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StreSZcZenie

Głównym celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie poziomu funk-
cjonowania dziecka ze zdiagnozowanym autyzmem w obrębie: umiejęt-
ności społecznych i adaptacyjnych, komunikacji, umiejętności poznaw-
czych i zabawy, a także rozwoju motoryki małej i dużej przy pomocy 
kwestionariusz ESDM (Early Start Denver Model). 

Przedstawione badania mają na celu ustalenie funkcjonalnej diagno-
zy badanego dziecka i próbę budowy indywidualnego programu terapii.

Słowa klucZowe
autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzenia komunika-
cji, terapia logopedyczna, The Early Start Denver Model (ESDM)

Summary
The main purpose of this article is to check the level of functioning of 
a child diagnosed with autism within: social and adaptive skills, commu-
nication, cognitive and play skills, as well as the development of small 
and large motor skills with the help of an ESDM (Early Start Denver 
Model) questionnaire. The studies presented are aimed at establishing 
a functional diagnosis of the examined child and trying to build an indi-
vidual therapy program.
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wStĘP
Pojawienie się dziecka w rodzinie wyzwala najczęściej uczucie radości. Po-

jawia się nadzieja i snucie planów na przyszłość. Każdy dojrzały rodzic pragnie 
szczęścia dla swojej pociechy, z dumą obserwuje jego rozwój i towarzyszy mu 
w procesie stawania się dorosłym, dojrzałym i samodzielnym człowiekiem. Sytu-
acja zmienia się nieco, a niekiedy drastycznie, kiedy na świat przychodzi dziec-
ko z dysfunkcją. 

W niniejszej publikacji podjęto próbę odpowiedzi na zawarte w tytule pyta-
nie nurtujące zarówno rodziców dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, jak i spe-
cjalistów oraz innych ludzi pracujących i spotykających na co dzień te dzieci,  
a nierzadko również same osoby dotknięte niepełnosprawnością. W pierwszej 
części artykułu autorka przybliża definicje i cechy dobrej diagnozy, konfrontując 
je z realnie funkcjonującym systemem wsparcia w naszym kraju. Następnie uwa-
gę skupia nad sytuacją rodziny w obliczu postawionej już diagnozy, ukazując jej  
blaski, cienie i pojawiające się niewiadome. Zwieńczeniem artykułu jest pod-
sumowanie zaprezentowane w dość niekonwencjonalnej formie. Autorka, będą-
ca jednocześnie matką dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prezentuje 
w tej części publikacji wypowiedzi rodziców oraz samych osób, u których zdia-
gnozowano różnego rodzaju dysfunkcje. Żywi przy tym nadzieję, że pobudzi czy-
telnika do refleksji i tym samym wskaże źródło odpowiedzi na zadane w tytule 
i treści artykułu pytania.

cZym JeSt i Jaka Powinna ByĆ DiaGnoZa
Termin diagnoza pochodzi z języka greckiego diagnosis i najwcześniej był 

używany w medycynie. Oznacza rozpoznanie choroby na podstawie analizy 
zmian, jakie wywołuje ona w organizmie (Encyklopedia PWN, 2000). W Słowni-
ku języka polskiego (2016) diagnoza to rozpoznanie choroby, a także ocena sta-
nu czegoś przedstawiona na podstawie badań i analiz. Według N. Sillama (1994)  
diagnoza jest „logicznym wnioskiem wieńczącym serię badań zmierzających do 
lepszego zrozumienia zachowania określonej osoby, funkcjonowania grupy lub 
sytuacji jakiegoś przedsięwzięcia”. Ziemski (1976) definiuje pojęcie diagnozy 
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następująco: „rozpoznanie istoty i uwarunkowań złożonego stanu rzeczy na pod-
stawie jego cech (objawów) w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości pa-
nujących w tej dziedzinie”. 

Poznanie diagnostyczne opiera się na doświadczeniu i rozumowaniu. To 
oznacza, że oprócz dostępnych narzędzi stosowanych w procesie diagnostycz-
nym niezbędna jest wiedza i doświadczenie specjalisty podejmującego się dia-
gnozowania (Pisula, 2005, s. 81; Winczura, 2013, s. 48). Ponadto w procesie dia-
gnostycznym nie chodzi jedynie o samo rozpoznanie. Kluczowa jest również  
umiejętność prognozowania, polegająca między innymi na ocenie możliwych 
przemian w funkcjonowaniu konkretnego podmiotu, wcześniej poddanego dia-
gnozie. Austriacki lekarz psychiatra dziecięcy twierdził, że „[...] gdy raz rozpozna  
się właściwie dziecko z autyzmem, wszystkie kolejne zauważa się natychmiast 
[...]” (Asperger, 1944/2005, s. 86). Wiedza i doświadczenie – ratio i empiria – 
powinny być ponadto wspierane duchem (spirytus). Dopiero wówczas możli-
we jest poszukiwanie skutecznych oddziaływań terapeutycznych (Cieszyńska,  
2011, s. 14).

