
                                LIST DO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Witaj Drogi kolego/Droga koleżanko, 

           Chciałbym Cię bliżej poznać i zaprzyjaźnić się z Tobą, choć dla mnie jest to wyjątkowo trudne.  

Jestem nieśmiały w kontaktach z innymi, powiedziałbym nawet więcej, kontakty z nowo poznanymi 

osobami paraliżują moje ciało. To tak jakbym nagle chciał znaleźć się w bezpiecznym i cichym miejscu, 

jak mała myszka w swojej norce. Nie znoszę dużych skupisk ludzkich, gdyż hałas nie jest moim 

sprzymierzeńcem. Często w klasie, kiedy jest dość cicho, kiedy każdy zajęty jest rozwiązywaniem 

kolejnego zadania, ja nie mogę skupić się, ponieważ słyszę świergot ptaków i dźwięk przejeżdżających 

samochodów zza okna, ktoś krzyczy na placu zabaw, ktoś inny biegnie po korytarzu. Słyszę dźwięk 

stukających długopisów i szepty Karoliny i Kingi na końcu klasy. Usilnie staram się wczytać i zrozumieć 

treść zadania, jednak jest to nazbyt trudne. 

          Często dokucza mi nawet zbyt ostre światło, mrużę lub trę oczy, mój wzrok męczy się szybko, 

robię się drażliwy i trudno ze mną wytrzymać. Czuję się, jak uszkodzony kawałek puzzla, który nie 

pasuje do żadnej układanki. 

         Wiem, że zaprzyjaźnić się ze mną nie będzie łatwo. Jestem monotematyczny, lubię mówić 

nieustannie o moim hobby. Pasjonuję się motoryzacją, a w szczególności uwielbiam kolekcjonować 

modele starych aut, mam ich ponad 50.  

         Czasami jestem szczery do bólu, nie potrafię wyczuć, że sprawiam ludziom przykrość, gdyż mam 

problem z odczytywaniem emocji. 

            Jest mi bardzo ciężko zrozumieć pewne pojęcia i wyrażenia, szczególnie pojęcia abstrakcyjne, 

przenośnie, odbieram pewne komunikaty w sposób dosłowny, dlatego łatwo mnie zranić. 

         Musisz pamiętać, że nie znoszę zmian, lubię schematy, ścisłe rozkłady zajęć, zaplanowane i 

przewidywalne sytuacje. 

        Sam widzisz, że nie rokuję na łatwego przyjaciela. Jednak, weź pod uwagę, jak bardzo zależy mi na 

Tobie. Potrafię być lojalny i postaram się nie zawieść lub przynajmniej zawodzić jak najmniej. Nie 

odnajduję się w dużej grupie osób, ale pracuję nad tym i bardzo staram się, by moje relacje uległy 

poprawie. 

         Nie oferuję zbyt wiele, jednak pragnę, byś pomógł mi otworzyć się na świat, byś sprawił, abym 

mniej bał się, a bardziej ufał, bym z Tobą stawiał te pierwsze kroki ku lepszemu życiu, trwalszym 

relacjom. Chciałbym uśmiechać się częściej i potrafić lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Daj mi tą 

szansę i zostań moim przyjacielem. 

 

                                                                                                            Dziecko z autyzmem 

 


