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Dzieci z autyzmem także rosną i rozwijają się z każdym dniem, jednakże zawsze traktowani 

jesteśmy jak małe dzieci. To pewnie dlatego, że zdajemy się zachowywać, jakbyśmy byli młodsi, 

niż w rzeczywistości jesteśmy, ale kiedy ktoś traktuje mnie jak małe dziecko, to mnie naprawdę 

wkurza. Nie wiem, czy ludziom się wydaje, że lepiej zrozumiem język małych dzieci, czy po prostu 

uważają, że wolę, gdy ktoś do mnie mówi w ten sposób. Nie proszę, byście specjalnie używali 

trudnego języka, rozmawiając z ludźmi z autyzmem. Chodzi po prostu o to, by traktowano nas 

zgodnie z tym, jacy jesteśmy, stosownie do naszego wieku. Za każdym razem, kiedy ktoś mówi 

do mnie w protekcjonalny sposób, czuję się totalnie beznadziejnie – tak, jakby dawano mi 

zerowe szanse na przyzwoitą przyszłość. 

 

 

 

Higashida N. (2015) Dlaczego podskakuję.; Przeł. D. Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.  

– Grupa Wydawnicza Foksal 
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Dr Maria Piszczek 

 

 

Zamiast wstępu 
 

 

Każdy rodzic pragnie, żeby jego dziecko miało dobrze w życiu. Są to również marzenia 

rodziców, którzy usłyszeli od specjalistów diagnozę: Państwa dziecko ma zaburzenia 

ze spektrum autyzmu. Taka diagnoza jednak nigdy nie powinna oznaczać, że będzie ono 

niekochane, nieszanowane, nierozumiane przez innych. 

Mieć dobrze w życiu nie zawsze jest równoważne z tym, że to dobre życie. Wyznacznikiem 

ludzkiego szczęścia przecież nie jest ani sprawność intelektualna, ani status  

społeczno-ekonomiczny. Wiemy, że warto żyć, gdy mamy zapewnione poczucie 

bezpieczeństwa, możliwość wyboru i optymalne poczucie własnej wartości. Subiektywna 

ocena naszej jakości życia uzależniona jest od poczucia wdzięczności i umiejętności cieszenia 

się z drobiazgów, uprzejmości i życzliwości rozumianej jako gotowość troszczenia się o innych. 

Umiejętności tych uczymy się przede wszystkim dzięki ich modelowaniu, najpierw 

przez rodziców, a potem przez wychowawców i inne osoby znaczące.  

W rozwoju nic nie może się odbywać na skróty. Dziecko nie nauczy się intencjonalnej 

komunikacji, nie opanuje reguł życia w społeczeństwie bez wiedzy o tym, kim jest drugi 

człowiek, a u podstaw tej wiedzy leży więź emocjonalna. Innego możemy poznać tylko dzięki 

relacji z nim. Kontaktowi, którego nawiązanie i podtrzymywanie stanowi poważny problem 

dla większości osób ze spektrum autyzmu. Czasami łatwiej jest im nawiązać kontakt 

ze zwierzęciem niż z drugim człowiekiem. J. S. Holland pisze, że człowiek, który pokocha 

zwierzę, obudzi własną duszę. Powstawanie więzi między człowiekiem a zwierzęciem zostało 

opisane w artykule Katarzyny Rubinkowskiej-Wasylowskiej. Bohaterem jednej z czterech 

zamieszczonych w nim historii jest mały chłopiec z autyzmem. Autorce udało się stworzyć 

trójkąt terapeutyczny: dogoterapeuta-pies-dziecko. Początkowo zainteresowanie chłopca 

pojazdami zostało wykorzystane podczas zabawy terapeutki z psem. Jej wzbogacaniu o nowe 

elementy i czynności towarzyszyła narracja. Niezmuszane do niczego dziecko mogło 
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spontanicznie odchodzić i powracać do pieska, którego zainteresowanie podzielało, a radość 

rozumiało. Chłopiec również rozumiał, co oznacza „dla przyjaciela” brak ulubionego 

przedmiotu i próbował go pocieszyć obdarowując własnoręcznie pokolorowanym rysunkiem 

pojazdu, którego zabrakło na spotkaniu. Jeśli uznamy, że jednym z najważniejszych przejawów 

empatii jest umiejętność pocieszania i troszczenia się o innych, to ten mały chłopiec już jest do 

niej zdolny. Ta krótka historia zawiera kilka elementów, których uwzględnienie umożliwia 

nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Są to: odwołanie się do zainteresowań dziecka  

i ich poszerzanie; szanowanie jego przestrzeni osobistej i nienarzucanie żadnych zachowań; 

wprowadzanie pośrednika; narracja dotycząca przedmiotów, czynności oraz emocji. Warto 

zaznaczyć, że są one również stosowane w terapiach niedyrektywnych.  

O innych potrafi także zadbać Adaś, autystyczny brat Marysi Gorajskiej-Kot. Autorka 

wspominając swoje dzieciństwo pisze o płaczu, wyrzutach sumienia i modlitwach o jego 

zdrowie. Nie wiem, czy mała dziewczynka była w stanie zrozumieć, co oznacza prognoza, 

a właściwie wyrok wydany przez jednego ze specjalistów. Jednak wiem, że dziecko, u którego 

lekarz przewidywał „powolną, stopniową degradację mózgu” z pewnością nie nauczy się samo 

grać na perkusji, nie obroni siostry, gdy zajdzie taka potrzeba i nie będzie umiało pocieszyć jej 

malutkiej córeczki. Adaś to wszystko potrafi. Znamy jego dalsze losy, a co dzieje się z panem 

doktorem – nie wiemy. Może dobrze byłoby skonfrontować niektórych lekarzy 

z rzeczywistością. Może zapobiegnie to cierpieniom wielu rodzin. 

Po przeżyciu przez rodziców szoku związanego z usłyszeniem diagnozy, poszukiwaniu 

dodatkowych informacji dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu, wypróbowaniu różnych 

terapii nadchodzi czas, w którym konieczne jest znalezienie dla dziecka stosownej placówki 

edukacyjnej. Rozmawiają więc o tym z psychologami i innymi rodzicami. Podczas tych 

rozmów często padają krytyczne uwagi pod adresem edukacji włączającej oraz szkół 

integracyjnych, które w naszym systemie oświatowym są uznawane za właściwe rozwiązanie 

kwestii nauczania dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Część tych uwag 

związana jest z tym, że w szkołach skupionych na nauce, jako absolutnym priorytecie, 

niepełnosprawni uczniowie rzadko mają szansę na nauczenie się życia. W efekcie wchodzą 

w dorosłość słabo wyposażeni w umiejętności pozwalające podjąć wyzwania, jakie stawia 

codzienność. Krytykowane jest również szkolnictwo specjalne. Dzieje się tak, ponieważ nie ma 

uniwersalnego systemu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego 

dziecka.  

Pomimo wielu dylematów związanych z wyborem placówki, do której będzie uczęszczało 

dziecko, rodzice muszą w końcu podjąć jakąś decyzję. Jest to trudna decyzja, bowiem  
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jej podjęcie wymaga nie tylko rozważenia tego, w jakim stopniu dokonany wybór wpłynie  

na dalsze jego losy edukacyjne i zawodowe, ale także zastanowienia się nad tym, jak 

organizacja szkoły oraz obowiązujące w niej zasady i reguły zostaną przez dziecko odebrane, 

zrozumiane, przyjęte. Ma to istotne znaczenie w przypadku wielu uczniów z autyzmem,  

dla których pobyt w szkole jest stresujący, a sens nauki szkolnej i jej związek z przyszłością 

bywa niezrozumiały. Książka zawiera także kilka artykułów, w których nauczyciele piszą 

o uczniach ze spektrum autyzmu z perspektywy własnych doświadczeń w pracy z nimi. 

Marzena Fryszkiewicz uzasadnia tezę, że postulowana przez nią zmiana nazwy szkoły ze 

„specjalnej” na „specjalistyczną” przełamie różne stereotypy i uprzedzenia kojarzące się 

z dotychczasową nazwą. Ułatwi rodzicom podjęcie takiej decyzji, która będzie 

najkorzystniejsza zarówno z punktu widzenia aktualnych potrzeb dziecka i jego przyszłości.  

O właściwym podejściu do uczniów z zespołem Aspergera pisze Anita Wieloch. W krótkim 

artykule zostały przedstawione podstawowe zasady, o których należy pamiętać podczas pracy 

z nimi. Jej zdaniem nauczyciel powinien uwzględniać nie tylko specyficzne problemy, 

trudności ucznia, ale również dostrzec to, że jego pozornie „złe” cechy mogą mieć w wielu 

sytuacjach społecznych pozytywne znaczenie. Jest to ważne stwierdzenie, ponieważ nikt  

nie może być stale „naprawiany” i krytykowany. Każdy wymaga oprócz doceniania również 

uznania swojej wyjątkowości, inaczej podda się albo zacznie walczyć ze wszystkimi.  

Kolejny artykuł jest opisem jednej z lekcji języka polskiego, przeprowadzonej w klasie szóstej. 

Prowadząca ją nauczycielka w nietypowy sposób przygotowała uczniów z autyzmem  

do konkursu ortograficznego. Oprócz plansz ilustrujących zasady ortograficzne został przez nią 

wprowadzony taki system motywacji, dzięki któremu każdy uczeń miał szansę na odniesienie 

sukcesu. 

O szkole specjalnej, która powstała z marzeń o lepszym, bezpiecznym i przewidywalnym 

„idealnym” świecie pisze Iwona Durek-Sypek. Jest to szkoła przyjazna nie tylko dla uczniów, 

ale także dla odwiedzających i przebywających w niej zwierząt. Podczas zajęć wykorzystywane 

są elementy felinoterapii. Niezależnie od tego, czy dziecko nawiązuje fizyczny kontakt z kotem, 

czy jest jedynie obserwatorem kocich zachowań, ma to pozytywny wpływ na jego rozwój.  

Po ukończeniu edukacji, bez względu miejsce jej realizacji zaczyna się kolejny etap w życiu 

człowieka – dorosłość. Bycie dorosłym oznacza nie tylko osiągnięcie określonego wieku 

metrykalnego, ale dorosłość to przede wszystkim zdolność do stworzenia realistycznej wizji 

przyszłości, stawiania sobie możliwych do osiągnięcia celów i brania odpowiedzialności 

za własne wybory. Jedną z najważniejszych decyzji życiowych młodego człowieka jest wybór 

zawodu, a potem – podjęcie pracy zawodowej. Możliwość zatrudnienia zgodnego 
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z zainteresowaniami istotnie wpływa na satysfakcję z pracy. Praca będąca spełnieniem aspiracji 

daje szansę na zaspokojenie wielu potrzeb (np. samorozwoju, uznania, znaczenia), a także ma 

wpływ na subiektywną ocenę jakości życia. Niestety, pomimo tego, że polskie ustawodawstwo 

dotyczące zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością wydaje się zróżnicowane 

i powinno dać szansę odnalezienia właściwego miejsca i formy aktywności zawodowej również 

osobom ze spektrum autyzmu – w rzeczywistości wskaźnik zatrudnienia ich jest niski.  

O przyczynach takiego stanu rzeczy pisze Anna Wandzel. Możliwości znalezienia pracy 

i przebieg kariery zawodowej autystów są różne i uzależnione nie tylko od ich inteligencji, 

poziomu wykształcenia i potrzeb rynku pracy, ale przede wszystkim od nasilenia symptomów 

autyzmu i współwystępowania innych zaburzeń. Większość dorosłych z cięższymi formami 

autyzmu niestety nie może liczyć na takie życie, które chociaż w przybliżeniu odpowiadałoby 

ogólnie przyjętej koncepcji dorosłości. Nie wiemy dokładnie ilu ich jest, ponieważ w danych 

statycznych dotyczących zatrudnienia autystów do tej samej kategorii zaliczono osoby dobrze 

radzące sobie w życiu oraz ludzi dalekich od samodzielności. Oprócz nielicznych decydentów 

i rodzin dorosłych z poważniejszymi odmianami autyzmu niewiele osób interesuje się ich 

losem. Nie powinno i nie musi tak być. Rosnąca świadomość różnorodności autyzmu, być może 

zmotywuje polityków do podjęcia większych wysiłków na rzecz stworzenia miejsc pracy 

i aktywności dla dorosłych autystów i to nie tylko dla tych, którzy posługują się mową 

i są obdarzeni zdolnościami przyciągającymi uwagę mediów.  
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Beata Cielecka 

specjalista ds. PR ROM-E Metis Katowice 

 

Aleksandra Kruszyńska 

nauczyciel-konsultant ROM-E Metis Katowice 

 

 

 

Z autyzmem na co dzień 

Wywiad z matkami dzieci  
 

 

Matki:  

Monika, mama Bartka 

Gosia, mama Milana 

Ania, mama Dominika  

Wywiad przeprowadziła: Beata Cielecka 

Komentarz psychologiczny: Aleksandra Kruszyńska 

 

Beata Cielecka: Jak zareagowali najbliżsi członkowie rodziny na diagnozę dziecka? Co działo 

się w domu, w rodzinie, wśród najbliższych znajomych, kiedy usłyszeliście Państwo diagnozę: 

autyzm, Zespół Aspergera?  

Monika – …że wymyślam chorobę dziecku i że przesadzam. Bartek miał wtedy cztery latka. 

Gdy wciąż nie mówił, zaczęłam chodzić do logopedy. Wszyscy mi powtarzali, że chłopcy 

późno zaczynają mówić, że jeszcze ma czas. Że wymyślam chorobę na siłę, a wszystko  

jest w porządku. Mówił to nawet lekarz pediatra.  

Gosia – U mnie było podobnie. Największym wyzwaniem było przekonanie najbliższego 

członka rodziny, mojego męża, który twierdził, że to JA jestem chora, a nie JEGO dziecko 

i że to ja się powinnam leczyć. W pewnym momencie przestałam przekonywać, tylko 

wskazywałam na zachowania Milana; wręcz pokazywałam palcem: zobacz, co robi! A on 

gdzieś tam sobie szeregował te samochodziki przez godzinę, patrzył nieustająco jak się kręcą 

kółka. Dopiero po jakimś czasie (a trwało to dosyć długo) mój mąż był w stanie powiedzieć: 
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mój syn ma autyzm. Otoczenie, podobnie jak on mówiło: przesadzasz, on jeszcze ma czas. 

Nawet pani pediatra, której mówiłam, że już nie daję rady, że mam starszą córkę i z nią nie było 

takiego problemu, powiedziała, że to jest bunt dwulatka. Potem, że bunt trzylatka. Odparłam, 

że za rok mi pani powie, że to bunt czterolatka, a ja wciąż nie będę dawała sobie z nim rady.  

I dopiero nasza doktor alergolog przy wizycie kontrolnej powiedziała, że jak dla niej, to nie jest 

normalne, że dziecko nie reaguje na swoje imię i nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z matką. 

Okazało się, że parę miesięcy wcześniej miała w rodzinie taki przypadek i tylko z powodu tego 

osobistego doświadczenia zwróciła na to uwagę i zasugerowała, żeby zasięgnąć porady 

specjalisty z prośbą o diagnozę. Miałam ambiwalentne uczucia: z jednej strony kamień z serca, 

bo w końcu coś przynajmniej wiem, już nie błądzę po omacku; z drugiej strony przyszła myśl: 

czemu akurat ja, czemu to nas spotkało? Jest tyle dzieci na świecie, więc czemu właśnie Milan? 

Ania – Ja mam czternastoletniego syna, więc jak dziesięć lat temu był diagnozowany, to jeszcze 

w ogóle nie słyszałam o tej chorobie. Wszystko zaczęło się, jak miał półtora roku. Cofnął się 

całkowicie w rozwoju, przestał mówić, zaczął się zamykać w sobie. W przedszkolu, do którego 

poszedł jako trzylatek powiedziano mi, że pewnie do pół roku zacznie mówić, jak inne dzieci. 

A potem ci sami ludzie mi dziecko wyrzucili z przedszkola, bo powiedzieli, że się nie nadaje, 

bo nie ma z nim kontaktu. Dzieci się bawiły, a on coś robił w kąciku i panie musiały do niego 

podchodzić, żeby bezpośrednio do niego mówić. Teraz, z perspektywy czasu, wydaje mi się  

to tym dziwniejsze, że było to przedszkole integracyjne i – przynajmniej teoretycznie – miałam 

do czynienia z wykwalifikowanymi specjalistami. A jednak nikt mi nie powiedział, że trzeba 

się udać do psychologa. Wszystko robiłam na własną rękę. W tym okresie Dominik zaczął się 

całkowicie wycofywać, nie chciał już w ogóle chodzić do przedszkola. Nie miałam wprawdzie 

porównania ze starszym dzieckiem, ale widziałam, że jego rówieśnicy zachowują się inaczej.  

Na szczęście wtedy zaczęłam chodzić do logopedy, pani pracującej w ośrodku dla dzieci 

niepełnosprawnych, która zaczęła z nim pracować. Było bardzo ciężko, bo przez dłuższy czas 

nie dało się z Dominika wyciągnąć ani jednego dźwięku. Dopiero po półtora roku zaczął mówić 

pierwsze wyrazy. Jak go wyrzucili z przedszkola, pani logopeda wzięła mojego syna do tego 

ośrodka (gdzie już miał wczesne wspomaganie, rehabilitację itp.), co poskutkowało lepszymi 

relacjami z otoczeniem, łapaniem kontaktu wzrokowego, pierwszymi wyrazami. Ale nadal 

twierdzono, że on nie ma autyzmu. Dopiero doktor Gorczyca postawił prawidłową diagnozę. 

Dominik miał wtedy cztery latka. 

BC: A rodzina?  

Ania – Rodzina reagowała hasłami: dziecko jest niewychowane, niegrzeczne, potrzeba mu 

dyscypliny. Zresztą, również od psychologów słyszałam, że pani sobie po prostu nie radzi 
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z dzieckiem. Szkoła, do której poszedł mówiąc jedynie parę zdań, dała mi większe 

wsparcie – tam mi podpowiedziano, gdzie mogę go rehabilitować i zaczęły się podróże po 

różnych ośrodkach w Będzinie i w Chorzowie oraz bardzo intensywna praca. Dzień w dzień. 

Obecnie Dominik jest wysokofunkcjonującym dzieckiem z autyzmem. Panie, które go teraz 

widzą mówią, że to jest niebo a ziemia w porównaniu z tym, co było pięć lat temu. Dziecko, 

kiedyś niemówiące, ma teraz tylko wadę wymowy. Szczególnie znacząca była dla mnie reakcja 

pań z turnusu rehabilitacyjnego, które zapytały: Co on tu robi? Uwierzyły, jaki był jego stan 

dopiero po przeczytaniu opinii z tego okresu. To, jaki Dominik jest teraz, to efekt ciężkiej pracy 

terapeutycznej sześć razy w tygodniu, po trzy godziny. Może nie miał dzieciństwa i często miał 

po prostu dosyć, ale teraz widać efekty! Każdemu dzisiaj powiem, że jak nie będzie terapii, 

to nie będzie postępu.  

BC: Niektórzy rodzice jedynaków nie widzą różnicy w funkcjonowaniu dzieci… 

Ania – Ja też nie widziałam różnicy. Teraz mam córkę, która jest młodsza od syna o jedenaście 

lat, wtedy nie miałam go do kogo porównać. Ale widziałam rówieśników z jego klasy, oni już 

mieli jakieś zainteresowania, a on siedział i nie wiedział, co ma robić. Dzieci mu dokuczały,  

bo nie umiał współdziałać, bo przewracał się co chwila, bo nie umiał kopnąć piłki, brakowało 

mu koordynacji.   

BC: A on sam wiedział, że jest coś nie tak?  

Ania – Na pozór wydawałoby się, że jest mu wszystko jedno, ale myślę, że było mu przykro. 

Ja do końca nie wiem, co dzieje się w jego wnętrzu, bo on nie powie nic sam, trzeba z niego 

wszystko wyciągać. Poza tym ma problemy z pamięcią, jak mu panie w szkole nie zapiszą, to 

ja nie wiem, co jest zadane. Na szczęście, wszystko mam na Librusie, krok po kroku, co trzeba. 

No i ma tok indywidualny od drugiej klasy, bo nie dawał rady. Przynosił do domu wszystkie 

notatki i siedzieliśmy nad nimi do dwudziestej drugiej. Odkąd jednak ma indywidualne 

nauczanie, to sobie radzi.  

BC: Jest w zespole klasowym?  

Ania – Tak, tylko główne przedmioty: język polski, matematykę, angielski, fizykę i chemię 

ma oddzielnie, a resztę z klasą. Niestety, widać różnice. Podczas wspólnych zajęć trudno mu 

się skoncentrować, nie robi zadania, bo nie ma kto nad nim czuwać. 

BC: A jak wygląda kwestia współpracy na linii rodzina – nauczyciele?   

