
Lilka 

 

Cześć jestem Lena i mieszkam w Sandomierzu, królewskim mieście. Opowiem wam 

dziś o mojej niezwykłej koleżance. Do naszego przedszkola przyszła nowa dziewczynka, nikt 

w naszej grupie jej nie znał. Pani Ania powiedziała, że Lilka bo tak ma na imię, przeprowadziła 

się do naszej miejscowości wraz z rodzicami z Rzeszowa. Wszyscy z zainteresowaniem 

obserwowaliśmy nową koleżankę. Lilka miała długie jasne włosy zaplecione w warkocz i 

niebieskie oczy. Na jej twarzy malował się strach i zakłopotanie. Chowała się za swoją mamą 

i unikała kontaktu wzrokowego. Pewnego dnia gdy Lilka słyszała dźwięk dzwonka wołającego 

nas wesoło na lekcje zatkała uszy i zaczęła krzyczeć. Innym razem gdy byliśmy bardzo głośno 

w sali zaczęła piszczeć. Natomiast podczas zabawy choinkowej wybiegła z sali. Lilka lubiła 

wchodzić w ciasne półki znajdujące się w naszej sali. Siadała najczęściej sama  i kręciła kołami 

samochodu. Wraz z Lilką do naszej grupy dołączyła Pani Iwona, która pomagała nam a 

zwłaszcza Lilce w nauce i wspólnych zabawach. Nikt z mojej całej grupy nie rozumiał 

dlaczego Lilka chodzi na dodatkowe zajęcia, nie może jeść tego samego co my, i dlaczego tak 

mało mówi. Były również takie sytuacje kiedy Lilka kładła się na podłodze i głośno krzyczała 

NIE. Pewnie nie uwieżycie, ale przy naszej szkole jest plac zabaw. Gdy jest ładna pogoda pani 

zabiera nas abyśmy mogli się tam pobawić. Jest tam zjeżdżalnia, huśtawki, piaskownica i dwa 

duże kasztany. Pewnego jesiennego dnia gdy budowaliśmy zamki z piasku Lilka ściągnęła buty 

i pobiegła pod drzewa. Pomyślałam, że to świetny pomysł i zrobiłam to samo. Podobnie jak 

Lilka weszłam na kolce kasztana, które właśnie opadały. Zaczęłam krzyczeć i piszczeć, że aż 

wystraszyłam naszą panią. Kolce kuły mnie mocno w stopy jednak na Lilce nie zrobiły żadnego 

wrażenia, spacerowała i podskakiwała na ich fakturze. Gdy pani Ania zobaczyła co się stało 

kazała nam szybko zakładać buty. Po powrocie do sali usiedliśmy wszyscy w kole. Pani 

zapytała mnie dlaczego biegałam po kolcach, próbowałam jej wyjaśnić i popatrzyłam na Lilkę. 

Pani chwilę się zamyśliła. Popatrzyła po każdym z nas przekazując nam bardzo ważną 

informację. 

-Lilka ma Autyzm. 

-Co to jest Autyzm?- rozległy się w sali głośne pytania, ponieważ pierwszy raz słyszeliśmy 

takie słowo.   

Pani westchnęła.  

To takie zaburzenie, które wywołuje pewne zachowania u Lilki. Czuje się ona lepiej wśród 

zwierząt niż wśród rówieśników. Bawi się zawsze tymi samymi zabawkami i układa je 

według konkretnego schematu. Lubi żeby wszystko było tak samo. Gdy jest zbyt głośno 

zatyka uszy lub krzyczy. Żeby się uspokoić kręci kołami samochodów. A gdy brakuje jej 

odczuć dotykowych wchodzi w ciasne miejsca lub wbiega na różnego rodzaju faktury. 

Nauczyciele którzy zabierają ją na dodatkowe zajęcia pomagają jej funkcjonować w 

naszym świecie. 

Zadzwonił dzwonek, rodzice zabrali nas do domów. Zjadłam obiad i położyłam się na 

miękkim dywanie. Miałam wiele rzeczy do przemyślenia. 


