
 
 

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, 

objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, 

wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. 

Osoby autystyczne inaczej odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam 

nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie 

powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. 

I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne 

i zasługuje na nasze zrozumienie. Na pierwszy rzut oka może się mylnie 

wydawać, że osoby ze spektrum autyzmu nie lubią kontaktu z ludźmi, 

w rzeczywistości zazwyczaj chcą nawiązywać przyjacielskie relacje, jednak 

sprawia im to trudność ze względu na posiadanie niewystarczających 

umiejętności w tym zakresie. Należy pamiętać, że każda osoba z autyzmem 

jest indywidualnością, a wymienione cechy mogą występować w różnym 

natężeniu – od łagodnych objawów do takich, które bardzo wpływają na 

wszystkie sfery życia. 

Dzisiaj ani pewnie jutro nie będzie lekarstwa na autyzm, dlatego trzeba 

zrobić wszystko, żeby osobom z autyzmem żyło się lepiej. Niestety w naszym 

społeczeństwie wciąż panują krzywdzące stereotypy, które sprawiają, że osoby 



autystyczne napotykają wiele problemów w życiu codziennym. Odpowiednia 

wiedza dotycząca autyzmu zmienia świadomość społeczeństwa wobec osób 

chorych. Dlatego w trakcie Światowego Dnia 

Świadomości Autyzmu organizowane są wydarzenia 

integrujące osoby zdrowe i autystyczne. Symbolem 

solidarności z osobami autystycznymi jest kolor 

niebieski, stąd pomysł globalnej akcji „Zaświeć się na 

niebiesko”. Pomimo niesprzyjających okoliczności 

związanych z sytuacją epidemiologiczną w naszym 

kraju 2 kwietnia pozostanie świętem tych osób, które 

świat wokół postrzegają nieco inaczej, a także okazją 

do edukowania społeczeństwa na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Tym 

bardziej, że świecić na niebiesko można na różne sposoby – strojem, dodatkami, 

makijażem czy zdjęciem profilowym w mediach społecznościowych. W ten 

symboliczny sposób możemy wyrazić swoje wsparcie i solidarność 

z osobami dotkniętymi autyzmem. 

Tylko odpowiednia wiedza może budować akceptację! Dlatego 

zachęcam Wszystkich do zapoznania się z materiałami załączonymi  

w poniższych linkach. Mam nadzieję, że będą one okazją do poszerzenia wiedzy 

oraz łamania panujących stereotypów dotyczących autyzmu. 

 

Joanna M. Chmielewska, Czarodziejka. Bajki bez barier. Część II. Autyzm. 

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/05/Czarodziejka.pdf 
 

Krótkometrażowy film animowany „Podróż Marii" 

https://www.youtube.com/watch?v=LR50Q9GR3r0 
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