Ania – Bardzo wiele zależy od nauczyciela. Podam przykład. Dominik nie jest w stanie nauczyć 

się tabliczki mnożenia. Coś sobie tylko wyliczy na palcach, coś zapamięta. Kiedy w czwartej 

klasie pani robiła kartkówki na każdej lekcji i Dominik zebrał aż siedem jedynek, zrobił się 

problem. Pani nie potrafiła zrozumieć, że również w zakresie matematyki Dominik ma 
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problemy pamięciowe. Mówiło o tym orzeczenie z poradni, ale nie było na nim napisane, 

że problemy dotyczą również tabliczki mnożenia. Musiałam specjalnie iść do poradni 

i poprosić o zmianę orzeczenia i wpisanie dokładnie takiej informacji. Od tej pory mógł 

korzystać z podpowiedzi, kalkulatora, bez którego przy trudniejszych zadaniach, sobie nie 

radzi. Ale jest też optymistyczniejszy przykład. Pani z języka polskiego, która zobaczyła, że 

Dominik nie radzi sobie ze standardem, czyli lekturami, sprawdzianami i dyktandami. Bo co  

z tego, że on zapamiętał regułę, jak nie umiał jej wprowadzić w życie. Na pięć możliwych 

błędów… robił pięć. Ta pani zaczęła robić na odwrót. Był wyraz, który musiał odpowiednio 

dopasować. Albo zamiast pięciu lektur nauczycielka zrobiła z nim dwie, ale porządnie. I nagle 

dziecko zaczęło przynosić piątki, bo pani uwzględniła jego możliwości i wyciągnęła wnioski 

z ograniczeń.  

Gosia – Przede wszystkim rodzic musi mieć świadomość, że po pierwsze dziecko jest 

zaburzone, po drugie nie godzić się na to, że już tak będzie, po trzecie wierzyć, że można mu 

pomóc. Gdybym tak nie myślała, Milan, który przyszedł do przedszkola jako niemówiące 

dziecko i jeszcze sikał w pieluchy, nadal by tak robił. Ale był poddawany terapii i teraz jest 

wysokofunkcjonującym dzieckiem. Niektórzy, nawet rodzice zdrowych dzieci z grupy piłki 

nożnej, do której chodzi Milan, patrzą na niego i mówią: O co ci w ogóle chodzi, przecież on 

jest normalny.  

Ania – Pracować trzeba i to całą rodziną. Niestety, nie każdy to rozumie. Wiem co mówię, 

bo jestem jedyną osobą w rodzinie, która z dzieckiem pracuje. Dlatego właśnie rozstałam się 

z moim mężem, który nie rozumiał problemu i nawet w pozwie rozwodowym napisał, że syn 

jest zdrowy, ale ja chcę wyciągnąć od instytucji pieniądze. Jego rodzice, podobnie jak syn 

negują autyzm Dominika i zamiast pracować nad jego samodzielnością, pozwalają sobie 

na obsługiwanie czternastolatka, który siedzi przed komputerem i ma pod nos podawane 

posiłki. Takie wyręczanie go we wszelkich czynnościach powoduje, że jak wraca do domu 

to praca zaczyna się od nowa, bo on zdąży się do tego „nic nierobienia” przyzwyczaić.  

Aleksandra Kruszyńska: Mam taką refleksję po pracy w ośrodku dla dzieci ze sprzężeniami. 

Rodzice tych dzieci szybciej wchodzili we współpracę niż rodzice dzieci ze spektrum autyzmu. 

Może bierze się to stąd, że po dziecku autystycznym nie widać jego inności. Myślę, że ciężko 

być rodzicem, którego dziecko wygląda tak jak inne, a któremu nikt nie chce udzielić 

informacji, dlaczego się tak jak inne nie zachowuje. Jest jeszcze inny aspekt całej sytuacji  

– samotność matki. Raz – dotyka ją ostracyzm ze strony otoczenia, bo jest matką, od której 

dziecka odsuwają się inne matki chroniąc swoje własne dzieci, żeby się „nie zaraziły”. Dwa 

– jej własny małżonek wracając z pracy i zastając w domu to, co jest ma pretensje, że nie umie 
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wychować dziecka, choć siedzi z nim w domu. Po trzecie przychodzi po dziecko do przedszkola 

i słyszy: Pani sobie z dzieckiem nie radzi! Pełna wyparcia postawa skutkuje tym, że nie 

dopuszcza się specjalistów, by udzielili dziecku pomocy. A im później, tym gorzej, tym 

bardziej, że trzeba przejść przez kilka terapii, żeby wiedzieć, która skutkuje. Na niektóre dzieci 

działa terapia behawioralna, a nie sensoryczna i odwrotnie. Jeśli się zdecydujemy na terapię, 

to dzień w dzień pracujemy – to proces, który obowiązuje całą rodzinę, dziadków, dziecko 

i nauczycieli w przedszkolu lub w szkole.  

BC: A jak i czy w ogóle zmieniły się Państwa relacje z otoczeniem społecznym?  

Monika – Mnie się kontakty pourywały dość radykalnie. Przeselekcjonowałam znajomych, 

bo nie były mi potrzebne komentarze i wywody ludzi, którzy nie mieli pojęcia o tym, co 

przechodzę, a zabierali głos. Było przykro, ale dzięki odsunięciu na bok takich toksycznych 

znajomych, poukładałam sobie w głowie.  

Ania – Ja musiałam zrezygnować z pracy. Osobie zamkniętej w domu, skoncentrowanej 

na terapiach znajomości się wykruszyły. Teraz krąg moich znajomych to matki dzieci 

ze spektrum autyzmu, którym nie muszę tłumaczyć pewnych rzeczy i które stanowią dla mnie 

grupę wsparcia. Mogę na nie liczyć, czasem podpowiadają mi rozwiązania i odbiorą telefon 

o dwudziestej trzeciej z pytaniem, co robić, bo mam problem z Dominikiem. Podrzucamy sobie 

rozwiązania, które już ktoś przećwiczył. Ta samorzutna grupa wsparcia to kopalnia bardzo 

praktycznych informacji, których nie znajdujemy nigdzie indziej.  

Gosia – Też sobie właśnie uświadomiłam, że ta selekcja jakoś tak samorzutnie nastąpiła 

i „starzy” znajomi się wykruszyli. Teraz do grona naszych znajomych należą rodzice dzieci 

z zaburzeniami, ale i rodzice chłopca z treningów sportowych, który świetnie dogaduje się 

z Milanem. Rodzice Jacka całkowicie normalnie traktują Milana, tatusiowie raz w roku jeżdżą 

z synami na tak zwane „tatowisko”. To ludzie, dla których problem Milana nie jest ważniejszy 

niż on sam.  

BC: A jaka jest reakcja osób z otoczenia na nietypowe zachowanie waszego dziecka?  

Gosia – Ja się staram informować, że dziecko jest zaburzone, ale różnie to wychodzi. Podam 

przykład. Długo walczyliśmy o to, żeby Milan rozumiał zakazy. Wszystkie polecenia, które 

zawierały słowo NIE typu Nie biegnij, nie wolno, nie jedź były bez sensu, bo on tego NIE, 

nie słyszał. Musieliśmy się nauczyć używać słów, które już mają w sobie zaprzeczenie 

np. STOP, ZATRZYMAJ SIĘ, STÓJ itd. Długo ćwiczyliśmy, bawiąc się, żeby to STOP 

zadziałało! I zaczęło! Oto przykład: osiedle, Milan jedzie po chodniku na rowerku, 

wjechał na ulicę, niezbyt ruchliwą, ale jednak ulicę. Biegnę za nim i krzyczę STOP! A pewien 

pan przystanął i z oburzeniem powiedział, że on ma trzydziestoparoletnią córkę i nigdy w życiu 
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nie przyszłoby mu do głowy, by wydawać jej komendy jak psu! Przystanęłam i mu tłumaczę, 

że to jest dziecko zaburzone i on inaczej nie zrozumie, muszę mówić prosto i krótko. A on na to 

– to tym bardziej pani się powinna do niego zwracać pełnymi zdaniami. A Milan naprawdę nie 

rozumie całych zdań.  

Sytuacja z ostatniego tygodnia. Mówię do niego – Idź do przedpokoju i załóż buty. A on kreci 

się i nie wie co zrobić. Musiałam powiedzieć: Idź do przedpokoju. A jak doszedł: Załóż buty. 

Kiedyś całą czynność „ubierz buty” trzeba było rozdzielać na kolejne etapy: Usiądź, odepnij 

rzep, nałóż buta, zapnij rzep. Inny przykład: Milan idź się kąpać, wskakuj do wanny. A on 

się dziwi czemu każę mu się kąpać w ubraniu? 

Kolejna sprawa to ta, że ludzie pytali, gdzie mam kule czy wózek, gdy stawałam na miejscu 

dla inwalidów i wychodziłam z Milanem. Próbowałam tłumaczyć, że niepełnosprawność 

to nie tylko brak kończyn, ale są też niepełnosprawności intelektualne, których nie widać 

na pierwszy rzut oka.  

Ania – Ja już przestałam tłumaczyć zachowanie Dominika obcym ludziom. Nie ma sensu. 

Cokolwiek bym nie powiedziała to i tak wychodzę na niekompetentną matkę. Pięć lat temu 

miałam taką sytuację na placu zabaw, kiedy Dominik chciał coś powiedzieć i nie umiał się 

wysłowić. Któryś z rodziców poradził mi, żebym poszła do logopedy, nie słuchał moich 

wyjaśnień, że dziecko jest od lat rehabilitowane. Stwierdził, że skoro nie widać efektów, 

to chyba poszłam za późno. Po szeregu takich doświadczeń, unikam wdawania się w dyskusję. 

Dominik zresztą nie lubi wychodzić z domu i nawet banalna kwestia zakupu bluzy stanowi 

problem. Mówi mi, kiedy jest ze mną: Masz na to 2 minuty. Za chwilę: Masz 30 sekund i stoi 

nade mną z zegarkiem w ręku odliczając czas. 

Gosia – Faktycznie, zakupy to koszmar! Jak Milan miał trzy latka, trzy dorosłe osoby kupowały 

mu buty i finalnie kupiliśmy za małe. Mimo tego, że miałam je upatrzone wcześniej, więc była 

tylko kwestia wejść, przymierzyć, zapłacić i wyjść. Niestety, był taki wrzask, że nie daliśmy 

rady porządnie ich przymierzyć. Milan nie tolerował nowych rzeczy, chodził w jednej koszulce, 

którą wieczorem prałam, a rano prasowałam.  

Ania – Oj skądś to znam! Jak ulubione spodnie Dominika się pobrudzą, odmawia wyjścia 

na dwór. Jak zgubił swoją dżokejkę było podobnie, powiedział, że kategorycznie nie ruszy się 

z domu!  

BC: Spróbujmy powiedzieć teraz o potrzebach dotyczących funkcjonowania Waszych dzieci 

w otoczeniu zewnętrznym. Czyli, co ułatwiłoby życie Wam i Waszym dzieciom? 

Gosia – W galeriach handlowych i marketach przydałoby się bardzo takie pomieszczenie, 

do którego można by pójść z dzieckiem, żeby się wyciszyło. Fajnie by było, żeby można było 
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przymierzyć buty czy ubranie, albo tam, albo przed sklepem. Żeby nie trzeba było do niego 

wchodzić z dzieckiem.  

Monika – Ja z kolei słyszałam, że w jakimś markecie za granicą wprowadzili godzinę ciszy. 

Nie ma wtedy ani muzyki, ani ogłoszeń o promocjach czy produktach. 

Gosia – Ja marzę o tym, żeby było więcej przyjaznych osób w miejscach usługowych: 

sprzedawczyni, która przygasiłaby światło i ściszyła dźwięk, czy ochoniarz, który na chwilę 

wyłączyłby schody ruchome, których panicznie boją się dzieci. Milan akurat ich się nie boi; 

mógłby także godzinami stać i patrzeć na otwierane automatycznie drzwi marketów. Uwielbia 

wszystko, co uruchamia się za pomocą fotokomórki, fascynuje się kamerami w markecie. 

W „Biedronce” ma już nawet zaprzyjaźnionego pana ochroniarza, który pozwala mu stać 

przy sobie i patrzeć na ekrany. On rozumie, że to jest specyficzne dziecko i nie patrzy po to, 

żeby coś ukraść. Za to drugi pan kategorycznie mówi NIE, bo ja mogę być potencjalną 

złodziejką, która wykorzysta poznany przez Milana układ kamer. On jest w zgodzie 

z przepisami, za to tamten czyni ten sklep przyjaznym dla nas, bo ja zyskuję ten cenny czas 

na zrobienie zakupów, gdy Milan jest czymś zainteresowany.   

AK – Myślę, że szkolenia dla pracowników to w ogóle podstawa. Na przykład ochroniarze 

w galeriach powinni wiedzieć, że na hasło: dziecko zaginęło trzeba zamknąć czy pilnować 

drzwi, bo dziecko jest w stanie wybiec z obiektu na ulicę wprost pod samochód.   

Gosia – Jak jest za dużo bodźców: ludzi, świateł, hałasu to Milan potrafi niezauważenie wejść 

z tłumem ludzi do windy. I już nie potrafi wrócić, bo nawet nie wie, jak to się stało. Innym 

razem uciekł mi, bo zobaczył klauna, którego się bardzo boi, a że biega szybko i nie patrzy 

na boki, czy coś jedzie czy nie, więc najadłam się strachu. Miałam problem nie tylko go złapać, 

ale i zlokalizować, bo było to podczas imprezy masowej.   

AK: Mnie jako psychologowi marzyłoby się odczarowanie w Polsce autyzmu. Zza granicy 

przyjechała kiedyś rodzina. Ich synek, skądinąd mocno zaburzony – zwracający na siebie 

uwagę krzykiem i zachowaniem – miał uroczy plecaczek z małpką, do ogonka której była 

przyczepiona plakietka „Mam autyzm”. Opiekun innego dziecka z autyzmem był oburzony 

„etykietowaniem” chłopca, a ja… byłam zachwycona. Przecież to informacja dla osoby 

postronnej, że dziecko, które się źle zachowuje nie jest niegrzeczne, ono po postu ma autyzm. 

Na spotkaniach z rodzicami często pytam: A jakbyście mieli dziecko z cukrzycą to czy 

nie zadbalibyście o to, by miało opaski z tą informacją? Dla jego dobra. Taka etykietka może 

po prostu uratować mu życie, ponieważ ktoś będzie wiedział, że trzeba się zachować inaczej 

i że to dziecko może postąpić nieadekwatnie do sytuacji.   
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Monika – Sporo znajomych dzieci ze spectrum boi się na przykład tego nagłego 

i dynamicznego dźwięku, jakim jest włączanie się suszarki do rąk w toaletach. Potrafią uciec, 

wpaść w histerię albo odmawiają wejścia. Przydałaby się taka jedna toaleta bez wentylatora 

i z papierowymi ręcznikami zamiast tych wyjących urządzeń.  

Dla mojego Bartka sama obecność w marketach nie jest problemem. Nie rozprasza go dźwięk 

i muzyka, ale absolutnie nie wejdzie do żadnej toalety, bo panicznie boi się suszarek.  

A nie powiem przecież korzystającym z łazienki: Niech pani nie suszy rąk, bo moje dziecko 

wybiegnie stąd z wrzaskiem. Przez dłuższy więc czas nosiłam w torebce plastikową butelkę 

i gdzieś tam w kącie z niej korzystał, bo inaczej zsikałby się w majtki. Na szczęście jest 

chłopcem. Nie chcę myśleć, co by było, gdybym miała dziewczynkę.   

Gosia – Na pewno fajną rzeczą jest kącik, w którym dzieci mogą sobie rysować i na czymś 

się skupić, coś pooglądać, bo wtedy ja mogę sobie na spokojnie robić zakupy lub przymierzyć 

mu bucik. No i warto przyjrzeć się stanowi oświetlenia, bo jarzeniówki starego typu też wydają 

nieprzyjemny dźwięk, którego my nie słyszymy, ale te dzieciaki tak.  

BC: Bardzo dziękuję za rozmowę. 
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Maria Gorajska-Kot, siostra Adama 

 

 

 

Mój brat 

refleksje siostry 

 

 

Był koniec stycznia 1992r. Byłam chora, więc mama zabrała mnie do lekarza. W tym samym 

dniu mój młodszy, niespełna dwuletni brat miał szczepienie. Pamiętam, że wszystko trwało 

bardzo długo, więc nudziłam się i przeszłam do drugiej części poczekalni przeznaczonej  

dla dzieci zdrowych, ale mama kazała mi wracać. Aż w końcu lekarz zaczął przyjmować chore 

dzieci. Następnie pamiętam, że wracając do domu, marudziłam i próbowałam wymusić zakup 

jakiegoś reklamowanego batonika, mama zaś kupiła banany. W końcu przyszliśmy do domu  

i wtedy się zaczęło… Zobaczyłam, jak Adam chwiał się, siedząc na nocniku… Poczułam 

ogromny niepokój.  

Do dziś, kiedy zamykam oczy, widzę moją mamę siedzącą z Adasiem na rękach… Miała 

niespełna 27 lat. Trzymała mojego brata jak niemowlę, kołysała go w ramionach, a on robił się 

na zmianę blady i siny. I już wiedziałam, że dzieje się coś bardzo złego.  

W pewnym momencie mama usłyszała, że sąsiad wraca z pracy. Wysłała mnie do niego 

z prośbą, żeby zadzwonił po tatę. Był początek lat dziewięćdziesiątych i posiadanie w domu 

telefonu było luksusem. Nie pamiętam dokładnie, co się potem działo. Wiem tylko, że rodzice 

pojechali z Adamem do poradni, a z ich rozmów zrozumiałam tylko tyle, że lekarka, która 

szczepiła mojego brata, odwróciła się na pięcie tłumacząc, że skończyła już swoją pracę. 

Lekarka dyżurująca w szpitalu dziecięcym, który wtedy mieścił się w dzielnicy Katowice 

– Załęże, też nie przejęła się tym, co mówili moi rodzice. 

Samo zdarzenie pozornie zakończyło się dobrze. Jednak, jak się później okazało, było ono 

dopiero początkiem prawdziwej tragedii, jaka rozpoczęła się od tamtego styczniowego dnia. 

Adam zaczął się zachowywać coraz dziwniej… przestał mówić, co było dla wszystkich 
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ogromnym zaskoczeniem, bo wcześniej mówił pięknie. Potem przestał sygnalizować swoje 

potrzeby fizjologiczne. Stawał się niczym schwytane do klatki dzikie zwierzątko.  

Nasza rodzina przeżyła koszmarny rok, podczas którego nikt nie potrafił znaleźć przyczyny 

problemów mojego brata. Jeden z wielu specjalistów, do których zwracali się rodzice, oznajmił 

im, że jest to powolna, stopniowa degradacja mózgu. Zapytałam wtedy moją mamę, co 

to oznacza… Pamiętam, że stałam w przejściu pomiędzy pokojem a kuchnią i płakałam… 

Nie jestem w stanie policzyć modlitw wieczornych i miejsc, w których się modliłam przez 

te wszystkie lata do Pana Boga, błagając, by „dał zdrówko Adasiowi” … Nie wiem, czy potrafię 

zliczyć moje błagania i prośby, kiedy wyobrażałam sobie, że wstanę rano i Pan Bóg odda nam 

naszego Adasia… I nie wiem, czy potrafię przypomnieć sobie te wszystkie razy, kiedy 

wyrzucałam sobie, że to może przeze mnie tak się stało…Może przez to, że przechodziłam 

na część poradni dla zdrowych dzieci… Przecież marudziłam o głupi batonik… A może 

to przez te banany, może mogłam nie narzekać, wtedy mama nic by nie kupiła i Adam nie byłby 

narażony… Bywały również momenty, kiedy sama byłam strasznie zła na Adama, 

że zachorował… 

Pamiętam, że babcia opowiadała jak goniła po szpitalu neurologa z wydrukiem EEG głowy 

mojego brata. Jakie ogromne wrażenie zrobiła na mnie relacja z krótkiej rozmowy z lekarzem, 

kiedy doktor zapytał, na jakich Adam jest lekach. „Jak to na jakich? Pani doktor, która oglądała 

to EEG powiedziała, że tego się nie leczy.” Na co lekarz wykrzyknął: „Jak nie leczy?! Przecież 

trzeba ratować to, co zostało!” 

Po kilku latach od tamtego zdarzenia Adam otrzymał pełną diagnozą: poszczepienne alergiczne 

zapalenie mózgu, epilepsja, autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym. 

Od tamtej pory zaczęły się prywatne wizyty, gdyż wspomniany neurolog leczył jedynie 

dorosłych i nie mógł przyjąć mojego brata w szpitalu. Rodzice musieli dojeżdżać z Adamem 

na badania, co było bardzo trudnym doświadczeniem dla nas wszystkich. Po jakimś czasie cała 

rodzina była zaangażowana w to, żeby Adam nie zasnął w nocy, ponieważ musiał spać podczas 

badania EEG.  

