
 
02 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Autyzm to nie wyrok. Osoby z autyzmem 
chcą spełniać swoje marzenia. Odpowiednia wiedza dotycząca autyzmu zmienia świadomość 
społeczeństwa wobec osób z autyzmem. Autyzm jest zjawiskiem niezwykle złożonym i 
trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Głównym celem obchodów święta jest 
przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób dotkniętych 
autyzmem. Specjaliści uważają, że obecnie co setne dziecko rodzi się z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. Unikalność, indywidualizm, inne spostrzeganie świata i rzeczywistości 
poprzez zmysły oraz różnego rodzaju bodźce.  Obecny stan wiedzy pozwala na coraz lepsze 
zrozumienie i zdiagnozowanie autyzmu. Chciałam przybliżyć Państwu pozycję Ellen Notbohm 
 „10 RZECZY, O KTÓRYCH CHCIAŁOBY CI OPOWIEDZIEĆ DZIECKO Z AUTYZMEM” która w pigułce 
zwraca naszą uwagę na podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania i odbioru świata 
przez dzieci ze spektrum autyzmu. Jak pisze autorka „ potrzeba trochę wyobraźni, by wejść do 
wnętrza drugiej osoby i wypowiedzieć się z jej pozycji. Mam nadzieję, że tego rodzaju zabieg 
jest usprawiedliwiony palącą potrzebą zrozumienia doświadczeń i poznania świata dzieci z 
autyzmem. Na nas spoczywa odpowiedzialność za ukazanie specyfiki ich myślenia i rozumienia 
rzeczywistości. Wymaga to dopuszczenia do głosu myśli i uczuć dzieci z autyzmem. Ich 
przeżycia i doznania są dla nas  prawdziwym darem.”  
 
 
„10 RZECZY, O KTÓRYCH CHCIAŁOBY CI OPOWIEDZIEĆ DZIECKO Z AUTYZMEM” 
Ellen Notbohm 
 
I.Przede wszystkim jestem dzieckiem. Mam autyzm. Nie jestem autystyczny. 

„…jestem dzieckiem i cały czas się rozwijam. Ani ty, ani ja nie możemy wiedzieć na 
co mnie będzie stać w przyszłości. Jeżeli będziesz mnie określał za pomocą jednej 
właściwości, może się okazać, że zaniżysz moje możliwości.” 
 

II. Moja percepcja zmysłowa jest zaburzona.  
„Mój mózg nie jest w stanie selekcjonować napływających informacji i czuje się 
przeciążony! 
Oznacza to że zwykłe obrazy, dźwięki, zapachy, smaki oraz bodźce dotykowe – dla 
innych osób normalne i niemal niezauważalne – wywołują we mnie dotkliwy ból. 
Może ci się wydawać, że uciekam lub staję się agresywny, ja jednak próbuje się w ten 
sposób bronić.” 

III. Odróżniaj „nie chcę” od „nie mogę”. 
• „To nieprawda, że nie słucham poleceń. Ja po prostu nie potrafię zrozumieć, o co ci 

chodzi. Kiedy wołasz do mnie z drugiego pokoju, wówczas słyszę: 
&^%$#,Piotrek.!@*&^%$.” 

• „Nie chcę” oznacza świadomy brak zgody.  
„Nie mogę” oznacza, że brak zgody nie wynika ze świadomego wyboru, lecz z braku 
zdolności, umiejętności i możliwości wykonania określonej czynności. 

IV. Myślę w sposób konkretny. Język traktuję dosłownie.  
 „To dla mnie trudne i niezrozumiałe, kiedy mówisz: „Wróć na ziemię”, a naprawdę 

chodzi ci o to, abym się skupił i uważał. 
• Wyrażenia idiomatyczne, gra słów, niuanse, podwójne znaczenia, metafory, aluzje oraz 

sarkazm są dla mnie na ogół niezrozumiałe. 



• Brak odpowiedzi z jego strony informuje: Odbiór wiadomości niemożliwy! Proszę 
spróbować w inny sposób.” 

V. Mam ograniczony zasób słów. Bądź wobec mnie wyrozumiały  
i cierpliwy. 

• „Brakuje mi słów, by opisać własne uczucia. Mogę być głodny, sfrustrowany, 
przestraszony, niepewny, lecz nie potrafię dobrać właściwych słów, by o tym 
powiedzieć. Dlatego zwracaj uwagę na język mojego ciała, skłonność do ucieczki, 
podniecenie oraz inne sygnały, poprzez które staram się przekazać, że coś jest nie w 
porządku. 

• Treść moich mechanicznych wypowiedzi może pochodzić z książek, telewizji lub też 
dialogów innych osób. Nazywa się to echolalia.” 

VI. Posługiwanie się językiem sprawia mi trudność, dlatego mam lepszą percepcję wzrokową. 
• „Proszę, pokaż mi, w jaki sposób mam wykonać określone zadanie, zamiast tłumaczyć 

to słownie…. Kilka konsekwentnych powtórek pomaga mi w uczeniu się nowych 
umiejętności. 

• Plan dnia przygotowany w sposób wizualny pomaga mi w płynnym wykonywaniu 
poszczególnych czynności. Dzięki temu znikają stres i napięcie. 

VII. Skupiaj uwagę na tym, co potrafię, a nie na tym, czego nie mogę. 
• „…nie potrafię uczyć się w środowisku gdzie ciągle mi się przypomina, że nie jestem 

dostatecznie sprawny i że trzeba mnie „naprawiać”.  
• Zwróć uwagę na moje mocne strony.” 

VIII. Pomagaj mi w nawiązaniu kontaktów społecznych. 
• „…nie wiem, w jaki sposób rozpocząć rozmowę lub podjąć zabawę. 
• Najlepiej sobie radzę z zabawami, które mają przejrzystą strukturę – początek  

i zakończenie. 
• Nie potrafię rozpoznawać wyrazu twarzy innych osób, mowy ich ciała oraz emocji. 

Potrzebuję pomocy, bym nauczył się reagować w sytuacjach społecznych.”  
IX. Rozpoznawaj, co powoduje moje trudności. 

• „Kryzysy, awantury i wybuchy wściekłości są dla mnie czymś trudniejszym niż dla 
innych osób. Wydarzają się w wyniku przeciążenia jednego lub więcej moich 
zmysłów. 

• Spróbuj zapisywać czas, miejsce, okoliczności oraz rodzaj mojej aktywności, wiążące 
się z pojawieniem się kryzysowych zachowań. Może jest w tym wzorzec. 

• …powtarzające się zachowania mogą mieć źródło  
w problemach natury medycznej … alergie pokarmowe, zaburzenia snu oraz 
zaburzenia układu trawienia.” 

X. Jeśli jesteś członkiem mojej rodziny, proszę, kochaj mnie bezwarunkowo. 
• Nie wybrałem sobie autyzmu. Pamiętaj, że to się przydarzyło mnie, a nie tobie. 
• Twoja pomoc i wsparcie spowodują, że moje możliwości wzrosną w niewyobrażalny 

sposób. Zapewniam cię, jestem tego wart. 
 
 
 

Sylwia Modrzyk 


