doktorat z historii filozofii, jestem jednym 
z międzynarodowych specjalistów z zakresu myśli Grygorija Sawycza Skoworoda2, właśnie 
wyszła moja pierwsza książka… Od lat zajmuję się naukowo historią filozofii oraz etyką 
katolicką – to moje pasje. Jako specjalista z historii myśli chrześcijańskiej staram się 
obdarowywać innych własną posługą myślenia, tj. przemyśliwania tekstów powstałych 
zarówno w starożytności, średniowieczu, nowożytności i współczesnych. Uwielbiam czytać 
Platona, Plotyna, św. Augustyna z Hippony, św. Anzelma z Canterbury, bł. Jana Dunsa Szkota. 
Fascynują mnie dzieła takich filozofów jak: Benedictus Despinoza, Nicolas Malebranche czy 
George Berkeley. Jednak moi ulubieni filozofowie to Grygorij Sawycz Skoworoda 
oraz… Kazimierz Twardowski. Oczywiście nie jest mi obca myśl Arystotelesa czy św. 
Tomasza z Akwinu. Myślę, że dość gruntownie znam teksty Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, 
której pośrednio jestem wychowankiem. To co napisałem, to mój świat – pasja dana mi od 
Boga dla siebie i innych. Dla siebie – bo daje mi ona nieustanną radość poznawania czegoś 
nowego, dla innych – bo jako nauczyciel akademicki dzielę się swoją wiedzą ze studentami, 
wprowadzając ich w świat najwybitniejszych myślicieli. Gdy oni mają radość z odkrywania 
– ja również

Patrząc z perspektywy czasu, co by mi pomogło uniknąć traum w dzieciństwie zarówno 
w szkole podstawowej jak i średniej? Na pewno zaświadczenie o dysortografii (moje 
dzieciństwo to czas, kiedy nie ma czegoś takiego); z racji mutyzmu – możliwość 
wypowiedzenia się pisemnie bez oceny ortografii (znam zasady poprawnej pisowni, ale trudno 
                                                             
2 Żyjący na terenie Rosji w XVIII wieku, ukraiński poeta, filozof i kompozytor. 
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mi je zastosować) zamiast wypowiedzi ustnych; pomieszczenie do integracji sensorycznej na 
czas przerw; bardzo wyraźne tłumaczenie na lekcjach z języka polskiego lub innych języków 
czym jest idiom, symbol, alegoria, metafora; informacja o możliwości korzystania z zatyczek 
do uszu z racji nadwrażliwości słuchu (o czym w dzieciństwie nie wiedziałem)… i przede 
wszystkim brak przemocy fizycznej i psychicznej w szkole ze strony nauczycieli. Mam 
nadzieję, że dziś szkoła jest inna i już nie ma takich rzeczy jakich ja doświadczałem… 
wszystkim brak przemocy fizycznej i psychicznej w szkole ze strony nauczycieli. Mam 
nadzieję, że dziś szkoła jest inna i już nie ma takich rzeczy jakich ja doświadczałem… 
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BEATA CIELECKA 
Specjalista ds. PR i marketingu w ROM-E Metis w Katowicach, z wykształcenia 
filmoznawca. 

(Nie)empatyczni bohaterowie 
Filmowy przewodnik po świecie autyzmu 

Filmy komercyjne o osobach z różnego rodzaju dysfunkcjami bardzo często zmierzają 
w stronę kiczu. Jest tak, bo siła odśrodkowa komercji spycha reżyserów na łatwą ścieżkę 
sentymentalnych i rozdzierających wrażliwe serca melodramatów. Filmy o osobach ze 
spektrum autyzmu mają paradoksalnie więcej szczęścia, a to z racji… braku empatii ich 
bohaterów. Trudno bowiem osobę, która zazwyczaj nie czuje potrzeby okazywania uczuć na 
siłę „wcisnąć” w garnitur bohatera wyciskacza łez. Truizmem jest opinia, że coraz bardziej 
myślimy obrazami, że z cywilizacji słowa zmieniamy się w cywilizację obrazu. Konsekwencją 
tego jest fakt, że działające obrazem medium jakim jest film, staje się coraz skuteczniejsze 
w objaśnianiu świata i opisywaniu emocji, które mozolnie tłumaczymy na kartach książek. 

Przedstawione poniżej filmy i seriale (z racji ich łatwej dostępności) mogą posłużyć 
wytłumaczeniu, czym jest spektrum autyzmu. I nastolatkom i ich rodzicom. Oczywiście 
najlepiej mówią o tym rzetelne dokumenty, ale te przegrywają swym skromniejszym zasięgiem 
i niszową dystrybucją. Narratorzy i bohaterowie tych filmów – ludzie ze spektrum dzielą się 
z nami swoim sposobem postrzegania świata, specyficznym, ale też – o czym mówi w swym 
wykładzie na TED-zie Temple Grandin – potrzebnym dla świata. Zaś ich rodziny i bliscy 
przybliżają nam problemy, będące pochodną zaburzeń komunikacji z nimi i kłopoty, z jakimi 
spotykają się na co dzień. Wynikają one bardzo często z negatywnego nastawienia otoczenia, 
które nie rozumie, a co za tym idzie, nie akceptuje osób ze spektrum. 

Jedynie dla porządku nadmienię tutaj, że spektrum autyzmu nie jest chorobą, ale 
zaburzeniem rozwoju o charakterze neurologicznym. Nieneurotypowi, bo tak często się określa 
te osoby, mają inną budowę mózgu, co sprawia, że inaczej odbierają świat, a ich problemy 
dotyczą głównie sfery relacji z ludźmi i komunikacji. Choć sam w sobie autyzm nie jest 
niepełnosprawnością, może stać się jej przyczyną, gdy dochodzą do niego tak zwane 
sprzężenia, np. niepełnosprawność intelektualna, epilepsja czy niedosłuch. Bohaterowie 
omawianych tu filmów to przedstawiciele spektrum autyzmu w całej swojej różnorodności. 
Począwszy od osób niepełnosprawnych intelektualnie, po tzw. osoby wysoko funkcjonujące, 
w tym osoby z zespołem Aspergera, które bywają geniuszami. W internecie można znaleźć 
informacje, że Lionel Messi, Alferd Hitchcock, Jane Austen, Wolfgang Amadeusz Mozart czy 
Albert Einstein to też osoby ze spektrum autyzmu!
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Trudni bohaterowie z ich trudnymi uczuciami

Bohater filmu „Zaklęte serca” (Petter Naess 2005), Donald (Josh Hartnett) mający 
obsesję na punkcie liczb i Isabelle (Radha Mitchell), szczerze i głośno mówiąca, co myśli 
spotykają się w ośrodku terapeutycznym i niespodziewanie dla samych siebie nawiązują 
romans. Perypetie tej mającej syndrom Aspergera dwójki bohaterów zostały pokazane 
w konwencji trochę komediowej, jednak dość trafnie nakreślono społeczne ograniczenia, które 
powodują, że trudno im żyć zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi. Pokazano też 
z dużą dozą ciepła, że odmienność ich charakterów nie służy najlepiej ich związkowi, bo na 
drodze wzajemnej komunikacji staje trudność (jeśli nie niemożność) rozumienia drugiej osoby. 

Podobnie dzieje się z parą zakochanych w sobie sąsiadów w uroczym, romantycznym 
filmie „Adam” (Max Mayer 2009). Tytułowy bohater (Hugh Dancy), mający zespół 
Aspergera, po śmierci ojca, który sprawował nad nim opiekę odczuwa sporą trudność 
w kontaktach międzyludzkich. Nie rozumie metafor, nie czyta podtekstów, fiksuje się na swym 
ulubionym temacie (kosmosie) nie dostrzegając, że zanudza rozmówcę, a jego dosłowność 
(obserwacja na dzieci na szkolnym podwórku) komplikuje mu życie. Jednak Adam jest pełnym 
wdzięku młodym mężczyzną, a jego szczerość i bezkompromisowość, które tak docenia Beth 
(Rose Byrne) nabierają w świecie obłudy i dwulicowości sporej wartości. Kiedy Adam traci 
pracę, Beth pomaga mu w przygotowaniach do rozmowy kwalifikacyjnej, ale Adam nie jest 
w stanie „udawać” normalnej osoby.   

Kolejny bohater również musi udowodnić, że nadaje się, by objąć stanowisko chirurga 
w szpitalu św. Bonawentury w San Jose. Shaun Murphy, bohater serialu „The Good Doctor”
(David Shore 2017-...) to bardzo zdolny absolwent medycyny, ale też człowiek ze spektrum 
autyzmu. I nawet jego – czyniące go sawantem – zdolności, nie przekonują zarządu szpitala, 
by ten zgodził się na zatrudnienie Shauna. Dopiero poważny wypadek, w trakcie którego Shaun 
brawurowo ratuje życie rannemu, otwiera mu drzwi szpitala. Teraz jednak staje przed 
wyzwaniem dołączenia do zespołu, a dla niego kontakt z ludźmi bywa trudniejszy niż operacja 
na otwartym sercu. 

W filmie „Nazywam się Khan” (Karan Johar 2010) sytuację komplikuje fakt, że zespół 
Aspergera ma młody muzułmanin grany przez Shah Rukh Khana, który zostaje posądzony 
o działalność terrorystyczną przez władze amerykańskie, wyczulone na odmienności religijne 
po 11 września 2001 roku. Ponieważ oskarżenie to rzutuje na jego życie prywatne (ma hinduską 
żonę), postanawia odzyskać dobre imię, zwracając się o pomoc do prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. Tak więc do uprzedzeń na tle religijnym, dochodzą te wynikające 
z nieznajomości zaburzeń takich jakim jest spektrum autyzmu. 

Kolejnego bohatera otoczenie, czyli szkoła do której chodzi, też nie jest w stanie 
zrozumieć. Mający zespół Aspergera, bohater „Bena X” (Nic Balthazar 2007), Ben często jest 
obiektem docinków i żartów, a potem napadów ze strony swoich rówieśników. Podobnie, jak 
bohater naszej „Sali samobójców” ucieka w świat wirtualny, w grę internetową "Archlord”. 
Z czasem zaczyna coraz bardziej identyfikować się z niezwyciężonym, obdarzonym niezwykłą 
siłą bohaterem, a granice między światem wirtualnym i normalnym zaczynają mu się 
zamazywać. Skutki tego są dramatyczne. 
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o 11 września 2001 roku. Ponieważ oskarżenie to rzutuje na jego życie prywatne (ma hinduską 

żonę), postanawia odzyskać dobre imię, zwracając się o pomoc do prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. Tak więc do uprzedzeń na tle religijnym, dochodzą te wynikające 

ieznajomości zaburzeń takich jakim jest spektrum autyzmu. 

Kolejnego bohatera otoczenie, czyli szkoła do której chodzi, też nie jest w stanie 
zrozumieć. Mający zespół Aspergera, bohater 
obiektem docinków i żartów, a potem napadów ze strony swoich rówieśników. Podobnie, jak 
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W serialu BBC „Słowo na A” (Peter Cattaneo i inni 2016-) z innością pięcioletniego 
Joe’go musi zmierzyć się jego sympatyczna rodzina żyjąca w małym angielskim miasteczku, 
położonym na północy kraju. Serialowy Joe nie zdejmuje z uszu słuchawek i całkiem sprawnie 
nuci słyszane w nich piosenki, bywa błyskotliwy, ma świetną pamięć i interesuje się 
nietypowymi dla dziecka tematami. Ale potrafi być również nieznośny (nie słucha poleceń), 
agresywny (rzuca przedmiotami) i nietowarzyski (nie bawi się z rówieśnikami). Jego rodzice: 
Paul i Alison, uważający jego zachowanie za przejaw oryginalności i ekstrawagancji oburzają 
się, gdy brat Paula i jego żona lekarka sugerują, że problemy chłopca mają inne podłoże. Gdy 
ich podejrzenia okazują się prawdą, rodzina staje przed nie lada wyzwaniami, które każą 
spojrzeć inaczej również i na ich własne problemy z komunikacją między sobą.

Z kolei o dorastaniu nastolatka ze spektrum autyzmu opowiada amerykański serial 
„Atypowy” (Robia Rashid 2017 - …). Narratorem opowieści jest Sam (Keir Gilchrist), 18-
latek wychowywany w kochającej i wspierającej rodzinie i to jego myśli i refleksje słyszymy 
z offu. To pełna humoru, ale też gorzkiej prawdy opowieść o dorastaniu, problemach 
w relacjach męsko-damskich, poszukiwaniach niezależności i testowaniu siebie w próbach 
uniezależnienia się od rodziny. Bohaterami są: Sam, członkowie jego rodziny, na której 
zaburzenie Sama odciska duże piętno: siostra która staje przed decyzją wyjazdu do prestiżowej 
szkoły w innym mieście, oraz rodzice którzy czują się bardziej opiekunami niż kochającą się 
parą. 

Oparty na faktach film „Droga po marzenia” (Gregg Champion 2004) też opowiada 
historię rodzinną, a konkretnie historię matki, Corrine Morgan-Thomas, którą zaczyna 
niepokoić dziwne zachowanie jej synów, bliźniaków. Gdy pada diagnoza – autyzm – przyjaciel, 
z którym żyła opuszcza ją, co zmusza kobietę do przeprowadzki w nowe miejsce, znalezienia 
pracy i szkoły. Nie jest to łatwe, gdyż szkoły nie są skore do przyjmowania dzieci sprawiających 
kłopoty wychowawcze. Ta telewizyjna produkcja pokazuje, jak trudne wyzwania stoją przed 
samotnym rodzicem, któremu instytucje do tego przeznaczone nie chcą pomagać, za to więcej 
zrozumienia wykazują obcy ludzie. Corrine Morgan-Thomas została prezesem fundacji 
„Miracle Run” na rzecz autyzmu, która zbiera fundusze na potrzeby rodzin z dziećmi 
autystycznymi.

Jak innych, także osoby ze spektrum dotykają tragedie. Dzieje się tak w filmie 
„Strasznie głośno, niesamowicie blisko” (Stephen Daldry 2011). Mający zespół Aspergera 
(a przynajmniej wiele na to wskazuje) nastoletni Oscar nie może zrozumieć, że jego ukochany 
ojciec (Tom Hanks), jedyna osoba, której ufał, zginął podczas ataków na World Trade Center. 
Ponieważ ich wspólne zabawy często polegały na planowaniu pełnych przygód wypraw, 
chłopak, który znajduje tajemniczy klucz zostawiony przez ojca, postanawia wyruszyć
w ostatnią „wspólną” podróż. Nie jest to dla niego łatwe, gdyż jego logiczny sposób myślenia 
każe mu dostrzegać niebezpieczeństwa w każdej sytuacji i miejscu, toteż kolejne etapy drogi 
i spotkania z ludźmi to pokonywanie wciąż od nowa ogromnego lęku. 

Dla mającego zespół Aspergera Nicka, bohatera filmu „Odmieniec” (Quentin Lee 
2012) śmierć, jaką ponosi w wypadku Chaz, jego starszy brat, a zarazem autorytet i przyjaciel 
jest strasznym ciosem. Rodzice, którzy również nie mogą się pogodzić ze stratą syna, nie 
potrafią wesprzeć chłopca. Nick chcąc złagodzić ból, pragnie się dowiedzieć jak najwięcej 
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o swym bracie: odwiedza miejsca, w których bywał, zbliża się do jego znajomych i próbuje 
włamać na jego konto e-mailowe. Przewodnikiem po świecie brata jest przyjaciel Chaza, 
Randy, który bierze chłopaka pod swoje skrzydła. Dzięki niemu Nick stopniowo odkrywa, że 
Chaz skrywał przed rodziną pewne sekrety.

Sojusznicy ze świata zwierząt

Osobom z autyzmem pomaga w funkcjonowaniu kontakt ze zwierzętami. W przypadku 
filmu „Niespodziewany przyjaciel”, znanego też pod nazwą „Tomek i ja” (Simon Shore 
2006) mamy do czynienia ze specyficzną i spontaniczną dogoterapią, a czworonożnym 
terapeutą jest pies Tomas, który pojawia się w życiu autystycznego, sześcioletniego Kyle’a. 
Chłopiec początkowo obojętnie traktujący pieska, z dnia na dzień otwiera się na niego, a przy 
okazji na innych członków rodziny, z którymi do tej pory nie chciał nawiązywać kontaktu, 
a wręcz ich nie zauważał. Dobroczynne działanie Tomasa wpływa też na zachowanie chłopca 
stwarzającego do tej pory sytuacje, które czasem bywały bardzo niebezpieczne. Zwierzę 
odmienia życie całej rodziny, stojącej na skraju kryzysu. 

Z kolei w filmie „Latarnia na wybrzeżu orek” (Gerardo Olivares 2016) autystycznego 
synka Tristána, zdesperowana matka zabiera do w Parku Narodowego w Argentynie, by przez 
kontakt z orkami, które go fascynują nauczył się wyrażania emocji. Wkrótce okazuje się, że 
podobnie jak zamknięty w sobie strażnik Beto, tak i chłopiec ma wyjątkową relację z tymi 
zwierzętami. 

Skrajności spektrum 

Najsłynniejszym autystykiem w kinie jest grany przez Dustina Hoffmana Raymond 
Babbitt z „Rain Mana” (Barry Levinson 1988), starszy brat karierowicza Charliego (Tom 
Cruise). Charlie liczący na spadek po zmarłym ojcu odkrywa, że ten uczynił swym 
spadkobiercą jego brata, o istnieniu którego nie wiedział. Charlie postanawia „porwać” brata 
w celu przejęcia majątku ojca. Razem ruszają w długą i obfitującą w problemy i niespodzianki 
podróż. Niespodzianki, bo Charlie odkrywa, że jego brat ma niezwykłe zdolności 
matematyczne. Raymond jest bowiem sawantem, czyli osobą, która pomimo zaburzenia 
rozwoju (i niskiego IQ na poziomie 40-70) jest szczególnie uzdolniona (zazwyczaj 
matematycznie i muzycznie). Odbywających podróż braci dzieli wprawdzie mnóstwo rzeczy, 
ale łączy jedno: brak umiejętności okazywania uczuć. W przypadku Raya wynika to 
z zaburzenia, którego skutkiem jest nierozpoznawanie emocji, w przypadku Charliego atrofia 
uczuć wynika z pozowania na twardziela, któremu wszystko jest obojętne. Pod koniec podróży 
żaden z nich nie będzie już taki sam. 

Sawantem jest też autystyczny Tomek, bohater filmu „Dziewczyna z szafy” (Bodo Kox 
2012). Film opowiada o przyjaźni, która rodzi się, gdy brat Tomka, Jacek prosi pewnego dnia 
skrytą sąsiadkę, młodą antropolog Magdę o opiekę nad genialnym bratem. Okazuje się że dwoje 
samotnych ludzi znajduje wspólny język.  

Osobom z autyzmem pomaga w funkcjonowaniu kontakt ze zwierzętami. W przypadku 
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uczuć wynika z pozowania na twardziela, któremu wszystko jest obojętne. Pod koniec podróży 
żaden z nich nie będzie już taki sam. 

Sawantem jest też autystyczny Tomek, bohater film
2012). Film opowiada o przyjaźni, która rodzi się, gdy brat Tomka, Jacek prosi pewnego dnia 
skrytą sąsiadkę, młodą antropolog Magdę o opiekę nad genialnym bratem. Okazuje się że dwoje 
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Motyw autyzmu pojawia się nawet w sensacyjnym „Kodzie Mercury” (Harold Becker 
1998), w którym autystyczny, 9-letni sawant Simon, łamie nowoczesny, tajny kod 
wykorzystywany przy przeprowadzaniu przez rząd tajnych operacji wojskowych. Chłopcu, 
który ma kłopot z wyrażeniem prostych emocji pomaga agent FBI (Bruce Willis), chroniący go 
przed mordercami.  

Niewielka liczba osób ze spektrum autyzmu posiada zdolności sawanta. Sporo osób 
z autyzmem boryka się z dodatkowymi sprzężeniami. Bohater filmu „Czarny balonik” (Elissa 
Down 2008), nieobliczalny, wpadający w szał Charlie jest niepełnosprawnym intelektualnie 
chłopcem ze spektrum autyzmu. Musi się nim zajmować nastoletni brat, Thomas. Charlie 
irytuje Thomasa, który musi się za niego wstydzić. Obecność Charliego dyskredytuje 
i ośmiesza go w oczach rówieśników. Thomas sam, jako nastolatek potrzebuje wsparcia 
w nowej szkole i w obliczu nowego uczucia, jakim jest pierwsza miłość. „Czarny balonik” 
dotyka kwestii zbyt dużej odpowiedzialności narzuconej niepotrafiącym sobie poradzić 
z problemem młodym ludziom, którzy jeszcze nieukształtowani psychicznie sami wymagają 
opieki. Zmusza do refleksji na temat rodzinnych więzi i tego, czy nie przypominają bardziej…
więzów.