Po kilkunastu miesiącach diagnostyki i walki pan doktor dopasował leki, na które organizm 

mojego małego brata zareagował. Co zmieniło bardzo wiele, ale nikt nadal nie potrafił postawić 

diagnozy. W tym czasie spotykaliśmy się ze skrajnie różnymi postawami wśród ludzi – od 

krytyki i wyśmiewania, po zrozumienie, ciepło i wsparcie.  

Pamiętam sytuację, kiedy miałam z dziesięć, może jedenaście lat. Były wakacje i siedziałam 

razem z Adasiem w piaskownicy pod blokiem. Jego ulubioną zabawą w tamtym czasie było 

spłaszczanie babek z piasku. W piaskownicy pojawiła się dziewczynka w wieku Adasia, która 
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przyszła z babcią. Adam podszedł i zburzył jej babkę, na co babcia podniosła wielki alarm. 

Próbowałam go na wszelkie sposoby odciągnąć od dziewczynki, ale nie dawałam rady. Tamta 

kobieta zaczęła na mnie krzyczeć, a kiedy jej grzecznie odpowiedziałam „Nie mogę mu kazać, 

on nie rozumie”, ona wykrzyczała „To co? On jest nienormalny?!”. Wtedy się rozpłakałam, 

zawołałam mamę, która była na balkonie, a ona zeszła na dół. Pierwszy raz widziałam mamę 

taką. Nie wiem, co powiedziała wtedy tej pani, ale ona nigdy więcej nie pojawiła się w naszej 

piaskownicy.  

Pamiętam też, że kiedy w siódmej albo ósmej klasie jedna z koleżanek stwierdziła, że mój brat 

jest głupszy od jej psa, pozostałe dziewczyny ujęły się za mną, okazały zrozumienie i wsparcie. 

Na wakacje wyjeżdżaliśmy z rodzicami w góry, tam również spotkaliśmy wspaniałych 

i wyrozumiałych ludzi, dla których fakt, że Adam je tylko jajka pod każdą postacią, zupę 

pomidorową i żur, nie stanowił żadnego problemu. Zawsze starali się rezerwować nam ten sam 

pokój.  

Mój brat od dziecka przejawiał talent muzyczny. Kiedy dziś ma możliwość usiąść za zestawem 

perkusyjnym, zaskakuje swoim talentem nawet najlepszych zawodowców. Ma doskonałe 

poczucie rytmu, a dodatkowo zadziwia fakt, że nigdy nie uczył się gry na perkusji. Zawsze 

czułam ogromną więź z moim bratem. Kiedy mama wyjechała z nim na Zieloną Szkołę, 

codziennym jego rytuałem był telefon do domu i rozmowa ze mną.  

W związku z tym, że Adam miał i ma do teraz stereotypowy schemat żywienia, przez całe lata 

na Wigilię mama piekła dla niego udka z kurczaka, gdyż nic innego nie chciał jeść.  Aż któregoś 

razu we Wszystkich Świętych, podczas przekomarzania się o jedzenie, mój tata zapytał, 

czy chcę zjeść rybę. Nie chciałam ryby, ale ku naszemu zaskoczeniu Adam oznajmił – „ale ja 

chcę!”.  Następnego dnia mama kupiła rybę to był pierwszy raz, kiedy Adam zjadł coś innego. 

Pamiętam, że kolejna Wigilia była dla nas niesamowicie radosnym przeżyciem.  

Czasem mieliśmy z bratem okazję spędzić czas tylko we dwoje – wtedy chodziliśmy razem 

do kina. Pamiętam, jak bardzo cieszył się na to. Mieliśmy taki swój rytuał: Adam wybiera film 

lub bajkę, jedziemy do kina, kupujemy bilety, popcorn, colę i żelki. Jest to tylko nasz czas, 

cudowny czas...  

Mój brat opanował do perfekcji używanie cytatów z filmów i bajek. Kiedyś u fotografa 

zauważył, że pan ma kolczyk w uchu. Bardzo był tym zaabsorbowany, więc mama, chcąc go 

uciszyć, stwierdziła krótko – „Tak, Pan ma kolczyk”. Na co Adam sięgnął po cytat 

z „Seksmisji” – „Nie no, nie róbcie z nas pederastów.” – miny wszystkich były bezcenne. Było 

jeszcze wiele innych sytuacji, w których mój brat zaskakiwał wszystkich adekwatnym cytatem 

lub jakimś zabawnym komentarzem. 



21 
 

Jednak Adam nie tylko żartował. Kiedyś pojechaliśmy razem na koncert zaprzyjaźnionego 

zespołu. Tam jakiś natarczywy, nietrzeźwy mężczyzna uparcie chciał ze mną tańczyć, a mój 

brat stanął w mojej obronie. Kiedy tamten człowiek nie reagował na grzeczne odmowy, Adam 

odepchnął go tak mocno, że istniała obawa, że go przewróci. 

Na swój sposób Adam dbał o mnie każdego dnia. Jednego sobotniego wieczoru, kiedy pisałam 

pracę magisterską, a rodziców nie było w domu, Adam krzątał się po kuchni, a po pół godzinie, 

przyszedł do mojego pokoju z kubkiem herbaty i kanapkami z szynką, serem, jajkiem 

i majonezem. Kiedy po pierwszej gastroskopii mama odbierała mnie ze szpitala, Adam 

prowadził mnie pod rękę, asekurując żebym się nie przewróciła.  

Nie był zadowolony, kiedy dowiedział się, że jestem w ciąży, ale kiedy pojechaliśmy do sklepu, 

również dbał o mnie. Gdy oparłam się o ekspozycję w jednym ze sklepów, Adam położył obok 

mnie dłoń i małym palcem dotykał mojej ręki. To był wyraz ogromnej troski, a ja wtedy 

zapewniłam go, że wszystko jest dobrze. Innym razem dość szybko schodziłam po schodach, 

więc powiedział „Ostrożnie!”.  

Mimo, że nie lubi małych krzyczących dzieci, to zostawał z moją córką, pilnował jej, wybierał 

pierwsze ubrania, a z biegiem czasu wypatrywał dla małej pluszaki i książeczki.  Jednego razu 

poszedł z moim tatą i córką na spacer i ten jeden jedyny raz postanowił prowadzić jej wózek, 

tak było to dla niego ważne. Kiedy moja córka ma zły dzień, próbuje ją zabawiać, udaje 

skaczące wielkie żaby albo tańczy, by poprawić jej humor.  

Choć początki były trudne i każdy z nas był bardzo zagubiony, dzisiaj wiem, że bardziej 

troskliwego brata nie mogłabym sobie wymarzyć. Wiem też, że jest wrażliwym, 

utalentowanym mężczyzną, dla którego los nie był zbyt łaskawy. Adam jest uosobieniem 

miłości, którą przyjęliśmy z wszystkimi jego niedoskonałościami. Żałuję tylko, że nigdy  

nie było nam dane pokłócić się jak równy z równym, stanąć po swojej stronie w sprzeczce 

z rodzicami…  

 

 

 

Komentarz Wydawcy: 

W chwili publikacji tego artykułu, zgodnie z wiedzą Wydawcy nie są ogólnie dostępne wyniki badań 

potwierdzające korelację pomiędzy szczepieniami a wystąpieniem autyzmu. 
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Anita Wieloch 

nauczyciel-konsultant ROM-E Metis Katowice 

 

 

Instrukcja obsługi Aspergera 

czyli… uwaga dziecko z ZA w klasie! 

 

 

Człowiek z Zespołem Aspergera. Człowiek z wielkim nosem. Człowiek z nieumiejętnością 

pływania. Człowiek z… to – ty. Każdy ma taką czy inną niepełnosprawność, ma swoje „z”. 

Tylko, że na ciebie nikt nie patrzy przez „z”. Na osobę z Zespołem Aspergera – niestety tak. 

Nie widzimy dziecka, tylko jego bezczelne, aspołeczne zachowanie. No bo jak potraktować 

sytuację w szkole, na przerwie: dyżurujący nauczyciel zauważa papierek na ziemi, prosi ucznia 

z Zespołem Aspergera o podniesienie i wyrzucenie do kosza. Otrzymuje odpowiedź Niech pani 

podniesie, jest bliżej pani. Po tej wypowiedzi uczeń podchodzi do okna i zajmuje się obserwacją 

otoczenia. Bezczelny? Nie! Zaburzony w zakresie relacji społecznych – z uwagi na odmienną 

pracę mózgu wykazuje słabe rozumienie sygnałów społecznych. STWIERDZA FAKT 

– papierek rzeczywiście leżał bliżej nauczycielki, pomógł więc jej to zauważyć i… doradził, 

żeby podniosła. Dla niego sytuacja jest rozwiązana! Dla dyżurującej nauczycielki to dopiero 

początek działania. Najpierw – obserwacja. Jeśli uczeń nie podbiegł do kolegów i nie opisał im 

barwnie sytuacji co powiedział tej babie – żeby sama podniosła – i z ciekawością wszyscy 

obserwują, czy ona to zrobi to znaczy, że nie jest bezczelny, tylko ma problem z rozumieniem 

sytuacji społecznej.  Należy mu więc to zdarzenie wyjaśnić – co zrobił nie tak oraz podać 

wzorzec pożądanego zachowania w takiej sytuacji. We właściwym podejściu do uczniów  

z Zespołem Aspergera ważne jest zrozumienie specyfiki ich funkcjonowania i związanych  

z tym deficytów i zaburzeń, które u nich występują. Istotna jest znajomość i stosowanie  

w praktyce zasad: 

 Akceptacja i zrozumienie ograniczeń dziecka z Zespołem Aspergera – jeśli nie zobaczysz 

w uczniu – po pierwsze – dziecka, nastolatka, a dopiero – po drugie – jego dziwnych 

zachowań, nie będziesz w stanie go zaakceptować. Każde dziecko ma prawo do szacunku. 

Poznaj to zaburzenie, a zrozumiesz, dlaczego uczeń tak się zachowuje. Wówczas będziesz 

wiedzieć, na które zachowania możesz pozwolić, które zignorować, a które wymagają 
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modyfikacji i codziennej pracy. Formułuj polecenia w prosty, konkretny sposób. Mają być 

jasne i krótkie. Im więcej ty mówisz – twój przekaz jest mniej zrozumiały dla dziecka, gubi 

ono wątek i sens wypowiedzi. Zeszyt z polskiego na ławkę. Wychodzimy z klasy. Siadaj na 

krześle. Powtarzaj polecenia jednostajnym tonem, wtedy istnieje większa szansa na 

zrozumienie i wykonanie polecenia. Nie używaj metafor, przenośni, sarkazmu i ironii. 

Zwracaj się do ucznia dosłownie. Kiedy chcesz powiedzieć, że coś jest dla niego łatwe, 

powiedz po prostu To łatwe. Nie używaj zwrotu: To dla ciebie bułka z masłem – spowoduje 

to u ucznia lawinę skojarzeń z jedzeniem. 

 Odpowiednia organizacja otoczenia uwzględniająca specyficzne potrzeby dziecka 

 – ze względu na trudności w rozumieniu otaczającego świata oraz trudności 

w przewidywaniu zdarzeń i konsekwencji pewnych zachowań uczniowie z Zespołem 

Aspergera porządkują swój świat poprzez stereotypowe zainteresowania, rytuały, 

trzymając się stałego rytmu dnia. Taki sposób widzenia świata zapewnia im poczucie 

bezpieczeństwa. Wizualizuj kolejność zajęć, twórz harmonogramy działań, podaj 

w punktach pisemny plan pracy na konkretnej lekcji. Nadaj strukturę sali lekcyjnej, 

wyznacz miejsce do wyciszenia się, oznacz piktogramami szafkę, ławkę ucznia, wieszak 

na ubrania. Ustal miejsce ucznia w klasie – najlepiej daleko od okna i drzwi, a blisko 

swojego biurka. Usuń z sali zbędne, rozpraszające dekoracje, niepotrzebne przedmioty. 

Jeśli dziecko jest nadwrażliwe słuchowo – zadbaj o wyciszające podkładki pod wszystkie 

krzesła w klasie. Sprawdź oświetlenie – wyeliminuj migające świetlówki.  Przygotuj ucznia 

na zmiany – uprzedzaj o zmianie klasy, obecności innego nauczyciela. Przed wyjściem na 

wycieczkę pokaż uczniowi zdjęcia, gdzie pójdziecie i co się będzie działo w tym dniu. Takie 

działania zagwarantują dziecku przewidywalność i zniwelują dyskomfort, który wynika  

z niepewności tego, co się wydarzy.  

 Stosowanie przejrzystego systemu zasad oraz pozytywnych i negatywnych konsekwencji  

– aby świat społeczny stał się bardziej przyjazny i zrozumiały dla dziecka z Zespołem 

Aspergera konieczne jest stosowanie jasnych, prostych, krótkich zasad postępowania. 

Dzieci z ZA to dzieci zasadowe. Ustaliłeś zasadę – przestrzegaj. Przykładowo: jeśli 

umówiłeś się z uczniem z Zespołem Aspergera o godzinie 14, a przyjdziesz o 14.02 

– możesz spodziewać się, że uczeń nie będzie czekał – powiedziałeś godzina 14, to oznacza 

dokładnie godzinę 14, a nie 14. 02. Zasady konstruowane są pod kątem konkretnego ucznia 

i jego trudności, ale obowiązują wszystkie osoby z otoczenia. Stosować powinni się do nich 

zarówno nauczyciele, koledzy z klasy, jak i rodzice i rodzeństwo. Jeśli będziemy 

przestrzegać zasad wybiórczo, dziecko z Zespołem Aspergera na pewno to zauważy 
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i wytknie w ramach stwierdzenia faktu. Zrobi tak dlatego, że jeśli pozna zasadę, zwykle 

stara się jej sztywno trzymać i wymaga tego od otoczenia, np. jeśli nauczycielka 

powiedziała, że po występie uczniów na akademii szkolnej należy bić brawo, a uczeń 

z Zespołem Aspergera zauważy kogoś, kto tego nie robi – może powiedzieć o tym pani. 

Nie traktuj tego jako skarżenia – to jest informacja o złamaniu zasady. Stosowanie zaś 

systemu pozytywnych i negatywnych konsekwencji pomaga wytyczyć uczniowi drogę 

właściwego postępowania i naukę pożądanych zachowań. Warunek – konsekwencje muszą 

być jasno przedstawione i wyciągane natychmiast po zaistniałej sytuacji. Czytelne zasady 

i określone konsekwencje stanowią element stałości otoczenia, pozwalają uczniom czuć się 

pewniej i bezpiecznej.  

 Bazowanie na mocnych stronach dziecka – pozwala na budowanie i wzmacnianie jego 

samooceny i poczucia własnej wartości. Dziecko może zaistnieć w klasie, poczuć się jako 

ekspert od pewnych spraw. Ułóż tekst dyktanda na temat interesujący ucznia, pozwól mu 

na przygotowanie prezentacji multimedialnej w klasie – określ czas lub ilość slajdów, 

zredaguj zadania matematyczne związane z zainteresowaniami ucznia. Wykorzystaj 

zainteresowania lub ulubione czynności swojego ucznia jako nagrodę za podejmowanie 

innych aktywności na lekcji. 

Popatrz pozytywnie na ucznia z Zespołem Aspergera: nie łamie zasad – denerwuje się, gdy 

inni ludzie je lekceważą – jest prawy; nie rozumie, dlaczego ludzie kłamią – czyli jest 

uczciwy –  nie kłamie; powie dokładnie to, co myśli – jest szczery; ma potrzebę uczciwego 

stawiania sprawy; często podchodzi do zadania inaczej niż reszta klasy – jest kreatywny; 

chce się dowiedzieć wszystkiego na intersujący go temat – jest ciekawy świata; ma ogromną 

wiedzę na wybrane tematy – może o nich rozmawiać jak osoby dorosłe; ma tendencję 

do zapamiętywania za pomocą scen i obrazów; może posiadać wyjątkową długoterminową 

pamięć – często potrafi wymienić wielkie ilości faktów. Wykorzystaj jego zalety i rozwijaj 

jego umiejętności. Wspieraj go najlepiej, jak umiesz. Szczerze. Bez złości i litości. Pomóż 

mu porządkować świat, odczytywać sytuacje społeczne, przeprowadź po meandrach uczuć 

i emocji własnych i innych ludzi, naucz rozładowywać napięcie, pomóż w sensorycznym 

odbiorze świata. Nie jest ważne, ile masz doświadczenia w pracy z dzieckiem z Zespołem 

Aspergera. Istotne jest, czy chcesz pomóc, czy jesteś życzliwym, elastycznym 

i przewidywalnym człowiekiem i… czy masz poczucie humoru. Zawsze szukaj w dziecku 

pozytywów – twoja klasa ma być miejscem zachęty – nie krytyki. I… ciesz się z tego, że 

możesz wkraczać z dzieckiem w jego oryginalny, czasami lepszy od naszego świat… 
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SPECJAListyczNA SZKOŁA współczesną szkołą 

Z praktyki pedagoga specjalnego.  
  

 

SPE - Specjalne Potrzeby Edukacyjne, czyli „co” i „jak”?  

Współczesny, edukacyjny świat coraz to częściej przed nauczycielami stawia ucznia, który  

ze względu na swój indywidualny rozwój potrzebuje „innego” podejścia. Jest uczniem  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jednostką wymagającą „SPECJAListyczNEGO” 

kształcenia.   To właśnie Specjalne Potrzeby Edukacyjne uzmysławiają nam, że praca z tą grupą 

uczniów rządzić się będzie swoimi zasadami i prawami, począwszy od form i metod,  

a skończywszy na dialogu, czyli werbalnej formie przekazu.    

Mówiąc o SPE, mamy na myśli potrzeby uczniów, którzy z powodu swej niepełnosprawności, 

czy też odmienności, wymagają innego podejścia pychologiczno-pedagogiczno 

-terapeutycznego i zastosowania rożnych form i metod pracy oraz konkretnych warunków 

nauczania. Pojęcie „Specjalne Potrzeby Edukacyjne” pojawiło się w 1978 roku w Wielkiej 

Brytanii w dokumencie zwanym «Warnock Report»1.   

Zostało upowszechnione w «Deklaracji z Salamanki»2 opublikowanej przez UNESCO w 1994 

roku. SPE gwarantują dzieciom i młodzieży prawo do uzyskania w szkole opieki i pomocy 

uwzględniającej indywidualne możliwości oraz specjalne potrzeby edukacyjne (Bogdanowicz 

2004, s.159).  

Grupa ekspertów UNESCO określiła kształcenie specjalne jako „elastyczny system ułatwień 

wychowawczych, skierowany wobec tych uczniów, którzy mają różnego rodzaju i stopnia 

                                                           
1 Raport o stanie opieki i poziomie edukacji dzieci, których rozwój odbiega od normy; termin ten dotyczy wszystkich dzieci, które nie potrafią 

podołać co pewien czas w swojej karierze szkolnej, wymaganiom programu nauczania powszechnie obowiązującego w szkołach.   
2 „W Salamance, w Hiszpanii w dniach 7-10 czerwca 1994 r. spotkało się 300 uczestników reprezentujących 92 rządy i 25 organizacji 

międzynarodowych, aby wyrazić swoje poparcie dla celu jakim jest «Edukacja dla Wszystkich». Na Konferencji przyjęto Deklarację  

z Salamanki w sprawie Zasad, Polityki i Praktyki w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych [por.:] M. Fryszkiewicz, Potrzeba, stymulacja 

i aktywizacja jako wyznaczniki kształtowania osobowości dziecka o obniżonej sprawności intelektualnej, [w:] Antropotechnika, 

kulturotechnika a socjotechnika w specjalnej pedagogice, (red.) A. Stankowski. Seria wydawnicza „Specjalne potrzeby edukacyjne, s. 60.  
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trudności w nauce, spowodowane czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi zaburzeniami 

fizycznymi lub psychicznymi (…)”.   

W grupie SPE poza jednostkami z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, 

niepełnosprawnością sprzężoną, społecznie niedostosowanymi, z niepełnosprawnościami 

ruchowymi, w tym z afazją, a także z niepełnosprawnościami percepcyjnymi znajdują się 

również uczniowie z ASD (Autism Spectrum Disorders)3.  