Przy założeniu, że diagnoza ma pomagać, zarówno osobie diagnozowanej, 
jak i osobom z najbliższego otoczenia, powinna być przede wszystkim dostęp-
na, pewna i kompleksowa. Dostępność diagnozy oznacza możliwość diagnozowa-
nia w ogóle oraz diagnozowanie w miejscu najbliżej oddalonym od miejsca za-
mieszkania osoby diagnozowanej. Pewność diagnozy wiąże się ze wspomnianym 
wcześniej doświadczeniem i kompetencją specjalisty diagnosty. „Niewiedza dia-
gnosty, popełniane przez niego błędy mogą pociągać za sobą daleko idące konse-
kwencje, zarówno dla samego dziecka, jak i dla jego rodziny” (Brejnak, Zabłocki, 
2009, s. 5). Kompleksowość to szersze spojrzenie na podmiot diagnozy. Powin-
na obejmować rozpoznawanie i analizowanie przyczyn schorzenia i faktyczne-
go stanu rzeczy wielopłaszczyznowo, nie wykluczając przy tym najbliższego oto-
czenia. W tę cechę diagnozy wpisuje się również pojęcie systemowości wsparcia,  
jakim powinna być objęta diagnozowana osoba. T. Attwood, jeden z najwybitniej-
szych ekspertów w dziedzinie diagnozowania i terapii osób z zespołem Asperge-
ra, podkreśla, iż postawienie diagnozy jest właściwie pierwszym etapem całego 
systemu wsparcia. Kolejne z nich to omówienie i zalecenie konkretnych progra-
mów terapeutycznych, wskazanie możliwości usług oferowanych przez państwo, 
grup wsparcia, a także odpowiednich publikacji na temat danego zaburzenia. To 
również, a może i przede wszystkim, przedstawienie rokowań i monitorowanie 
postępów w rozwoju i funkcjonowaniu osoby, którą zdiagnozowano (Attwood, 
2013, s. 62; Włodarczyk-Dudka, Ćwirynkało, 2015, s. 38). O systemowym ujęciu 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną, czytamy rów-
nież w krajowej literaturze przedmiotu. Według B. Marcinkowskiej i A. Wołowicz 
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(2010, s. 11–13) główne elementy tego systemu to: osoba z niepełnosprawnością, jej 
rodzina, środowisko lokalne oraz polityka państwa. Autorki podkreślają, jak waż-
ne jest współdziałanie tych elementów ze sobą i ukierunkowanie ich na wspól-
ny cel, którym jest osiągnięcie przez osobę z niepełnosprawnością autonomii  
rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność. Z perspektywy rodzi-
ca dziecka z niepełnosprawnością jest to niezwykle ważne. Badania prowadzo-
ne przez Pisulę oraz Mazur dowodzą, że matki dzieci z diagnozą autyzmu dużą 
wagę przywiązują do umiejętności dziecka w zakresie samoobsługi, bo to we-
dług nich może zwiększyć szansę dziecka na bycie niezależnym (Pisula, Mazur,  
2007, s. 55).

Aspekt diagnozy nie zamyka się zatem jedynie w zdefiniowaniu tego pojęcia 
i określeniu jego cech. W przypadkach, a takich jest najwięcej, kiedy postawienie 
diagnozy generuje określoną niepełnosprawność, warto zastanowić się, jak wy-
gląda owa relacja diagnoza – niepełnosprawność. Tak jak wiele jest definicji poję-
cia diagnozy, wiele jest określeń, czym jest niepełnosprawność. Większość defini-
cji wymienia takie określenia jak nieprawidłowość, niezdolność czy ograniczenie. 
W dzisiejszej dobie zaczyna mówić się o tzw. społecznym podejściu do niepełno-
sprawności: „niepełnosprawność nie jest spowodowana wyłącznie uszkodzeniem 
lub chorobą, lecz jest rezultatem sposobu, w jaki społeczeństwo wychodzi naprze-
ciw potrzebom ludzi o ograniczonej sprawności” (Palak, Papuda-Dolińska, 2014, 
s. 392). Być może w takim podejściu jest klucz do zrozumienia drugiego czło-
wieka, który na co dzień musi zmagać się z taką rzeczywistością: „Jest mi bardzo 
ciężko, nie ze względu na trudności moich chłopców, lecz na brak tolerancji w na-
szym społeczeństwie. Większość ludzi, których spotykam, wpędza mnie w poczu-
cie winy, postrzegają jak ofiarę losu. Dają odczuć, że jestem rodzicem drugiej ka-
tegorii” (Wypowiedź matki dziecka z autyzmem, 2016a). 