Trudni dorośli? 

„Mary i Max” (Adam Elliot 2009) to oryginalna animacja wykorzystująca plastelinowe 
ludziki. Opowiada o niezwykłej przyjaźni pary outsiderów. Tytułowa Mary to ośmiolatka 
z Melbourne, dziewczynka wychowująca się w niewydolnej wychowawczo rodzinie (matka 
alkoholiczka, ojciec dziwak). Mary pragnie dowiedzieć się, skąd biorą się dzieci w innych 
częściach świata (w rodzimej Australii podobno znajduje się je na dnie kufla z piwem). Wysyła 
więc list do Ameryki, do przypadkowo wybranego Maxa Horowitza, zakompleksionego 
i otyłego Żyda w średnim wieku, mającego zespół Aspergera. Max odpisuje Mary i tak 
rozpoczyna się trwająca dwie dekady znajomość epistolarna, dzięki której obie strony powoli 
układają sobie całkiem znośne życie. Pewnego dnia dziewczyna postanawia wybrać się do 
USA, by odwiedzić nigdy niewidzianego przyjaciela. To produkcja animowana, ale 
zdecydowanie przeznaczona dla starszych widzów: sporo w niej czarnego humoru, postacie są 
wielowymiarowe i mają dość trudne charaktery. Porusza wiele „dorosłych” tematów.

Dramatem – śmiercią młodej autostopowiczki – zaczyna się film „Śniegowe ciastko”
(Marc Evans2006), w którym do matki dziewczyny, autystycznej Lindy (Sigourney Weaver) 
zwraca się Alex (Alan Rickman) mężczyzny po traumatycznych przejściach, w którego 
samochodzie zginęła 19-latka. Lindy, która wiadomość o śmierci córki kwituje wesołym 
„O.K.” przewróci życie Alexa „do góry nogami”. Zamknięty w sobie, pełen dystansu do świata 
i lęku przez życiem, teoretycznie normalny Alex może konkurować w aspołecznych 
zachowaniach z Lindy, która nazywa rzeczy po imieniu, nie wstydzi się go pytać, czy miał 
kiedyś orgazm i cieszy się z najmniejszej rzeczy. 

I wreszcie najbardziej wiarygodny w tym zestawieniu film: bo „Temple Grandin”
(Mick Jackson 2010). Tytułowa bohaterka, grana przez Claire Danes jest dziś znanym 
i cenionym naukowcem – profesorem na Stanowym Uniwersytecie w Kolorado, autorką wielu 
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książek i swego rodzaju celebrytką! Film Jacksona to biografia mającej autyzm kobiety, która 
miała trudności w szkole (mówiła, co myślała) i ze względu na szczerość nie radziła sobie 
w kontaktach z innymi ludźmi. Zawsze jednak mogła liczyć na wsparcie ze strony matki (Julia 
Ormond), która robiła wszystko, by córka prowadziła normalne życie. Dziewczynka wiele 
miesięcy spędzała na farmie wujostwa, gdzie nauczyła się miłości do zwierząt, co 
zadecydowało zresztą o wyborze studiów. Życie w akademiku, wśród innych ludzi, było dla 
niej trudne… dopóki nie wymyśliła urządzenia do relaksacji. Była to skrzynka, która ją mocno 
przytulała, unieruchamiając w momentach silnego zdenerwowania. Na przykładzie 
projektowania tej skrzynki oraz wielu specjalnych urządzeń potrzebnych w gospodarstwie czy 
ubojniach bydła, udało się w filmie pokazać sposób myślenia ludzi z autyzmem. Temple „widzi 
szkicami”, które pojawiają jej się przed oczami, a ten zabieg włączenia animacji 
w zilustrowanie procesu myślenia spowodował, że udaje nam się wejść choć na moment 
w skórę osoby, która inaczej odbiera świat. 

Dobry, poruszający w mądry sposób emocje film może trafić do człowieka szybciej niż 
naukowe dzieło. Uczy bowiem przez emocje! Dlatego podczas lekcji, czy spotkania z rodzicami 
można wskazać pozycje filmowe opisane powyżej, wykorzystać wybrane fragmenty filmów by 
pomóc uczniom, a także ich rodzicom zrozumieć i zaakceptować świat osób ze spektrum 
autyzmu. 

Rozszerzona wersja artykułu, który ukazał się w numerze AKME 9/2019 
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Przestrzeń oswojona
Jak uczynić przestrzeń publiczną przyjazną dla osób ze spektrum 

autyzmu? 

Przestrzeń publiczna ma służyć każdemu z nas, dlatego też od lat w jej projektowaniu 
uwzględnia się potrzeby korzystających z niej osób. Nie dziwią nas podjazdy dla osób 
z niepełnosprawnością narządów ruchu, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 
dostępność budynków dla osób z dysfunkcją narządu wzorku czy możliwość wsparcia przez 
tłumacza języka migowego. Jednak czy te działania zapewniają dostępność przestrzeni 
publicznej wszystkim osobom? 

Skalę problemu niedostosowania przestrzeni publicznej do osób ze spektrum autyzmu 
obrazują wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację JiM (Dostępność przestrzeni 
publicznej dla osób ze spektrum autyzmu, 2019). W badaniu wzięły udział dorosłe osoby ze 
spektrum oraz rodzice i opiekunowie dzieci i dorosłych osób ze spektrum. Według 
przedstawionego Raportu dla 77% osób ze spektrum autyzmu wyjście z domu wiąże się ze 
stresem. U 52% osób badanych stres powoduje unikanie wyjścia z domu. Miejscami 
wskazanymi przez badanych jako najbardziej problematyczne są: restauracje i kawiarnie 
(56%), galerie handlowe (53%), sklepy (40%). Co wpływa na problematyczność tych miejsc?
Nadmiar bodźców, zgromadzenie dużej liczby osób w zamkniętej przestrzeni oraz... brak 
wiedzy w społeczeństwie na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu i wynikające 
z tego niezrozumienie przez osoby z otoczenia. 

Spektrum autyzmu często wiąże się z nieco innym odbieraniem bodźców 
– z podniesioną lub obniżoną wrażliwością na bodźce. Dźwięki, zapachy, światła czy tekstury, 
które często dla osoby neurotypowej są obojętne, dla osoby ze spektrum autyzmu 
(nieneurotypowej) z nadwrażliwością sensoryczną potrafią być uciążliwe. Nie oznacza to, że 
każda osoba ze spektrum autyzmu odbiera dany bodziec tak samo lub ten sam bodziec jest dla 
każdej z osób problematyczny. Czasem dyskomfort powoduje jeden konkretny bodziec, 
a czasem kilka jednocześnie. 

Konsekwencją przeładowania sensorycznego może być np. meltdown, przejawiający 
się takimi reakcjami jak: krzyk, agresja, płacz itp. Zachowania te oceniane są przez postronne 
osoby, co nie ułatwia osobom ze spektrum autyzmu funkcjonowania w przestrzeni publicznej. 
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spektrum oraz rodzice i opiekunowie dzieci i dorosłych osób ze spektrum. Według 
przedstawionego Raportu dla 77% osób ze spektrum autyzmu 
stresem. U 52% osób badanych stres powoduje unikanie wyjścia z domu. Miejscami 
wskazanymi przez badanych jako najbardziej problematyczne są: restauracje i kawiarnie 
(56%), galerie handlowe (53%), sklepy (40%). Co wpływa na problematyczność tych miejsc?

admiar bodźców, zgromadzenie 
wiedzy w społeczeństwie na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu i
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podniesioną lub obniżoną wrażliwością na bodźce. Dźwięki, zapachy, światła czy tekstury, 

dla osoby neurotypowej są obojętne
(nieneurotypowej) z nadwrażliwością sensoryczną potrafią być uciążliwe. Nie oznacza to, że 
każda osoba ze spektrum autyzmu odbier
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W przypadku osób dorosłych, osoby postronne oceniają je jako „dziwne” lub też jako 
znajdujące się pod wpływem środków odurzających. Dzieci ze spektrum, oceniane są jako: 
niewychowane, niegrzeczne, złośliwe itp. 

Dorosła osoba ze spektrum, świadoma dyskomfortu wywołanego przez konkretne 
miejsca, sytuacje i bodźce może ograniczyć ich wpływ poprzez słuchawki wyciszające, okulary 
słoneczne lub unikanie ekspozycji na konkretne bodźce i sytuacje społeczne. W przypadku 
dzieci ze spektrum, szczególnie w przypadku dzieci z problemami komunikacyjnymi, 
określenie bodźców, miejsc i sytuacji wywołujących dyskomfort jest trudniejsze. Zachowania 
dzieci, oceniane przez innych jako „niewłaściwe”, „dziwne” lub „niegrzeczne” są formą 
komunikatu, reakcją na wywołany dyskomfort. 

Spektrum autyzmu cechuje także trudność w nawiązywaniu kontaktów społecznych 
oraz w zrozumieniu norm społecznych, które nie są przyswajane intuicyjnie. Przestrzeń 
publiczna to miejsce o podwyższonej intensywności interakcji społecznych. Wizyty w sklepach 
wymagają choćby krótkich rozmów. Witanie klientów, pytanie o możliwość pomocy 
w wyborze towaru itp. dla osób z problemami w kontaktach społecznych może stanowić 
kolejną barierę. Może się to wpływać na komfort pobytu i niezrozumiałe przez otoczenie 
reakcje osób ze spektrum. Dlatego ważne jest, aby klienci i obsługa w miejscach takich jak 
sklepy, galerie handlowe, instytucje itp. wiedziały, że nietypowe zachowania, unikanie 
kontaktu czy problem z komunikacją w przypadku osób ze spektrum autyzmu nie wynikają 
z braku kultury, nie są też zazwyczaj celowym zachowaniem.

Według danych z badania (JiM, 2019) 94% badanych (rodziców i opiekunów osób ze 
spektrum) wskazało, że ich dzieci wykazują jakieś trudne zachowania. Najczęściej 
wskazywanymi miejscami, w których takie zachowania się pojawiają były m.in. sklepy (48%)
i galerie handlowe (47%). Rodzice dzieci ze spektrum niejednokrotnie słyszą od osób 
postronnych zarówno „złote rady” dotyczące wychowania, jak też przykre uwagi. Jest to 
problematyczne, ponieważ zakupy stanowią pewną część naszego codziennego 
funkcjonowania i o ile alternatywą są zakupy online, to jednak nie zawsze są one możliwe.

Galerie handlowe to także punkty usługowe, obiekty rozrywkowe. Często też obiekty te 
połączone są z dworcami kolejowymi, dlatego unikanie takich miejsc nie zawsze jest możliwe.
Lokalizacja galerii handlowych w centrach miasta powoduje, że poza typowym dla galerii 
zestawem bodźców mamy też bodźce, z którymi osoba ze spektrum zetknęła się w drodze do 
galerii. Taka kumulacja bodźców może znaleźć swój finał właśnie w obiekcie handlowym.

Reakcje otoczenia, z jakimi przyszło się zmierzyć rodzicom dzieci ze spektrum 
w miejscach publicznych to: krytyczne spojrzenia (60%), nieprzychylne, negatywne 
komentarze (46%), agresja, w tym agresja słowna (12%), brak zrozumienia (3%), współczucie 
(2%) (JiM, 2019). Czy zatem przestrzeń publiczna, w szczególności obiekty handlowe to 
miejsce przyjazne dla osób ze spektrum autyzmu? Biorąc pod uwagę wielość możliwych 
bodźców i dużą liczbą ludzi – są to dla nich miejsca z pewnością problematyczne. Jeśli 
natomiast chodzi o reakcje otoczenia na nietypowe zachowania – zdecydowanie nie ułatwiają 
one oswajania tych miejsc. Czy da się jakoś to zmienić? Tak!
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Konkretne rozwiązania, takie jak: ograniczanie bodźców np. wyciszenie muzyki 
i komunikatów, przygaszenie świateł i wprowadzenie „cichych godzin” to główne działania, 
które poprawiają komfort korzystania z obiektów handlowych. Istotnym wsparciem są także 
miejsca, w których przeciążone nadmiarem bodźców osoby mogą wyciszyć się. 

Galeria Katowicka, zarządzana przez Apsys Polska, jako pierwsza w Polsce, 
postanowiła uczynić przestrzeń handlowo-usługową bardziej przyjazną dla osób ze spektrum 
autyzmu. Na terenie obiektu realizowany jest kompleksowy Program „Katowicka dla 
Autyzmu”, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis 
w Katowicach. Prowadzone działania konsultowane były także z osobami ze spektrum autyzmu 
oraz ich rodzicami, co pozwoliło nam na wprowadzenie rozwiązań zgodnych z rzeczywistymi 
potrzebami.

W listopadzie 2018 r. na terenie Galerii utworzony został Pokój Wyciszenia – miejsce, 
w którym bodźce zostały ograniczone do minimum. Proste sprzęty (materac, siedzisko), 
wyciszone pomieszczenie, miękkie ściany, delikatne światło i neutralne kolory pozwalają na 
wyciszenie. Aby ułatwić dostęp do pokoju, bez konieczności poszukiwania klucza lub osób 
z obsługi, zainstalowany został domofon, który pozwala na szybkie dostanie się do Pokoju, 
a jednocześnie ogranicza dostęp osobom, które chcą z niego skorzystać w sposób niezgodny 
z jego przeznaczeniem. 

2 kwietnia 2019 r. w Galerii Katowickiej wprowadzone zostały „ciche godziny”.
W każdą sobotę od godziny 9.00 do 11.00 w częściach wspólnych Galerii wyłączona jest 
muzyka oraz reklamy. Dodatkowo już około stu najemców zadeklarowało gotowość do 
ściszenia muzyki/przygaszenia świateł na prośbę klienta/opiekuna dziecka. Sklepy te zostały 
oznaczone specjalnymi naklejkami.
W Pokoju Rodzinnym usunięta została suszarka automatyczna do rąk, której dźwięk dla osób 
ze spektrum był zgłaszany jako istotny bodziec będący przyczyną dyskomfortu, 
a w następstwie, niepożądanych zachowań.
W Galerii Katowickiej działa także aplikacja mobilna z nawigacją która ułatwia poruszanie się 
po obiekcie. 

Jednak poza konkretnymi rozwiązaniami istotne jest prowadzenie szerokich działań 
edukacyjnych. Edukowanie społeczeństwa na temat spektrum autyzmu i różnorodności osób 
jak i zachowań pozwoli na lepsze ich zrozumienie. Ograniczy to nieprzychylne komentarze, 
krytyczne spojrzenia ze strony innych. Świadomość zrozumienia przez innych i poczucie 
akceptacji wpływają na obniżenie poziomu stresu i lęku, co może poprawić sposób 
funkcjonowania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 

Dlatego też pierwszym działaniem w ramach Programu „Katowicka dla Autyzmu” było 
przeprowadzenie szkoleń dotyczących spektrum autyzmu dla kadry zarządzającej, 
pracowników obsługi, pracowników ochrony oraz najemców. Uczestnicy szkoleń dowiedzieli 
się, czemu służyć mają konkretne rozwiązania, poznali też specyfikę funkcjonowania osób ze 
spektrum autyzmu oraz dowiedzieli się, jak reagować w trudnych sytuacjach w celu  udzielenia 
wsparcia osobie ze spektrum i jej opiekunom. Większa wiedza pracowników Galerii pozwala 
także na dostosowanie obsługi do potrzeb klienta i w miarę możliwości, na poprawę komfortu 
pobytu w sklepie.  
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Aby zwiększyć świadomość społeczną na temat autyzmu, a tym samym zwiększyć 
akceptację i zrozumienie, przygotowane zostały materiały edukacyjne dystrybuowane na 
terenie Galerii. Zawarte w nich informacje na temat autyzmu pozwalają chociaż trochę 
zrozumieć osobę w spektrum. Skuteczną formą edukacji jest także nauka poprzez 
doświadczanie. Dlatego też zrealizowano film w technologii VR (Virtual Reality) „Jedno 
centrum, wiele optyk” nakręcony na terenie Galerii. Dzięki niemu każdy może doświadczyć 
„na własnej skórze” w jaki sposób bodźce mogą być doświadczane przez osoby 
z nadwrażliwością sensoryczną. Zobaczenie tego samego miejsca z innej perspektywy dzięki 
technologii VR pozwala lepiej zrozumieć sposób odbierania niektórych bodźców przez osoby 
ze spektrum i wynikające z tego zachowania.

Czy rozwiązania te rozwiązują wszystkie problemy związane z dostępnością przestrzeni 
publicznej dla osób ze spektrum autyzmu? Czy są wystarczające dla wszystkich osób 
i pozwalają zaspokoić wszystkie specyficzne potrzeby? Nie, ponieważ każdy z nas jest inny. 
Dla każdego z nas inne bodźce oraz inne sytuacje są trudne. Wymienione rozwiązania dają 
alternatywę i wybór. To osoba ze spektrum MA WYBÓR, decyduje, czy np. chce skorzystać 
z proponowanych rozwiązań. Istotne jest, że udogodnienia te nie mają tworzyć nowych, 
wyodrębnionych przestrzeni, nie polegają też na wprowadzeniu godzin dostępności do obiektu 
wyłącznie dla osób ze spektrum. Rozwiązania te mają ułatwić dostęp, tak samo jak czynią to 
inne, popularne już udogodnienia odpowiadające specjalnym potrzebom: podjazdy, miejsca 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przystosowane toalety, Pokoje Rodzinne itp. 
W „cichych godzinach” nie chodzi o to, żeby odciąć się od wszystkich możliwych bodźców, 
ale o to, aby UMOŻLIWIĆ klientom ze spektrum autyzmu świadomy wybór połączony 
z kontrolą nad bodźcem. Klient może zdecydować, czy chce zrobić zakupy w czasie „cichych 
godzin”, czy potrzebuje wyciszenia muzyki lub przyciemnienia światła w sklepie, może też 
potrzebuje skorzystać z Pokoju Wyciszenia. 

W kompleksowych rozwiązaniach wprowadzonych w ramach Programu „Katowicka 
dla Autyzmu” chodzi przede wszystkim o to, by tworzyć WSPÓLNĄ przestrzeń publiczną, tak 
aby WSZYSCY mogli z tej przestrzeni korzystać. 

Najważniejsza jest jednak otwartość, zrozumienie i akceptacja oraz wsłuchanie się 
w potrzeby innych osób. Istotne jest pytanie: jakiego wsparcia potrzebują osoby w spektrum, 
bo dzięki tej wiedzy możemy uczynić naszą przestrzeń bardziej przyjazną dla wszystkich.
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Relacje osób ze spektrum autyzmu
Stereotypy i rzeczywistość

Nie jestem czarny ani biały, nie jestem obcokrajowcem…
po prostu mam inny umysł, inny mózg, to wszystko…

Billy3

Kryteria diagnostyczne spektrum autyzmu wskazują na trudności w budowaniu relacji 
przez osoby doświadczone tymi trudnościami. Do najbardziej charakterystycznych cech 
autyzmu opisanych w literaturze należało przez wiele lat skrajnie nasilone dążenie do 
samotności (Pisula, 2012:13) a jednym z osiowych objawów jest osłabiona zdolność do 
funkcjonowania w związkach międzyludzkich (Grochowska, Żuk, 2008:99-109). Nauczyciele 
szkół ogólnodostępnych pytani o charakterystykę osoby z autyzmem odpowiadają 
zwyczajowo: to osoba zamknięta w swoim świecie. 

Brak współbrzmienia emocjonalnego z otoczeniem oraz izolowanie się od niego sprawia, 
że rodzina, osoby znajome odnoszą się krytycznie wobec osoby z autyzmem. Potęguje to 
skłonność do oddalania się od innych oraz odczuwania samotności, a wręcz osamotnienia 
(Bieniarz, 2009:67-73). Szczególnie okres adolescencji to czas wzmożonego poszukiwania 
przez młode osoby z niepełnosprawnością uwagi i wsparcia ze strony otoczenia (Szczupał, 
2016:167-177). Przeżywanie napięcia, niepokoju i frustracji w kontaktach społecznych 
spowodowane przez trudności z rozumieniem zachowań innych ludzi oraz przewidywaniem 
ich reakcji prowadzi do utrwalania się u osób z autyzmem postawy unikania innych. 
Dodatkowo w związku kłopotami z rozumieniem emocji, języka i zachowań innych osoby 
z autyzmem są bardzo podatne na zranienie. Doskonale odczuwają negatywną ocenę swojej 
osoby, choć nie zawsze w pełni mogą zrozumieć treść wypowiadanych pod ich adresem uwag. 
To prowadzi do kształtowania się u nich niskiego poczucia własnej wartości, a w niektórych 
przypadkach może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych. Często poczucie osamotnienia

                                                             
3 Film dokumentalny Jennifer Venditti Billy the Kid, za: A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny 
umysł, Harmonia, Gdańsk 2009, s. 13.
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i izolacja narastają szczególnie w okresie dorastania, w znacznym stopniu ograniczając 
możliwość czerpania satysfakcji z życia, prowadząc do nasilenia zaburzeń emocjonalnych, 
które mogą przyjmować postać depresji z wszystkimi jej klinicznymi objawami (Pisula, 
2012:13). Często przeżywanie samotności jest połączone z wyraźnie zaznaczonym 
komponentem poznawczym w postaci negatywnego obrazu siebie samego. W przypadku osób 
z niepełnosprawnością źródeł samotności i lęku należy poszukiwać wśród czynników takich 
jak: stałe poczucie straty, separacji, zaburzenia w zakresie komunikacji interpersonalnej, 
trudności w radzeniu sobie z codziennymi problemami, zaburzenia życia rodzinnego, 
stygmatyzacji i marginalizacji społecznej oraz deprywacji podstawowych potrzeb (Mikrut, 
2014:45-67). 