Definiując jednostkę ze spektrum zaburzeń autystycznych „z praktycznego punktu widzenia” 

należy uwzględniać przede wszystkim jej indywidualizm. To „on” widoczny jest we wszystkich 

sferach funkcjonowania i aspektach dnia codziennego. Charakteryzując wielopłaszczyznowo 

osobę z ASD4 należy uwzględniać przede wszystkim:  

• trudności w rozumieniu uczuć lub mówieniu o uczuciach;  

• fakt, iż może stwarzać wrażenie osoby „niesłyszącej’, kiedy inni zwracają się do niej5;  

• unikanie kontaktu wzrokowego6;  

• trudności z odczytywaniem mimiki twarzy, tonu głosu, gestów rozmówcy;  

• przestrzeganie ścisłej rutyny, opór przed zmianami, skłonność do zachowania rutyn  

i rytuałów;  

• odbieranie wypowiedzi innych zbyt dosłownie (nie rozumie poczucia humoru, ironii, 

metafor)7;  

• trudności z adaptacją do jakichkolwiek zmian w planie dnia, przewidywalność 8;  

• wrażliwość sensoryczną9 – nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się  

w tzw. dysfunkcjach, czyli zaburzeniach. Pojawiają się one, gdy układ nerwowy 

niewłaściwie organizuje bodźce zmysłowe.  

Dysfunkcje nie są związane z uszkodzeniem narządów zmysłów, np. z niedosłuchem  

czy krótkowzrocznością. Oczywiście, jeśli istnieją obawy dotyczące sprawności 

poszczególnych analizatorów, niezbędna jest konsultacja lekarska. Dysfunkcje 

integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców 

sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego, dotykowego 

                                                           
3 Zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką– spektrum zaburzeń 

autystycznych (ASD), [za:] DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)  
4 Obserwacje własne/ literatura.  
5 Z autopsji: Dziecko/ uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych słucha „oczami”. Brak, nawet chwilowego, świadomego kontaktu 

wzrokowego uniemożliwia mu przyswojenie informacji i tym samym utrudnia jakiekolwiek ustosunkowanie się do niej.  
6 „Nie lubię, gdy ludzie na mnie patrzą, denerwuje mnie to (…)” – Kamil, 14 lat, [w:] Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera, 

 A. Borkowska, s. 25.  
7 Z autopsji: dialog uczeń (U.) – nauczyciel (N.) „N: (….) jak Ci dokucza, to udawaj, że go nie widzisz. U: Nie mogę udawać, że go nie widzę, 

bo mam oczy (…)”.  
8 Z autopsji: „Pani, nie pamiętasz o zachowaniu czasowości?” - wcześniejsze przygotowanie na ewentualne zmiany – Przemysław, 17 lat  9 

„Babcia pachnie chemią i sztucznymi kwiatami. Zawsze wiem, że to babcia, kiedy czuję ten zapach. Nie muszę nawet patrzeć na twarz. I tak 

wiem, że to ona. Nie za bardzo ją lubię”, [w:] Zdecydowanie nietypowy, N.R. Baskin s. 25.  
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i proprioceptywnego, przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego 

i smakowego (Wiśniewska 2010).  

• „Y”/„ X” – niewiadome, na które musi być przygotowana osoba towarzysząca jednostce 

nieneurotypowej.  

Uczniowie z autyzmem funkcjonują inaczej, co nie znaczy gorzej.  Osobiste kontakty z nimi 

utwierdzają mnie w przekonaniu, że autyzm to po prostu, inny „system operacyjny”,  

bez konkretnej instrukcji obsługi. „System” odpowiednich „materiałów” do „działania” 

uwzględniający szeroko rozumianą odmienność przez wielkie „O” i dlatego to wymaga od nas, 

nauczycieli-pedagogów specjalnych – specjalistycznego podejścia. Dlaczego? Dlatego, że 

dziecko autystyczne ma swój własny świat, którego granic pilnie strzeże. Każdy „inny” 

człowiek w mniemaniu dziecka ze spektrum autyzmu jest wrogiem i nieprzyjacielem. Na próby 

ingerencji i chęci naruszenia jego małego, „bezpiecznego świata” reaguje histerią, a czasem 

nawet agresją. Nie tłumaczy swoich dziwnych zachowań, nie przeprasza, nie płacze, gdy zrobi 

sobie krzywdę, nie szuka pociechy u dorosłych. Nie potrafi? Nie czuje takiej potrzeby? Nie! Po 

prostu nie rozumie swojego postępowania. Dorośli nie zawsze potrafią zrozumieć jego 

„dziwne” zachowanie, a rówieśników traktuje „jak powietrze” albo od nich ucieka9.  

SPE - Specjalne Potrzeby Edukacyjne, czyli „gdzie” i „dlaczego”? 

Obecnie, w systemie kształcenia specjalnego występują cztery alternatywne formy realizacji 

obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych:  

• edukacja segregacyjna (specjalna);  

• edukacja częściowo integracyjna;  

• edukacja integracyjna10;  

• edukacja inkluzyjna (włączająca)12;  

Formy te przede wszystkim różnią się miejscem, w którym realizowane jest nauczanie, 

liczebnością klasy, homogenicznością (jednorodnością zaburzeń), stopniem segregacyjności 

oraz zakresem udzielanego wsparcia (pomocy specjalnej). Niezależnie od typu kształcenia, 

obszar zagadnień związanych z edukacją pozostaje ciągle otwartym wątkiem, aktualnym 

problemem z wieloma pytaniami retorycznymi, w którym stałym, niezmieniającym się 

elementem jest JEDNOSTKA/DZIECKO/UCZEŃ/OSOBA o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Początkowe traktowanie osób z ograniczeniami jako „innych” i izolowanie ich 

ze środowiska uczniów pełnosprawnych ustąpiło miejsca idei integracji oraz edukacji 

                                                           
9 Przemyślenia własne.  
10 Pojęcie „integracji” odnosi się do nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkołach ogólnodostępnych.  12 Pojęcie „włączanie”, 

„inkluzja” ma głębszy sens - powiązane jest nie tylko z edukacją, ale i z poczuciem przynależności do środowiska lokalnego, uczestnictwem 

w różnych kulturach i ich przekształcaniem, a także z postawą akceptującą różnorodność uczniów i ich podmiotowość.  
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włączającej. Czy słusznie? … a może w edukacji włączającej należałoby zmienić system, a nie 

dziecko? Zwłaszcza, dziecko z ASD, które jak wiemy jest osobowością pełną odmienności  

i indywidualności.  Być może, właśnie szkoła SPECJAListyczNA, a nie szkoła 

SPECJALNA11, rozwiązałaby problem? A tym samym umożliwiłaby rodzicom dzieci z ASD 

podjąć słuszną decyzję dotyczącą przyszłości dziecka. Tego typu szkoły realizują ogólne 

podstawy programowe12, tylko nauczyciele, specjaliści do ich opracowania i realizacji 

podchodzą inaczej: indywidualnie, kreatywnie, elastycznie.   

SPE - SPECJAListyczNA SZKOŁA… 

SPECJAListyczNA SZKOŁA jest współczesną szkołą, ponieważ uwzględnia indywidualność 

jednostki poprzez dostosowanie form, metod, technik, środków dydaktycznych oraz atmosfery 

(elementu organizacyjnego) do potrzeb i możliwości dziecka. Powyższe czynniki stanowią 

scalające i niepodważalne ogniwo w pracy z jednostkami ze spektrum zaburzeń autystycznych, 

ponieważ tworzenie dla nich warunków edukacyjnych wymaga szczególnego podejścia, 

wiedzy teoretycznej, doświadczenia oraz pozytywnego nastawienia osób odpowiedzialnych 

za ten proces. Metodyka kształcenia specjalnego jest uwarunkowana potrzebą dostosowań, 

a terminy „elastyczność” i „ułatwienia” oznaczają zróżnicowanie.  Elastyczność w działaniu 

i szeroko rozumiane dostosowanie form, metod, technik, środków dydaktycznych wynika 

przede wszystkim z faktu, iż uczeń z ASD od początku do końca, od „A” do „Z” jest w swoich 

działaniach, swojej postawie, zaangażowaniu autentyczny i tylko bycie „dla niego i z nim” 

pomoże nam w zrozumieniu jego świata, a jemu pozwoli zrozumieć otaczający go świat. 

Respektowanie poniższych postulatów wpłynie pozytywnie na budowanie prawidłowych 

relacji i tworzenie przyjaznej atmosfery.   

Apel dziecka autystycznego13: 

Akceptuj mnie takim jakim jestem.  

Bądź dla mnie ostoją i oparciem.  

Chwal mnie za każdy – nawet za najmniejszy wysiłek.  

Daj mi poczucie bezpieczeństwa.  

Eliminuj powoli i rozsądnie moje niepożądane zachowania.  

Formułuj precyzyjnie i jasno wymagania kierowane do mnie.  

                                                           
11 Mateusz Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 29-37.  
12 Podstawa programowa – w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz 

umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań 

egzaminacyjnych.  
13 Fryszkiewicz M. (2012): „Integracja - wyznacznik socjalizacji dziecka z autyzmem w grupie przedszkolnej” [w:] A. Klinik „Problematyka 

osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków”, Tom XV serii: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób 

niepełnosprawnych, s. 102.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_o%C5%9Bwiatowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_o%C5%9Bwiatowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tre%C5%9B%C4%87_nauczania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tre%C5%9B%C4%87_nauczania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tre%C5%9B%C4%87_nauczania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkolna_skala_ocen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkolna_skala_ocen
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Gospodaruj efektywnie moim czasem.  

Hamuj moją agresję i rozładowuj niekorzystne emocje.  

Interesuj się mną, nawet wtedy, gdy traktuję Cię jak powietrze. 

      Jesteś moim przewodnikiem po świecie „chaosu” i „zamętu”.  

Kieruj wszechstronnie moim rozwojem – wykorzystuj moje zalety. 

Licz się z moimi fanaberiami.  

Łagodź stresy, emocje i cierpienie.  

Miej cierpliwość.  

Nie pozwól sobie na zwątpienie i rezygnację.  

Okazuj uczucia – muszę je przecież zrozumieć.  

Pokaż, że jesteś moim przyjacielem.  

Rozwijaj mnie społecznie.  

„Słuchaj” uważnie moich gestów i zachowań.  

Traktuj mnie normalnie.  

Ukazuj mi moje miejsce w „nieznanym” dla mnie świecie.  

Wierz, że Twój wysiłek nie pójdzie na marne.  

Y/ X – niewiadome – bądź na nie przygotowany.  

Zachęcaj mnie do dalszej pracy.  

Przenosząc Apel dziecka autystycznego na grunt szkolnictwa SPECJAListyczNEGO i jednostek 

o SPE należy zauważyć, iż stosowanie ogólnie znanych metod i technik aktywizujących ma 

szanse powodzenia wtedy, gdy będą one odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do pracy 

z dzieckiem z ASD. Ważny jest także eklektyzm – dobór różnych metod i technik w celu 

całkowitego, globalnego poznania pojęcia, omawianego tematu, przedmiotu czy zjawiska. 

Należy pamiętać, że uczenie się jest efektywne tylko wtedy, gdy angażuje nie tylko umysł, ale 

i emocje, gdy daje uczniom możliwość bycia częściej twórczym niż odtwórczym. Uczenie przez 

działanie, w myśl zasady Marii Montessori „pomóż mi samemu to zrobić” jest tym elementem, 

który umożliwi uczniowi nieneurotypowemu zrozumieć, poczuć i doświadczyć.   

Dlaczego więc SZKOŁA SPECJAListyczNA?  

Po pierwsze dlatego, że aktualny system kształcenia kadr na potrzeby edukacji dzieci  

i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami)  

nie zawsze jest w stanie sprostać wyzwaniom edukacji włączającej. Dotyczy to zwłaszcza 

nauczycieli-przedmiotowców. Chociaż standardy kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) zakładają w zakresie 
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ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego opanowanie 

podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki z elementami 

pedagogiki specjalnej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej z elementami 

dydaktyki specjalnej, wielu nauczycieli nie czuje się kompetentnymi do pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi”14. A po drugie, „dzieci w niej mają specjalne zajęcia, których nie ma  

w zwykłej szkole” (Kossowska 2018, s. 163), a dobór i ilość specjalistów pozwala „określić 

konkretny obraz tego, co (…) uczeń (dopisek własny) potrafi zrobić, a czego nie”.  

To właśnie w murach SZKOŁY SPECJAListyczNEJ:  

• główną rolę odgrywa twórczy, aktywny i otwarty pedagog, który znając indywidualne 

potrzeby i możliwości swojego ucznia będzie się nimi kierować, rozwijać zdobyte 

umiejętności i wiedzę, a przede wszystkim będzie zachęcać i dawać podopiecznemu 

możliwość aktywnego udziału w procesie kreowania osobowości;  

• rolą nauczyciela jest udzielanie pomocy dziecku w procesie poznawania rzeczywistości 

w myśl wcześniej wspominanej zasady „pomóż mi samemu to zrobić”; 

• od pedagoga wymaga się nowego, wieloaspektowego spojrzenia na wychowanie, 

edukację i kształcenie dzieci, które ma również cechować się „twórczą koncepcją lekcji 

i jej właściwą atmosferą” (Olszak 2001, s. 79 za: Doroszewska 1981).    

Wówczas uczeń ma szansę wykorzystać swój potencjał, gdyż:   

• cel jest dla niego bliski i wyraźny (ma poczucie tego, co robi);   

• uwzględnia się jego ograniczenia, potrzeby, zainteresowania;   

• ma poczucie bezpieczeństwa (prawo do błędu, otrzymywanie dodatkowej instrukcji  

i informacji);   

• działaniom towarzyszą odczucia i pozytywne emocje;   

• bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji (coś ode mnie zależy);   

• odczuwa satysfakcję i ma poczucie, że nauczyciel docenia wkład pracy, a nie tylko 

efekt;   

• poznaje świat wielozmysłowo i różnorodnie;   

• ma poczucie własnej wartości (ja to potrafię)  

• wie więcej, więcej potrafi i rozumie (Fryszkiewicz 2010, s. 64)  

 

  

                                                           
14 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2015, z dnia 22.03.2018 r.  

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2015
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Konkluzja…  

…jak możemy mówić o wyrównywaniu szans edukacyjnych?…jak możemy mówić 

o indywidulnych programach edukacyjno-terapeutycznych?  

…jak możemy mówić o odpowiednich czynnikach organizacyjnych (sale doświadczania 

świata, sale SI, sale wyciszenia, rehabilitacji, itp.) jeżeli nasz bohater artykułu „ląduje” 

w dwudziestoparoosobowej klasie, sali bogato przyozdobionej różnymi gablotami, pracami, 

z piękną ażurową firanką zdobiącą okno i wraz z pierwszymi wiosennymi promieniami słońca 

(czytaj: padającymi cieniami) popada w frustrację, a niepożądane zachowania, autoagresja 

„biorą górę”? Nie radzi sobie z hałasem, zapachami, chaosem…? W którym momencie 

możemy mówić o uspołecznianiu i wchodzeniu w prawidłowe interakcje społeczne? Przecież 

brak poczucia bezpieczeństwa zamyka „dostęp” do normalności!!! 

Być może zmiana nazewnictwa ze SPECJALNEJ na SPECJALISTYCZNĄ zmieniłaby podejście 

władz, ministrów, a przede wszystkim rodziców do szkół specjalnych. Bo szkoły specjalne 

to przecież nic innego jak tylko SPECJALNE podejście bazujące na indywidualnych 

potrzebach, możliwościach i ograniczeniach, a uczeń o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych 

wymaga właśnie SPECJALISTYCZNEGO podejścia.  
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Agnieszka Więcek – Sawka 

nauczycielka języka polskiego w SP nr 60 w Katowicach 

 

 

Lekcja języka polskiego 

 

 

Celu lekcji nigdy nie należy utożsamiać z jej wynikiem, a treści planowane i zrealizowane 

rzadko bywają takie same.15 To fakty, które trzeba przyjąć z pokorą pełniąc zawód nauczyciela, 

przede wszystkim nauczyciela dzieci ze spektrum autyzmu.  Pracując z dziećmi i młodzieżą  

z zespołem Aspergera należy wziąć pod uwagę emocjonalną gotowość ucznia do podjęcia nauki 

i efektywnego udziału w zajęciach, a lekcje prowadzić tak, aby uczeń, nawet w przypadku 

udzielania błędnych lub nie do końca trafnych odpowiedzi, nie miał poczucia porażki. To jeden 

ze sposobów zapobiegania momentom niechcianej w procesie edukacyjnym frustracji ucznia. 

Lekcja stanowiąca pretekst moich rozważań to lekcja ortografii, którą przeprowadziłam 

w klasie szóstej (czteroosobowej) szkoły podstawowej dla dzieci ze spektrum autyzmu. 

Do klasy uczęszczają sami chłopcy. Uczniowie pracują z podręcznikiem wydawnictwa Nowa, 

zatytułowanym „Teraz polski!”. Temat lekcji brzmiał: „Jak się odnaleźć w ortograficznej 

dżungli?” i był zebraniem zasad ortograficznych dotyczących pisowni wyrazów z u, ó, rz, ż, ch 

i h. Treść zajęć: przypomnienie zasad ortografii przed konkursem ortograficznym.  Sposobem 

na zaaktywizowanie zespołu klasowego, który jednocześnie dawałby podstawy do wystawienia 

oceny, a dla dzieci byłby namacalnym dowodem docenienia ich udziału w zajęciach, były białe 

krateczki, które każdy otrzymywał za udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Ten system 

motywacyjny pomyślany był tak, abym po lekcji każdemu z uczniów mogła wystawić ocenę 

bardzo dobrą za aktywność, bowiem minimalna ilość karteczek jaką ustaliłam na początku 

zajęć, aby taką ocenę uczeń mógł uzyskać to jedynie pięć. Uczniowie zadowoleni 

i zmotywowani perspektywą otrzymania oceny bardzo dobrej i pewni jej już po pierwszych 

piętnastu minutach zajęć, bardzo chętnie odpowiadali i wyraźnie chcieli się wykazać, 

a zbieranie punktów w postaci karteczek stało się wyścigiem o to, aby być najlepszym. Tym 

sposobem wykorzystałam typową skłonność dzieci z zespołem Aspergera – potrzebę „bycia 

                                                           
15 B. Chrząstowska, Opis lekcji, „Polonistyka”2003, nr 9, s. 556. 
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pierwszym”, która niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa, ale stale monitorując ilość 

zdobytych punktów przez każdego z uczniów, dbałam o to, aby każdy z nich miał możliwość 

wykazania się i poczucie, że sprawiedliwie udzielam głosu. Gdy uczeń udzielał odpowiedzi, 

która nie była trafna i był poprawiany przez kolegę, niemalże natychmiast stwarzałam mu 

okazję do kolejnej odpowiedzi i poprawienia się. W przypadku słabszego ucznia z autyzmem, 

który jest także członkiem tej klasy i nie wykazuje się taką wiedzą i umiejętnościami 

jak koledzy, aranżowałam sytuacje, w których i on mógł się wykazać – pytania kierowane 

bezpośrednio do niego były łatwiejsze, ale dzięki temu on także podczas tej lekcji miał poczucie 

sukcesu i dobrze wykonanego zadania. 

Lekcja rozpoczęła się krótkim ćwiczeniem na „dobry początek”, będącym rozgrzewką 

umysłową i dającym przedsmak pracy na zajęciach.  Dzięki niemu uczniowie zorientowali się, 

które z zasad ortografii będą przedmiotem pracy na lekcji. 

Po wykonaniu tego ćwiczenia i zapisaniu go do zeszytów, na tablicy wywiesiłam przygotowane 

przez siebie plansze z zasadami ortograficznymi. Każda z nich dotyczyła pisowni innej głoski. 

Plakaty te przez całą lekcję wisiały w centralnym miejscu sali jako wizualizacja zasad, 

do których uczniowie nieustannie się odwoływali, wykonując ćwiczenia. 

Ten element lekcji wydawał mi się szczególnie ważny, gdyż uczniowie ze spektrum autyzmu 

dużo lepiej przyswajają wiedzę, która jest im przekazywana w formie jasnych, krótkich haseł 

popartych obrazem, niż w formie rozbudowanego przekazu ustnego. Wzięłam sobie  

do serca uwagi Temple Gardin: Osoby z autyzmem z trudem uczą się rzeczy, o których nie da 

się myśleć w kategorii obrazu.16 Dlatego też z regułek ortograficznych uczyniłam plakat-obraz, 

a pomysł ten świetnie się sprawdził. Wykonując poszczególne ćwiczenia ortograficzne stale 

odwoływałam się do wywieszonych na tablicy zasad, także uczniów prosiłam o wskazanie tej, 

do której w danym momencie odnosił się wykonany przykład. Do tej chwili nasza praca 

podczas lekcji miała charakter zbiorowy. 

Umiejętność praktycznego korzystania ze słowników ortograficznych, do których uczniowie 

tak rzadko zaglądają, miało sprawdzić następne ćwiczenie. Każdy z chłopców otrzymał inny 

wyraz z trudnością ortograficzną, który miał odnaleźć w słowniku. Ćwiczenie było 

wykonywane na czas – „kto pierwszy, ten lepszy”. Mając świadomość tego, że dzieci 

z zespołem Aspergera często nie potrafią przegrywać, uprzedziłam wszystkich, iż ćwiczenie 

to traktujemy jak zabawę. Uczeń z autyzmem, odstający od klasy, także pod względem tempa 

                                                           
16 T. Gardin, Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem, Warszawa 2006.  
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pracy, wykonywał to ćwiczenie z moją pomocą. Odnalezione wyrazy każdy samodzielnie 

zapisywał na tablicy. 