roDZina w oBlicZu DiaGnoZy DZiecka
Każda rodzina w naturalny sposób przechodzi etapy rozwoju. Pierwszy etap 

rozwoju kończy się w momencie, gdy na świat przychodzi dziecko. Rodzina 
wkracza w czas różnorakich zmian, podejmowania nowych decyzji zarówno ma-
łej, jak i dużej wagi. Ta naturalna sytuacja jest sprawdzianem dla małżeństwa, dla 
całej rodziny (Kozłowska, 2000, s. 31). Doświadczenie i statystyki pokazują, jak 
trudno tym zadaniom sprostać. Jeśli do tak naturalnej sytuacji dodać pojawienie 
się dziecka z jakąkolwiek dysfunkcją, można by rzec, rodzic jest o krok od kata-
strofy. A jeśli, mając nadzieję, nie katastrofy, to bez wątpienia staje w obliczu, już 
nie sprawdzianu, lecz najważniejszego egzaminu, który chce zdać jak najlepiej. 

Często jest tak, że diagnoza wywołuje u rodzica szok, którego następstwem 
jest przeżywany wachlarz emocji. Nierzadko rodzi lęk przed niepełnosprawno-
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ścią dziecka, czy innej bliskiej osoby. Paradoksalnie niektórzy z rodziców od-
czuwają ulgę. W konsekwencji zaś, w zależności od indywidualnych uwarunko-
wań osobowościowych i wielu nakładających się niezależnych czynników ze-
wnętrznych, część rodzin izoluje się w swoim, jak by się mogło im wydawać, 
bezpiecznym świecie. Mechanizm izolacji zaczyna się od unikania innych ludzi, 
ograniczania kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, spowodowanego poczuciem  
bezradności. W efekcie może dojść faktycznie do odrzucenia takiej rodziny przez 
otoczenie, z jednej strony spowodowanego przez odczucia rodziców dziecka 
z niepełnosprawnością, z drugiej zaś będącego wynikiem obiektywnie niskiego 
poziomu wiedzy u osób z otoczenia na temat danej niepełnosprawności. Taka sy-
tuacja przyjmuje wówczas mechanizm błędnego koła (Ohme, 2009, s. 51–93).  
Istnieje również druga grupa rodzin, która w obliczu diagnozy zaczyna działać, 
najczęściej konstruktywnie. Po otrzymaniu diagnozy, nawet jeśli wywołała ona 
szok, następuje proces poszukiwania i zdobywania wiedzy na temat zdiagnozo-
wanej dysfunkcji, możliwości rehabilitacji, terapii oraz edukacji dziecka (Sińska, 
2007, s. 239–253). Dowodem na to jest wypowiedź jednej z matek dziecka z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu: „Diagnoza zmieniła wiele. Można powiedzieć, 
że po niej odżyłam, mimo że autyzm to diagnoza na całe życie. To ona odrodzi-
ła we mnie chęci do dalszego działania, bo dała nam wreszcie do tego jakieś na-
rzędzia. I choć nadal o wszystko trzeba zabiegać samemu, przekopywać się przez 
ustawy i paragrafy w Internecie, bo nikt, prócz osób z podobnymi kłopotami, nie 
podpowie, co jeszcze można zrobić, to jednak pojawiła się nadzieja, że znowu bę-
dzie normalnie, że jakoś damy radę… Mam w życiu ważniejsze cele…” (Wypo-
wiedź matki dziecka z autyzmem, 2016b). 

Powyższe rozważania i osobiste doświadczenie drogi diagnozowania zabu-
rzeń u syna oraz stanięcia w obliczy tej diagnozy autorka w sposób symboliczny 
prezentuje na poniższym diagramie.

diagnoza 

szok  

wachlarz emocji 
                        

                         izolacja                                konstruktywne działanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gałkowski, 1995; Preißmann, 2013; Sińska, 2007
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Kiedy rodzic staje w obliczu diagnozy, zaczyna zadawać sobie i innym wiele 
pytań. Jednym z nim jest „I co dalej?”. Inne przedstawia poniższa tabela, w któ-
rej autorka prezentuje obok pytań, nurtujących rodziców oraz specjalistów, a także  
same osoby zdiagnozowane, również plusy i minusy, czyli blaski i cienie diagno-
zy. Zestawienie to powstało na podstawie własnych doświadczeń autorki oraz roz-
mów z rodzicami dzieci, u których postawiono diagnozę zaburzeń ze spektrum 
autyzmu.