Dwuczynnikowy model autyzmu: okres dojrzewania jako wtórny czynnik krytyczny

Picci i Scherf (Picci i Scherf, 2015:349-371) stawiają tezę, że okres dojrzewania może 
być szczególnie trudnym okresem rozwoju osoby z autyzmem, który w znacznym stopniu 
utrudnia przejście do pełnienia ról społecznych typowych dla osób dorosłych i osiągania 
typowego dla nich poziomu funkcjonowania adaptacyjnego. Ujmują ten trudny etap rozwojowy 
w kategoriach tzw. modelu dwuczynnikowego (np. Knudson, ang. two-hit model), który 
pozwala na zintegrowane postrzeganie oddziaływania czynników genetycznych, 
środowiskowych i rozwojowych w celu wyjaśnienia źródeł, rozwoju i przebiegu autyzmu aż do 
wczesnej fazy dorosłości. 

Autorki (Picci i Scherf) wskazują na okres dojrzewania jako czas radykalnych zmian 
fizycznych, poznawczych, emocjonalnych, behawioralnych i społecznych, które mogą mieć 
szczególne konsekwencje dla osób z autyzmem. Jest to okres rozwoju wyznaczany przez 
moment przejścia od późnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości, który obejmuje nasycony 
problemami czas pomiędzy uzyskaniem dojrzałości płciowej a osiąganiem gotowości do 
pełnienia ról i obowiązków przez dorosłych (Dahl i Spear). W okresie adolescencji dokonuje 
się proces dojrzewania płciowego, a także dojrzewanie do wyzwań związanych z nowymi 
zadaniami rozwojowymi (np. nawiązywanie istotnych życiowo przyjaźni, zdobywanie 
autonomii od rodziców, nawiązywanie relacji uczuciowych i płciowych). U typowo 
rozwijających się osób, udana realizacja tych specyficznych dla młodzieży zadań rozwojowych 
pozwala prognozować poziomy funkcjonowania adaptacyjnego tych osób w życiu dorosłym 
(por. np. pojęcie kompetencji zawodowych lub kompetencji uczuciowych; Roisman, Masten, 
Coatsworth, i Tellegen,). Młodzież ze spektrum autyzmu doświadcza tych samych zagrożeń, 
co ich nieautystyczni rówieśnicy, jednak w wypadku nastolatków z autyzmem zagrożeń tego 
typu w okresie dojrzewania może być więcej. Autorki dokonując przeglądu badań wskazują, iż
pomimo tego, że w okresie przejścia od dzieciństwa do późnego wieku dojrzewania na ogół 
obserwuje się poprawę w zakresie symptomów osiowych oraz niektórych umiejętności 
społecznych i poznawczych, to jednak około 30% dzieci z autyzmem doświadcza spadku 
poziomu funkcjonowania przez kilka lat lub dłużej po rozpoczęciu okresu dojrzewania. Ten 
okres „kryzysu dojrzewania” jest związany z towarzyszącymi mu powikłaniami 
neurologicznymi, silnym wzrostem wycofania społecznego, a także uczuciem osamotnienia. 
Świadczą o tym liczne, przytoczone przez Picci i Scherf, badania. 
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Autyzm jest dość specyficznym zaburzeniem rozwojowym, cechującym się zauważalną 
liczbą niepowodzeń doświadczających go osób w podejmowaniu autonomicznych, typowych 
dla dorosłych ról społecznych i osiąganiu przez te osoby niższych poziomów funkcjonowania 
adaptacyjnego. W przeciwieństwie do osób z autyzmem, osoby z innymi rodzajami zaburzeń 
rozwojowych (np. zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna) osiągają dość dobre wyniki 
w okresie dorosłości, jeśli chodzi o zawieranie małżeństw, posiadanie dzieci, samodzielne życie 
i utrzymanie zatrudnienia. Zdaniem autorek, wczesne (nawet prenatalne) strukturalne 
zaburzenia w rozwoju mózgu, które pojawiają się przed wystąpieniem objawów 
behawioralnych w autyzmie są prawdopodobnie czynnikiem pierwotnym w rozwojowym 
przebiegu autyzmu. Podłużne badania w zakresie neuroobrazowania wykazały, że u osób 
z autyzmem wczesny rozwój mózgu podlega odmiennym prawidłowościom rozwojowym, 
szczególnie w okresie niemowlęctwa i dzieciństwa (por. Rogers, Dawson, 2015, Prokopiak, 
2017) Dokładniej mówiąc, zatrzymane, a nawet opóźnione mechanizmy rozwoju mózgu 
w okresie dojrzewania mogą być konsekwentną reakcją na początkowe wczesne zaburzenia 
rozwojowe. Odkrycia te są zbieżne z założeniami modelu dwuczynnikowego, ponieważ 
wczesne zaburzenia rozwoju mózgu i organizacji neuronalnej mogą prowadzić do wczesnej 
podatności na zagrożenia rozwoju (np. słabe wyniki rozwojowe w dzieciństwie), które mogą 
być spotęgowane przez zachodzące później procesy rozwojowe, prowadzące do dalszego 
pogarszania się kondycji rozwojowej człowieka, szczególnie w okresie dojrzewania. 

W warunkach autyzmu może nastąpić zasadnicza zmiana w funkcjonalnej organizacji 
sieci neuronalnych, szczególnie w okresie dojrzewania, co potwierdza tezę, że okres 
dojrzewania może być szczególnie wrażliwym etapem (tj. wtórnym czynnikiem krytycznym) 
w rozwoju autyzmu. Wyniki badań potwierdzają przekonanie, że atypowe i wrażliwe układy 
neuronalne osób autystycznych nie są w stanie sprostać rosnącym wymaganiom społecznym 
i wyzwaniom okresu dojrzewania. Wynikającą z tego konsekwencją jest poważne ograniczenie 
zdolności do podejmowania dorosłych ról społecznych i osiągania wyższych poziomów 
funkcjonowania adaptacyjnego. Dotyczy to szczególnie trzech podstawowych obszarów 
funkcjonowania: relacji rówieśniczych, podejmowania zachowań ryzykownych i poszukiwania 
doznań oraz kontroli poznawczej. Działania w tych obszarach funkcjonowania mają 
bezpośredni wpływ na sukces wysiłków związanych ze specyficznymi dla młodzieży 
zadaniami rozwojowymi i ułatwiają przejście do dorosłości. Z tego powodu proponowany 
dwuczynnikowy model pozwala w sposób jednoznaczny prognozować, że behawioralne 
i neuronalne podłoże tych obszarów funkcjonowania może ulegać szczególnym zaburzeniom 
u osób z autyzmem.  

Przykłady tworzenia relacji przez osoby z autyzmem

Nieliczne badania wskazują, że osoby z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami 
rozwoju nawiązują przyjaźnie. Badania dzieci, 82 par przyjaciół z USA i Izraela w wieku 10 
lat, ujawniły, że dwie grupy badanych (wysoko funkcjonujące dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu wraz z przyjaciółmi oraz dzieci typowo rozwijające się i ich przyjaciół) 
miały przyjaciół w podobnym wieku i tej samej płci. Istotną różnicę stanowiło to, że wśród 
przyjaciół dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu było więcej dzieci 
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z niepełnosprawnością (36%) niż wśród przyjaciół rówieśników typowo rozwijających się 
(9%). Zaproponowana dzieciom zabawa konstrukcyjna, jak również swobodne wspólne 
rysowanie pozwoliły na obserwację, iż dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu były 
zaangażowane w zabawę z przyjacielem, ale więcej czasu spędzały na zabawie równoległej. 
Różnice dotyczyły też emocji. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w porównaniu 
z grupą kontrolną kierowały mniej pozytywnych uczuć do przyjaciela i w mniejszym stopniu
dzieliły się z nim radością. Niżej oceniały bliskość i zażyłość relacji, a w ocenach tych zgodzili 
się z nimi przyjaciele (Bauminger i współ., 2008:135-150). 

W literaturze odnajdujemy historię niezwykłego spotkania: niewidomej autorki, Hanny 
Pasterny z Żydówką, Marion Hersh – profesorką Uniwersytetu Glasgow, osobą z zespołem 
Aspergera. Tłem akcji jest współpraca obu pań nad projektem na rzecz niepełnosprawnych. 
Dwie tak odmienne niepełnosprawności, zderzenie kultur, dwa skrajne temperamenty, gorliwa 
żydowska pobożność w spotkaniu z tradycją katolicką, koszerność i weganizm kontra 
mięsożerność oraz szereg innych przeciwieństw prowadzą do nieprawdopodobnych splotów 
okoliczności, obfitujących w humor sytuacyjny. Wszystko to niespodziewanie przeradza się 
w przyjaźń, zażyłość, akceptację i zrozumienie. W recenzji czytamy, że jest to wyjątkowy, 
autentyczny i krzepiący zapis rodzenia się trudnej i pięknej przyjaźni. Optymistyczna i radosna, 
a zarazem pełna wnikliwej wrażliwości opowieść o mądrej dobroci, która potrafi wydobyć 
bliźniego z najgłębszej samotności. To opowieść o różnicach indywidualnych i akceptacji dla 
tych różnic poprzez próbę ich zrozumienia (Pasterny, 2012). Komentarzem tej przyjaźni niech 
będzie wypowiedź Temple Grandin, jednej z najbardziej znanych osób z diagnozą autyzmu. 

Próbowałam dojść do tego, jak powinnam się zachować, ale nigdy nie pasowałam do reszty. 
Nad każdą społeczną interakcją musiałam się zastanawiać. […] Moje przyjaźnie zawsze 
opierały się na tym, co robię, a nie kim jestem. Nawet dzisiaj związki międzyludzkie to coś, 
czego tak naprawdę nie pojmuję. I nadal uważam seks za największy, najważniejszy „błąd 
systemu”. Partnerzy dobierają się ze względu na zainteresowania, a nie ze względu na pociąg 
fizyczny. Przyciągają się nawzajem, ponieważ ich umysły nadają na tych samych falach
(Grandin, 2006:170-171). 

Temple pisze, że zasad interakcji społecznych trzeba się nauczyć identycznie jak 
literowania wyrazów. Potrzebuje ona pomocy, żeby zrozumieć zachowania społeczne, 
napędzane złożonymi uczuciami zamiast logiką. Według niej proces przystosowania 
społecznego musi dokonywać się za pośrednictwem intelektu. Nie wiedziała ona, że większość 
ludzi polega w znacznym stopniu na wskazówkach emocjonalnych. Temple nawiązuje kontakty 
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Donna udziela w swojej autobiografii wskazówek, między innymi pisze, że najlepszym 
sposobem dawania jej rozmaitych rzeczy było zostawienie ich bez oczekiwania podziękowania 
ani jakiejkolwiek reakcji (Williams, 2005:165). 

Jeszcze inaczej pisze o tym Gunilla Gerland, również osoba z autyzmem. Wiele opisów 
zamyka refleksją, że była bardzo samotna, nie miała przyjaciół, a szkoła była dla niej torturą. 
Dziś wie, że pomimo tych trudności, jest człowiekiem wartościowym, który może coś 
zaoferować światu, który ją odtrącał, który z niej szydził i boleśnie ranił. Gunilla zrozumiała, 
że uczestniczenie w życiu innych jest drogą do stania się „prawdziwym człowiekiem”. Osoba 
z niepełnosprawnością ma niezbywalne prawo, mimo różnic, do wspólnego ze społeczeństwem 
doznawania świata i wspólnego bytowania. Jej autobiografia apeluje o „celebrowanie różnic” 
(Gerland, 2015). 

Axel Brauns, mężczyzna z autyzmem, ma świadomość swoich niedoskonałości. Dobrze 
wie, że nigdy nie zdąży za neurotypowymi rówieśnikami. Według niego tylko jedno zadanie 
mu się nie powiodło: wie, że uczuć nie można się wyuczyć na pamięć. Axel zna wszystkie 
stolice, ale nie zna stolicy do zakochania (Brauns, 2009). 

Wolontariat rówieśniczy – podstawowe założenia 

Historia wolontariatu rówieśniczego ma ponad 100 lat. Narodziła się w Stanach 
Zjednoczonych, jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin biednych, 
niepełnych, dysfunkcyjnych (Płatos, Wojaczek, Zawistny, 2015, 109 – 132,). Na początku była 
realizowana w formie programów profilaktyczno-prewencyjnych, których podstawą była 
nieformalna i wspierająca relacja między dwiema osobami, z których jedna jest zagrożona 
wykluczeniem społecznym. Następnie idea woluntariatu trafiła do Wielkiej Brytanii i od lat 90 
tych XX wieku jest również wykorzystywana jako forma wsparcia osób z autyzmem. 
(www.maryimax.pl)

W Polsce została rozpowszechniona przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych 
„Mary i Max”, które od 2014 roku realizuje Program Woluntariatu Koleżeńskiego „Mary 
i Max” dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera – z terenu Warszawy. A od 
2016 roku również w kilku innych miastach, w oparciu o współpracę z wybranymi 
organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. w Lublinie, we współpracy z Fundacją Alpha 
(www.maryimax.pl).

Aktualnie, to jest od 30 kwietnia 2019r., wolontariat rówieśniczy jest realizowany 
samodzielnie przez Fundację Alpha w formie projektu współfinansowanego przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Mam autyzm – jestem inny, nie gorszy. 
Rozwijam swój potencjał w przyjaznym środowisku. Jednym z celów tego projektu jest wsparcie 
osób z diagnozą spektrum autyzmu w budowaniu relacji rówieśniczych i rozwijanie 
kompetencji psychospołecznych potrzebnych do życia z innymi i wśród innych.

Pierwszym etapem realizacji projektu była rekrutacja uczestników z diagnozą spektrum 
autyzmu i wolontariuszy. Zakładano, że rekrutowani muszą mieć co najmniej 14 lat, ci 
niepełnoletni uczestniczyli w projekcie tylko za zgodą rodziców. Po rekrutacji, kolejnym 
etapem było spotkanie szkoleniowe dla wolontariuszy, którego celem było przede wszystkim 
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uwrażliwienie na inność, odmienność sposobu przeżywania świata przez ich rówieśników 
z diagnozą, konfrontacja obiegowych i stereotypowych „prawd” o osobach z autyzmem z tym 
„jak jest naprawdę”. Woluntariusze mieli też możliwość odkrywania wspólnych, jednakowo 
ważnych dla każdego człowieka potrzeb, bez względu na indywidualne możliwości 
i ograniczenia.

Po szkoleniu i poznaniu wszystkich zrekrutowanych, tak osób z diagnozą ze spektrum 
autyzmu (zwanych uczestnikami) jak i wolontariuszy, przygotowani do tego psychologowie 
wnikliwe analizują treść rozmów z uczestnikami i woluntariuszami i na tej podstawie dobierają 
ich w pary. To wyjątkowy moment. Kadra projektu decyduje o tym, kto z kim będzie spotykał 
się i próbował nawiązywać więzi, relacje koleżeńskie i przyjacielskie przez najbliższe miesiące,
a może lata. Zawsze pod uwagę brany jest wiek uczestnika i wolontariusza (im bardziej 
zbliżony tym lepiej), zgodność zainteresowań oraz cechy osobowościowe. Po uzgodnieniu par 
odbywa się pierwsze spotkanie uczestnika i woluntariusza w obecności psychologa i ustalenie 
ogólnych zasad wspólnych kontaktów, tak, aby kolejne spotkania przebiegały zgodnie 
z oczekiwaniami obydwu stron, w przyjaznym środowisku.

Zasadnicza część projektu polega na regularnych spotkaniach dobranych w pary osób, 
przez co najmniej 10 miesięcy. Oczywiście, pary samodzielnie decydują o miejscu, czasie 
i tym, co będą robić podczas spotkań. Oprócz spotkań indywidualnych, organizowane są 
spotkania grupowe, w których mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy i woluntariusze. 
Spotkania te są dodatkową okazją do wzajemnego poznawania się, budowania relacji, 
zacieśniania więzi. Przez cały okres trwania projektu uczestnicy i woluntariusze są objęci 
wsparciem psychologów realizowanym w formie: spotkań z parą, spotkań indywidualnych 
i grupowych (dla woluntariuszy i uczestników). Z pomocy psychologa mogą korzystać również 
rodzice i opiekunowie osób ze spektrum autyzmu. 

Mam autyzm – jestem inny, nie gorszy. Rozwijam swój potencjał w przyjaznym środowisku
– refleksje wokół praktycznej realizacji teoretycznych założeń projektu.

Osoby ze spektrum autyzmu, które zgłaszają się do udziału w projekcie, są na ogół 
świadome diagnozy i swojej odmienności w relacjach, ale nie nazywają jej zaburzeniem. 
Wypowiedź jednej z nich: Ja po prostu mam taką naturę. Może się to wyda Pani dziwne, ale ja 
lubię samotność, ale potrzebuję też ludzi – tak wyjaśniają sens swojej inności niektórzy 
uczestnicy. To nie jest też tak, że „lukrują” rzeczywistość i pokazują tylko to, co w ocenie 
społecznej jest do zaakceptowania i do przyjęcia. Otwarcie i czasami bardzo precyzyjnie 
opisują swoją indywidualność, nie posługując przy tym się społecznie poprawnym zestawem 
cech i zachowań tak, żeby dobrze się zaprezentować. Można, więc domniemywać, że zespół 
Aspergera (uczestnicy posługują się tą kategorią diagnostyczną) jest już (pomimo młodego 
wieku) częścią ich tożsamości. Można też zaryzykować przypuszczenie, że jest w tym „zgoda 
na siebie”, swoje potrzeby, trudności. I dlatego też, „inność” w interpretacji uczestników 
projektu to nie zaburzenie, które sytuuje ich w obszarze gorszych, mniej wartościowych i nie 
jest to też rodzaj „semantycznego zabiegu” wobec tego słowa, „ inny” , które jak się okazuje,
nie znaczy gorszy.  

Po szkoleniu i poznaniu wszystkich zrekrutowanych, tak osób z diagnozą ze spektrum 
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Pozytywną konsekwencją akceptacji swojej inności jest otwartość i ciekawość drugiego 
człowieka i to pomimo negatywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami. Każdy 
z uczestników z diagnozą spektrum autyzmu doświadczył lub doświadcza wykluczenia 
z grupy, napiętnowania z powodu właśnie swojej indywidualności. Niestety, ich codzienność 
wygląda tak jak śpiewa Tymek Misiura w piosence pod takim właśnie tytułem W zamkniętym 
świecie płynie mój czas (Misiura, Codzienność, 2019). Jakże niezwykłe jest więc to, że nadal 
mają gotowość i odwagę do nawiązywania znajomości, do poznawania nowego rówieśnika.

Nie wszyscy, którzy zgłosili się do udziału w projekcie wzięli w nim udział. Brak zgody 
na ujawnianie diagnozy spektrum autyzmu, brak akceptacji swojej inności, oczekiwanie, że 
relacja z woluntariuszem będzie miała charakter terapeutyczny to najczęstsze powody dla 
których młody człowiek nie był gotowy do nawiązania relacji rówieśniczej na zasadach
obowiązujących w projekcie. Brak akceptacji dla siebie i swojej indywidualności powodował 
u tych uczestników ogromne cierpienie, frustracje ważnych potrzeb i „wykrzywiał” obraz 
relacji międzyludzkich4. Niektórzy z uczestników w związku z powyższym nie byli gotowi do 
relacji rówieśniczej, a wymagali wręcz specjalistycznej pomocy psychoterapeutycznej. Jest ona 
możliwa w ramach świadczeń realizowanych przez Fundację Alpha.