Elementem, który miał wprowadzić do lekcji pracę o charakterze indywidualnym było 

samodzielne wypełnienie przygotowanej przeze mnie karty, które polegało na uzupełnieniu luk 

w tekście. Początkowo chciałam, by było to typowe dyktando, ale ono nie pozwoliłoby wykazać 

się słabszemu uczniowi, który ma trudności z pisaniem ze słuchu. Tekst do uzupełnienia dał 

szanse na wyrównaną pracę także jemu. Karty pracy zostały zebrane i stały się podstawą  

do wystawienia rzetelnej oceny.  

Z całą pewnością opisana przeze mnie lekcja nie była nudną lekcją ortografii ani dla mnie, 

ani dla uczniów, a zakończyła się przeliczaniem białych karteczek-punktów przez każdego 

z członków klasy. Ich ilość dla uczniów była powodem do dumy i zadowolenia. Należy jednak 

pamiętać, że pomysł „z karteczkami” to tylko motywacja dla moich uczniów, żeby chcieli 

podjąć pracę przy mało atrakcyjnym temacie lekcji. Nie wszyscy uczniowie ze spektrum 

autyzmu mogliby pracować w taki sposób na lekcji. Chłopcom z klasy szóstej również 

wytłumaczyłam, że tylko dziś zdobywamy ocenę w taki sposób. 

Opisane zajęcia przeprowadziłam w klasie, która wymaga stałej aktywności nauczyciela, 

intensywnego skupienia na wykonywanym zadaniu, zajęcia pracą nad ćwiczeniem – bez chwil 

przestoju, uczniowie wówczas bardzo szybko rozpraszają się. Jedynym krótkim przerywnikiem 

śródlekcyjnym była króciutka przerwa na napicie się czegoś przez uczniów (sami o to 

poprosili).  

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu może być niewątpliwie źródłem zadowolenia i poczucia 

zawodowego spełnienia dla każdego nauczyciela. Wymaga jednak elastyczności, kreatywności 

oraz pewnej czujności i swego rodzaju terapeutycznego podejścia do ucznia ze specyficznymi 

trudnościami, nie zawsze edukacyjnymi. 

 

Bibliografia: 

B. Chrząstowska, Opis lekcji, Polonistyka 2003. 

T. Gardin, Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem, Warszawa 2006.  
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Anita Wieloch 

nauczyciel-konsultant ROM-E Metis Katowice 

 

 

Trening umiejętności społecznych 

 

 

Szkolna rzeczywistość, dzwonek na lekcję, klasa czwarta wchodzi do sali lekcyjnej. Wydaję 

krótkie polecenie Proszę siadać na swoje krzesła. Wszyscy uczniowie siadają, Kamil (uczeń 

z SA, czyli spektrum autyzmu) stoi obok ławki. Podchodzę do niego, powtarzam spokojnie 

polecenie Kamil, siadaj na swoje krzesło. Chłopiec nadal stoi, zaczyna się niepokoić. 

Zastanawiam się, co zrobiłam, powiedziałam „nie tak”. I nagle – eureka! Mówię: Kamil, siadaj 

na swoje miejsce. Uczeń usiadł, podniósł plecak i rozpoczął przemowę: Proszę pani, to jest mój 

plecak (wyciągnął zeszyt), to jest mój zeszyt (wyciągnął piórnik), to jest mój piórnik. A to nie jest 

MOJE krzesło! Należy do szkoły, ma przecież numer inwentarzowy! To nie była kpina z mojego 

polecenia, Kamil, wysokofunkcjonujący uczeń z SA odbiera dosłownie komunikaty podawane 

przez drugą osobę. Nie potrafi też rozpocząć rozmowy z kolegą, nie lubi „być w grupie”, 

nie chodzi do marketu, bo nie bardzo wie, jak się zachować. Potrzebuje, jak inni uczniowie, 

wskazówek społecznych wspomagających jego funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości.  

Lekcja języka polskiego, klasa piąta. Zakładam nowe okulary korekcyjne (szkła powiększające 

+3), podchodzę do Kacpra, ucznia z SA, aby pokazać mu, które ćwiczenie w książce ma 

wykonać. Kacper zauważa moje nowe okulary i stwierdza Ojej, ale ma pani wielkie zmarszczki 

w tych okularach… Trochę zaskoczona jego reakcją, zbyt szybko reaguję mówiąc (uczniowi 

z SA nie zadajemy pytania rozpoczynającego się od słowa dlaczego): A dlaczego tak myślisz? 

Uczeń zdziwiony odpowiada Bo to prawda! I znowu – mamy do czynienia z sytuacją, w której 

Kacper nie jest bezczelny, ale… stwierdza fakt. Należy mu więc spokojnie wytłumaczyć, 

że taki komentarz nie jest pożądany w stosunku do dorosłej osoby (w tym nauczyciela!), a także 

dziecka. Podczas rozmowy z Kacprem na temat zaistniałej sytuacji nadmieniłam, że nie należy 

z a w s z e mówić tego, co się myśli. I usłyszałam odpowiedź: A skąd ja mam proszę pani 

wiedzieć, kiedy mogę powiedzieć, co właśnie myślę, a kiedy nie? 

Mając na uwadze te i inne sytuacje społeczne, w których dzieci ze spektrum autyzmu nie radzą 

sobie dobrze, napisałam Program Trening Umiejętności Społecznych ćwiczący i utrwalający 

umiejętności i kompetencje społeczne uczniów z autyzmem. Dzieci będą je rozwijać  
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w naturalnych sytuacjach: podczas spacerów, wyjść do sklepów, jazdy środkami komunikacji 

miejskiej, zabawy na placu zabaw, odwiedzania ciekawych miejsc w okolicy.  

Program zakłada, iż w trakcie zajęć dzieci otrzymają informacje zwrotne na temat swojego 

zachowania. Doświadczą tego, jak ich zachowanie może wpłynąć na reakcje innych ludzi. 

Podejmą próbę uświadomienia sobie konieczności rozwijania własnych kompetencji 

społecznych.  

 

PROPOZYCJA SZKOLNEGO PROGRAMU 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH   

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczniów z autyzmem 

 

1. Założenia Programu. 

2. Cele Programu. 

3. Warunki realizacji Programu. 

4. Procedury osiągania celów. 

5. Treści Programu. 

6. Przewidywane efekty. 

7. Ewaluacja Programu. 

Ad. 1. 

Program zajęć grupowych z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych i społecznych 

jest skierowany do uczniów z autyzmem uczęszczających do klas IV – VI szkoły podstawowej. 

Czas trwania Programu obejmuje jeden rok szkolny: od września do czerwca.  Trening 

umożliwia uczniom poznawanie różnych miejsc oraz środków transportu. Kształci u uczniów 

przestrzeganie zasad zachowania się w różnych sytuacjach, integruje zespoły klasowe 

(zazwyczaj dzieci z autyzmem nie zwracają na innych uwagi, koncentrują się na własnych 

potrzebach). Podczas wyjazdów ważne jest budowanie relacji w grupie oraz więzi, zarówno 

uczeń – uczeń, jak i uczeń – nauczyciel.  

Zadaniem nauczycieli jest nauczenie dziecka zachowania adekwatnego do danej sytuacji 

w środkach komunikacji oraz w miejscach publicznych. Podczas Treningu uczeń poznaje kroki 

postępowania i utrwala poprawne zachowania w następujących okolicznościach: wsiadanie 

do tramwaju lub autobusu (przepuszczanie osób wysiadających, starszych, z małymi dziećmi), 

pobyt wewnątrz środka lokomocji (ustępowanie miejsca osobom starszym), zakupy w sklepie 

osiedlowym i w markecie, wybór towaru – kupowanie dostosowane do kwoty pieniężnej, którą 

uczeń posiada, czekanie w kolejce, płacenie przy kasie, wybór dania z menu, zamawianie dania 
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w restauracji. Podczas każdej sytuacji społecznej dziecko uczy się używania zwrotów 

grzecznościowych, jest wdrażane do samodzielności, uczy się także, że w razie potrzeby warto 

i należy zwrócić się o pomoc. Każdy Trening jest omawiany: uczeń wypowiada się na temat, 

gdzie był i jakim środkiem lokomocji się przemieszczał. Rodzice, wcześniej zawiadamiani 

o miejscu, do którego udają się ich dzieci w ramach Treningu, są proszeni o rozmowę 

z dzieckiem w domu na temat, co robiło i gdzie było podczas Treningu. Nauczyciel wzmacnia 

reakcje pozytywne, uwypukla sukcesy ucznia, podkreśla dobre momenty podczas Treningu. 

Rozmowy z nauczycielami i rodzicami bogacą u dziecka słownictwo zarówno bierne jak 

i czynne – dziecko nazywa miejsca, sytuacje, reakcje, określa emocje, komentuje wydarzenia, 

ćwiczy pamięć: przypomina sobie, co kupowało, ile płaciło itp. Trening stwarza okazję do 

budowania tożsamości ucznia i rozwijania jego kompetencji komunikacyjnych i społecznych. 

Ad. 2. 

Cel główny Programu: rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczniów  

z autyzmem. 

Cele operacyjne: 

 kształtowanie zachowań prospołecznych, zgodnych z normami społecznymi w różnych 

miejscach publicznych; 

 kształtowanie zachowań mających na celu bezpieczne poruszanie się po ulicy, dbanie  

o bezpieczeństwo własne i innych; 

 nabywanie i rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: prawidłowe wzorce 

komunikowania się, przestrzeganie zasad i norm społecznych, nawiązywanie 

pozytywnych relacji z rówieśnikami, odczytywanie intencji i przewidywanie zachowań 

innych; 

 rozwijanie komunikacyjnej funkcji mowy; 

 kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony 

fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi; 

 nauka słuchania, zadawania pytań, inicjowania rozmowy, odmawiania; 

 doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; 

 promowanie u uczniów zachowań poprawnych, wygaszanie zachowań zakłócających; 

 wdrażanie do samodzielności; 

 wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej; 

 uwrażliwianie na piękno środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

 kształcenie poczucia humoru. 
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Ad. 3. 

Program zakłada realizację założeń i celów w formie integracji dwóch zespołów klasowych 

podczas wspólnych wyjazdów w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej.  Realizowany będzie 

w bliskim otoczeniu szkoły. Uczeń będzie poznawał środowisko, jednocześnie starając się 

prawidłowo w nim funkcjonować. Ważnym warunkiem jest zgoda rodziców na udział ucznia 

w Treningach oraz systematyczność ich realizacji. Wyjazdy powinny odbywać się raz 

w tygodniu lub przynajmniej dwa razy w miesiącu. Każdy z nich musi być podsumowany. 

Rodzice powinni być poinformowani z kilkudniowym wyprzedzeniem o miejscu kolejnego 

wyjścia lub wyjazdu uczniów celem przygotowania odpowiednich środków (adekwatny ubiór 

dziecka, ustalona kwota pieniężna, aktualna legitymacja). 

Schemat realizacji Treningu umiejętności społecznych: 

Zajęcia wstępne (krótkie, w formie rozmowy nauczyciela z uczniami) – uczniowie są 

powiadamiani wcześniej, gdzie następnym razem pójdą lub pojadą. Nauczyciel zadaje pytania, 

uczniowie odpowiadają: 

Jaki jest dziś dzień tygodnia? Jaki jest teraz miesiąc? Co robimy w czwartki? Gdzie jedziemy? 

Czym pojedziemy?, Co zabieramy ze sobą?, Jaka jest teraz pogoda?, Jak się trzeba ubrać? 

Uczniowie po rozmowie podchodzą do szafek i samodzielnie (stosownie do swoich 

możliwości) ubierają się do wyjścia.  

Ad. 4. 

W procesie adaptacji dziecka z autyzmem do życia społecznego ważne jest ustalenie 

niezmiennych zasad. 

Podstawowe zasady przebiegu Treningu: 

–  stosowanie się do przepisów bezpiecznego poruszania się po ulicy; 

–  chodzenie w grupie; 

–  słuchanie poleceń nauczycieli; 

–  zatrzymywanie się na polecenia: Stój! Czekaj! 

– przełamywanie sztywności (np. obaw przed wsiadaniem do środka lokomocji, wejściem  

do sklepu, do instytucji, jazdy tramwajem tylko „na siedząco” itp.); 

– ćwiczenie i przyswajanie zachowań zgodnych z normami społecznymi w różnych miejscach 

publicznych; 

– wzmacnianie poprawnych zachowań uczniów, wygaszanie zachowań zakłócających; 

– tworzenie przyjemnej atmosfery. 

Skuteczną metodą prowadzącą do ukształtowania i wypracowania nowych umiejętności  

w przypadku pracy z dzieckiem z autyzmem jest wizualizacja i modelowanie. Wizualizacja, 
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czyli zobrazowanie sytuacji lub problemu poprzez demonstrowanie schematów, plansz, 

obrazków, fotografii, oglądanie filmu. Modelowanie – zaprezentowanie prawidłowego 

zachowania w określonym kontekście społecznym (np. nauczyciele demonstrują sposób 

witania się, zwracając uwagą na poszczególne elementy: stanie twarzą w twarz, patrzenie 

w oczy, wyciągnięcie ręki, uścisk ręki, uśmiech). Podczas Treningu przewidziane jest 

rozwijanie u uczniów następujących umiejętności:  

–  dokonywanie drobnych zakupów poprzedzonych wyborem; 

– dokonywanie zakupów w różnych sklepach dużych, małych, z różnymi towarami, 

samoobsługowych (np. księgarnia, piekarnia, drogeria, sklep obuwniczy, sklep mięsny itp.); 

–  płacenie pieniędzmi, obliczanie i odliczanie określonej kwoty za zakupy, zabranie reszty; 

–  komunikowanie się w sklepie adekwatnie do sytuacji; 

–  używanie zwrotów grzecznościowych; 

–  czekanie w kolejce; 

–  poruszanie się po zróżnicowanym terenie (chodniki, ścieżki, schody, schody ruchome, mosty, 

wzniesienia); 

–  umiejętne spędzanie czasu na placu zabaw, w parku, na spacerze; 

–  dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, obserwowanie przyrody podczas spaceru; 

–  korzystanie z publicznych toalet; 

–  komunikowanie zmęczenia, głodu, innych potrzeb; 

–  czekanie na przystanku, czytanie ze zrozumieniem rozkładu jazdy, wyciągnięcie i pokazanie 

legitymacji na prośbę konduktora; 

– spokojna jazda w tramwaju/autobusie w pozycji stojącej, ustępowanie miejsca starszym; 

– czytanie menu ze zrozumieniem, wybór potraw, zamawianie w restauracji; 

– zwiedzanie różnych instytucji i poprawne zachowanie się podczas pobytu w min. Urzędzie 

Miasta, teatrze, kinie, salonie telefonii komórkowej; 

– rozwijanie… poczucia humoru, pokazanie, że gdy jest wesoło – szybciej i przyjemniej płynie 

czas. 

Ad. 5. 

Treść Programu stanowią zaplanowane wyjazdy w miejsca (do wyboru dla klas): 

  

Miejsce 

 

Co można robić? 

Plac zabaw SP 20 Prawidłowe i bezpieczne korzystanie z placu zabaw, próby 

samodzielnej organizacji czasu wolnego 
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Sklep spożywczy przy ul. 

Gliwickiej 

Omawianie asortymentu, specyfiki sklepu, wybór  

i zakup produktów, płacenie, odbiór reszty, używanie zwrotów 

grzecznościowych 

Sklep samoobsługowy przy 

ul. Gliwickiej 

Omawianie asortymentu, specyfiki sklepu, wkładanie 

wybranych produktów do koszyka, zakup wybranych 

produktów, płacenie, odbiór reszty, używanie zwrotów 

grzecznościowych 

Market Biedronka przy ul. 

Gliwickiej 

Omawianie asortymentu, specyfiki sklepu, wkładanie 

wybranych produktów do koszyka, zakup wybranych 

produktów, płacenie, odbiór reszty, używanie zwrotów 

grzecznościowych, czekanie na swoją kolej w kasie 

Hipermarket Auchan 

Tysiąclecie Katowice 

Omawianie asortymentu, specyfiki sklepu, wkładanie 

wybranych produktów do koszyka, zakup wybranych 

produktów, płacenie w kasie samoobsługowej, odbiór reszty,  

Galeria Katowice Spacer po Galerii, czytanie nazw sklepów, czytanie map 

informacyjnych, korzystanie ze schodów ruchomych 

Przychodnia dla dzieci 

zdrowych przy ul. 

Bocheńskiego 

Czytanie nazw specjalizacji lekarskich, omawianie, czytanie 

ulotek 

Staw Maroko Spacer, oglądanie ptaków, omawianie roślinności, co można 

robić nad stawem – rozmowa o łowieniu ryb, oglądanie 

stanowisk przeznaczonych do łowienia ryb 

Urząd Pocztowy przy ul. 

Gliwickiej 

Omawianie pracy na poczcie – po co jest poczta, wypełnianie 

awizo, zakup znaczków i kartek z wizerunkiem Katowic 

Urząd Miasta Katowice Zwiedzanie Urzędu, czytanie tablic informacyjnych, 

przybliżenie spraw, które można załatwić w Urzędzie Miasta, 

korzystanie z toalety 

Sklep Piekarnia Katowice Omawianie asortymentu, specyfiki sklepu, wybór  

i zakup produktów, płacenie, odbiór reszty, używanie zwrotów 

grzecznościowych 

Plac zabaw SP 22 Prawidłowe i bezpieczne korzystanie z placu zabaw, próby 

samodzielnej organizacji czasu wolnego 
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Plac zabaw Tysiąclecie 

Katowice  

Prawidłowe i bezpieczne korzystanie z placu zabaw, próby 

samodzielnej organizacji czasu wolnego 

Teatr im. Wyspiańskiego 

Katowice 

Zwiedzanie foyer, oglądanie budynku, rozmowa na temat 

funkcji teatru 

Rynek Katowice Spacer po rynku, szukanie ważnych miejsc, oglądnie budowli, 

kamienic 

Apteka Katowice Omawianie asortymentu, oglądanie reklam, dokonanie 

drobnego zakupu 

Księgarnia Katowice Omawianie asortymentu, oglądanie książek, różnice między 

księgarnią a biblioteką, drobne zakupy 

Sklep mięsny Katowice  Omawianie asortymentu, specyfiki sklepu, zakup wędlin 

Sklep zoologiczny Katowice Omawianie asortymentu, opis zwierząt, drobne zakupy  

Sklep meblowy Katowice ul. 

Gliwicka  

Omawianie asortymentu, specyfiki sklepu, nazywanie mebli, 

określanie ich przeznaczenia 

Park WPKiW Chorzów Spacer alejkami, zwrócenie uwagi na roślinność, oglądanie 

zwierząt na wybiegu ZOO 

Cmentarz ul. Bocheńskiego 

Katowice 

Spacer po cmentarzu, palenie zniczy, rozmowa  

na temat upływającego czasu 

Dworzec PKP  Zwiedzanie dworca, czytanie rozkładu jazdy, zakup biletów, 

przejazd pociągiem 

Kościół św. Józefa Katowice 

-Załęże  

Oglądanie szopki bożonarodeniowej, zwiedzanie kościoła, 

omawianie zasad zachowania się w kościele 

Salon telefonii komórkowej 

Katowice 

Omawianie asortymentu, po co jest salon,  

co załatwiamy w salonie, wzięcie ulotek, omawianie 

propozycji zawartych w ulotkach 

Pizzeria Marcello,  

ul. Gliwicka Katowice 

Czytanie Menu, wybór posiłku lub napoju, zamawianie, 

płacenie, używanie zwrotów grzecznościowych 

Mc Donalds’ Katowice Czytanie Menu, wybór posiłku lub napoju, zamawianie, 

płacenie, używanie zwrotów grzecznościowych 

Spodek Katowice Spacer po Katowicach, zwiedzanie obiektu, przejazd 

środkami lokomocji 
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Katowice Oko Miasta, 

przystanek tramwajowy, 

rondo 

Zwiedzanie obiektu, spacer po rondzie katowickim 

 

Wyjazdy są planowane w zależności od pogody, samopoczucia uczniów, możliwości 

finansowych rodziców. Wskazane jest powtórzenie wyjazdu celem utrwalenia kształtowanych 

umiejętności. Możliwa jest zmiana w treściach Programu, wprowadzanie nowych miejsc, które 

uczniowie mogą poznać. Dobór miejsc zależy od okolicy, w której znajduje się szkoła. 

Ad. 6.  