 
BLASKI ??? CIENIE

•  Wiem co mu/mi jest
•  Nie obwiniam nikogo
•  Szukam pomocy
•  Działam skutecznie
•  Odkrywam je na nowo
…

•  I co dalej?
•  A może to pomyłka? 
•  Jaka czeka je przyszłość?
•  Czy powiedzieć dziecku
o diagnozie?
…

•  Stan żałoby
•  Etykieta/stygmatyzacja
•   Duże obciążenie emocjonalne 

związane z wychowywaniem  
…

Źródło: Opracowanie własne 

Okazuje się, iż w sytuacji jeśli diagnoza jest oczekiwana, można by powie-
dzieć, że rodzic jest gotowy na jej odczytanie czy przedstawienie, prawie zawsze 
doświadcza on „stanu żałoby”. Stan ten i jego konsekwencje dla funkcjonowa-
nia rodziny w obliczu diagnozy autyzmu opisuje w swojej monografii Gałkow-
ski (1995). 

We wspomnianym wachlarzu emocji, obok lęku i niepewności, pojawia się 
u niektórych z rodziców paradoksalnie ulga. Jedna z mam 11-letniego chłopca 
z zespołem Aspergera, zapytana czym była i jest dla niej diagnoza, odpowiedzia-
ła: „ulga, że ktoś te zachowania nazwał, opisał i mają swoją konkretną nazwę, 
że nie jestem pobłażającą, bezkrytyczną matką, która w tym wieku nie potrafi 
wpłynąć na zachowanie swojego dziecka; spokój, że wiadomo, którą iść drogą, że  
można poczytać; niepewność (wiadomo) o przyszłość, samodzielność; lęk jak 
dziecko będzie siebie odbierało, jego poczucie wartości, samoocena, jak rówieśni-
cy zareagują na jego zachowania; wyzwanie intelektualne, aby prowadzić na po-
ziomie rozmowy te poważniejsze, o życiu, być partnerem w tym momencie”. Są 
wśród rodziców i tacy, którzy dzielą się na forum swoim pozytywnym odbiorem 
diagnozy: „Właściwie nie miałam problemu z przyjęciem diagnozy, nie miałam 
problemu z zaakceptowaniem dziwactw, rytuałów, fiksacji, fascynacji, bo jego 
świat to mój świat…” (Wypowiedź matki dziecka z autyzmem, 2016c). 

Postawiona diagnoza pozwala często zrozumieć, zarówno rodzicom, jak 
i osobom dotkniętym dysfunkcją, dlaczego ktoś rozwija się, funkcjonuje i zacho-
wuje w określony sposób. Bez wątpienia jest to jeden z plusów faktu ujawnienia 
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diagnozy. Dowodem tego jest wypowiedź dorosłej osoby, u której zdiagnozowa-
no zespół Aspergera w wieku 27 lat: „Zawsze i wszędzie dawano mi do zrozumie-
nia, że śmiesznie się zachowuję i że bardzo różnię się od innych – to naprawdę nie 
było łatwe. Diagnoza oznaczała dla mnie wielką ulgę. W końcu wiedziałam, że 
jest na to wszystko określona nazwa, a moje zachowanie wcale nie wynika z braku 
umiejętności lub złośliwości, jak często mi wmawiano” (Preißmann, 2013, s. 224) 
oraz wypowiedź 11-letniego chłopca (dzisiaj już 13-letniego) również z zdiagno-
zowanym zespołem Aspergera: „Wiem, czemu inni zdają się mieć zupełnie inne 
postrzeganie świata i zaskakiwałoby mnie to jeszcze bardziej, gdybym nie wie-
dział, że mam zespół Aspergera” (Lisowska, 2014, s. 171).