Zakończenie 

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do niedawna postrzegane jako te zamknięte 
w swoim świecie potrzebują relacji z rówieśnikami, szczególnie w okresie adolescencji. Budują 
swoje relacje poszukując osoby o podobnych zainteresowaniach. Starają się bardzo, aby 
sprostać oczekiwaniom osób neurotypowych. Według nich uczestniczenie w życiu innych jest 
drogą do stania się „prawdziwym człowiekiem”. Wielu z nich cierpi z powodu samotności, 
marzy o przyjacielu. Jeden z uczestników z diagnozą autyzmu (lat 20) pisze: Jestem też osobą, 
która czuje ogromną potrzebę przebywania, oraz rozmawiania z innymi ludźmi, a zwłaszcza 
z ludźmi otwartymi, empatycznymi i przede wszystkim uśmiechniętymi na co dzień. Bo jak już 
wspominałem, pomimo tego, że noszę w sobie pozytywne cechy to jednak wciąż mam pewne 
blokady związane z komunikacją i z podejściem do ludzi, których chcę bliżej poznać, ale gdzieś 
jednak siedzi coś, że zostanę przez nich pominięty i tak dalej. Mam nadzieję, że wolontariat 
pomoże mi pokonać te pozostałe bariery i sprawi, że stanę się jeszcze bardziej otwarty, bez lęku 
w nawiązywaniu kontaktów.  

Wolontariat rówieśniczy jest projektem, który „wyłoniło życie”. Jest konkretną 
odpowiedzią na prawdziwe potrzeby prawdziwych ludzi. Za szczególnie istotne należy uznać 
również to, że odpowiada na potrzeby rozwojowe i jest formą wspierania w bardzo trudnym 
okresie dojrzewania – etapie życia, który bezpośrednio przygotowuje do podejmowania ról 
i zadań w dorosłym życiu.

Organizowanie przyjaznego środowiska, w którym człowiek samotny, wykluczony, 
odrzucony będzie mógł nawiązać relację z drugim człowiekiem jest potrzebą, a może nawet 

                                                             
4 Podczas rekrutacji prowadzono rozmowy z rodzicami, zauważono, że uczestnicy z diagnozą spektrum autyzmu 
posługują się identycznym językiem na temat autyzmu jak ich bezpośredni opiekunowie.
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obowiązkiem uczestników życia społecznego, którzy nie mają większych trudności w relacjach 
społecznych. Jak śpiewa cytowany już Tymek, chłopak ze spektrum autyzmu: 

Codzienność moja zaczyna się w południe

Z dala ode mnie toczy się świat

Dlaczego ciągle myślę o tym cudzie

Który się rozwiał wtedy kiedy Ty...

Czy Ty czujesz co ja czuję

Czy Ty widzisz to co ja

Czy mnie wreszcie uratujesz

I czy będziesz ze mną tak....

Nie zważaj na los, on nikogo nie rozpieszcza

Lecz poczuj ten lot, lot wokół naszych serc

Poczuj choć raz rozkosz mego ciepła

Ciepła które nadaje życiu sens

(Misiura, Codzienność, 2019)

Bardzo trudno jest opisać wszystkie przeżycia uczestników i woluntariuszy, bo dotyczą 
one uczuć, myśli. Coraz więcej wiemy, że przy odpowiednim wsparciu adolescenci z autyzmem 
doświadczają specyficznej dla okresu dojrzewania reorientacji na rówieśników. Wymagania 
związane z relacjami i rolami społecznymi są dla osób autystycznych możliwe do spełnienia, 
ale wymagają tworzenia przyjaznego środowiska. Przeżycia, które powstają w relacjach są 
często rzeczywistością wymykającą się próbom ich dokładnego poznania i intelektualnego 
oglądu.
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Bliskie spotkania z… obojętnością?
O istocie tworzenia więzi społecznych u osób neuroróżnorodnych 

Kiedy słyszymy o osobie z autyzmem, każdy z nas ma pewne wyobrażenia, jak taka 
osoba może się zachowywać. Te wyobrażenia mają swoje początki w doświadczeniach 
kontaktów, zasłyszanych opowieściach na temat takich osób, doniesień z forów lub innych 
środków przekazu. Niektórzy doświadczają lub doświadczali kontaktów z osobami z autyzmem 
we własnych rodzinach. Pewnie ci ostatni byliby ekspertami od tego jak zadzierzgnąć relację, 
jak budować kontakt lub jak podtrzymać komunikację z osobą ze spektrum. Wielu z Państwa, 
zapewne na co dzień we własnej praktyce zawodowej, ma to szczęście spotykać cały wachlarz 
zachowań i emocji przynoszony z uczniami ze spektrum autyzmu do szkoły lub przedszkola.

W artykule tym chciałabym podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami dotyczącymi 
procesu tworzenia się więzi u osób neuroróżnorodnych. Rozważania wynikają z doświadczeń 
pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą, u której ten dynamiczny i wieloaspektowy proces 
tworzenia się przywiązania został z różnych powodów utrudniony. Chcę zwrócić uwagę na 
podstawy i filary tworzenia więzi pokazując, że choć trudno mówić o typowych oznakach 
przywiązania ze strony dziecka z autyzmem, nigdy nie można przypisać mu obojętności 
w stosunku do opiekuna , a oznaki reakcji na separację mogą być bardzo wyraźne lub bardzo 
subtelne, w zależności od dziecka. 

Ale od początku

Patrząc na proces nawiązywania relacji dziecka ze światem wiemy, że są pewne 
wyznaczniki biologiczne tego, że przywiąże się ono do opiekuna (wodzi oczami, głuży, 
różnicuje głos matki, skupia wzrok na twarzy opiekuna, sięga i chwyta, ok. 6 tygodnia zaczyna 
uśmiechać się do matki). U dzieci, u których możemy zaobserwować zwiastuny zaburzeń ze 
spektrum autyzmu, niepokojący jest brak oznak, że dziecku zależy na kontakcie z matką.
Przejawia się to poprzez nikłą mimikę twarzy, brak dialogu tonicznego (dopasowania własnego 
ciała do ciała dorosłego), nieumiejętnością przyjęcia postawy ciała, wyrażającą gotowość, by 
ktoś wziął je na ręce. Dziecko jest albo sztywne, albo wiotkie. Nie uśmiecha się, nie przytula. 
Tak jakby osoby bliskie były poza orbitą jego zainteresowań. Może sprawiać wrażenie, jakby 
nie potrzebowało obecności matki, jakby mu jej nie brakowało, gdy jest poza zasięgiem 
wzroku. Psychologowie powiedzą, że takie dzieci nie przejawiają tzw. lęku separacyjnego, 
który jest związany z rozdzieleniem od matki. Niektóre dzieci pokazują swoje emocjonalne 
przywiązanie do rodziców, jednak ich reakcje na opiekuna są – jak wynika z wypowiedzi 
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rodziców – niewystarczające: …bo niechętnie wyciągają rączki, nie chcą się przytulić, wolą 
kontakt z przedmiotami, zachowują się jak obce…

Warto byłoby odczytywać takie sygnały ze strony dziecka ze spektrum jako przejaw 
konfliktu motywacyjnego – dziecko szuka bezpieczeństwa w bliskości innej osoby, ale 
jednocześnie wycofuje się z kontaktu, ponieważ odczuwa lęk. Lęk ten wynika z niepełnego 
zrozumienia sygnałów o znaczeniu społecznym. Przecież nie umie skupić uwagi na tym, na 
czym ogniskuje ją rodzic. Nie potrafi naśladować, nie przejawia zachowań antycypacyjnych. 
Wskutek nadwrażliwości na bodźce zewnętrzne i przeciążenie emocjonalne dziecko 
selektywnie wycofuje się z kontaktów z bliskimi, woląc przedmioty martwe, emocjonalnie 
obojętne, przewidywalne i bezpieczne. Ten brak intencjonalnego spoglądania na matkę, 
poszukiwania i dążenia do kontaktu z nią jest dla matki szczególnie bolesny. Może w procesie 
budowania więzi w relacji matka – dziecko, najważniejsze byłoby wspieranie rodziców, 
a szczególnie matki, w procesie powolnej akceptacji tego, że osiowym problemem dziecka 
będzie taki deficyt. W przypadku, kiedy problemem dziecka będzie właśnie trudność 
w odczytywaniu emocji, trudność w podążaniu i rozumieniu sygnałów oraz odzwierciedlaniu 
ich, dorośli powinni dać dziecku czas na powolne asymilowanie świata, z jego barwą, 
przebodźcowaniem, oczekiwaniami, natężeniem relacji społecznych.

Być może słowo „powinni” nie jest słowem adekwatnym, może lepiej powiedzieć, że 
podstawą ufnej i bezpiecznej relacji jest skrupulatne obserwowanie i uczenie się danego 
dziecka. Uczenie się jego reakcji w sytuacji stresu: specyficznych, niejednorodnych, mocno 
indywidualnych. Uczenie się jego emocjonalności: czasem dziwacznej, bez subtelności, 
pobudzonej i nieuniwersalnej, z „prywatnym kodem komunikacyjnym” (B. Winczura). 
Uczenie się akceptowania indywidualnego sposobu budowania relacji z innymi ludźmi i ze 
światem.

Dotychczas zwracałam uwagę na pewne trudności dziecka z autyzmem w generowaniu 
więzi. Jednak w procesie tworzenia więzi znaczącą rolę odgrywa matka, która doświadczając 
niezrozumiałych dla niej reakcji swojego dziecka może być bezradna, pogubiona 
i niezsynchronizowana z dzieckiem, borykająca się z uporczywymi myślami: może to moja 
wina, czegoś nie dopilnowałam, gdybym…   

Lata pracy z rodzinami dzieci z autyzmem pokazują, że podstawą pracy terapeutycznej 
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filary do tworzenia bezpiecznej i ufnej więzi u tych dzieci. Rodzic i dziecko spotykają się 
w procesie budowania więzi osoby neurotypowej i osoby nieneurotypowej na jednym 
wspólnym fundamencie. Jest to fundament lęku. U dziecka wynika on z niezrozumienia 
sygnałów wysyłanych przez świat, u rodzica z niezrozumienia sygnałów wysyłanych przez 
dziecko. By dziecko zaczęło rozumieć świat i innych należy najpierw zaopiekować się 
i wesprzeć jego rodzica: zrozumieć jego lęk, wysłuchać obaw, towarzyszyć w procesie 
asymilacji diagnozy, nie oceniać uczuć, wierzyć w zmianę, dostrajać się…

Budowanie przywiązania:

to reagowanie na siebie nawzajem, 

to uczenie się siebie nawzajem, 

to spotykanie się we wspólnej przestrzeni przeżyć, emocji, zachowań, 

to komunikowanie wzajemne tego, co w środku, nasze, subiektywne. 

To wszystko po to, by funkcjonować na ile się da samodzielnie i niezależnie 
(z perspektywy dziecka), po to, by być spokojnym o swoje dziecko w przyszłości 
(z perspektywy rodzica). Wzajemne empatyzowanie może być utrudnione u dzieci z autyzmem, 
ponieważ wymaga świadomości tego, co może się dziać w umyśle drugiej osoby. Dziecko 
z autyzmem nie jest w stanie domyślać się, co mogą czuć osoby bliskie, w związku z tym nie 
jest w stanie odpowiednio zareagować. Ta dysfunkcja lokuje się na poziomie mózgu, rodzi się 
w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania neuronów lustrzanych. To one, gdy ktoś się 
do nas uśmiecha odpowiadają tym samym, czyli generują uśmiech. Poza tym empatyzowanie 
wymaga odczytywania emocji u innych na podstawie syntezy różnych oznak tych emocji, czyli 
wyrazu oczu, gestykulacji, postawy ciała. Dzieci z autyzmem mając deficyt centralnej 
koherencji i fragmentaryczny styl przetwarzania informacji będą miały z tym procesem znaczne 
trudności.

A to proces empatyzowania jest jednym z kluczowych w nawiązywaniu bezpiecznych 
więzi. Dzieci ze spektrum, które wykształciły ten model przywiązania, mają większą łatwość 
w regulowaniu emocji, potrafią rozpoznać emocje u innych i u siebie, potrafią optymistycznie 
myśleć o sobie i innych. Empatyzowanie nie ogranicza się jednak tylko do dziecka, ponieważ 
jak wcześniej podkreślałam, do tworzenia więzi jest potrzebna relacja, czyli interakcja 
między matką i dzieckiem. Żeby dziecko wykształciło bezpieczną więź, matka powinna mu 
stworzyć do tego warunki. Te warunki stworzy wtedy, gdy najbliżsi matce (jej partner, 
przyjaciele, specjaliści, nauczyciele) będą gotowi do empatyzowania z nią, po to by ich spokój, 
cierpliwość, wsparcie i wiedza dawały matce fundament adekwatnego, cierpliwego reagowania 
na sygnały dziecka. By jej lęk i niepewność, poczucie winy i krzywdy były zneutralizowane 
wrażliwością, akceptacją i chęcią uczenia się i poznawania z każdym dniem własnego dziecka.
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ANITA WIELOCH
Nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach.

Wyzwanie = sukces, czyli uczeń z ZA w klasie
Kilka wskazówek dla nauczyciela. 

Najlepiej proszę pani, żeby go nie było! – zdarza się, że z ust nauczycieli, których szkolę 
padają takie słowa… Matko jedyna, a gdyby to było T W O J E dziecko, też byś tak mówiła?! – 
myślę, a głośno mówię: Wystarczy poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania dziecka ze 
spektrum autyzmu, zrozumieć je i zaakceptować. W odpowiedzi słyszę ton niedowierzania 
połączony z lekceważącym a-co-ty-tam-babo-wiesz: I to… wystarcza?  

Wiedza nauczyciela w zakresie prawideł obowiązujących w autystycznym świecie pozwala na 
obniżenie stresu i wyciszenie emocji obu stron, zarówno ucznia jak i nauczyciela. A to jest 
pomostem do nawiązania pozytywnych relacji z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

WSKAZÓWKA 1 – Nauczycielu, bądź przygotowany!

Często nauczyciele zadają mi pytanie, jak z sukcesem wprowadzić dziecko z autyzmem 
w zespół klasowy? Jeśli to możliwe, należy zgromadzić jak najwięcej informacji przed 
pierwszym dniem nauki dziecka w szkole. Trzeba dokładnie przeczytać orzeczenie, spotkać się 
z rodzicami ucznia, zapytać „co lubi, czego nie lubi”, co stanowi dla niego nagrodę, których 
sytuacji unikać, jakie konsekwencje stosować. Można poprosić rodzica o zrobienie portfolio 
dziecka, w którym znajdą się najistotniejsze informacje o dziecku, o jego zajęciach 
pozalekcyjnych w tygodniu, aktualnie prowadzonych terapiach, terapiach, które nie przyniosły 
efektu itp. Ważne jest, żeby np. dzień wcześniej, przed pierwszym wejściem do klasy pokazać 
uczniowi salę lekcyjną lub sale lekcyjne (nawet w szkole ponadpodstawowej, jeśli to możliwe), 
pokazać pomieszczenia szkolne (toalety, jadalnia, sekretariat, gabinet pedagoga itp.) 
przedstawić nauczycieli, którzy będą z dzieckiem pracować lub pokazać ich zdjęcia, wskazać 
ławkę w której będzie siedział, zaprezentować dźwięk dzwonka. Zastanowić się wspólnie 
z rodzicem, co dziecko powinno wiedzieć, zrobić, zanim rozpocznie naukę w szkole lub innej 
klasie. Dla dziecka nowa szkoła, nowa klasa, nowa pani, nowy uczeń, a nawet nowy mebel 
w klasie w klasie to OGROMNA zmiana. 

Sporo dzieci z autyzmem ma problem emocjonalny z poradzeniem sobie ze zmianą 
i potrzebuje czasu na adaptację. U jednych zaakceptowanie zmiany trwa kilka minut, u innych 
kilka dni lub… No właśnie, ważne jest, aby jak najwcześniej dowiedzieć się, przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego jak długi jest okres adaptacyjny u danego dziecka. Jeśli 
dziecko przychodzi do klasy w trakcie roku szkolnego – powinno się obserwować sytuacje, 
w których reaguje na zmianę wyjątkowo emocjonalnie (wynika to z lęku, stresu) i starać się 

Wyzwanie = sukces, czyli uczeń z ZA w klasie
wskazówek dla nauczyciela. 

zdarza się, że z ust nauczycieli, których szkolę zdarza się, że z ust nauczycieli, których szkolę 
Matko jedyna, a gdyby to było T W O J E dziecko, też byś tak mówiła?!

wiedzę na temat funkcjonowania dziecka ze 
W odpowiedzi słyszę ton niedowierzania 

Najlepiej proszę pani, żeby go nie było! –
Matko jedyna, a gdyby to było T W O J E dziecko, też byś tak mówiła?!

Wystarczy poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania dziecka ze 
spektrum autyzmu, zrozumieć je i zaakceptować. W odpowiedzi słyszę ton niedowierzania 

wiesz: I to… wystarcza?  

Wiedza nauczyciela w zakresie prawideł obowiązujących w auty
obniżenie stresu i wyciszenie emocji obu stron, zarówno ucznia jak i nauczyciela. A to jest 
Wiedza nauczyciela w zakresie prawideł obowiązujących w auty
obniżenie stresu i wyciszenie emocji obu stron, zarówno ucznia jak i nauczyciela. A to jest 
pomostem do nawiązania pozytywnych relacji z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Nauczycielu, bądź przygotowany!

Często nauczyciele zadają mi pytanie, jak z sukcesem wprowadzić dziecko z autyzmem 

WSKAZÓWKA 1 – Nauczycielu, bądź przygotowany!

Często nauczyciele zadają mi pytanie, jak z sukcesem wprowadzić dziecko z autyzmem 
w zespół klasowy? Jeśli to możliwe, należy zgromadzić jak najwięcej informacji przed 
pierwszym dniem nauki dziecka w szkole. Trzeba dokładnie przeczytać orzeczenie, spotkać się 

odzicami ucznia, zapytać „co lubi, czego nie lubi”, co stanowi dla niego nagrodę, których 
sytuacji unikać, jakie konsekwencje stosować. Można poprosić rodzica o zrobienie portfolio 
dziecka, w którym znajdą się najistotniejsze informacje o dziecku, o jego z
pozalekcyjnych w tygodniu, aktualnie prowadzonych terapiach, terapiach, które nie przyniosły 
efektu itp. Ważne jest, żeby np. dzień wcześniej, przed pierwszym wejściem do klasy pokazać 
uczniowi salę lekcyjną lub sale lekcyjne (nawet w szkole ponadpodstawowej, jeśli to możliwe), 
pokazać pomieszczenia szkolne (toalety, jadalnia, sekretariat, gabinet pedagoga itp.) 
przedstawić nauczycieli, którzy będą z dzieckiem pracować lub pokazać ich zdjęcia, wskazać 
ławkę w której będzie siedział, zaprezentować d
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kilka dni lub… No właśnie, ważne jest, aby jak najwcześniej dowiedzieć się, przed 

wskazówek dla nauczyciela

zdarza się, że z ust nauczycieli, których szkolę 
Matko jedyna, a gdyby to było T W O J E dziecko, też byś tak mówiła?!

wiedzę na temat funkcjonowania dziecka ze 
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Często nauczyciele zadają mi pytanie, jak z sukcesem wprowadzić dziecko z autyzmem 
w zespół klasowy? Jeśli to możliwe, należy zgromadzić jak najwięcej informacji przed 
pierwszym dniem nauki dziecka w szkole. Trzeba dokładnie przeczytać orzeczenie, spotkać się 

odzicami ucznia, zapytać „co lubi, czego nie lubi”, co stanowi dla niego nagrodę, których 
sytuacji unikać, jakie konsekwencje stosować. Można poprosić rodzica o zrobienie portfolio 
dziecka, w którym znajdą się najistotniejsze informacje o dziecku, o jego z
pozalekcyjnych w tygodniu, aktualnie prowadzonych terapiach, terapiach, które nie przyniosły 
efektu itp. Ważne jest, żeby np. dzień wcześniej, przed pierwszym wejściem do klasy pokazać 
uczniowi salę lekcyjną lub sale lekcyjne (nawet w szkole ponadpodstawowej, jeśli to możliwe), 
pokazać pomieszczenia szkolne (toalety, jadalnia, sekretariat, gabinet pedagoga itp.) 
przedstawić nauczycieli, którzy będą z dzieckiem pracować lub pokazać ich zdjęcia, wskazać 
ławkę w której będzie siedział, zaprezentować d

rodzicem, co dziecko powinno wiedzieć, zrobić, zanim rozpocznie naukę w
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uprzedzać dziecko o wszelkich kolejnych działaniach i ewentualnych zmianach. Wtedy 
pomożemy sobie, ponieważ nie będziemy się niecierpliwić, gdy dziecko bardzo nerwowo 
zareaguje na zmiany (wiemy już, z czego to wynika), a nasz spokój w takiej sytuacji będzie 
wpływać wyciszająco na zachowanie dziecka. Warto więc poznać wcześniej ucznia 
z autyzmem i pomóc jemu i sobie samemu przygotować się do zmiany.

WSKAZÓWKA 2 - Mów do mnie dosłownie!