Przewidywane efekty, uczeń potrafi: 

- komunikować zrozumiale swoje potrzeby; 

- samodzielnie dokonać prostych zakupów; 

- korzystać ze środków komunikacji miejskiej; 

- zgodnie z normami społecznymi zachować się w środkach komunikacji miejskiej,  

w miejscach publicznych; 

- korzystać prawidłowo z placu zabaw; 

- bezpiecznie zachować w nowych miejscach; 

- korzystać z toalety publicznej; 

- czekać na swoją kolej; 

- wykazać się poczuciem humoru. 

Ad. 7. 

Ewaluacja programu zaplanowana jest na czerwiec w postaci sprawozdania nauczycieli 

na podstawie obserwacji uczniów prowadzonych podczas zajęć oraz Ankiety dla Rodziców 

i Uczniów. Dzieci na pytania odpowiadać będą ustnie, rodzice – pisemnie.  

 

Ankieta zawierająca pytania dla uczniów: 

1. Czy lubiłeś/lubiłaś uczestniczyć w wyjazdach w ramach Treningu Umiejętności 

Społecznych? 

2. Co najbardziej podobało ci się podczas tych zajęć? 

3. Czego nauczyłeś/nauczyłaś się podczas tych zajęć? 

4. Czy potrafisz samodzielnie zrobić drobne zakupy? 

5. Czy chcesz w przyszłym roku uczestniczyć w takich zajęciach? 
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Ankieta dla Rodziców 

1. Czy uważa Pan/Pani, że zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych 

rozwinęły u dziecka kompetencje komunikacyjne i społeczne? 

a) TAK 

b) NIE 

c) NIE WIEM 

2. Jeśli tak, proszę podkreślić, które kompetencje rozwinęły się w największym stopniu  

u dziecka: 

a) samodzielne dokonywanie prostych zakupów; 

b) komunikowanie swoich potrzeb w sposób zrozumiały; 

c) korzystanie ze środków komunikacji miejskiej zgodnie z normami społecznymi 

(ustępowanie miejsca starszym, trzymanie się podczas jazdy uchwytów, ciche 

rozmowy, kulturalne wsiadanie i wysiadanie itp.) 

d) prawidłowe korzystanie z urządzeń na placach zabaw; 

e) umiejętność korzystania z toalet publicznych; 

f) czekanie na swoją kolej; 

g) wchodzenie do miejsc nieznanych z zachowaniem ostrożności, ale bez strachu; 

h) inne…………………………………………………………………………………… 

         3. Co zdaniem Pana/Pani podobało się dziecku najbardziej podczas zajęć? 

……………………………………………..……………………………………………. 

         4. Czy chce Pan/Pani, aby kompetencje społeczne i komunikacyjne uczniów były  

rozwijane w takiej formie w przyszłym roku szkolnym? 

a) TAK 

b) NIE 

c) NIE WIEM 

 

Z doświadczenia nauczyciela realizującego Program… 

Program realizowany był przez cały rok szkolny. Uczniowie polubili wyjścia w ramach 

Treningu. Stały schemat zajęć (zmieniało się tylko miejsce wyjścia) powodował, że czuli się 

oni bezpiecznie – zawsze wiedzieli, gdzie idą i po co. Z czasem dzieci nauczyły się chodzić 

w grupie – to znaczy każdy miał sprawdzać (np. wymieniając imiona swoich kolegów), 

czy wszyscy idą. Wprowadzałam dużą dozę humoru i śmiechu – we wrześniu skutkowało tym, 

że śmiały się same nauczycielki, a w czerwcu poczucie humoru (każdy na swój sposób) 
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okazywali wszyscy uczniowie! Rodzicom najbardziej podobało się to, że mogą wreszcie iść 

do marketu z dzieckiem i ono… potrafi czekać spokojnie w kasie na swoją kolej!  

Postępy uczniów w zakresie wypracowywania pożądanych zachowań oraz wyciszania 

niechcianych w konkretnych sytuacjach społecznych były różne. Czasami jedną czynność  

np. spokojne wsiadanie do tramwaju trzeba było ćwiczyć siedem razy… Ale ze znajomością 

swoich uczniów i szacunkiem dla nich oraz… poczuciem humoru wszystko się musi udać.  

Nie od razu Kraków zbudowano – o tym należy pamiętać rozpoczynając wprowadzanie dzieci 

ze spektrum autyzmu w świat relacji i sytuacji społecznych. Warto! Nagrodą jest widoczne 

staranie ze strony dziecka i radość rodzica. 

 

Bibliografia: 

Kaczmarek B., Wojciechowska A, red: Autyzm i AAC. Oficyna wydawnicza „Impuls”, Wydanie I, Kraków 2015 

Gałka U., Pęczkowska E.: Dziecko z autyzmem w szkole i przedszkolu. Centrum Metodyczne Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2009. Wydanie II, zm 

Wolski A. Wsparcie osób wysoko funkcjonujących i z zespołem Aspergera w edukacji masowej i integracyjnej. 

[w:] Czasopismo Rewalidacja nr 2 (32)/2012, wyd. Kompendium, Warszawa 

Czasopismo Wychowawca nr 1/2014, wyd. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Kraków  
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Katarzyna Rubinkowska-Wasylowska 

oligofrenopedagog, dogoterapeuta 

 

 

Dogoterapia w pracy z dzieckiem  

ze spektrum autyzmu 

 

 

Ponad jedenaście lat pracuję jako dogoterapeuta, a od lat 7 jestem również wychowawcą 

oddziału specjalnego dla dzieci ze spektrum autyzmu w jednym z chorzowskich przedszkoli. 

Moje zainteresowanie człowiekiem, nastawienie na innych, umiejętnoścś obserwowania, 

doświadczania, analizowania, słuchania i rozmawiania wynikają z tego, że z wykształcenia 

jestem filozofem. Fakt ten odgrywa wielką rolę w moim życiu zawodowym. Praca z osobami 

ze spektrum autyzmu powinna opierać się na bardzo wnikliwej obserwacji oraz dogłębnej 

analizie, która poszukuje przyczyn zachowania dziecka. 

W pracy, czy to z dzieckiem, czy z osobą dorosłą ze spektrum autyzmu, nie można jedynie 

bazować a zdobytej akademickiej wiedzy, nie można zbytnio zakładać i działać według 

zaplanowanego schematu (wychowawcy, nauczyciela czy terapeuty). Bardzo często trzeba 

umieć szybko przeanalizować i dostosować metody i formy pracy do danej, czasami nagle 

występującej sytuacji. Świadomość tak działającego mechanizmu pozwala podejmować 

działania, które przynoszą pozytywne efekty. 

Zajęcia z dogoterapii, które prowadzę, w różnych placówkach m.in. w ośrodkach 

rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych, domach pomocy społecznej, przedszkolach, 

szkołach integracyjnych czy specjalnych oraz świetlicach środowiskowych, dają mi wgląd  

w „inny świat”, w świat pełen szalejących zmysłów, emocji, ale też w świat, który dzięki psim 

terapeutom jestem w stanie zrozumieć, potrafię dotrzeć do tego świata, który często jest bardzo 

szczelnie zamknięty. Dlaczego tak jest? Dlaczego psy potrafią zrobić to, z czym my ludzie 

dorośli, mamy problem? Dlaczego psy sprawiają, że dzieci z autyzmem otwierają się na nasz 

świat i pozwalają nam wejść do ich świata? Myślę, że odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo 

prosta. A mianowicie dlatego, ponieważ psy są bezpośrednie, nie oceniają po wyglądzie, nie 

mają uprzedzeń. Dają szanse każdemu. Moje doświadczenie zawodowe pokazało, że jeżeli 

„pozwolimy” na nawiązanie właściwych relacji dziecko – pies, to możemy „wykorzystać” psa 
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terapeutę do pracy nad każdym deficytem dziecka ze spektrum autyzmu.  Nie zdarzyło się 

bowiem w mojej pracy, by pies nie stał się „łącznikiem” pomiędzy mną a dzieckiem  

z autyzmem. Różnica polegała jedynie na „czasie”, w którym te relacje się nawiązywały. 

Zdarzało się, że pies stawał się kimś ważnym, już od pierwszej chwili, a bywało tak, że zajęcia 

„zapoznawcze” musiały trwać i parę miesięcy. Zawsze jednak warto było pozwolić na 

„zapoznanie się”. W codziennej pracy należy pamiętać, że autyzm nie zniknie, ale można 

nauczyć się z nim żyć tak, by być samodzielnym na miarę swoich możliwości Przytoczę 

konkretne przykłady pracy w zakresie dogoterapii. Mam nadzieję, iż pozwoli to odbiorcom 

niniejszego artykułu zrozumieć rolę psa-terapeuty w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.  

 

Wojtek… 

Jest wysokofunkcjonującym dzieckiem z autyzmem, które od małego borykało się z bardzo 

dużą nadwrażliwością słuchową, węchową i dotykową. Otaczający go świat poddawał ciągłej, 

wewnętrznej analizie, która zaburzała mu właściwe funkcjonowanie w środowisku. Regularne 

spotkania z psem, które w początkowej fazie ograniczały się jedynie do przebywania  

we wspólnym pomieszczeniu, przedzielonym „umowną kocykową rzeką” sprawiły, że świat 

Wojtka przestał być po czterech miesiącach szczelną, zamkniętą kulą, w której zapachy, dotyk, 

dźwięk drażniły. Chłopczyk panicznie bał się wszystkich zwierząt, słysząc szczekanie psa,  

nie mógł normalnie funkcjonować, próbował uciekać, krzyczał… Psi terapeuta powoli zaczął 

sprawiać, że przewrażliwione zmysły zaczęły odbierać otoczenie we właściwy sposób. 

Rozpoczęła się faza druga, w której co raz częściej dochodziło do wymiany zabawek. 

Ulubionych zabawek Wojtka, które czasami po kontakcie z psem miały jego zapach, jego 

sierść, jego ślinę. Na początku nie było łatwo, ale radość, którą pies okazywał w momencie, 

kiedy dostawał ulubioną wojtkową zabawkę po pewnym czasie zaczęła wywoływać na twarzy 

chłopca uśmiech. To był sygnał, że należy przejść do trzeciej fazy, w której usuwamy „rzekę” 

dzielącą dziecko i psa. W trakcie zajęć okazało się, że pies-terapeuta był zawsze bardzo 

spragniony, bardzo głodny, a po pewnym czasie i bardzo „rozczochrany” – co w naturalny 

sposób wymuszało u dziecka odpowiednie reakcje: trzeba było bowiem samemu przynieść 

wodę w miseczce, samemu policzyć smakołyki a potem przesypać je do miseczki, i na koniec 

pieska poczesać. Wszystkie te czynności Wojtek zaczął z czasem wykonywać samodzielnie. 

Zadziałało…. Efektem końcowym prowadzonej terapii z Wojtkiem było podarowanie mu psa, 

który stał się jego najlepszym przyjacielem, powiernikiem i motywatorem do działań 

wszelakich.  
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Nikodem… 

Trafił na zajęcia, ponieważ był dzieckiem, które przebywało w bardzo szczelnie stworzonym 

przez siebie kloszu, do którego nie miało potrzeby wpuszczać nikogo, ale też, z którego 

nie miało potrzeby wychodzić na zewnątrz. U Nikodema występowała również bardzo duża 

ogólna nadwrażliwość oraz brak potrzeby komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Dorośli 

nie potrafili do Nikodema dotrzeć. Sytuacja zaczęła powoli ulegać zmianie, kiedy 

przychodzący na zajęcia pies-terapeuta sam bawił się zabawkami, które Nikodema od zawsze 

bardzo ciekawiły. Były to różnego rodzaju pojazdy szynowe: tramwaje, pociągi, kolejki. 

Zabawa psa polegała na tym, że ja jako terapeuta, w sposób bardzo ekscytujący „rozmawiałam” 

z psem na temat tych cudownych zabawek, dawałam psu do obwąchania, kładłam mu pod łapki 

jednocześnie opowiadając na głos o tym, jak świetnie się bawimy. Nikodem na zajęcia 

przychodził z jedną lub dwoma swoimi ulubionymi zabawkami. My mieliśmy „najnowsze” 

modele. I wcale nie zachęcaliśmy, nie prosiliśmy, a tym bardziej nie przymuszaliśmy 

Nikodema do włączenia się w naszą zabawę. Bo nam też było bardzo dobrze, w naszym 

świecie.  

Po kolejnych zajęciach, Nikodem sam odczuł potrzebę zbliżenia się do nas, wpierw kręcąc 

rączkami przypatrywał się naszym „szaleńczym” zabawom na stojąco, po paru kolejnych 

spotkaniach siedział już razem z nami na kocyku. Chęć pobawienia się naszymi „cudownymi” 

zabawkami przeważyła i sprawiła, że Nikodem powoli zaczął się z nami komunikować. 

Pewnego razu pies na zajęcia przyszedł bardzo smutny, bo zapomniał zabrać ze sobą zabawki, 

ja „na szczęście” miałam tramwajowe kolorowanki. Nikodem bardzo nie lubił kolorować, 

ale dla swojego psa terapeuty zrobił wyjątek. Tata Nikodema obserwujący zajęcia, nie mógł 

uwierzyć, że Nikodem po prostu bierze kredki i koloruje… Zrobił to dla swojego przyjaciela 

psa. Po rocznej dogoterapii Nikodem dostał psa. Kiedy pojawił się w domu mały szczeniaczek, 

Nikodemowi zdarzało się jeszcze dosyć często zapominać o korzystaniu z toalety, 

ale jednocześnie mając dużą nadwrażliwość, bardzo cierpiał, kiedy w czasie wspólnych zabaw 

ze szczeniaczkiem, wpadał w jego „siuśki”. Był już na tyle nauczony szacunku do zwierząt, 

że nie reagował na to agresją, chciał jednak za wszelką cenę, by szczeniaczek siusiał w łazience 

na specjalną matę. Pewnego dnia, po powrocie ze szkoły, wziął szczeniaczka i poszedł z nim 

do łazienki, sam zrobił siku do ubikacji mówiąc, że tak to się robi i siedział z nim w tej łazience 

tak długo, aż piesek zrobił siku na matę. Od tego dnia Nikodem zaczął prawidłowo korzystać 

z toalety. Nikodem miał również problem z opowiadaniem bliskim tego, co działo się w szkole, 

ale swojemu pieskowi zawsze opowiadał jak minął dzień. Na spacerach obserwował innych 
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ludzi z psami i to właśnie z nimi o wiele łatwiej potrafił nawiązać kontakt. Pies pozwolił mu 

otworzyć się na świat, pies pokazał mu, że lepiej być z kimś, niż samemu. 

 

Borys… 

Chłopczyk, który niemalże bał się swojego cienia, gdy przyszedł do przedszkola. Wszelkie 

zmiany wywoływały u niego strach, który go paraliżował i nie pozwalał normalnie 

funkcjonować. Dziecko miało również bardzo ograniczone menu. Borys jadł tylko suchy chleb, 

słodycze, kotlecik i pił tylko colę!!! Pierwsza, podstawowa faza, trwająca miesiąc miała na celu 

wyłącznie nawiązanie prawidłowych relacji pomiędzy dzieckiem a psem. Borys miał pokochać 

psa-terapeutę, zaufać mu i czuć jego wsparcie w trudnych dla siebie chwilach. Po pewnym 

czasie, to dla swojego przyjaciela-psa chłopczyk zaczął próbować odrobinki jedzenia, którymi 

dzielił się z „bardzo głodnym” psem. To dla psa, któremu chciało się bardzo siusiu Borys szedł 

na spacer, nawet kiedy wiało (a była to nie lada przeszkoda). To dla psa Borys uczył się liczyć, 

by wiedzieć, ile pies może dostać kuleczek jedzenia. To dla psa poznawał literki, by kiedyś 

nauczyć się czytać, by pies mógł zasnąć słuchając bajki o przyjaciołach-zwierzątkach.  

W końcu – to z psem Borys wybrał się do weterynarza na przegląd zębów. I trzymał za psa 

kciuki, by ten był dzielny podczas wizyty. Następnego dnia to pies trzymał łapki za Borysa, 

który po raz pierwszy poszedł do stomatologa. Dzisiaj Borys chodzi już do szkoły i jest 

niezwykle dobrym i wrażliwym chłopcem.  

 

Krzyś… 

To dziecko ze spektrum autyzmu. Krzyś miał bardzo duże problemy ze swoimi emocjami  

i nadpobudliwością ruchową, co sprawiało, że był bardzo źle odbierany w środowisku. Krzyś 

wykazywał również duże problemy ze skupieniem uwagi i pracą własną nad powierzonymi  

mu zadaniami. Do tego dochodził bardzo silny lęk przed psami. Początkowo zajęcia odbywały 

się w dużej sali, w której chłopczyk miał spacerować wokół psa-terapeuty i miał policzyć kroki, 

które trzeba zrobić by okrążyć psa. Z czasem okręgi uległy znacznemu zmniejszeniu, pies dalej 

grzecznie leżał i był spokojny.  Krzyś bowiem szedł spokojnie, nie krzyczał, nie machał 

rączkami, nie biegał. Następnie pies wszedł na zajęcia do grupy przedszkolnej, w której był 

Krzyś. Nauczycielka powiedziała, że pies prosi o to, by Krzysiu był spokojny i opanowany, 

ponieważ pieski słyszą i czują o wiele mocniej i głośniej niż my, ludzie. Krzyki Krzysia 

sprawiały, że pieska bolała głowa i uszy. A jak pieska coś boli, to o tym nam mówi szczekając. 

A że Krzysiu nie lubił wówczas szczekania psa, bo jeszcze nie rozumiał jego języka, więc starał 

się panować nad swoimi emocjami. Kolejnym krokiem, było uczenie Krzysia jedzenia tego  
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co zdrowe i tego co przygotowane jest specjalnie dla dzieci i dla pieska w przedszkolu.  

Pies siedział i grzecznie obserwował, czy chłopczyk próbuje jeść. Swoje zadowolenie okazywał 

merdającym ogonkiem, a szczekając „mówił” Krzysiowi, by chociaż spróbował. Dzisiaj Krzyś 

mówi, że pies jest jego najlepszym przyjacielem, cieszy się, kiedy językiem poliże mu rączkę, 

wręcz upomina się o to. Dla pieska je, bo tylko gdy sam zje, będzie mógł psa nakarmić. Oto 

prawdziwy przyjaciel, pies. Takich terapeutycznych, niezwykłych historii poznałam bardzo 

wiele. Każda przebiegała inaczej, ale wszystkie miały, mają jeden wspólny mianownik  

PIES-PRZYJACIEL, pies, dla którego warto pokonać swoje lęki, dla którego warto zbrudzić 

sobie rączki, z którym warto po prostu uczyć się życia… 

Historie, jakich wiele, historie, o których należy pamiętać by z pokorą, miłością  

i zaangażowaniem podchodzić do pracy, którą na rzecz innych wykonujemy każdego dnia.  

Z ludzko – psim pozdrowieniem  

Katarzyna Rubinkowska-Wasylowska  

oraz moi psi przyjaciele Jerbah, Sharaya†, Anu, Ishtar† Zuzia, Lani. 
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Iwona Durek-Sypek 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu 

 

 

Felinoterapia 

 

 

Tworząc wiele lat filozofię i strukturę funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 4  

w Sosnowcu poszukiwaliśmy rozwiązań nadążających za zmianami współczesnego świata.  

To bardzo trudne zadanie, aby w powodzi nowoczesności, techniki, ciągłego biegu znaleźć 

własną przestrzeń – spokój, pogodę, bezwarunkową miłość do drugiego człowieka. Cele 

naszego postępowania to: poprawa funkcjonowania naszych podopiecznych oraz holistyczne 

podejście do człowieka, obejmujące zarówno całość jego funkcjonowania, ale i całe jego życie, 

zarówno jako dziecka, człowieka dorosłego aż po wiek dojrzały. Ten sposób patrzenia wymógł 

na nas tworzenie spójnego systemu, który nazwaliśmy „Światem Idealnym”.  

Nasza szkoła powstała z… marzeń. Tych marzeń o lepszym, bezpiecznym, przewidywalnym, 

„Idealnym Świecie”. Szkoła zapewnia naszym podopiecznym całe spektrum dodatkowych 

aktywności, metod pracy, niestandardowych terapii, a przy tym duży nacisk kładzie  

na relaksację, wyciszenie. Tylko spokojne, odprężone dziecko jest w stanie uczyć się. W naszej 

szkole znalazły swój dom koty, konie, psy były papugi, szynszyle, żółwie, odwiedzały nas: 

kameleon i legwan.  

Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od czasów prehistorycznych. Szczątki kostne oraz rysunki 

naskalne pozwoliły ustalić, kiedy i gdzie każdy gatunek rozpoczął życie u naszego boku. Wraz 

z porzuceniem koczowniczego, myśliwsko-zbieraczego trybu życia podstawą przetrwania stała 

się uprawa roślin i hodowla zwierząt. Zwierzęta zostały oswojone i udomowione – jako 

pierwszy pies, potem koń i kot. Ich rola na przestrzeni wieków zmieniała się, od typowo 

użytkowej, do roli konia, psa, kota-przyjaciela, z którym człowiek zaczął dzielić swoją 

przestrzeń życiową, swoje zasoby i pasje. Koegzystując ze zwierzętami człowiek zauważył, że 

kontakt ze zwierzęciem pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Dało to 

początek badaniom nad wpływem zwierząt na życie ludzi. Badania pokazały, że przebywanie 

z psem, kotem, kontakt z koniem, osłem ma wiele zalet i oddziałuje na sferę psychiczną 

i fizyczną człowieka. Zwierzęta zostały włączone w terapię i rehabilitację osób, które ze 
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względu na swoją niepełnosprawność potrzebują wsparcia w różnych dziedzinach życia. 

Animaloterapia, zwana też zooterapią jest w ostatnich czasach co raz bardziej popularna 

i doceniana przez specjalistów, rodziców, lekarzy oraz same osoby z niepełnosprawnością. 

Zajęcia z udziałem psów (dogoterapia), koni (hipoterapia), kotów (felinoterapia), osłów 

(onoterapia), zwierząt futerkowych, drobiu, ptaków, płazów i gadów (pet terapy) wspomagają 

rehabilitację oraz terapię osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz wspierają 

edukację osób pełnosprawnych.  

Amerykańska organizacja Delta Socjety (powstała w 1977 r., od 2012 r. działa pod nazwą Pet 

Partners) dokonała podziału aktywności z udziałem zwierząt na zajęcia: AAT (Animal 

Assisted Therapy) – ukierunkowane i celowe działania terapeutyczne prowadzone pod 

kierunkiem specjalisty, podlegające dokumentacji i ewaluacji; AAA (Animal Assisted 

Activities)  działania, które polegają na, zgodnych z programem spotkaniach ze zwierzętami, 

pobudzające uczestników do podjęcia aktywności w różnych obszarach funkcjonowania, nie 

wymagające dokumentowania. 

W obszar działań włączono także zajęcia AAE (Animal Assisted Education) mające charakter 

zajęć wzbogacających wiedzę uczestników na tematy związane z pielęgnacją, dbaniem 

o dobrostan, komunikację ze zwierzętami. Najczęściej prowadzone są w placówkach 

oświatowych (przedszkola, szkoły). 

Koty były udomowione w starożytnym Egipcie jeszcze w czasach przeddynastycznych, 

czyli już 3500 lat p.n.e.; 2000 lat później, w czasach faraonów Tutenchamona i Ramzesa 

umocnił się kult bogini Bastet (Bast, imię to oznacza: tę, która drapie), przedstawianej jako 

kotka lub kobieta z głową kotki. Bastet to bogini wszystkiego, co radosne: macierzyństwa, 

płodności, dzieci, miłości, radości, muzyki i tańca; była boginią domu – żaden dom egipski nie 

mógł się obejść bez kota. Koty były podziwiane za trzy cechy faraonów: odwagę, siłę 

i aktywność. Według Herodota (który utożsamiał Bast z grecką boginią Artemidą), gdy 

w Egipcie wybuchł pożar, ludzie martwili się bardziej o koty niż o płonące gospodarstwo. 

Hellenowie, a następnie Rzymianie również przyjaźnili się z kotami, uważając je za stróżów 

domowego ogniska. W świecie arabskim koty czczono dlatego, że ich wielbicielem był prorok 

Mahomet. W średniowieczu nie traktowano kociego rodu łaskawie. Wierzono, że szatan 

przyjmuje postać czarnego kota, co było powodem prześladowań ludzi sympatyzujących  

z kotami. Do czasu. W wieku XIV przez Europę przeszła straszliwa epidemia „czarnej śmierci”, 

która pochłonęła 30-50% mieszkańców kontynentu. Uświadomiono sobie wówczas, że koty 

polujące na szczury przenoszące chorobę, są naturalnymi sojusznikami ludzi. Na miedziorycie 



53 
 

Albrechta Dürera Adam i Ewa z 1504 r. widzimy kota pomiędzy innymi zwierzętami  

w rajskim ogrodzie. 

Felinoterapia to jeden z rodzajów animaloterapii, czyli metody terapii wykorzystującej udział 

zwierząt. Jej nazwa pochodzi od dwóch słów: łacińskiego felis oznaczającego kota  

oraz greckiego therapia, czyli leczenie. Jest to więc, mówiąc najprościej, „kocie leczenie”. 

Animaloterapie bazują na założeniu, że kontakt z określonym zwierzęciem poprawia 

psychiczną i fizyczną kondycję pacjenta, a rodzaj zwierzęcego terapeuty jest precyzyjnie 

dobrany do rodzaju schorzenia oraz potrzeb człowieka. Felinoterapia to jedna z najmłodszych 

dziedzin animaloterapii, w Polsce obecna dopiero od 2004 roku. Pracę nad upowszechnieniem 

tego rodzaju animaloterapii podjęła m.in. Fundacja DOGTOR z Gdyni, która regularne zajęcia 

z felinoterapii prowadzi od 2004 roku. Do spopularyzowania kwestii felinoterapii przyczynił 

się także cykl artykułów publikowanych w czasopiśmie KOT. 

Koci terapeuci  

Koty wykorzystywane do felinoterapii nie wymagają tresury. Są to zwierzęta działające 

instynktownie, których naturalne zachowanie ma kojący wpływ na otaczających ludzi. Właśnie 

dlatego do felinoterapii nie trzeba „zatrudniać” kota rasowego. Może to być zwykły 

„dachowiec”, jeśli tylko spełni odpowiednie kryteria charakterologiczne:  

 będzie kotem spokojnym, lubiącym głaskanie i dotyk; 

 nie będzie obawiał się obcych ludzi; 

 będzie potrafił łatwo odnaleźć się w obcej sobie przestrzeni – wówczas można z takim 

kotem jeździć do pacjentów. 

Prócz tego kotu należy postawić następujące wymagania:  

 musi mieć przynajmniej rok lub więcej – kocięta nie nadają się do terapii, bo są zbyt 

rozkojarzone i nie potrafią skupić się na człowieku; 

 musi mieć aktualne szczepienia i być zdrowy – straszy kot ma stabilniejszy układ 

odpornościowy, co chroni także jego samego przed zarażeniem się czymś na szpitalnych 

korytarzach; 

 musi być przyzwyczajony do nagłych zmian sytuacji i otoczenia, nie może wpadać  

w panikę, by np. nie podrapać pacjenta, który akurat będzie go trzymał na rękach; 

 musi być przyzwyczajony do podróżowania samochodem lub innymi środkami 

komunikacji, aby podróż do potrzebującej osoby nie była dla niego stresem. 

Zdarza się również, że kot pomaga tam, gdzie pies nie daje sobie rady. Bywają pacjenci, 

dla których kontakt z psem jest zbyt absorbujący, a zwierzę zachowuje się za głośno 

i bezpośrednio. Wówczas na pomoc rusza kot – spokojniejszy, cichy, nie narzucający się. 
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Pacjent sam ustala natężenie i sposób kontaktowania się ze zwierzakiem. A terapia rusza 

z miejsca... Innym ograniczeniem w stosowaniu dogoterapii może być alergia pacjenta, osoby 

uczulone na sierść psa często mogą pracować z kotami pod warunkiem, że nie są uczulone 

na kocią sierść. 

Felinoterapia to jedna z metod wspomagających terapię i edukację dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną. To zajęcia, na których obecny jest kot, a jego rola jest 

dwojaka. Zajęcia polegają na bezpośrednim kontakcie z kotem, wykonaniu czynności 

pielęgnacyjnych, głaskaniu, karmieniu lub na wykonywaniu różnych zadań, gdy kot jest tylko 

obserwatorem.  

Dzieci rozwijają empatię, uczą się, że trzeba być delikatnym. Na zaufanie kotów trzeba sobie 

zapracować, zwierzęta te nie są ufne od pierwszej minuty zajęć. Dzieci nadpobudliwe lub 

z krótkotrwałą uwagą potrafią siedzieć i cierpliwie czekać, aż kotek do nich przyjdzie. Kiedy 

już zdobędą zaufanie zwierzęcia, ćwiczenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb 

i możliwości dziecka. Zajęcia dostarczają dzieciom wiele radości, redukują poziom lęku. 

U dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną rozwija się koncentracja uwagi, potrzeba 

komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz zainteresowanie otaczającym je światem. Dzieci 

autystyczne wyciszają się w obecności kota, łatwiej budują pozytywną relację z terapeutą. 

Podczas wykonywania ćwiczeń edukacyjnych, nauki pisania i czytania, rozwijania myślenia 

przyczynowo-skutkowego, prac plastycznych dzieci o wiele bardziej się starają, gdy 

na zajęciach jest kot. Nagrodę po wykonanym zadaniu może stanowić pogłaskanie kotka  

i zabawa z nim.  

Koty w naszej szkole pojawiły się w 2012 roku. To były trudne eksperymenty, ponieważ dwa 

cudowne koty rasy maine coon były przywożone na zajęcia z dziećmi w nosidłach. Po wyjściu 

z nich potrzebowały dużo czasu na oswojenie z miejscem. Dzieci miały problem 

ze zrozumieniem strachu zwierzęcia – one też się bały! 

Komplikacje z łysieniem ze stresu przerwały początki naszych kocich spotkań. Jednak  

nie daliśmy za wygraną. Dostaliśmy od zaprzyjaźnionej gospodyni z Gór Świętokrzyskich 

maleńkiego dachowca – bardzo łagodnego, po spokojnej matce. Udało się, kot wyrósł wśród 

dzieci i był u siebie, teraz szkoła to jest jego dom. Po roku otrzymaliśmy jego młodszego brata 

– dwóm zawsze jest weselej.  

Nasze szkolne doświadczenia 

Koci, koci…miau, ci, ci, ci… tak wołamy na nasze pupile lub na napotkane przypadkowo 

stworzenia rasy kociej. Jak przejść obok nich obojętnie? Nie da się. Już w samych nazwach 

akcesoriów kocich tkwi pułapka. Czytamy: „relaksujące kocie łóżko, raj ciepła, pluszowa 
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budka, poduszka termiczna, termiczna łączka do leżenia”. …wszystko kojarzy nam się 

 z ciepłem, dobrem, przytulnością, spokojem i relaksem oraz… chęcią posiadania kota! 

W szkole króluje Fred i Filemon, i chociaż w literaturze fachowej jest napisane, że koty 

najlepiej reagują na jedno i dwusylabowe imiona, Filemon reaguje doskonale na swoje trzy 

sylaby… 

Koty można obserwować, koty można naśladować; można głaskać kota, można rysować kota, 

można karmić, szczotkować kota; o kota należy dbać – czystość w kuwecie, czystość misek  

i legowiska. Można organizować Szkolny Dzień Kota! I wykonywać kocie maski, naśladować 

kocią muzykę, powtarzać mowę kocią i doskonale się bawić przy odgadywaniu kocich zagadek. 

W tym roku królowały wibrysy! 

W pracy felinoterapeutycznej można z powodzeniem wykorzystać elementy ćwiczeń etiud 

teatralnych. Poniżej podaję niektóre z nich: 

Ruchome lustro – „jedna z osób jest lustrem, które odbija to wszystko, co robi partner” – tutaj 

dziecko jest lustrem, partnerem kot; niezła jest przy tym zabawa, dużo śmiechu i endorfin, 

chociaż niektórych ruchów człowiek niestety nie wykona – koty są mistrzami! Uczniowie 

jednak uczą się precyzyjnie i wiernie powtórzyć każdy koci ruch, obserwują kota, kolegę, 

terapeutę, wchodzą w interpersonalne stosunki, nawiązują kontakt. 

Ilustracje dźwięków – tutaj przetworzenie zasad na potrzeby felinoterapeutyczne jest bardzo 

proste; uczeń na początku zajęć naśladuje kocią mowę (dobrze, jeśli mamy przygotowane fiszki 

z różnymi kocimi odgłosami, dziecko globalnie je czyta – mamy więc kolejny cel 

zrealizowany), druga osoba porusza się w rytm wypowiadanych słów, a trzecia staje się jej 

cieniem. Z praktyki wynika jednak, że koty nie tak często miauczą, więc na potrzeby tego 

zadania dobrze jest mieć przygotowane nagranie audio lub wideo – zależnie od możliwości 

danej pracowni. 

Psy, koty, krowy i owce – ćwiczenie dla całej klasy; uczniowie z zamkniętymi oczami naśladują 

zwierzęta swoim głosem, a na umówiony sygnał muszą znaleźć się w wyznaczonym miejscu, 

mając nadal zamknięte oczy. Jest to bardzo trudne ćwiczenie; osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną ciężko jest pokonać lęk przed ciemnością – działanie terapeutyczne zadania. 

Gdzie jesteś? – kot leżakuje na swoim ulubionym legowisku, a my wykorzystujemy jego 

obecność do podążania w jego kierunku za pomocą sygnałów kierunkowych – w prawo,  

w lewo, prosto – uczeń z zawiązanymi oczami asekurowany jest przez terapeutę. 

Podczas zajęć z wykorzystaniem elementów felinoterapii uczymy naszych podopiecznych 

właściwego postępowania z kotem, wskazujemy zachowania godne naśladowania i te, których 

kotki nie lubią. Czytamy artykuły o życiu kotów. Młodsi uczniowie różnicują faktury 
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materiałów, wyszukując tego „kociego” – miłego w dotyku, puchatego; wertują czasopisma 

i książki, wskazują obrazy kotów, uczą się dokonywać wyboru, układają puzzle, lepią kotki 

z mas plastycznych. Uczniowie uwielbiają oglądać prezentacje traktujące o życiu kotów, 

rozpoznawać kotki, nazywać ich kolory, nadawać imiona kotom. Podczas zajęć integracyjnych 

uczniowie wspólnie ze studentami rysują koty, wykonują kocie akcesoria, nazywają je, uczą 

się dbałości o swoich milusińskich. 

Wszystkie ćwiczenia i zabawy muszą być zakończone kontaktem uczniów z kotem, zabawą, 

głaskaniem, dotykaniem, likwidowaniem napięć emocjonalnych. Oczywiście, należy szanować 

wybory uczniów – pracujemy z uczniem, który tego chce! 

Właściwie wachlarz różnego rodzaju zajęć jest nieograniczony – czasami samo życie podsuwa 

nam kontekst, z którego korzystamy w ramach felinoterapii, wykorzystując naturalne sytuacje. 

Kocia praktyka, czyli z doświadczenia felinoterapeuty 

Kot i chłopiec autystyczny. 

Początki kontaktu były dla chłopca bardzo trudne. Odczuwany lęk okazywał całym ciałem, 

czasem krzykiem. Upływał tydzień po tygodniu, reakcje chłopca były coraz mniej gwałtowne. 

Zaczęła się obserwacja kota, bez krzyku, z bezpiecznej odległości. Stopniowo kot został 

zaakceptowany w sali, na stole, na zeszycie.  Obecnie chłopiec skupia swoją uwagę na każdym 

ruchu kota. Obserwuje zachowanie terapeuty. Chłopiec reaguje dźwiękiem, lecz nie jest to 

oznaka lęku. To zaciekawienie, radość. Nadszedł dzień, w którym chłopiec dotknął kota.  

Kot oswaja. 

Kot i dziewczynka z czterokończynowym porażeniem mózgowym. 

Dziewczynka jest unieruchomiona w wózku inwalidzkim, zdana na opiekę osób trzecich. 

Porozumiewa się przy pomocy tablicy literowej. Rehabilitacja jest trudna, bolesna, każdy ruch 

ręką stanowi duży wysiłek, ruchy celowe stanowią wielki problem. Dziewczynka jest 

zafascynowana kotami. Wybiera kocią tematykę podczas zajęć: kocie zwyczaje, rasy, żywienie. 

Największą nagrodą jest możliwość dotknięcia kota, próby głaskania, kot na kolanach. I skądś 

pojawia się energia, siła, która pozwala na wyciągnięcie ręki, by pogłaskać, wyciągnięcie tak 

trudne, że wydaje się niemożliwe. Dziewczynka głaska, przytrzymuje na kolanach, przytula. 

Jest szczęśliwa. 

Kot motywuje. 

Kot i zespół klasowy. 

Grupa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Grupa uczy się, jak opiekować się kotem, czym żywić, jak sprzątać kuwetę. Uczy się jak i kiedy 

bawić się z kotem, jak i gdzie głaskać, jak można wziąć kota na ręce, kiedy nie przeszkadzać. 
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Podczas różnych zajęć zdarza się, że ktoś z grupy robi sobie przerwę, podchodzi do kota, 

pogłaszcze, poprzygląda się i z uśmiechem wraca do pracy. Któregoś dnia do sali energicznie 

weszła   nauczycielka i głośno o coś zapytała. Wszyscy uczniowie odwrócili głowy, przyłożyli 

palce do ust z wymownym „cicho!” i dodali „Proszę być cicho, bo tu śpi kotek”. 

Kot uczy empatii. 

Kot i grupa studentów z Japonii. 

W sali z kotami pojawia się grupa młodych ludzi. Stoją w zwartej grupie. Krótkie 

wprowadzenie, grupa siada wokół stołu. Każdy ma notatnik w formacie A-4 i każdy ustawia 

go pionowo przed sobą usiłując odgrodzić się od zaciekawionego sytuacją kota. Grupa 

słuchając obserwuje zachowanie kota i felinoterapeuty. Powoli pojawiają się uśmiechy, 

notatniki przybierają pozycję leżącą. Kot korzysta z okazji i natychmiast układa się na notatniku 

we wdzięcznej pozie. Grupa konstatuje, że można kota dotknąć, pogłaskać, wziąć na ręce,  

że nie jest to zwierzę, które drapie i gryzie. Zajęcia kończą się sesją zdjęciową z kotem. 

Kot obala stereotypy. 

Kot i nauczyciel po lekcjach. 

Szkolny „przewóz” odwozi dzieci do domu. Lekcje się skończyły. Jeszcze tylko trochę 

porządków w sali, jeszcze trzeba uzupełnić dziennik, sprawdzić sprzęt na jutro…. Otwierają 

się drzwi. Wchodzi nauczyciel zmęczony po dniu pracy, jak wszyscy. Powinien pędzić  

do domu, ale wstępuje do kotów. Popatrzeć, pogłaskać, posiedzieć chwilę z kotem na kolanach, 

posłuchać, jak mruczy. To jest reset po stresie, po wysiłku, po trudnościach, które spotykamy 

w pracy. Kot na kolanach, uśmiech na ustach, spokój w duszy. 

Kot relaksuje i uspokaja. 

Kot i uśmiech. 

Na widok kota, który śpi, myje się, bawi, wskakuje na wyżyny, leży pośród zeszytów, kredek, 

farb, włóczki, klocków, układanek, na ustach ludzi pojawia się uśmiech. Większość ma 

wyraźną ochotę „pouczestniczyć” trochę w tym, co kot zaproponuje. 

Kot łagodzi obyczaje. 

Kontakt z kotem działa uspokajająco, zmniejsza stres. Głaskanie zwierzęcia, jego monotonne, 

głębokie mruczenie i rozmaite kocie zaśpiewy wpływają kojąco na osoby nerwowe.  Wpływa 

to na obniżenie ciśnienia, cholesterolu i trójglicerydów we krwi, a co za tym idzie – redukuje 

ryzyko chorób układu krwionośnego np. ryzyko zawału spada o 3 procent. Koty mogą pomóc 

w uśmierzaniu bólu, gdyż wyczuwają bolesne miejsca na ciele i układają się na nich. 

Ma to związek z tym, że sierść kota jest najonizowana ujemnie, a chore miejsca dodatnio. 

Kładąc się na bolących miejscach, kot neutralizuje szkodliwe jony. 
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Koty pełnią rolę pełnoprawnych terapeutów, podobnie jak psy, odwiedzając rozmaite placówki, 

a w nich – potencjalnych pacjentów. W wielu państwach stworzono profesjonalne programy 

felinoterapii, wspomagające leczenie osób starszych, chorych psychicznie, dzieci 

autystycznych, a nawet – resocjalizację więźniów. Korzyści płynące z włączenia zwierząt  

do działań wspomagających osoby z niepełnosprawnością dotyczą wielu sfer: emocjonalnej, 

psychicznej, poznawczej, fizycznej, społecznej. Kontakt z kotem wpływa na poprawę 

samoświadomości, poczucia własnej wartości i postrzegania siebie w świecie, motywuje 

do aktywności, samodzielności, daje poczucie sprawstwa, pomaga spojrzeć na zwierzę jak 

na istotę wymagającą empatii i opieki.  Kontakt wycisza, relaksuje, obniża ciśnienie krwi 

i tętno, obniża poziom stresu, stymuluje zmysły poprzez dotyk, zapach, bodźce ruchowe. 