Autyzm ma wiele postaci, spektrum obejmuje osoby od społecznie nieprzystosowanych 
geniuszy do ludzi niemówiących, którzy nie potrafią samodzielnie funkcjonować. Wszyscy 
wykazują deficyty (jedni bardziej, inni mniej poważne) w zakresie kompetencji społecznych 
i zdolności komunikacyjnych. Spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera jest zaburzeniem 
neurorozwojowym wpływającym na model rozwoju dziecka w wymiarze sensomotorycznym, 
emocjonalnym i poznawczym. Inny model rozwoju prowadzi do odmienności w zachowaniu 
w obszarach budowania relacji, komunikacji społecznej, a także realizacji zainteresowań 
i wzorców aktywności. Wiedza na ten temat wyjaśnia, dlaczego uczeń ze spektrum autyzmu 
w klasie czasem nie rozumie, co do niego mówimy, nie reaguje na nasze polecenia lub reaguje 
nieadekwatnie do sytuacji. Osoby z autyzmem interpretują zachowanie i wypowiedzi innych 
w sposób dosłowny, nie dostrzegają rozróżnień opartych na uczuciach, intencjach, 
pragnieniach, przekonaniach. Przykład z lekcji języka polskiego; na pytanie zadane przez 
nauczyciela, skierowane do ucznia ze spektrum autyzmu: Czy mógłbyś wyciągnąć zeszyt? uczeń 
odpowiada: Mógłbym. I nadal siedzi bezczynnie. Nauczyciel w swojej wypowiedzi w postaci 
pytania wyraził intencję prośby, nie wydał wyraźnego polecenia Wyciągnij zeszyt! Uczeń 
z autyzmem ma problem z rozumieniem intencji, dlatego nie zrozumiał komunikatu 
nauczyciela. Ważne jest więc kierowanie do ucznia poleceń krótkich, konkretnych, 
zrozumiałych. Polecenie powinno brzmieć: Wyciągnij zeszyt (i w tym miejscu precyzujemy, 
k t ó r y zeszyt!) do języka polskiego. Przetwarzanie polecenia może bowiem być trudne dla 
dziecka ze spektrum autyzmu.  

Należy także pamiętać o tym, że dosłowne rozumienie wypowiedzi przez dziecko ze 
spektrum autyzmu może je ośmieszyć przed kolegami. Mam to na końcu języka – wymknęło 
mi się podczas lekcji języka polskiego w klasie piątej. Pokaż, nie widzę! – natychmiast 
odpowiedział Kamil, jeden z uczniów, a inni zaczęli się z niego śmiać. Zareagowałam szybko 
mówiąc, czy uczniowie wiedzą, że to jest związek frazeologiczny. Dosłowne tłumaczenie 
przedstawił właśnie Kamil, a jakie jest inne, możliwe znaczenie tego wyrażenia, jakie 
uczniowie znają inne związki frazeologiczne? Zagrożenie ośmieszeniem minęło – ponieważ 
szybko przekształciłam moje „potknięcie” w sytuację edukacyjną, odwracając uwagę od 
wypowiedzi Kamila. Po lekcji przypomniałam Kamilowi, że przysłowia i związki 
frazeologiczne rozumiemy niedosłownie, podając kilka przykładów. Ważne jest, żeby nasze 
wypowiedzi były konkretne, unikajmy metafor, cynizmu, sarkazmu, ironii. 

Pamiętajmy, że uczniowie ze spektrum autyzmu doświadczają stresu przez większą 
część dnia. My też mamy problem z wysławianiem się, rozumieniem wypowiedzi innych, gdy 
jesteśmy zdenerwowani, sfrustrowani. Zdarza się, że w stresujących sytuacjach poziom 
werbalnych umiejętności naszego ucznia obniża się i potrzebuje on wtedy komunikacji 
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niewerbalnej: np. pisemnych wskazówek lub nawet (w trudnych chwilach) systemu 
obrazkowego.  

WSKAZÓWKA 3 – Zapewnij strukturę i przewidywalność!

Myślę obrazami, nie słowami. Mój umysł działa, jak Google Grafika. – Temple Grandin 

Myśl, którą ubrała w słowa Temple Grandin podpowiada nam, że myślenie osób ze 
spektrum autyzmu różni się od myślenia osób spoza spektrum. Dlatego nie należy się dziwić, 
że nawet bardzo inteligentne dziecko w spektrum autyzmu czy młody człowiek może szybciej 
zapamiętać i przetworzyć informacje podane jednocześnie w formie słownej oraz wizualnej. 
Wiele osób w spektrum „myśli liczbami”, ma pamięć fotograficzną (część z nich potrafi 
świetnie narysować np. trasę danego tramwaju, autobusu czy pociągu). Strategie wzrokowe są 
bardzo przydatne w wielu sytuacjach.  

Stres i niepokój, który często towarzyszy osobom z autyzmem powoduje, że ich życie 
to nieraz „życie na krawędzi”. To trudna sytuacja: cały czas odczuwać lęk, nie czuć się 
bezpiecznie i nie wiedzieć, co się zdarzy. Dlatego tak często dzieci z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera zadają nam pytanie Co będziemy robić?, Co będzie potem? Warto więc 
zadbać, żeby rzeczywistość dziecka ze spektrum autyzmu była uporządkowana, żeby miała 
strukturę. 

Alyson Beytien w książce Autyzm na co dzień pisze, że wizualizacja to 
najskuteczniejsza metoda interwencji, jaką kiedykolwiek stosowała. Kiedy zdarza się, że 
zadanie, sytuacja społeczna, wydarzenie lub zachowanie sprawia trudność, wówczas należy 
posłużyć się pomocami wizualnymi. Pomocny jest obrazkowy plan zajęć obejmujących dzień, 
tydzień, miesiąc – w zależności od dziecka. 

Najważniejszy jest dzienny plan zajęć (np. plan lekcji w szkole): opisuje najbliższą 
rzeczywistość (np. napis: matematyka, a obok ilustracja ekierki, linijki, działanie 
matematyczne; przerwa, a obok kanapki, toaleta, korytarz szkolny, dzieci; język polski, a obok 
zeszyt, litery, książki, wiersz itp.). Może się zdarzyć, że uczeń potrzebuje także informacji, co 
się będzie działo na każdej lekcji, inaczej bowiem zachowuje się niespokojnie i przeszkadza 
w prowadzeniu lekcji. Wtedy na brzegu ławki przyczepiamy kartkę z informacją zawierającą 
krótkie polecenia (jeśli to koniecznie – także w formie ilustrowanej, np. zdjęć): 

1. Siadaj na krześle.
2. Wyciągnij zeszyt do matematyki.
3. Wyciągnij książkę do matematyki.
4. Wyciągnij piórnik.
5. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
6. Przeczytaj zadanie 3 str. 145. 
7. Rozwiąż zadanie 3 str. 145.

i dziecko nie musi wówczas pytać „co będziemy robić?, jaki jest plan?”. Istotne jest także, żeby 
nauczyciele uczący różnych przedmiotów ustalili, że np. pierwsze cztery punkty będą 

Grafika. – Temple
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spektrum autyzmu różni się od myślenia osób spoza spektrum. Dlatego nie należy się dziwić, 

młody człowiek może szybciej 
zapamiętać i przetworzyć informacje podane jednocześnie w formie słownej oraz wizualnej. 
Wiele osób w spektrum „myśli liczbami”, ma pamięć fotograficzną (część z nich potrafi 

że nawet bardzo inteligentne dziecko w spektrum autyzmu czy 
zapamiętać i przetworzyć informacje podane jednocześnie w formie słownej oraz wizualnej. 
Wiele osób w spektrum „myśli liczbami”, ma pamięć fotograficzną (część z nich potrafi 
świetnie narysować np. trasę danego tramwaju, autobusu czy pociągu). Strategie wzrokowe są 

Stres i niepokój, który często towarzyszy osobom z autyzmem powoduje, że ich życie 

Wiele osób w spektrum „myśli liczbami”, ma pamięć fotograficzną (część z nich potrafi 
świetnie narysować np. trasę danego tramwaju, autobusu czy pociągu). Strategie wzrokowe są 

Stres i niepokój, który często towarzyszy osobom z autyzmem powoduje, że ich życie 
to nieraz „życie na krawędzi”. To trudna sytuacja: cały czas odczuwać lęk, nie czuć się 

nie i nie wiedzieć, co się zdarzy. Dlatego tak często dzieci z autyzmem, w tym 
Co będziemy robić?,

zadbać, żeby rzeczywistość dziecka ze spektrum autyzmu była uporządkowana, żeby miała 
zespołem Aspergera zadają nam pytanie 

zadbać, żeby rzeczywistość dziecka ze spektrum autyzmu była uporządkowana, żeby miała 

Alyson Beytien w książce Autyzm na co 
najskuteczniejsza metoda interwencji, jaką kiedykolwiek stosowała. Kiedy zdarza się, że 
zadanie, sytuacja społeczna, wydarzenie lub zachowanie sprawia trudność, wówczas należy 
osłużyć się pomocami wizualnymi. Pomocny jest obrazkowy plan zajęć obejmujących dzień, 

Alyson Beytien w książce 
najskuteczniejsza metoda interwencji, jaką kiedykolwiek stosowała. Kiedy zdarza się, że 
zadanie, sytuacja społeczna, wydarzenie lub zachowanie sprawia trudność, wówczas należy 
osłużyć się pomocami wizualnymi. Pomocny jest obrazkowy plan zajęć obejmujących dzień, 

w zależności od dziecka. 

Najważniejszy jest dzienny plan zajęć (np. plan lekcji w szkole): opisuje najbliższą 
rzeczywistość (np. napis: matematyka, 

a obok kanapki, toaleta, korytarz szkolny, dzieci; 

osłużyć się pomocami wizualnymi. Pomocny jest obrazkowy plan zajęć obejmujących dzień, 
tydzień, miesiąc 

Najważniejszy jest dzienny plan zajęć (np. plan lekcji w szkole): opisuje najbliższą 
rzeczywistość (np. napis: 
matematyczne; przerwa, 
zeszyt, litery, książki, wiersz itp.). Może się zdarzyć, że uczeń potrzebuje także informacji, co 
się będzie działo na każdej lekcji, inaczej bowiem zachowuje się niespokojnie i przeszkadza 

prowadzeniu lekcji. Wtedy na brzegu ławki przyczepiamy kartkę z informacją zawierającą 
krótkie polecenia (jeśli to koniecznie 

Siadaj na krześle.
Wyciągnij zeszyt do matematyki.
Wyciągnij książkę do matematyki.
Wyciągnij piórnik.
Zapisz w zeszycie temat lekcji.
Przeczytaj zadanie 3 str. 145. 
Rozwiąż zadanie 3 str. 145.

Myśl, którą ubrała w słowa Temple Grandin podpowiada nam, że myślenie osób ze 
spektrum autyzmu różni się od myślenia osób spoza spektrum. Dlatego nie należy się dziwić, 
że nawet bardzo inteligentne dziecko w spektrum autyzmu czy 
zapamiętać i przetworzyć informacje podane jednocześnie w formie słownej oraz wizualnej. 
Wiele osób w spektrum „myśli liczbami”, ma pamięć fotograficzną (część z nich potrafi 
świetnie narysować np. trasę danego tramwaju, autobusu czy pociągu). Strategie wzrokowe są 

Stres i niepokój, który często towarzyszy osobom z autyzmem powoduje, że ich życie 
to nieraz „życie na krawędzi”. To trudna sytuacja: cały czas odczuwać lęk, nie czuć się 

nie i nie wiedzieć, co się zdarzy. Dlatego tak często dzieci z autyzmem, w tym 
Co będzie potem? 

zadbać, żeby rzeczywistość dziecka ze spektrum autyzmu była uporządkowana, żeby miała 

dzień pisze, że wizualizacja to 
najskuteczniejsza metoda interwencji, jaką kiedykolwiek stosowała. Kiedy zdarza się, że 
zadanie, sytuacja społeczna, wydarzenie lub zachowanie sprawia trudność, wówczas należy 
osłużyć się pomocami wizualnymi. Pomocny jest obrazkowy plan zajęć obejmujących dzień, 

Najważniejszy jest dzienny plan zajęć (np. plan lekcji w szkole): opisuje najbliższą 
a 

a obok kanapki, toaleta, korytarz szkolny, dzieci; 
zeszyt, litery, książki, wiersz itp.). Może się zdarzyć, że uczeń potrzebuje także informacji, co 

na każdej lekcji, inaczej bowiem zachowuje się niespokojnie i przeszkadza 
prowadzeniu lekcji. Wtedy na brzegu ławki przyczepiamy kartkę z informacją zawierającą 

krótkie polecenia (jeśli to koniecznie –

Wyciągnij zeszyt do matematyki.
Wyciągnij książkę do matematyki.

Zapisz w zeszycie temat lekcji.
Przeczytaj zadanie 3 str. 145. 
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realizować w tej samej kolejności, potem w zależności od specyfiki przedmiotu podadzą swoje 
polecenia. O tym uczeń też powinien być poinformowany. 

Przebieg dnia w postaci wizualnych informacji można omówić z uczniem, co zachęci 
dziecko do współpracy i podwyższy jego poziom samodzielności. Struktura planu zależy od 
potrzeb dziecka, jego wieku, stopnia reagowania na zmiany – nauczyciel może się tu wykazać 
kreatywnością i znajomością dziecka. Im lepszy plan (bardziej dostosowany do potrzeb 
i możliwości ucznia) – tym spokojniejsze dziecko i… bardziej zadowolony nauczyciel.

Wizualizacja to także zapis zadania domowego z danego przedmiotu w zeszycie, na
kartce, na marginesie. Nawet starsze dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
potrzebuje wizualnego polecenia związanego z zadaniem domowym. 

Ważnym elementem rzeczywistości, szczególnie w trudnych sytuacjach mogą okazać 
się „obrazkowe przypomnienia”, jak dziecko ma zachować się w danej sytuacji. Kiedy uczeń 
zwraca się do nauczyciela w niewłaściwy sposób, albo przeklina, wygłasza niestosowne 
komentarze możemy pokazać lub wręczyć „przypomnienie obrazkowe”, które może stanowić 
ilustracja właściwego zachowania z poleceniem Pomyśl, ale nie mów. 

„Obrazkowe przypomnienia” nie mogą być zbyt duże, żeby nie spowodować efektu 
ośmieszenia w klasie. Są one wielkości karty kredytowej, tak, aby mieściły się w dłoni 
nauczyciela, to zapewnia dyskrecję. Informacja ma być opisana i zilustrowana stosownie do 
wieku i poziomu funkcjonowania ucznia. „Obrazkowym przypomnieniem” o spokojnym 
zachowaniu może być ulubione miejsce, zwierzę. „Obrazkowe przypomnienie” może być 
krótką listą poleceń dla starszego dziecka:

1. ZACHOWAJ SPOKÓJ
2. NIE REAGUJ.
3. WEŹ GŁĘBOKI ODDECH.
4. ODWRÓĆ SIĘ.
5. ODEJDŹ.
6. POMYŚL O CZYMŚ PRZYJEMNYM.

Pamiętajmy! Grafiki, schematy wizualne, plany działają, bo zapewniają informacje 
potrzebne uczniowi z autyzmem do zachowania spokoju emocjonalnego. Wie on bowiem, 
patrząc na plan, co się będzie działo – lub jakie czynności ma wykonać – więc najbliższa 
rzeczywistość staje się dla niego przewidywalna, co z kolei obniża poziom lęku i wpływa 
korzystnie na zachowanie ucznia. 

WSKAZÓWKA 4 – Wykorzystaj mocne strony ucznia!
Najpierw zobacz ucznia, dziecko, człowieka. Zrozum, zaakceptuj. Potem zobacz 

autyzm. Pomyśl, że  autyzm ma DOBRE strony. Znajdź je! Popatrz na autyzm przez pozytywy. 
Twój uczeń ze spektrum autyzmu jest: 

dziecko do współpracy i podwyższy jego poziom samodzielności. Struktura planu zależy od 
nauczyciel może się tu

kreatywnością i znajomością dziecka. Im lepszy plan (bardziej dostosowany do potrzeb 
ardziej zadowolony nauczyciel.

Wizualizacja to także zapis zadania domowego z danego przedmiotu w zeszycie, n
kartce, na marginesie. Nawet starsze dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

Ważnym elementem rzeczywistości, szczególnie w trudnych sytuacjach mogą okazać 

kartce, na marginesie. Nawet starsze dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
potrzebuje wizualnego polecenia związanego z zadaniem domowym. 

Ważnym elementem rzeczywistości, szczególnie w trudnych sytuacjach mogą okazać 
jak dziecko ma zachować się w danej sytuacji. Kiedy uczeń 

zwraca się do nauczyciela w niewłaściwy sposób, albo przeklina, wygłasza niestosowne 
komentarze możemy pokazać lub wręczyć „przypomnienie obrazkowe”, które może stanowić 

Ważnym elementem rzeczywistości, szczególnie w trudnych sytuacjach mogą okazać 
jak dziecko ma zachować się w danej sytuacji. Kiedy uczeń 

zwraca się do nauczyciela w niewłaściwy sposób, albo przeklina, wygłasza niestosowne 
komentarze możemy pokazać lub wręczyć „przypomnienie obrazkowe”, które może stanowić 

chowania z poleceniem Pomyśl, ale nie mów. 

„Obrazkowe przypomnienia” nie mogą być zbyt duże, żeby nie spowodować efektu 
ośmieszenia w klasie. Są one wielkości karty kredytowej, tak, aby mieściły się w dłoni 

„Obrazkowe przypomnienia” nie mogą być zbyt duże, żeby nie spowodować efektu 
ośmieszenia w klasie. Są one wielkości karty kredytowej, tak, aby mieściły się w dłoni 
nauczyciela, to zapewnia dyskrecję. Informacja ma być opisana i zilustrowana stosownie do 
wieku i poziomu funkcjonowania ucznia. „Obrazkowym przypomnieniem” o spokojnym 
zachowaniu może być ulubione miejsce, zwierzę. „Obrazkowe przypomnienie” może być 
krótką listą poleceń dla starszego dziecka:

wieku i poziomu funkcjonowania ucznia. „Obrazkowym przypomnieniem” o spokojnym 
zachowaniu może być ulubione miejsce, zwierzę. „Obrazkowe przypomnienie” może być 
krótką listą poleceń dla starszego dziecka:

ZACHOWAJ SPOKÓJ
NIE REAGUJ.
WEŹ GŁĘBOKI ODDECH.
ODWRÓĆ SIĘ.
ODEJDŹ.
POMYŚL O CZYMŚ PRZYJEMNYM.

Pamiętajmy! Grafiki, schematy wizualne, plany działają, bo zapewniają informacje 
potrzebne uczniowi z autyzmem do zachowania spokoju emocjonalnego. Wie on bowiem, 
patrząc na plan, co się będzie działo 
rzeczywistość staje się dla niego przewidywalna, co z kolei obniża poziom lęku i wpływa 
korzystnie na zachowanie ucznia. 

WSKAZÓWKA 4 – Wykorzystaj mocne strony ucznia
Najpierw zobacz ucznia, dziecko, człowieka. Zrozum, zaakceptuj. Potem zobacz 

autyzm. Pomyśl, że  autyzm ma DOBRE strony. Znajdź je! Popatrz na autyzm przez pozytywy. 
Twój uczeń ze spektrum autyzmu jest: 

– tym spokojniejsze dziecko i… bardziej zadowolony nauczyciel.

Wizualizacja to także zapis zadania domowego z danego przedmiotu w zeszycie, n
kartce, na marginesie. Nawet starsze dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kartce, na marginesie. Nawet starsze dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

Ważnym elementem rzeczywistości, szczególnie w trudnych sytuacjach mogą okazać 
jak dziecko ma zachować się w danej sytuacji. Kiedy uczeń 

zwraca się do nauczyciela w niewłaściwy sposób, albo przeklina, wygłasza niestosowne 
komentarze możemy pokazać lub wręczyć „przypomnienie obrazkowe”, które może stanowić 

Pomyśl, ale nie mów. 

„Obrazkowe przypomnienia” nie mogą być zbyt duże, żeby nie spowodować efektu 
ośmieszenia w klasie. Są one wielkości karty kredytowej, tak, aby mieściły się w dłoni 

a być opisana i zilustrowana stosownie do 
wieku i poziomu funkcjonowania ucznia. „Obrazkowym przypomnieniem” o spokojnym 
zachowaniu może być ulubione miejsce, zwierzę. „Obrazkowe przypomnienie” może być 

POMYŚL O CZYMŚ PRZYJEMNYM.

Pamiętajmy! Grafiki, schematy wizualne, plany działają, bo zapewniają informacje 
potrzebne uczniowi z autyzmem do zachowania spokoju emocjonalnego. Wie on bowiem, 
patrząc na plan, co się będzie działo 
rzeczywistość staje się dla niego przewidywalna, co z kolei obniża poziom lęku i wpływa 
korzystnie na zachowanie ucznia. 