Zwierzęta dostarczają tematów do rozmów z innymi ludźmi, co poprawia funkcjonowanie 

w sferze społecznej, usprawnia komunikację werbalną i niewerbalną, wzbogaca słownictwo 

i wiedzę, utrwala więzi międzyludzkie i zmniejsza poczucie samotności. Zwierzęta motywują 

także do aktywności fizycznej. 

Więź między człowiekiem a zwierzęciem jest wielopłaszczyznowa i nierozerwalna. Aby 

korzyści z wzajemnej koegzystencji były obustronne, człowiek musi dbać o zachowanie 

dobrostanu każdego zwierzęcia, za którego wziął odpowiedzialność. Zajęcia z udziałem 

zwierząt nie mogą niekorzystnie wpływać na ich zdrowie i powodować stres, muszą być 

przemyślane i prowadzone z zachowaniem potrzeb naszych puszystych terapeutów. 

Koty muszą mieć w miejscu, w którym pracują, pełne poczucie bezpieczeństwa – muszą mieć 

swój dom – a wtedy zajęcia z nimi są naprawdę ciekawe. To prawdziwe, spontaniczne 

interakcje przełamujące bariery! Każdemu można życzyć takich włochatych przyjaciół! 
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Większość pracodawców jest zainteresowana zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 

Niestety, te zapewnienia pozostają często w sferze deklaratywnej. Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadził badania wśród osób odpowiadających 

za politykę kadrową w przedsiębiorstwach. Wynika z nich, że aż ok. 75% pracodawców 

nie zdecydowałoby się na zatrudnienie osoby poruszającej się na wózku. Z jeszcze mniejszą 

przychylnością spoglądano na zatrudnienie na osoby z dysfunkcjami sensorycznymi. 

W najgorszej sytuacji znalazły się osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz chorujące 

na epilepsję. Badania przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych w 2009 r. wśród 

podobnej grupy (kierowników i specjalistów ds. Zasobów Ludzkich HR) wskazują, 

że przyczyną tego stanu rzeczy są obawy, które w znaczący sposób redukują motywację 

do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Analizy prowadzone przez Instytut pokazały, 

że wśród powodów w największym stopniu utrudniających zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych respondenci (pracodawcy) podkreślali: absencję chorobową – 35%, brak 

samodzielności działania – 23%, obniżoną wydajność – 20%, obniżoną dyspozycyjność – 18%, 

niski poziom kwalifikacji zawodowych – 12%, konfliktowość – 11%, roszczeniowość wobec 

pracodawcy – 11%. Jak widać, większość z wymienianych ograniczeń wiąże się 

z wyobrażeniami na temat niepełnosprawności. Te, które znajdują potwierdzenie 

w rzeczywistości to zwiększona absencja i relatywnie niższy niż w przypadku populacji osób 

pełnosprawnych poziom wykształcenia osób z niepełnosprawnościami. Według tych samych 

badań, wśród osób w wieku produkcyjnym aktywnych zawodowo jest tylko 24% osób 

niepełnosprawnych. Oznacza to, że 76% populacji osób niepełnosprawnych nie pracuje 

 i nie poszukuje zatrudnienia. Na tle europejskim plasuje to nasz kraj na jednym z ostatnich 

miejsc; dla porównania w Hiszpanii pracuje 26% osób niepełnosprawnych a w Szwecji aż 67%. 

Zauważmy jednak, że większość z wymienianych ograniczeń wiąże się z wyobrażeniami 
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na temat niepełnosprawności i wynika ze stereotypowej wiedzy (a raczej jej braku) na temat 

konsekwencji funkcjonowania z określoną niepełnosprawnością przez pracownika. Postawy 

osób pełnosprawnych w stosunku do niepełnosprawnych rozpięte są na continuum od 

akceptacji do reakcji lękowych.  Osobom sprawnym najłatwiej jest przyjąć postawę akceptującą 

wobec osób chorych somatycznie (np. z chorobami krążenia, narządów wewnętrznych), 

ponieważ nie powodują one widocznych zmian w wyglądzie zewnętrznym. Osoby 

z dysfunkcjami sensorycznymi znajdują się na środku wspomnianego continuum, osoby 

przejawiające zaburzenia o charakterze psychicznym zbliżają się do drugiego jego krańca. 

Najbardziej negatywne postawy kształtują się wobec osób przejawiających zaburzenia 

związane z funkcjonowaniem społecznym. Negatywne postawy częściej uruchamiane są wobec 

tych osób niepełnosprawnych, które w wyraźny sposób odbiegają swoim wyglądem, sposobem 

zachowania i funkcjonowania od przyjętej w danym środowisku normy – a więc w stosunku do 

osób z zaburzeniami psychicznymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Współczesna wiedza ekonomiczna, psychologiczna, socjologiczna i pedagogiczna demaskuje 

na szczęście te przekonania i pokazuje, że źródłem ich powstawania są stereotypy, atrybucje 

oraz inne mechanizmy rządzące procesami percepcji. Dlatego tak bardzo potrzebne są szkolenia 

poszerzające wiedzę pracodawców i współpracowników odnośnie zagadnień związanych  

z niepełnosprawnością. Potwierdzają to dane z ogólnopolskiego badania pt.: „Aktywizacja osób 

niepełnosprawnych z perspektywy przedsiębiorców”, przeprowadzone w 2016 r przez A-trybut 

Polski HR wraz z fundacją „Podaruj samodzielność”. Przedsiębiorcy przyznają w nich,  

że głównym powodem niezatrudniania osób niepełnosprawnych jest brak wiedzy w tym 

zakresie (45%). Drugą najczęstszą przyczyną (22%) są dodatkowe koszty związane 

z zaadaptowaniem miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród pracodawców 

zatrudniających pracowników z niepełnosprawnościami, aż 66% z nich wzięło udział 

w szkoleniach.  

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych jest w dużej mierze zależna od poziomu 

wykształcenia. Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z wykształceniem 

wyższym współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 55,9%, a wskaźnik zatrudnienia 

51,3%. Tymczasem, w przypadku tej samej grupy wiekowej osób niepełnosprawnych 

posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe współczynnik aktywności zawodowej 

wynosił zaledwie 12,1%, a wskaźnik zatrudnienia 10,3%. 

Po stronie osób niepełnosprawnych funkcjonuje również wiele stereotypów i uprzedzeń 

hamujących pęd do aktywności zawodowej. Należą do nich m.in obawa przed utratą 

świadczenia rentowego, niewystarczające kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego, 
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nadopiekuńcza postawa rodziców. Wiele nieporozumień powoduje także nieznajomość 

przepisów prawa i zapisów znajdujących się w orzeczeniach o niepełnosprawności. 

Osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą 

niezdolnością do pracy (odpowiednik znacznego i umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności) często mylnie interpretują swoją sytuację jako faktyczną niezdolność 

do pracy.   

Osoba niepełnosprawna uważa, że posiada „zakaz pracy”, a pracodawca nie znający regulacji 

prawnych boi się, że zatrudniając osobę z takim orzeczeniem łamie prawo. Buduje 

to przekonanie, zarówno po jednej jak i drugiej stronie, że zatrudnienie nie jest możliwe.  

Tymczasem nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca zatrudnił osobę z tego typu 

orzeczeniem w ramach umowy o pracę. Art. 4 ust. 5 „Ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, mówi, że „zaliczenie do znacznego 

albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia 

tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku 

uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę 

miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej”. O możliwości podjęcia pracy na danym 

stanowisku decyduje (tak jak przypadku pozostałych pracowników) lekarz medycyny pracy. 

Podejmuje on decyzję, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację danej osoby, jej stan zdrowia 

i wymagania stawiane na danym stanowisku. Brak przeszkolenia w tym obszarze osób 

odpowiedzialnych za politykę kadrową w firmie oraz osób zajmujących się rekrutacją może 

skutkować obawami przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 

W świetle obowiązujących przepisów pracodawcy decydując się na zatrudnienie osoby 

niepełnosprawnej otrzymają po spełnieniu ustawowych warunków dofinansowanie  

do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności oraz od wysokości wynagrodzenia, które pracodawca zdecyduje się 

zaoferować. W żadnym przypadku dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów płacy, 

a jego maksymalna wysokość wynosi w przypadku osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 1800 zł, z umiarkowanym 1125, a z lekkim 450 zł. 

W katalogu schorzeń uprawniających do pozyskania wyższego dofinansowania znajdują się 

tzw. schorzenia specjalne. Pracodawca otrzymuje wyższe o dodatkowe 600 zł dofinansowanie, 

kiedy jego pracownik, z racji niepełnosprawności jest w gorszej sytuacji, jeżeli chodzi  

o pozyskanie zatrudnienia. Ustawodawcy zdecydowali, że osoby z zaburzeniami psychicznymi 

oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi wpisują się w tę listę. Szczególnie trudna 

sytuacja osób z zaburzeniami psychicznymi znajduje również potwierdzenie w badaniach. 
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Światowa Organizacja Zdrowia bada obniżenie funkcjonowania w istotnych dla człowieka 

sferach (zawodowej, społecznej) i wyraża je współczynnikiem DALY (Disability Adjusted Life 

Years). Współczynnik ten oznacza przeciętną liczbę lat, które osoba spędziła borykając się  

z konsekwencjami choroby i wyłączeniem z życia społecznego. Zaburzenia psychiczne 

znajdują się wysoko na liście, ze współczynnikiem DALY 6,7.  Najwyższe dla porównania 

miejsce na liście zajmuje choroba wieńcowa ze współczynnikiem DALY równym 8,5. 

Ponieważ spectrum niepełnosprawności jest bardzo duże, a jeszcze bardziej zróżnicowane 

mogą być specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych w konkretnych sytuacjach 

zawodowych, nie można zastosować jednego prostego skryptu czy reguły postępowania, która 

możliwa byłaby do zastosowania we wszystkich sytuacjach. 

Postęp technologiczny, cywilizacyjny i rozwój społeczeństwa ułatwił osobom z dysfunkcjami 

wzroku, słuchu i ruchu efektywne wypełnianie ich ról społecznych. Sytuacja natomiast nie 

uległa znacząco zmianie w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi. O ile w przypadku 

niepełnosprawności związanych z dysfunkcjami sensorycznymi i trudnościami w poruszaniu 

się możliwe jest wdrożenie sprzętów kompensujących brak sprawności, o tyle trudno  

o zastosowanie takiego rozwiązania w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi czy 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.  

Osoby z autyzmem nie potrzebują ułatwień architektonicznych czy specjalistycznego sprzętu 

medycznego i rehabilitacyjnego. Ich edukacja, rehabilitacja społeczna a następnie aktywność 

zawodowa wymagają natomiast zapewnienia odpowiednio licznej i wykwalifikowanej kadry 

oraz odpowiedniej organizacji otoczenia. Wymagają one przyjaznej atmosfery w miejscu 

pracy, stosowania przejrzystych i elastycznych form jej organizacji ułatwiających powolną 

adaptację w nowym środowisku i stopniową konfrontację z wymaganiami stawianymi  

na danym stanowisku. Niezbędnymi adaptacjami w przypadku osób ze spektrum autyzmu 

będzie zatem opracowanie planów pracy, wprowadzanie piktogramów podczas komunikacji, 

stosowanie organizerów pracy, próbek pracy i przede wszystkim zapewnienie wsparcia 

w postaci asystenta lub trenera pracy w modelu „jeden na jeden”. Coraz częściej w aktywizacji 

zawodowej tej grupy osób wykorzystywany jest także Job Crafting, czyli projektowanie 

i dopasowanie stanowiska pracy, wspólnie z pracodawcą, do indywidualnych, kwalifikacji, 

możliwości i predyspozycji pracownika. Zaangażowanie pracodawcy jest koniecznie, 

by wyraźnie określić rodzaj pracy, wykonywanych zadań i niezbędne adaptacje. Oznacza to 

zupełne przedefiniowanie pojęcia pracy i podkreślanie konieczności dopasowywania 

właściwości pracy do możliwości pracowników.  
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Duża różnorodność, jeśli chodzi o głębokość zaburzeń, stopień nasilenia i zakres 

występujących problemów powoduje, że mówi się o całym spektrum zaburzeń autystycznych. 

Konsekwencją tego są ogromne różnice w sposobie funkcjonowania i stopniu 

niesamodzielności osób z diagnozą autyzmu. Każda z nich wymaga zindywidualizowanego 

podejścia i dostosowania form wsparcia uwzględniających specyfikę jej zaburzeń.  

Osoby, u których autyzm współwystępuje razem z niepełnosprawnością intelektualną powinny 

otrzymywać wsparcie dostosowane przede wszystkim do specyfiki autyzmu. Zaburzenia 

autystyczne są dla nich poważniejszym czynnikiem utrudniającym aktywne funkcjonowanie 

niż niepełnosprawność intelektualna. Specyfika zaburzeń osób z autyzmem powoduje, że 

w przypadku, gdy warunki i organizacja wsparcia nie uwzględniają potrzeb wynikających z ich 

niepełnosprawności tak bardzo nasilają się zaburzenia zachowania, że niemożliwe staje się 

podjęcie pracy. 

Dlatego tak istotne w całym procesie aktywizacji zawodowej jest dobieranie 

zindywidualizowanych form pomocy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wspiera organizacje pozarządowe takie jak Fundacja Aktywizacja, czy 

Synapsis, które specjalizują się w udzielaniu wsparcia osobom z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi. Otrzymują one środki w ramach tzw. zadań zlecanych, czyli zlecania 

organizacjom pozarządowym prowadzenia rehabilitacji na podstawie art. 36 ustawy 

o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Realizowane 

przez nie projekty zawierają w sobie takie elementy jak: Stworzenie Indywidualnego Planu 

Działania, indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym. 

W procesie przygotowania do podjęcia aktywności zawodowej budowana jest motywacja, 

poczucie wartości oraz ćwiczone są takie umiejętności jak: autoprezentacja, zarządzanie sobą 

w czasie, ustalanie priorytetów, skuteczna realizacja planów zawodowych lub aktywne 

poszukiwanie pracy. Efektywnym działaniem wspierającym przy tej grupie 

niepełnosprawności jest wsparcie instruktora w miejscu przygotowania zawodowego, gdzie 

instruktor towarzyszy w określonych czynnościach, wspiera w jak najlepszym opanowaniu 

umiejętności zawodowych (np. w obsłudze maszyn, narzędzi, czy przyswojeniu zasad 

organizacji pracy na danym stanowisku).  

T. Grandin i K. Duffy same doświadczając trudności w funkcjonowaniu osoby autystycznej 

opracowały podręcznik „Rozwijanie talentów”, w którym podają kilka prostych rad odnośnie 

przygotowania się do „niezależnego życia przez młode osoby ze spectrum autyzmu. 

1. Podążaj powoli, ale w kierunku, który cię interesuje; 

2. Analizuj potrzeby innych ludzi i traktuj to jako sposób poznawania świata; 
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3.Kontynuuj zbieranie doświadczeń zawodowych, nie obciążaj się maksymalnie nauką; 

4. Zmianę do swojego życia wprowadzaj powoli. Pamiętaj, że funkcje wykonawcze mózgu osoby 

z autyzmem nie działają zbyt dobrze, więc przygotuj się, że nieraz poczujesz zmieszanie (…); 

5. Nabierz optymizmu. Przygotuj się na to, że możesz czuć niepokój, nieokreślone zaburzenie 

przez część dnia i pod tym kątem organizuj harmonogram pracy.” 

Mając na uwadze podniesienie wskaźnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Centralnym 

Instytutem Ochrony Pracy zrealizował projekt pn. Ramowe wytyczne w zakresie projektowania 

obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych  

o specyficznych potrzebach. Efektem projektu były analizy stanowisk pracy, ich wizualizacje 

komputerowe wraz z niezbędnymi dostosowaniami, opracowanie komputerowego narzędzia 

do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy oraz 

stworzenie charakterystyki 200 zawodów pod kątem różnych grup niepełnosprawności. 

Uwzględniono w nim również osoby z dysfunkcją sfery psychicznej i zaburzeniami 

rozwojowymi. Opracowanie to jest pomocne dla doradców zawodowych, pracodawców, 

pośredników pracy, lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych (Państwowa Inspekcja Pracy, 

Państwowa Inspekcja Sanitarna), pracowników ds. BHP, a także dla samych osób 

niepełnosprawnych. W przypadku osób z niepełnosprawnościami wynikającymi z dysfunkcji 

sfery psychicznej i poznawczej zawarto w nim wskazania np. eliminacji lub ograniczania tych 

zadań zawodowych, które mogą być powodem stresu lub powodują wzrost ryzyka konfliktów. 

Różnorodność funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi i całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi jak również same niejasności terminologiczne przyczyniają się do 

trudności w jednoznacznym opisie zagadnienia. Grupa osób z tego rodzaju 

niepełnosprawnością, pomimo wspólnego symbolu 02-P i 12-C na orzeczeniu, odznacza się 

dużą niejednorodnością, zarówno w poziomie funkcjonowania, jak i w zakresie rozwoju 

kompetencji psychicznych i społecznych. Pochodną tego jest zupełnie inne funkcjonowanie 

na rynku pracy i zupełnie inny krąg zatacza w przypadku tych osób koło przyczyny i skutku.  

Z badań prowadzonych przez Fundację Synapsis wynika, że u osób z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu najczęściej występujący symbol przyczyny niepełnosprawności to 02-P (choroby 

psychiczne), który występuje w orzeczeniach 41% badanych.  Całościowe zaburzenia 

rozwojowe orzeczono u 32% badanych a w 22% przypadków – upośledzenie umysłowe. Kod 

12-C opisujący całościowe zaburzenia rozwojowe wprowadzono do orzecznictwa dopiero 

w 2010 roku, zatem w orzeczeniach wydawanych wcześniej, przyjmowano dla osób 

z autyzmem inne symbole, z reguły były to: 01-U, 02-P lub 10-N. Ponieważ w naszym kraju 
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nadal nie funkcjonuje jednolita baza osób z orzeczoną niepełnosprawnością, nie jest znana 

liczba osób z autyzmem. Szacunkowe dane, pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej 

mówią o liczbie ok. 20 000 dzieci i 10 000 dorosłych.  

W Polsce funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

z autyzmem. W 1997 roku powstało Porozumienie Organizacji Pozarządowych Pracujących 

na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. 

Obecnie zrzeszonych w nim jest 63 organizacje, z których najwięcej działa w obszarze 

rehabilitacji społecznej – najmniej niestety zajmuje się aktywizacją zawodową. Jeżeli jednostką 

prowadzącą Warsztaty Terapii Zajęciowej lub Zakład Aktywności Zawodowej jest organizacja 

działająca na rzecz osób ze spektrum autyzmu, to liczba uczestników z autyzmem w tych 

placówkach jest znacząco większa. 

Badania prowadzone wśród uczestników tych placówek wskazują, że hierarchia potrzeb osób 

z tym rodzajem niepełnosprawności układa się w następujący sposób: najwięcej potrzeb 

zgłaszanych jest w obszarze terapii (ok. 5000 osób), następnie kontynuacji edukacji (ok. 1650 

osób), udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej (ok.750 osób), Zakładach Aktywności 

Zawodowej (ok 500 osób), zatrudnienia wspomaganego (ok. 400 osób), opieki dziennej  

(ok. 1450 osób) oraz okresowej lub stałej opieki całodobowej (ok. 2600 osób). 

W Karcie praw osób z Autyzmem ustanowionej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznano, 

że osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz  

nie mogą podlegać dyskryminacji. Oprócz podkreślania prawa do niezależnego życia 

pozwalającego na pełne rozwinięcie własnych możliwości, wykorzystanie szans życiowych  

i pełnienie ról społecznych podkreśla się prawo do wynagrodzenia wykluczającego 

dyskryminację oraz wystarczającego do zapewnienia godnego funkcjonowania. Zwraca się 

również uwagę na prawo do odpowiedniego kształcenia, przygotowania zawodowego oraz 

zatrudnienia uwzględniającego indywidualne zdolności, możliwości i prawo wyboru danej 

osoby. W praktyce jednak, dopóki na pierwszym miejscu nie będzie stawiany człowiek, dopóty 

system wsparcia finansowego wynikający z przepisów będzie jedynie protezą – a większości 

pracodawcom dalej nie będzie starczać odwagi, chęci i motywacji, żeby zrozumieć 

funkcjonowanie osób z różnego typu dysfunkcjami i zapraszać je do współpracy. Kiedy jednak 

w polu widzenia będziemy umieszczać przede wszystkim osobę i jej predyspozycje oraz 

kwalifikacje łatwiej będzie pracodawcy podjąć decyzję o odstąpieniu od dotychczasowych 

schematów postępowania i podjąć wysiłek zaadaptowania przyjaznego miejsca pracy, 

co powoli zaczyna mieć już miejsce dzięki intensywnemu wsparciu wielu instytucji 

i organizacji pozarządowych.  
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