Wykorzystaj mocne strony ucznia
Najpierw zobacz ucznia, dziecko, człowieka. Zrozum, zaakceptuj. Potem zobacz 
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A – autentyczny! 
U – unikatowy!  
T – twórczy!
Y – YYY, nie ma takiego drugiego! 
Z – znakomity! 
M – mistrzowski!

Szukaj w dziecku mocnych stron. Jeśli świetnie rysuje mapy – niech to będzie nagroda, 
zrób wystawkę! Jeśli świetnie mówi o kosmosie, dinozaurach (i wie o nich o wiele więcej niż 
ty) - wykorzystaj to! Jeśli jest fanem Lewandowskiego i ma wszystko „z Lewandowskim”: 
plecak, koszulkę, piórnik, zeszyt, linijkę… i nie lubi języka polskiego – wymyśl dyktando 
o Lewandowskim i wypracowanie. Miałam takiego ucznia i – pomimo braku miłości do 
„polskiego” – pisał! To oczywiście przykład z mojego doświadczenia, ale każdy nauczycie 
może znaleźć i wykorzystać zainteresowania i mocne strony swojego ucznia. Pozwoli to 
podnieść poczucie wartości dziecka i nawiązać z uczniem dobre relacje.

WSKAZÓWKA 5 – Miej „to coś”!
Nauczycielu, bądź uważny, obserwuj swojego ucznia. Bądź naturalny, szanuj go, ale –

wyznaczaj jasne granice. Mów co wolno, a czego nie. Bądź konsekwentny. I… ciesz się pracą 
z osobami ze spektrum autyzmu! Pamiętaj, to wspaniałe osoby, chcą się cieszyć życiem i… 
chcą przebywać z ludźmi, których lubią! Bądź jednym z nich, znajdź w sobie „to coś”, co 
sprawi, że uczniowie ze spektrum autyzmu poczują do ciebie sympatię – to wielka satysfakcja!

Bibliografia:
Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka.; red.: Katarzyna Patyk, 
Maria Panasiuk; Sopot 2017; wyd. „Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”

Samoświadomość osób z Zespołem Aspergera. Klucz do zdrowego rozwoju. Joanna Ławicka w: [terapia specjalna 
dzieci i dorosłych kwiecień/maj2/2019 (6)];

Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących. Podstawowe informacje dla rodziców 
i pedagogów; Paul G. Taulor; Warszawa 2011; wyd. „Fraszka Edukacyjna”

Autyzm na co dzień. Ponad 150sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu.; Alyson 
Beytien; Kraków 2018; wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Spektrum autyzmu i strategie deeskalacji. Praktyczny przewodnik po pozytywnych interwencjach behawioralnych 
dzieci i młodzieży.; Steve Brown; Gdańsk 2017, wyd. „Harmonia”

Szukaj w dziecku mocnych stron. Jeśli świetnie rysuje mapy – niech to będzie nagroda, 
zrób wystawkę! Jeśli świetnie mówi o kosmosie, dinozaurach (i wie o nich o wiele więcej niż 

zystaj to! Jeśli jest fanem Lewandowskiego i ma wszystko „z Lewandowskim”: 
– wymyśl dyktando 

pomimo braku miłości do 

zrób wystawkę! Jeśli świetnie mówi o kosmosie, dinozaurach (i wie o nich o wiele więcej niż 
zystaj to! Jeśli jest fanem Lewandowskiego i ma wszystko „z Lewandowskim”: 

plecak, koszulkę, piórnik, zeszyt, linijkę… i nie lubi języka polskiego 
Lewandowskim i wypracowanie. Miałam takiego ucznia i – pomimo braku miłości do 

pisał! To oczywiście przykład z mojego doświadczenia, ale każdy nauczycie 
może znaleźć i wykorzystać zainteresowania i mocne strony swojego ucznia. Pozwoli to 
podnieść poczucie wartości dziecka i nawiązać z uczniem dobre relacje.

Lewandowskim i wypracowanie. Miałam takiego ucznia i 
pisał! To oczywiście przykład z mojego doświadczenia, ale każdy nauczycie 

może znaleźć i wykorzystać zainteresowania i mocne strony swojego ucznia. Pozwoli to 
podnieść poczucie wartości dziecka i nawiązać z uczniem dobre relacje.

Nauczycielu, bądź uważny, obserwuj swojego ucznia. Bądź naturalny, szanuj go, ale 
wyznaczaj jasne granice. Mów co wolno, a czego nie. Bądź konsekwentny. I… ciesz się pracą 

o coś”!
Nauczycielu, bądź uważny, obserwuj swojego ucznia. Bądź naturalny, szanuj go, ale 

wyznaczaj jasne granice. Mów co wolno, a czego nie. Bądź konsekwentny. I… ciesz się pracą 
z osobami ze spektrum autyzmu! Pamiętaj, to wspaniałe osoby, chcą się cieszyć życiem i… 
chcą przebywać z ludźmi, których lubią! Bądź jednym z nich, znajdź w sobie „to coś”, co 
sprawi, że uczniowie ze spektrum autyzmu poczują do ciebie sympatię 
chcą przebywać z ludźmi, których lubią! Bądź jednym z nich, znajdź w sobie „to coś”, co 
sprawi, że uczniowie ze spektrum autyzmu poczują do ciebie sympatię 

Bibliografia:
Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka.; 
Maria Panasiuk; Sopot 2017; wyd. „Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”

Samoświadomość osób z Zespołem Aspergera. Klucz do zdrowego rozwoju. 
dzieci i dorosłych kwiecień/maj2/2019 (6)];

Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących. Podstawowe informacje dla rodziców 
Paul G. Taulor; Warszawa 2011; wyd. „Fraszka Edukacyjna”

Autyzm na co dzień. Ponad 150sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu.; 
Beytien; Kraków 2018; wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Spektrum autyzmu i strategie deeskalacji. Praktyczny przewodnik po pozytywnych in
Steve Brown; Gdańsk 2017, wyd. „Harmonia”

Szukaj w dziecku mocnych stron. Jeśli świetnie rysuje mapy 
zrób wystawkę! Jeśli świetnie mówi o kosmosie, dinozaurach (i wie o nich o wiele więcej niż 

zystaj to! Jeśli jest fanem Lewandowskiego i ma wszystko „z Lewandowskim”: zystaj to! Jeśli jest fanem Lewandowskiego i ma wszystko „z Lewandowskim”: 
wymyśl dyktando 

pomimo braku miłości do 
pisał! To oczywiście przykład z mojego doświadczenia, ale każdy nauczycie 

może znaleźć i wykorzystać zainteresowania i mocne strony swojego ucznia. Pozwoli to 

Nauczycielu, bądź uważny, obserwuj swojego ucznia. Bądź naturalny, szanuj go, ale 
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Spektrum autyzmu i strategie deeskalacji. Praktyczny przewodnik po pozytywnych in
Steve Brown; Gdańsk 2017, wyd. „Harmonia”



50 
 

DR INŻ. SEBASTIAN KOCZY  
Nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach.

Nowe technologie informacyjne w budowaniu 
motywacji edukacyjnej ucznia autystycznego

Wstęp

W każdym rozwiniętym społeczeństwie pojawia się postulat zachowania szacunku dla 
każdego człowieka, zatem rodzi się także idea sprawiedliwego traktowania osób 
niepełnosprawnych w tym autystycznych i z Zespołem Aspergera. Wspaniałym przykładem 
humanitaryzmu jest tworzenie przedszkoli i szkół integracyjnych, w których to dzieci 
z różnymi dysfunkcjami bawią i uczą się ze swoimi rówieśnikami na takich samych prawach6.
Zwolennicy integracji podkreślają, że daje ona możliwość rozwoju dziecka w naturalnym 
środowisku, bez izolacji od rodziny, przygotowuje do życia w społeczeństwie, 
a pełnosprawnym rówieśnikom pozwala na kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji osób 
niepełnosprawnych. Z tego powodu coraz więcej dzieci reprezentujących inny od przyjętego 
model rozwoju psychofizycznego uczy się w szkołach ogólnodostępnych.

Działania, zmierzające do zapewnienia każdemu dziecku dostępu do edukacji, zbliżyły 
Polskę do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Standardy opublikowane 
w 1994 w Deklaracji z Salamanki wyrównują szanse niepełnosprawnych. Według unijnych 
wytycznych dzieci i młodzież dotknięte niepełnoprawnością powinny mieć zapewnioną pomoc 
w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się i nabywaniu kompetencji niezbędnych w dorosłym 
życiu. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczyło sobie ważną rolę w procesie kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 1998 r. kształcenie specjalne uczniów 
z niepełnosprawnością stało się integralną częścią systemu kształcenia. Ma ono na celu zmianę 
podejścia do ucznia, zwrócenie uwagi na jego indywidualne potrzeby oraz stworzenie jak 
najlepszych warunków do normalnego funkcjonowania w środowisku. Na szczególną uwagę 
zasługują w tym aspekcie dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera – szczególnymi 
przypadkami niepełnosprawności, której często nie widać na pierwszy „rzut oka”, a która jeśli 
zostanie pominięta w procesie edukacyjnym, może doprowadzić do wielu problemów 
i znacznego pogłębienia symptomów niepełnosprawności.

Stąd kwestia zapewnienia równych szans edukacyjnych stanowi podstawowy problem 
z jakim borykają się nauczyciele pracujący w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych oraz 

                                                             
6 S. Koczy, Wykorzystanie nowoczesnej techniki w kompensacji niepełnosprawności, [W:] J. Ptak (red.), Osoby 
niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo 
WSP TWP, Warszawa 2011, s. 152-153. 
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wykładowcy posiadający w swoich grupach osoby z jakąkolwiek dysfunkcją 7 . Właściwe 
zaspokajanie szeroko pojętych potrzeb ucznia autystycznego, uczęszczającego do klasy 
integracyjnej, wymaga specjalistycznego wsparcia. W tym kontekście nowe technologie 
informacyjne ze względu na swoje funkcje i potencjał stwarzają wyjątkową szansę na 
kształcenie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

Edukacja specjalna

Rangę problemu wyznacza jego zasięg – liczba niepełnosprawnych w Polsce sięga 
4,5 mln osób, co stanowi ponad 14% ogółu ludności8. Ich funkcjonowanie w życiu zależy 
w dużej mierze od nich samych, lecz niewątpliwie zależy także od społeczności lokalnej, 
w której przyszło im żyć. Samorządy terytorialne zostały zobowiązane do działań 
zmierzających do wyrównania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, działania 
szkół różnego typu. Problemy i dylematy stojące przed wszystkimi, których obchodzi edukacja 
osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych uznane zostały za ważne i użyteczne. 

W Polsce około trzydziestu tysięcy dzieci ma zaburzenie autystyczne 9 . Statystyki 
wskazują, że autyzm diagnozowany jest coraz częściej. Z autyzmu nie można się wyleczyć, ale 
wczesna diagnoza i odpowiednia terapia mogą znacznie poprawić życie. W takiej sytuacji 
niezbędne jest wprowadzenie nowych metod terapii – terapeuci w pracy z dziećmi z autyzmem 
coraz częściej wykorzystują nowe technologie. Tym bardziej, że w dobie szybkiego rozwoju 
techniki nie jesteśmy w stanie uniknąć kontaktu z nowoczesnymi urządzeniami. Urządzenia 
takie jak komputer, tablet, czy też ogólnie mówiąc multimedia są już wszędzie. Umiejętność 
prawidłowego ich wykorzystania jest w życiu bardzo przydatna, często wręcz konieczna. 

Edukacja osób z autyzmem czy też Zespołem Aspergera oznacza konieczność możliwie 
pełnego poznania potrzeb i aspiracji edukacyjnych tychże dzieci, stymulowanie ich rozwoju, 
a nade wszystko zaspokojenie potrzeb. Brak zaspokojenia potrzeb i oczekiwań edukacyjnych 
i innych wywołuje u uczniów autystycznych zachowania obronne: bierność, apatię, agresję, 
frustrację. Edukacja powinna być podporządkowana idei możliwie wszechstronnego rozwoju 
jednostki, jej właściwości fizycznych, psychicznych i społecznych 10 . Wyraża się to 
w indywidualnym i podmiotowym podejściu do określenia celów edukacji w odniesieniu do 
konkretnej osoby, do konkretnego człowieka.

Jednak samo tworzenie placówek integracyjnych nie implikuje pozytywnych efektów. 
Organizacja kształcenia specjalnego jest warunkowana specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się dzieci niepełnosprawnych 11 . Aby praca w takim środowisku była skuteczna, wymaga 
                                                             
7 M. Paplińska (red.), Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe 
możliwości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa  2008, s. 5.
8 J. Wyczesany, Problemy osób niepełnosprawnych w perspektywie integracji europejskiej, „Konspekt” nr 9, 
Akademia Pedagogiczna, Kraków, 2001/2002.
9 Zob.: konferencja zorganizowana przez białostocki oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, fragmenty 
retransmitowano w TVP3 Białystok, program "OBIEKTYW", 25.08.2019 oraz www.mamadu.pl – dział 
"Zdrowie", red. D. Bartosik, Autyzm to nie koniec świata, 12.12.2014.
10 K. Zabłocki, Integracja szansą wychowania nowego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe „Novum’, Płock, 
2002.
11 H. Borzyszkowska, Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1983, s. 12-13. 
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prostych i ciekawych pomocy dydaktycznych. Możemy je utworzyć np. przy pomocy 
komputera lub robota. Wzrasta wówczas jakość kształcenia. Przekazywana wiedza jest trwalsza 
i bardziej atrakcyjna 12 . Wzrasta wówczas jakość kształcenia. Przekazywana wiedza jest 
trwalsza i bardziej atrakcyjna, a bezpośrednie wykorzystanie nowych technologii 
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a w tym różnego rodzaju inteligentnych maszyn, w procesie dydaktycznym ma na celu 
przygotowanie uczniów autystycznych i z Zespołem Aspergera do życia w społeczeństwie, 
ułatwienie im komunikacji i stosunków interpersonalnych. Maszyny te należy postrzegać jako 
ważne nośniki informacji, które wykorzystuje się w procesie komunikacji między ludźmi, 
obiektami i systemami. Należą one do istotnych elementów w postrzeganiu samej komunikacji 
w różnych jej aspektach: interpersonalnym, społecznym, kulturowym, informacyjnym, 
międzysystemowym itp 15 . Takie urządzenia jak komputer, automat, robot mogą stanowić 
szczególnie wartościowe narzędzia edukacyjne pomocne w budowaniu motywacji do 
działania16.

Nowe technologie informacyjne należy więc traktować jako środki nabywania 
kompetencji informacyjnych, które spełniają wielorakie funkcje: są źródłem informacji, 
środkiem poznawczym, środkiem symulacji i modelowania, narzędziem ćwiczenia 
umiejętności, partnerem dialogu itp.17. Dzięki tym cechom, nowe technologie są w stanie 
pomóc nauczycielowi w stworzeniu dzieciom specjalnej troski warunków i szans, jakie mają 
dzieci w pełni sprawne. Proces kształcenia osób z autyzmem musi przygotować je do życia 
i pracy w nowych, szybko zmieniających się warunkach. Powinien wyposażyć je w takie 
wiadomości i umiejętności, które umożliwią wychowankom rozwiązywanie nowych 
problemów jakie przyniesie ze sobą przyszłość. Zadaniem i rolą nowych technologii 
informacyjnych w edukacji specjalnej jest przygotowanie do samokształcenia 
i permanentnego kształcenia zawodowego, do umiejętnego krytycznego, racjonalnego
korzystania z różnych źródeł informacji i wiedzy, ze środków masowego przekazu, 
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przysposobienia do rozwoju w nowych warunkach życia i pracy oraz szerokiej działalności 
zawodowej społecznej i kulturalnej18. 

Wprowadzenie do sfery edukacji osób z autyzmem nowych technologii 
informacyjnych jednoznacznie podnosi jakość kształcenia. Wiąże się to z licznymi 
korzyściami, wśród których do podstawowych należy możliwość indywidualizowania 
przebiegu uczenia się zachodzącego w toku nauczania, a więc dostosowanie jego tempa 
i zakresu do możliwości ucznia. Kolejne to uzyskanie natychmiastowych informacji 
zwrotnych w toku uczenia się, co ma duże znaczenie dla utrzymywania motywacji do nauki 
i wreszcie wykrywanie na podstawie diagnozy słabych stron uczącego się19.  

Rozwój dziecka autystycznego, a w szczególności z Zespołem Aspergera ulega 
zmianom w szybkim tempie. Doskonali się jego sprawność psychomotoryczna, rozwija się 
pamięć, mowa i myślenie. Poszerzają się również jego zainteresowania. Wzrasta wówczas 
także jego zapał do nauki i zdobywania wiedzy. Dlatego należy dać dziecku możliwość 
wykorzystania swojego potencjału podczas organizowanych dla niego zajęć. Wysoko 
funkcjonujący uczniowie muszą zostać właściwie przygotowani do korzystania z osiągnięć 
najnowszych technologii robotyki i informatyki, zwanych nowymi mediami. 

Doskonałym środkiem dydaktycznym wspomagającym rozwój intelektualny ucznia 
może być nowoczesne urządzenie multimedialne: komputer, a w przyszłości robot wraz 
z „(…) odpowiednio opracowanymi zestawami ćwiczeń i programów edukacyjnych”20. Rolę 
robota jako narzędzia należy dostrzegać w zakresie: poznania, działań zawodowych, 
twórczych, rozrywkowych i komunikacyjnych, a także prac wykraczających poza użyteczność 
szkolnego środka przekazu dydaktycznego. Funkcje, jakie może pełnić maszyna w „(…) 
formalnych i nieformalnych procesach kształcenia, niezależnie od treści i poziomu 
zaawansowania owych procesów”21, czynią z niej przydatne narzędzie edukacji ustawicznej.

Od początku kształcenia należy pokazać uczniom, że kontakt ze skomplikowanymi 
urządzeniami wymaga stosunkowo prostych czynności. Zadaniem nauczyciela jest 
wykorzystanie nabytych przez ucznia wiadomości do kształtowania prawidłowych relacji 
człowiek – maszyna. Takie podejście może przynieść bogactwo korzyści odnoszących się do 
edukacji osób autystycznych. Zwraca się jednak uwagę, iż upowszechnienie technicznych 
środków przetwarzania informacji powoduje przejmowanie pewnych funkcji poznawczych 
oraz kontrolnych przez maszyny. Aktywność człowieka, może zostać uzależniona od maszyn 
i sieci informatycznych. Wiąże się to ze zmniejszeniem autonomii i niezależności poznawczej, 
wykształceniem się swoistej bierności poznawczej, a w konsekwencji obniżeniem 
kreatywności człowieka22.

                                                             
18 S. Korczyński, Nauczyciel w procesie przemian, [W:] S. Korczyński (red.), Nauczyciel epoki przemian,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 27.
19 M. Tanaś (red.), Pedagogika@środki informatyczne i media, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa – 
Kraków 2005, s. 17-30.
20 B. Majkut-Czarnota, Edukacyjne programy komputerowe do nauczania matematyki, „Bytomskie Zeszyty 
Pedagogiczne” nr 11/2007, s. 89.
21 J. Półturzycki, Dydaktyka dorosłych, WSiP, Warszawa 1991, s. 326.
22 A. Andrzejewska, J. Bednarek, W. Bożejewicz, A. Chaberska, Uwaga. Dziecko w sieci, Fundacja Pedagogium, 
Warszawa 2008, s. 209. 
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Koncentrując się na pozytywnych aspektach nowej technologii dla tej grupy 
użytkowników można sformułować tezę, że wszystkie urządzenia nowych technologii 
informacyjnych mogą być względnie bezpiecznymi narzędziami ułatwiającymi codzienne 
życie człowieka z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.

Przydatność nowych technologii informacyjnych w pedagogice specjalnej

Zaskakujące odkrycia z dziedziny biomedyki i biotechnologii znajdują 
odzwierciedlenie w życiu każdego człowieka. Jednak w szczególności dotyczą one osób 
autystycznych, do których są adresowane. Kluczową rolę w odczuwaniu emocji, empatii, 
uczeniu się poprzez naśladowanie odgrywają komórki nerwowe zwane neuronami lustrzanymi. 
Zaburzoną pracę tego rodzaju neuronów naukowcy obserwują w ośrodku wzroku, słuchu 
i motoryki dzieci z autyzmem. Dlatego właśnie dzieci te mają trudności np. z uczeniem się 
poprzez naśladowanie i z przewidywaniem rozmaitych sytuacji. Zazwyczaj u zdrowego 
dziecka w korze motorycznej jest 40 tys. neuronów lustrzanych. U dzieci autystycznych jest 
ich tylko 15 tys. Polscy specjaliści pracują nad urządzeniem, które pomoże podnieść liczbę 
neuronów lustrzanych do 25-30 tys. oraz uruchomić proces przewidywania i aktywowania tych 
neuronów, co poprawiłoby samodzielność dziecka.

Takim urządzeniem może być elektroniczna kostka w kształcie sześcianu, której ścianki 
– o długości 12 cm – będą stanowiły ekrany dotykowe. Ruch tej kostki jest zintegrowany 
z wirtualną kostką elektroniczną, wyświetlaną na ekranie tabletu, komputera czy smartfona. 
Umożliwia to zestaw odpowiednich czujników, oprogramowanie i kamera, rejestrująca ruch 
kostki. Każdy ruch jest monitorowany przez program, który sprawdza jego dokładność 
i poprawność. Im więcej ruchów kostki dziecko odwzorowuje, tym gra staje się coraz 
trudniejsza. 

Ale nie tylko takie urządzenia są pomocne w pracy z dziećmi autystycznymi. 
W internecie można znaleźć szereg stron internetowych i aplikacji zajmujących się tą tematyką. 
Dla przykładu można tu podać zestaw aplikacji edukacyjnych pod wspólnym tytułem 
„Przyjazne Aplikacje”. Jest to zestaw narzędzi, których celem jest wspieranie terapii 
behawioralnej dzieci z autyzmem. Aplikacje są dedykowane na urządzenia mobilne 
z systemem Android. Aplikacje powstają w ramach wspólnego projektu „non-profit”
Politechniki Gdańskiej i Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. 
W projekcie uczestniczą studenci z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
PG oraz specjaliści z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Praca z nowymi technologiami jest dla dzieci ze spektrum autyzmu niezmiernie 
fascynująca, a programy edukacyjne mogą rozwinąć wiele zdolności jak również pomóc 
w przezwyciężeniu rożnych trudności. Odpowiednio dobrane programy typu: „Terapia 
i edukacja” cz. I i II, „Klik uczy czytać”, (np.: postać chłopca, który jest przewodnikiem, często 
chwali dzieci za dobrze wykonane zadanie – należy pamiętać, że nie wzmacniamy sytuacji 
nieprawidłowych, ponieważ w ten sposób utrwalamy złe postępowanie). „Alik – wesoła 
matematyka”, „Smerfy – kolory i kształty” itp. uczą, bawią i utrwalają zdobytą wiedzę. 
Rozwijają umiejętności czytania, liczenia, znajomość kolorów, figur geometrycznych. 
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To od nas dorosłych zależy, jakich przyzwyczajeń nabiorą dzieci, gdyż to my 
dostarczamy im programy do zabaw i pracy z komputerem. Warto więc poznać program 
oferowany dziecku, który powinien być dla niego nie tylko atrakcyjny, ale także kształcący, 
dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Dzieci lubią pracować z kolorami, figurami, 
symbolami, chętnie układają, dopasowują, przeliczają, szukają różnic i podobieństw, 
rozwiązują zagadki czy rebusy. Uwielbiają kolorować i rysować. Dzięki takim programom 
ćwiczą pamięć spostrzegawczość wzrokowo-słuchową, uczą się logicznego myślenia. 

Mimo, iż kontakt z komputerem niesie ze sobą wiele zagrożeń, doświadczenia 
pozwalają twierdzić, że wprowadzenie dzieci z autyzmem w świat komputerów ma dużo więcej 
zalet, a prawidłowe z niego korzystanie i umiejętny dobór programów pomoże dzieciom 
i będzie na pewno procentować, przygotuje je do wymagań współczesności. 

Stąd także wprowadzenie robotów do edukacji specjalnej ma dodatkowy wymiar, 
pobudzający myślenie przestrzenne i konstruktywne. Badania przeprowadzone przez zespół 
T. Mitchel’a dowodzą, że zarówno narzędzie jak i jego obraz pobudzają te same przestrzenie 
w mózgu23. Zatem wykorzystując komputery, roboty, inne multimedia otwieramy szerokie 
spektrum możliwości edukacyjnych niedostępnych przy pracy jedynie z tradycyjnymi środkami 
dydaktycznymi.  

Podsumowanie 

Żyjemy w czasach technologicznej rewolucji informacyjnej. Technologie informacyjne 
budują w uczniach z autyzmem motywacje do działania. Niwelują wiele dotychczasowych 
barier i przeszkód. Oznaczają, niezależność w zdobywaniu informacji oraz możliwość pełnego 
uczestnictwa w procesie dydaktycznym także poza szkolnictwem specjalnym. 

Edukacja to bardzo ważny element życia dzieci – szczególnie tych dzieci, które mają 
jakiekolwiek problemy rozwojowe. Od edukacji zależy jakość ich życia w przyszłości. 
Organizacja kształcenia specjalnego jest warunkowana specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się dzieci autystycznych24. Wymaga ona zaangażowania nieprzeciętnych środków i stworzenia 
optymalnych warunków dopasowanych do możliwości i potrzeb dziecka ze specyficznymi 
trudnościami, często odległych od tych, które spotykane są w szkołach powszechnych. 
Stosowanie technik multimedialnych jako narzędzi dydaktycznych może przygotować takich 
uczniów do życia, ułatwić im komunikację, a szkołę uczyni miejscem nowoczesnej edukacji25.

                                                             
23 J. Mullins, Whatever happened to machines that think?, „New Scientist” 23.04.2005, Issue 2496, s. 32-33.
24 H. Borzyszkowska, Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania upośledzonych umysłowo w stopniu 
lekkim,…, op. cit., s. 12-13.
25 J. Bednarek, Multimedia w kształceniu,…, op. cit., s. 193. 
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DOROTA KOZŁOWSKA, TERESA SKRZYPCZAK 
Nauczycielki pracujące z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

Bawmy się razem! 
Zajęcia z przedszkolakami „Mój kolega z autyzmem”.

W ramach kampanii Autyzm. Codzienność… odbyły się zajęcia dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Celem przeprowadzanych zajęć było przybliżenie tej grupie wiekowej 
– w miarę możliwości poznawczych – sylwetki dziecka w spektrum autyzmu, jego zachowania, 
stereotypii, fiksacji, trudności w interakcjach społecznych (brak kontaktu wzrokowego, 
preferowanie zabawy samotnej nieumiejętność nawiązania kontaktu z rówieśnikami, brak 
umiejętności inicjowania i kontynuowania rozmowy).

W trakcie zajęć uczestnicy mieli poprzez proponowane zabawy wykształcić postawę 
zrozumienia, akceptacji i zachęty do kontaktu z dziećmi w spektrum. Szczególnie zaś mieli 
zachęcić się do wspólnej zabawy. 

Forma zabawy to najlepsza aktywność zmierzająca do integracji, wspólnych działań 
w grupie przedszkolnej. Uczy współdziałania, tworzenia więzi, przestrzegania reguł i zasad. 
Jednocześnie pozwala działać. Prowadzi do wzajemnego  poznania, polubienia się 
i zaakceptowania siebie.

Dla dziecka w spektrum autyzmu niezmiernie ważne jest „bycie” w grupie 
z rówieśnikami. Ma ono wówczas okazję do obserwacji akceptowanych społecznie zachowań, 
prawidłowych relacji. Duże znaczenie ma fakt, że mimo świadomości swojej odmienności jest 
akceptowane przez rówieśników. Wszelkie nietypowe zachowania,  stereotypie, fiksacje to 
czasem forma zachowań obronnych. 

Zajęcia przeprowadzone w czterech katowickich przedszkolach, w dwudziestu różnych 
grupach (wśród dzieci od trzech do sześciu lat) pokazały, że dzieci neurotypowe, którym 
w trakcie wspólnej rozmowy, zabawy wytłumaczy się, że „inny nie znaczy gorszy”, nie mają 
oporów przed podejmowaniem wspólnej aktywności. Każdy z nas jest indywidualną osobą, 
niektóre dzieci mają autyzm, inne noszą okulary, mają różne niepełnosprawności – ale każdy 
chce być zrozumiany i akceptowany, czyli w przedszkolu chce bawić się z innymi, 
współdziałać w grupie. Czasem jednak nie wie, jak to zrobić. 

Doświadczeni pedagodzy wiedzą, że najłatwiej dotrzeć do dzieci poprzez wspólną 
zabawę. Dlatego nauczycielki prowadzące zajęcia przygotowały cykl „zabaw dla każdego”. 
Zaproponowane zabawy dostosowane były zarówno do wieku dzieci jak i do różnych rodzajów 
niepełnosprawności, m.in. do spektrum autyzmu. 
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czasem forma zachowań obronnych. 

Zajęcia przeprowadzone w c
grupach (wśród dzieci od trzech do sześciu lat) pokazały, że dzieci neurotypowe, którym 

trakcie wspólnej rozmowy, zabawy wytłumaczy się, że „inny nie znaczy gorszy”, nie mają 
oporów przed podejmowan
niektóre dzieci mają autyzm, inne noszą okulary, mają różne niepełnosprawności 
chce być zrozumiany i akceptowany, czyli w przedszkolu chce bawić się z innymi, 
współdziałać w grupie. Czasem jednak nie wie, jak to zrobić. 

Doświadczeni pedagodzy wiedzą, że najłatwiej dotrzeć do dzieci poprzez wspólną 
zabawę. Dlatego nauczycielki prowadzące zajęcia przygotowały cykl „zabaw dla każdego”. 
Zaproponowane zabawy dostosowane były zarówno do wieku dzieci jak i do różnych rodzajów 

Zajęcia z przedszkolakami „Mój kolega z autyzmem”.

odbyły się zajęcia dla dzieci
przedszkolnym. Celem przeprowadzanych zajęć było przybliżenie tej grupie wiekowej 

sylwetki dziecka w spektrum autyzmu, jego zachowania, 
stereotypii, fiksacji, trudności w interakcjach społecznych (brak kontaktu w
preferowanie zabawy samotnej nieumiejętność nawiązania kontaktu z rówieśnikami, brak 
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Czas trwania zabaw: od 30 do 40 minut. Zajęcia rozpoczynały się wspólnym 
powitaniem. Wybrana przez dzieci ulubiona maskotka upoważniała wskazane dziecko do 
zabrania głosu. Panie prowadzące wyjaśniały zasadę dokładnie, powtórzyły ją w taki sposób, 
żeby wszystkie dzieci zrozumiały i prosiły wskazane dziecko o wypowiedzenie jej własnymi 
słowami. Jest to konieczne, aby upewnić się, czy dziecko w spektrum autyzmu zrozumiało, co 
powinno zrobić. Dzieci miały obowiązek stosować regułę: tylko ten mówi, kto trzyma w ręku 
maskotkę. Każde dziecko przedstawiało się z imienia, następnie opowiadało o tym, co lubi 
robić najbardziej. Zabawę rozpoczynała osoba prowadząca przedstawiając się i dodając 
informację, na temat swojej ulubionej czynności:

Jestem pani Dorota. Najbardziej lubię spacerować z moją wnuczką i jeść lody czekoladowe.

Następnie podawała maskotkę kolejnemu dziecku (nie było to dziecko w spektrum) i kolejne 
dziecko stosowało się do przedstawionej reguły. Grupy jednorodne, składające się z dzieci 
znających się dobrze i będących równolatkami nie miały problemu z przedstawianiem się. 
Grupy mieszane pod względem wieku i stopnia znajomości (informacje uzyskane od 
nauczycieli przedszkola) napotykały na trudności.

W dalszej części zajęć przedstawiono postacie z komiksu pt. Mój kolega z autyzmem: głównego 
bohatera Bartka, Sówkę-Mądrusię i Pytusia. Za pomocą kukiełek przedstawiono w sposób 
przystępny scenki z komiksu ukazujące zachowanie Bartusia.  

Scenka pierwsza – SŁUCHAWKI

Prowadzące nawiązały do sytuacji, w której Bartuś musi mieć w pewnych sytuacjach 
na uszach założone słuchawki, czyli wtedy, gdy dźwięki z otoczenia są dla niego zagrożeniem, 
a w słuchawkach słychać tylko ciszę, która jest bezpieczna. Jedna z prowadzących zakładała 
słuchawki na uszy, a kukiełka Pytuś zadawała pytanie kukiełce Sówce-Mądrusi (trzymała 
kukiełki druga prowadząca) Dlaczego on ma na uszach słuchawki? Sówka odpowiadała
wyczerpująco na zadane pytanie. Dzieci zareagowały na tę scenkę bardzo żywiołowo, mówiąc, 
iż widziały swoich kolegów słuchawkach. W jednej z grup takie słuchawki były w sali 
przedszkolnej i dzieci zaproponowały, aby każdy mógł je założyć i posłuchać ciszy. 

Scenka druga – KRĘCENIE SIĘ 

Jedna z prowadzących jako Bartuś kręciła się w kółko. Pytuś zadawał Sówce pytanie 
Dlaczego Bartek obraca się jak wiatrak? Sówka odpowiadała, że uspokaja się w ten sposób, 
wycisza, rozluźnia, relaksuje. Dzieciom zadawano pytania, w jaki sposób one się uspokajają, 
wyciszają, relaksują. Padały różne odpowiedzi: Lubię słuchać muzyki. Przytulam się do mamy. 
Głaszczę swojego psa. Przytulam się do misa. Jedno z dzieci powiedziało, że gdy jest 
zdenerwowane robi tak i pokazało, że ssie palec… Wszyscy wspólnie doszli do wniosku, że 
każdy ma swój sposób na zredukowanie napięcia, ważne jest, żeby nie krzywdzić wtedy innych 
ani siebie. Czyli: uspokajamy się i relaksujemy w różny sposób!

słowami. Jest to konieczne, aby upewnić się, czy dziecko w spektrum autyzmu zrozumiało, co 
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do przedstawionej reguły. Grupy jednorodne, składające się z dzieci 

znających się dobrze i będących równolatkami nie miały problemu z przedstawianiem się. 
Grupy mieszane pod względem wieku i stopnia znajomości (informacje uzyskane od 
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– SŁUCHAWKI

Prowadzące nawiązały do sytuacji, w której Bartuś musi mieć w pewnych sytuacjach 
na uszach założone słuchawki, czyli wtedy, gdy dźwięki z otoczenia są dla niego zagrożeniem, 

słuchawkach słychać tylko ciszę, która jest bezpieczna. Jedna z prowadzących z
słuchawki na uszy, a kukiełka Pytuś zadawała pytanie kukiełce Sówce
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słuchawki na uszy, a kukiełka Pytuś zadawała pytanie kukiełce Sówce

Dlaczego on ma na uszach słuchawki? 
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Scenka trzecia – ZAKUPY, RUCHOME SCHODY, METKA

Jedna z prowadzących zadała dzieciom pytanie, czy dzieci lubią chodzić na zakupy. 
Chłopcy odpowiadali, że lubią chodzić, ale po… nowe gry lub sprzęt sportowy. Dziewczynki 
radośnie przytakiwały, lubiły kupować nowe ubrania i buty. Komiksowy Bartuś nie lubił 
zakupów, na dodatek przerażały go ruchome schody w wielkich marketach, galeriach. 
Prowadzące wyjaśniły, że Bartek także nie lubi ostrego światła, głośnej muzyki i metek na 
nowych ubraniach. Niektóre z dzieci powiedziały, że również boją się ruchomych schodów. 
Zostały poinformowane, że ruchome schody można zatrzymać np. w Galerii Katowickiej, 
trzeba poprosić o pomoc ochroniarza. Przyznały również, że metki w ubraniach im 
przeszkadzają, „gryzą” je, drapią i mama ma na to sposób – wycięcie metki nożyczkami. 
Doskonale rozumiały Bartka! Znowu okazało się, że jesteśmy wszyscy do siebie podobni, choć 
czasem nasze reakcje różnią się. 

Scenka czwarta – ZABAWKI W SZEREGU WEDŁUG WIELKOŚCI

Prowadząca zapytała dzieci, czy mają porządek w pokoju. Odpowiedzi były różne… 
Większość dzieci odpowiadała, że sprzątanie jest nudne i nie lubią tej czynności i… mama musi 
długo prosić o porządek w pokoju. Nauczycielka opowiedziała o przymusie porządkowania 
i segregowania rzeczy przez Bartka. Czasem Bartek układa zabawki według wielkości, koloru 
lub kształtu. Dzieci przyznały, ze chętnie zaprosiłyby Bartka do swojego pokoju, mama na 
pewno byłaby zadowolona, gdyby miały taką umiejętność jak Bartek. Stwierdziły, ze tego 
można się od Bartka nauczyć!

Scenka piąta – PIŁKA

Prowadząca rzucała piłkę do dzieci siedzących w kręgu. Dzieci bez problemu ją 
chwytały. Asystentka pokazała, że Bartek czasem nie potrafi złapać piłki. To, co dla jednych 
jest łatwe, dla innych może być bardzo trudne. Nie trzeba się wtedy śmiać, ale pokazać, jak to 
zrobić lub zrozumieć, że nie wszyscy wszystko potrafią, np. dzieci mówiły, że potrafią lub nie 
jeździć na nartach, na rolkach na rowerze itp. 

Drugi etap zajęć to wspólne zabawy. Wielkim atutem zabaw było to, że można się w nie 
bawić razem z kolegą w spektrum autyzmu. 

Zabawa pierwsza – PAJĄK I MUCHA

Celem zabawy było wykorzystanie zachowania przedstawiającego machanie rękoma, 
które czasem jest prezentowane przez dzieci w spektrum autyzmu jako prezentacja radości lub 
odcięcia się od bodźców. Znane jest pod nazwą fiksacja. Nie jest jednak dziwne, każdy może 
tak zrobić, ale jednemu to sprawia przyjemność, innemu nie. 

Przebieg zabawy: prowadząca jest pająkiem, uczestnicy zabawy to muchy, które 
biegają, bzyczą, trzepoczą rękami-skrzydłami. Na hasło prowadzącej Uwaga pająk! dzieci 
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zamierają w bezruchu. Kto się poruszy zostaje złapany przez pająka i pomaga w łapaniu much. 
Wszyscy uczestnicy zajęć świetnie się bawili, bez względu na wiek.

Zabawa druga – MRUCZEK 

Celem zabawy jest ćwiczenie percepcji słuchowej oraz sprawdzenie, jak dobrze zna się 
grupa. Zabawa pokazuje także, że potrafimy naśladować różne odgłosy. 

Przebieg zabawy: Wybrane dziecko stoi tyłem do grupy. Na polecenie prowadzącej 
wskazane dziecko siedzące wraz z całą grupą na dywanie wydaje odgłos szczeknięcia lub 
miauczenia. Odwrócone dziecko odgaduje kto to? W grupach jednorodnych zabawa 
przebiegała bez problemów, natomiast w grupach mieszanych wymagała aby zarówno dziecko 
odgadujące jak i wydające dźwięki było z tej samej grupy przedszkolnej.

Zabawa trzecia – ZACZAROWANA CHUSTA.

Celem zabawy jest pokazanie dzieciom, że każdy ma czasem ochotę się schować, że 
izolacja nie jest niczym dziwnym. Niekiedy wszyscy mamy chęć odpocząć od siebie i znaleźć 
bezpieczną kryjówkę. Jedno z dzieci powiedziało, że lubi stać się czasem niewidzialnym dla 
innych i się schować, ale wierzy, że ktoś go znajdzie. Dzieci stwierdziły, że czasem trzeba 
zostawić kogoś w spokoju, ale sprawdzać, czy wszystko z nim w porządku i zachęcać do 
wspólnej zabawy, kiedy już odpocznie. 

Przebieg zabawy: Uczestnicy zajęć siedzą w kółku na dywanie. Prowadząca wychodzi 
z jednym dzieckiem za drzwi sali przedszkolnej i wyjaśnia zasady zabawy. Asystentka 
tłumaczy zasady zabawy pozostałym dzieciom, prezentując zaczarowaną chustę, pod którą 
można się bezpiecznie schować. Jest się wtedy niewidzialnym dla innych, lecz osoba, która 
znajduje się pod zaczarowaną chustą widzi wszystko i może swobodnie oddychać. Uczestnicy 
zabawy mogli spróbować, jak to jest znaleźć się pod zaczarowaną chustą. Dzieci chętnie 
zgłaszały się do zabawy. Prowadząca wracała do sali przedszkolnej i dziecko będące z nią 
musiało odgadnąć, kto jest schowany pod chustą, kogo brakuje? Jeżeli pierwsza próba była 
nieudana – co zdarzało się niezwykle rzadko, możliwe były dwie podpowiedzi. Pierwsza: 
ukryte dziecko wołało Halo, halo!, druga – wystawiało spod chusty swój pantofel. Więcej 
uczestników zajęć zgłaszało się, aby móc schować się pod zaczarowaną chustą niż do 
odgadywania kto jest schowany… Każdy chce być czasem „schowany”, ale miło być 
znalezionym – do takiego wniosku doszły dzieci. I znów okazało się, że nasze zachowania 
i reakcje na otaczającą nas rzeczywistość są podobne!

Zabawa czwarta – PIŁKA 

Celem jest usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz pokazanie, że dziecko 
w spektrum autyzmu ma dużą wiedzę. 

Przebieg zabawy: prowadząca krótko i konkretnie określa temat, np.: zwierzęta 
domowe, samochody, filmy, bajki. Następnie rzuca piłkę kolejno do uczestników zajęć, którzy 
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udzielają odpowiedzi na zadany temat. W młodszych grupach przedszkolnych dzieci 
odpowiadały na pytania zamknięte: tak lub nie. Przykładowe pytania: Kot szczeka? Piesek 
muczy? Krówka lata? To prosta zabawa, która pozwala lepiej poznać się wzajemnie. Dzieci 
często pomagały sobie życzliwą podpowiedzią.

Zabawa piąta – CHUSTA KLANZY

Celem jest integracja, współdziałanie i pokazanie, że KAŻDY w grupie jest potrzebny.

Przebieg zabawy: to bardzo znana zabawa podczas której można wykorzystywać różne 
warianty. Prowadząca rzucała piłeczkę na chustę, a uczestnicy zabawy trzymający brzegi 
chusty starali się, żeby piłeczka nie spadła na dywan. Wymagało to aktywnego współdziałania 
ze sobą. Na polecenie prowadzącej pod chustę wchodziły dzieci, które mają krótkie włosy, 
spodnie, spódniczki itd. Kiedy padło polecenie, żeby  pod chustę weszły dzieci, które lubią lody 
– chustę trzymała jedynie prowadząca…

Zajęcia plastyczne kończyły spotkania w przedszkolach. Każde z dzieci otrzymywało 
komiks Mój kolega z autyzmem, który mogło pokolorować. Przed pożegnaniem prowadząca 
dokonywała krótkiego podsumowania. Uzmysławiała uczestnikom zajęć, że nie odczuwamy 
lęku, kiedy kogoś lepiej poznamy. Łatwiej jest nam wtedy zrozumieć i zaakceptować jego 
zachowanie. Natomiast jeżeli coś nas niepokoi, zawsze prosimy o wytłumaczenie i pomoc 
osobę dorosłą: mamę, tatę, babcię, panią w przedszkolu. Rodzicom dzieci uczestniczących 
w zajęciach zostały rozdane ulotki informacyjne. Wiedza na temat autyzmu zawarta w ulotkach 
pozwoli wytłumaczyć niezrozumiałe dla otoczenia zachowania z jakimi mogą spotkać się ich 
dzieci w różnych miejscach: w sklepie, w tramwaju, na placu zabaw. 

Bibliografia: 

Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Część II. Oprac. Jolanta Rojewska; 
Oficyna wydawnicza UNUS 2000r.
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Specjalna – niespecjalna. Wyjątkowa.

1 września 2014 roku rozpoczęliśmy działalność nowej szkoły – Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 2 w Bytomiu. W progach szkoły po raz pierwszy stanęli uczniowie klas 
specjalnych. Mieli ze sobą ogromny bagaż – tytę pełną słodyczy, lęki swoich rodziców i swoje 
problemy. Było ich siedmioro. Trafili do dwóch klas – klasy dla dzieci ze spektrum autyzmu 
i klasy dla dzieci z wadami słuchu. To był wyjątkowy dzień. Dla wszystkich. 

Wcześniej mieliśmy gimnazjum masowe z wygaszanym liceum. Nabór uczniów 
– niewielki. Trzeba było znaleźć rozwiązanie, coś wymyślić. Pomogło badanie rynku edukacji 
w gminie i miastach ościennych, analiza potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, rozmowy 
ze specjalistami w dziedzinie kształcenia specjalnego. Edukacja włączająca była prowadzona 
w szkole od lat, nauczyciele mają więc doświadczenie, ale czy to wystarczy? Większość grona 
pedagogicznego kończyła studia z zakresu surdopedagogiki, bo już jest pomysł, już widać cel, 
do którego chcemy dążyć. Tym celem była szkoła specjalna dla dzieci w normie intelektualnej 
ze spektrum autyzmu i z niedosłuchem. 

Minęło pięć lat. To dużo czy mało? Są chwile, gdy wydaje nam się, że tak było zawsze. 
Choć początek był trudny – miny rodziców zwiedzających szkołę w czasie rozmów o powstaniu 
szkoły, nieprzygotowane sale, niedowierzanie i brak zaufania. Lęk nauczycieli przed nowym, 
wyjątkowym przecież wyzwaniem. Wizja ogromu zaangażowania, jaki jest potrzebny, żeby 
w ogóle zacząć. Określenie „specjalna” od razu kojarzy się ze szkołą dla dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną i to w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. Specjalna 
dla dzieci w normie? Czy to możliwe? Od pedagogów i psychologów rodzice słyszeli – to 
jedyna szansa na rozwój na miarę jego potrzeb i możliwości, będą mieli do niego indywidualne 
podejście, będzie miał terapię na miejscu, nikt go nie będzie wytykał palcami, zawsze możecie 
go stamtąd zabrać, ale dajcie mu szansę. Brak określenia szkoła specjalistyczna – taka, w której 
pracują specjaliści z danego zakresu, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele – powoduje, że 
społeczeństwo myśli schematami.  W tym samym momencie rodzice usłyszeli od swoich 
bliskich – czemu krzywdzisz swoje dziecko, odbierasz mu szansę, robisz z niego głupka, nie 
posyłaj go do szkoły specjalnej, on jest mądry, nie może iść do tej szkoły, niszczysz jego 
przyszłość. Mało liczne klasy, warunki dostosowane do potrzeb, realizacja podstawy 
programowej takiej samej jak w szkołach masowych, dodatkowe godziny zajęć 
rewalidacyjnych – czy to krzywdzenie swojego dziecka? A może jednak szkoła masowa lub 
integracyjna – niech będzie zwykłym uczniem w zwykłej szkole? Ale czy będzie tam zwykłym 
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uczniem? Dylemat, który z każdej strony ma plusy i minusy. Pójść w nieznane? Tylko nieliczni 
spróbowali.  

Spełnienie marzeń rodziców o wyjątkowej szkole dla ich dziecka nie jest łatwe. 
Zdobycie zaufania okazało się jeszcze trudniejsze. Rodzice dzieci niepełnosprawnych 
zmuszeni są do ciągłej ochrony swoich dzieci – walczą o lepsze jutro dla siebie i dla swojego 
malucha. Ich doświadczenia powodują, że ich ufność jest mocno ograniczona. Przyglądali się 
więc uważnie jak pracujemy z ich dziećmi, co oferujemy, czy na pewno realizujemy podstawę 
programową dokładnie tak jak w szkołach masowych (porównywanie ćwiczeń z uczniami szkół 
masowych, bez zwrócenia uwagi na tytuł i wydawnictwo). Wielokrotnie, z obawy o poziom 
edukacyjny, zwracali nam uwagę, że w szkole nie powinno się tyle bawić. Troska o dzieci 
połączona z niewiedzą wywoływała nieporozumienia między rodzicami a nauczycielami. Aby 
uniknąć takich sytuacji zorganizowaliśmy szkolenia dla rodziców – pedagogika zabawy, 
założenia edukacji wczesnoszkolnej, różnorodność metod pracy z uczniem. Krótko, treściwie, 
z poczuciem humoru. Pierwsze lody zostały przełamane. Zaprosiliśmy rodziców na noc 
z lekturą – spanie uczniów w szkole się zdarza, ale rodziców? Wyszło rewelacyjnie. Pokazanie 
rodzicom, że los ich dzieci jest dla nas równie ważny, że praca jest naszą pasją, pozwoliło nam 
na złapanie oddechu i nawiązanie pozytywnej relacji. Potem było już dużo łatwiej. 

Zmiana. Kto lubi rewolucje? Przyzwyczajenie, schematy, nawyki. Po kilkunastu, 
kilkudziesięciu latach pracy w szkole człowiek nie spodziewa się rewolucji. Wszystko już było, 
wszystko jest znane. I nagle bum! Trzeba przestawić myślenie, trzeba spojrzeć z innej 
perspektywy. Jak wytłumaczyć i sobie i pracownikom administracyjno-obsługowym, że 
autyzm to zaburzenie. Dziecko krzyczy, bywa agresywne, czasem używa brzydkich słów? Źle 
wychowane? Nie! Ma spektrum autyzmu. Jest fajnym, mądrym chłopcem, ale nie radzi sobie 
ze światem zewnętrznym. Nie potrafi rozpoznawać emocji, nie potrafi ich okazywać w sposób, 
do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, ale potrafi zaskarbić nasze serca, potrafi się przytulić. 
Rewolucja w myśleniu i postępowaniu nie szła „gładko”. Wybiórczość jedzenia w szkolnej 
stołówce, różnorodne nadwrażliwości, fiksacje i stereotypie, krzyki jako rodzaj komunikacji 
– to naprawdę trudne do zrozumienia. Ale da się. Trzeba czasu i cierpliwości, wielokrotnych 
powtórzeń, przypominania i tłumaczenia. I da się. Akceptacja inności – to bardzo trudne, 
a jednak możliwe. 

Uczeń niepełnosprawny w zwykłej szkole musi zmagać się z różnorodnymi 
przeszkodami. Traci tym samym energię, którą mógłby poświęcić na edukację. A my staramy 
się ułatwić mu ten proces. W naszej szkole próbujemy pozbyć się różnych przeszkód. 
i wspomóc zaburzone funkcje, by mógł funkcjonować jak najlepiej. Wygłuszone w salach 
sufity, jak w filharmonii, pochłaniają pogłos i ułatwiają słyszenie uczniom słabosłyszącym. 
Nowoczesna Sala Integracji Sensorycznej i Doświadczania Świata  służy do stymulacji i terapii. 
Gabinety terapeutyczne wyposażone w coraz więcej profesjonalnych pomocy (często 
zdobytych dzięki sponsorom, stoją przed uczniami otworem. Mając do dyspozycji 12 godzin 
zajęć rewalidacyjnych na oddział, możemy indywidualnie i grupowo stymulować rozwój 
młodego człowieka. Usprawnianie funkcjonowania, wyznaczanie granic, stosowanie 
różnorodnych metod – małymi krokami zmierzamy do wyznaczonego celu. A nasz cel? 
Uśmiech i łzy. Ale o tym później. 
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Parasol ochronny, którym otoczony jest przez rodziców młody człowiek 
niejednokrotnie powoduje pogłębienie jego ograniczeń. W stosunku do dzieci 
niepełnosprawnych to już nie parasol – to namiot, ogromna czasza, która oddziela je od 
zagrożeń niesionych przez otoczenie. Wyręczanie, zapobieganie, nienarażanie. Umysł 
dorosłych pracuje na najwyższych obrotach, by uniknąć tak zwanych sytuacji trudnych. 
Problem z wiązaniem butów – są rzepy, dźwięk tramwaju wywołuje krzyk – pojedziemy 
autobusem, nie lubisz dużych skupisk ludzi – to zostańmy w domu, nie lubisz gryźć twardych 
owoców czy warzyw – to ci to zmiksuję. Przykładów można podać wiele. Ale czy o to chodzi? 
Co będzie w przyszłości z młodym człowiekiem, któremu wszystkie przeszkody usuwano spod 
nóg? Oswajanie, trening, naturalne wchodzenie w różnego rodzaju zdarzenia, które 
niekoniecznie kojarzą się z przyjemnością. To wszystko pozwala budować bagaż doświadczeń 
i uczy dużych i małych jak w takich sytuacjach sobie radzić. Nie unikać, a pokonywać, oswajać. 

Szansa na sukces. Tak można by określić nasz sposób działania. Najcenniejsze, co 
można dać drugiemu człowiekowi to doświadczanie. Wszystkiego. Miłych i niemiłych zdarzeń. 
Występ przed publicznością? A co jak zapomni tekstu? Jak zacznie krzyczeć? Jak nie pokona 
lęku? Próbujemy. Dajemy szansę. Każdemu. Nie negujemy. Szukamy klucza do 
indywidualnych potrzeb i możliwości każdego z naszych uczniów. Jeśli nie może być aktorem 
na scenie, niech obsługuje sprzęt. Nie potrafi śpiewać, tańczyć, recytować – może odegrać rolę 
tła. Ważne, by miał poczucie, że jest niezbędnym elementem danego wydarzenia. Każdy ma 
prawo czuć się tak samo ważnym. Staramy się, by tak było zawsze. 

Każdy rodzic chce zobaczyć swoje dziecko jako gwiazdę. W szkołach masowych 
pewnie nigdy nie pojawiliby się na scenie. A u nas – przedstawienie jasełek odbyło się nie tylko 
w szkole, ale także w Kościele św. Anny w Bytomiu. I bardzo podobało się mieszkańcom 
naszego osiedla. Raperzy z klasy I wystąpili w konkursie pieśni patriotycznych organizowanym 
przez Kuratorium Oświaty. Nasi uczniowie z sukcesami występują w konkursach i zawodach 
konkurując z uczniami ze szkół masowych. Wygraliśmy konkurs plastyczny „Widok z mojego 
okna. Miasto, jakie widzę. Miasto, jakie chcę zobaczyć”, zdobyliśmy trzy nagrody na Festiwalu 
Sztuki Wysokiej. Organizujemy wyjścia do teatru, do muzeum, ale i na zakupy. Wszyscy 
powoli poznają nasze dzieci, już wiedzą, jak reagować, jak z nimi rozmawiać – najlepiej 
normalnie. Trochę martwiliśmy się, co z naszymi występami w Odysei Umysłu, skoro nie 
będzie już gimnazjalistów. Kilku szkolnych trenerów, dyskusje i decyzja – startujemy 
z maluchami. Pół roku przygotowań, ćwiczenia problemów spontanicznych i wreszcie występ 
w eliminacjach regionalnych. I sukces, wszystko nie tylko świetnie się udało, ale widzowie 
i ędziowie w ogóle się nie zorientowali, że to uczniowie szkoły specjalnej. Poradzili sobie 
z problemami na scenie, a w 2019 roku pojechali na finały ogólnopolskie, w którym osiągnęli 
świetny wynik. Ale przede wszystkim pojechali – sami, bez rodziców. Wrócili dumni, 
zachwyceni i pełni zapału, już szykują się do kolejnych występów. 

Ich samodzielne wyjazdy na wycieczki, na Odyseję Umysłu czy na długi wyjazd 
w ramach Zielonej Szkoły najbardziej przeżywają rodzice – bo dzieci przecież sobie nie 
poradzą, bo sam się nie kąpie, bo nie będzie jadł, bo sama się nie ubiera itp. A przecież trzeba 
dać także naszym uczniom szansę na samodzielność, na własne doświadczenia, na nowe 
kontakty interpersonalne. Ale także dać szansę sobie – jedna z mam kilkakrotnie pytała czy na 
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Co będzie w przyszłości z młodym człowiekiem, któremu wszystkie przeszkody usuwano spod 
nóg? Oswajanie, trening, naturalne wchodzenie w różnego rodzaju zdarzenia, które 
niekoniecznie kojarzą się z przyjemnością. To wszystko pozwala budować bagaż doświadczeń 
i uczy dużych i małych jak w takich sytuacjach sobie radzić. Nie unikać, a pokonywać, oswajać. 
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Szansa na sukces. Tak można by określić nasz sposób działania. Najcenniejsze
można dać drugiemu człowiekowi to doświadczanie. Wszystkiego. Miłych i niemiłych zdarzeń. 
Występ przed publicznością? A co jak zapomni tekstu? Jak zacznie krzyczeć? Jak nie pokona 
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Próbujemy. Dajemy szansę. Każdemu. Nie negujemy. Szukamy klucza do 
możliwości każdego z naszych uczniów. Jeśli nie może być aktorem 

na scenie, niech obsługuje sprzęt. Nie potrafi śpiewać, tańczyć, recytować 
tła. Ważne, by miał poczucie, że jest niezbędnym elementem danego wydarzenia. Każdy ma 
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zachwyceni i pełni zapału, już szykują się do kolejnych występów. 

samodzielne wyjazdy na wycieczki, na Odyseję Umysłu czy na długi wyjazd 
ramach Zielonej Szkoły najbardziej przeżywają rodzice 

poradzą, bo sam się nie kąpie, bo nie będzie jadł, bo sama się nie ubiera

to zostańmy w domu, nie lubisz gryźć twardych 
Przykładów można podać wiele. Ale czy o to chodzi? 

Co będzie w przyszłości z młodym człowiekiem, któremu wszystkie przeszkody usuwano spod 
nóg? Oswajanie, trening, naturalne wchodzenie w różnego rodzaju zdarzenia, które nóg? Oswajanie, trening, naturalne wchodzenie w różnego rodzaju zdarzenia, które 
niekoniecznie kojarzą się z przyjemnością. To wszystko pozwala budować bagaż doświadczeń 
i uczy dużych i małych jak w takich sytuacjach sobie radzić. Nie unikać, a pokonywać, oswajać. 

Szansa na sukces. Tak można by określić nasz sposób działania. Najcenniejsze
można dać drugiemu człowiekowi to doświadczanie. Wszystkiego. Miłych i niemiłych zdarzeń. 
Występ przed publicznością? A co jak zapomni tekstu? Jak zacznie krzyczeć? Jak nie pokona 

Próbujemy. Dajemy szansę. Każdemu. Nie negujemy. Szukamy klucza do 
możliwości każdego z naszych uczniów. Jeśli nie może być aktorem 

na scenie, niech obsługuje sprzęt. Nie potrafi śpiewać, tańczyć, recytować 
tła. Ważne, by miał poczucie, że jest niezbędnym elementem danego wydarzenia. Każdy ma 

uć się tak samo ważnym. Staramy się, by tak było zawsze. 

Każdy rodzic chce zobaczyć swoje dziecko jako gwiazdę. W szkołach masowych 
przedstawienie jasełek odbyło się nie tylko 

iele św. Anny w Bytomiu. I bardzo podobało się mieszkańcom 
naszego osiedla. Raperzy z klasy I wystąpili w konkursie pieśni patriotycznych organizowanym 
przez Kuratorium Oświaty. Nasi uczniowie z sukcesami występują w konkursach i zawodach 
konkurując z uczniami ze szkół masowych. Wygraliśmy konkurs plastyczny 
okna. Miasto, jakie widzę. Miasto, jakie chcę zobaczyć”

yjścia do teatru, do muzeum, ale i na zakupy. Wszyscy 
poznają nasze dzieci, już wiedzą, jak reagować, jak z nimi rozmawiać 

normalnie. Trochę martwiliśmy się, co z naszymi występami w Odysei Umysłu, skoro nie 
będzie już gimnazjalistów. Kilku szkolnych trenerów, dyskusje i decyzja 

uchami. Pół roku przygotowań, ćwiczenia problemów spontanicznych i wreszcie występ 
sukces, wszystko nie tylko świetnie się udało, ale widzowie 

ędziowie w ogóle się nie zorientowali, że to uczniowie szkoły specjalnej. Poradz
2019 roku pojechali na finały ogólnopolskie, w którym osiągnęli 

świetny wynik. Ale przede wszystkim pojechali 
zachwyceni i pełni zapału, już szykują się do kolejnych występów. 

samodzielne wyjazdy na wycieczki, na Odyseję Umysłu czy na długi wyjazd 



64 
 

pewno będzie wyjazd. I w końcu dowiedzieliśmy się – będzie miała pierwsze od wielu, wielu 
lat „wolne”, zafunduje sobie masaż, trochę odpocznie. 

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W 2019 roku nasza szkoła 
zorganizowała pierwszy miejski Niebieski Marsz, który przeszedł ulicami Bytomia, a wzięło 
w nim udział kilkuset uczniów oraz przedszkolaków z miejscowych szkół. Przeszliśmy przez 
całe miasto w asyście orkiestry dętej z zaprzyjaźnionej szkoły, Państwowych Szkół 
Budownictwa. Nasi uczniowie podchodzili do mieszkańców miasta, rozdawali ulotki, 
wyjaśniali po co organizowany jest marsz. Nasz absolwent, uczeń klasy VIII nagrał piosenkę 
o autyzmie ze słowami swojej wychowawczyni polonistki, z którą wcześniej wystąpił na 
konkursie w Koszęcinie. Praca z dziećmi, ale także praca własna nauczycieli: nowe szkolenia, 
nowe certyfikaty, nowe umiejętności, kursy języka migowego, praca magisterska o uczeniu 
języka obcego uczniów z wadami słuchu.

1 września 2019 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej w Bytomiu będą już 24 klasy 
specjalne, ponad setka uczennic i uczniów wyjątkowych, bo przecież każdy człowiek jest 
wyjątkową indywidualnością. A my dorośli pomagamy im zmierzyć się z ich wyjątkowością 
i osiągnąć sukces, na z którego będą dumni.
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