Diagnoza niesie ze sobą również wiele niewiadomych. Jednym z pytań, któ-
re zadaje sobie wielu rodziców, znających już diagnozę, jest kwestia zapozna-
nia z nią dziecka. Osobiste doświadczenie autorki niniejszej publikacji oraz pro-
wadzone przez nią na ten temat badania pokazują, iż większość rodziców mówi 
swoim dzieciom o diagnozie. Może nasuwać się kolejne pytanie, po co to robić? 
Po to właśnie, aby dziecko, które w przyszłości stanie się dorosłą osobą, mogło, 
w miarę możliwości, osiągnąć najwyższy stopień autonomii, jakim jest ponosze-
nie odpowiedzialności za swoje życie. O tym, jak ważne jest to dla każdego, pisze 
w swojej najnowszej książce wspomniana już wcześniej Ch. Preißmann (2016). 
Autorka dzieli się również tym, czym jest dla osób z autyzmem szczęście i radość  
życia. Człowiek nie będzie w stanie osiągnąć tego, jeśli nie będzie świadomy sie-
bie. A nie będzie świadomy siebie, jeśli nie będzie znał o sobie prawdy. A prawdą 
tą jest właśnie diagnoza, pewna i kompleksowa. Kwestia zapoznania z diagnozą 
osoby, której ona dotyczy, łączy się ściśle z pytaniem o jej przyszłość? Owa przy-
szłość zależy w dużej mierze od tego, czy osoba będzie świadoma swoich dys-
funkcji, ograniczeń, ale również indywidualności, która może zadziwić wielu. Bo, 
jak pisał Karol Wojtyła (1994, s. 82), każdy człowiek jest istotą rozumną, mają-
cą świadomość swego poznania. To stwierdzenie pozwala nam wejść w zagadnie-
nie uznania równości osób z niepełnosprawnością (Wojciechowski, 2004, s. 58).

DiaGnoZa twÓrcZĄ DroGĄ Do wolnoŚci  
Stawianie przez rodzica zawyżonych wymagań w stosunku do realnych moż-

liwości rozwoju dziecka to jeden z najczęściej popełnianych błędów rodziciel-
skich. Przyczyny tego typu postawy specjaliści upatrują w tworzeniu tzw. ideal-
nego wzorca, w który rodzic wpisuje pożądane cechy, jakie „powinno” posiadać 
dziecko. Mechanizm ten ma swoje źródło z jednej strony w przeżyciach własnych 
rodzica z jego dzieciństwa, z drugiej zaś wynika z przekazu społecznego (Kozłow-
ska, 2000, s. 60–61). Kiedy do takiej sytuacji dodamy specyfikę rozwoju dziecka  
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z jakąkolwiek niepełnosprawnością, rodzic ma do pokonania jeszcze większą dro-
gę, zdominowaną w dużej mierze przez napięcie emocjonalne, które nikomu nie 
służy. W jednym i drugim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zmiana ocze-
kiwań rodzicielskich oraz pomoc w zmianie funkcjonowania dziecka, na miarę 
jego możliwości. 

Bardzo pomocna okazuje się wówczas postawiona przez specjalistów diagno-
za. Czym ona jest i jaka powinna być oraz to, jaki ma wpływ na rodzinę w obliczu 
jej „ujawnienia”, częściowo przybliżono w poprzednich rozdziałach. W tej czę-
ści podjęto próbę ukazania diagnozy jako „pozytywnego katalizatora” w rozwo-
ju i funkcjonowania osoby dotkniętej niepełnosprawnością, której przyczyną jest 
zdiagnozowanie określonej dysfunkcji organizmu. Obserwacje pokazują, że nie-
rzadko sami rodzice doświadczają pozytywnego oddziaływania diagnozy: „wiem, 
co mu jest, gdzie szukać pomocy, w jakim kierunku patrzeć; przestałam obwiniać 
siebie i wszystkich wokół; diagnoza pozwoliła rozwinąć mi skrzydła; stała się dla 
mnie błogosławieństwem, darem, dzięki któremu mogę odkrywać moje dziecko 
na nowo; dzięki diagnozie nauczyliśmy się z mężem nie namawiać syna do dzia-
łań wbrew jego naturze; pozwalamy mu być sobą, ponosić porażki, być dziec-
kiem i synem zarazem oraz pozwalamy zachwycać się tym, co innych w ogóle nie  
interesuje”. 

Kiedy wyobrazimy sobie sytuację osoby z dysfunkcją narządu wzroku, natu-
ralną rzeczą jest, iż nikomu nie przyjdzie na myśl, by osobę tę zapisać na strzel-
nicę, czy wspierać ją w dążeniu do zdobycia zawodu wymagającego perfekcyj-
nego wzroku. Osoba z zaburzeniem mowy nie będzie motywowana do zgłębiania 
tajników retoryki, a inna, z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych, nie  
będzie grała w piłkę nożną.

Diagnoza pozwala odkrywać dziecko na nowo. Kiedy okazuje się, że ktoś 
przy zaburzeniu, jakim jest zespół Aspergera, ma dodatkowo obniżone napięcie 
mięśniowe i od początku ma opóźniony rozwój fizyczny, niezborność ruchową 
oraz zaburzenia równowagi, rówieśników zaś wyprzedza rozwojem funkcji po-
znawczych, osoby tej nikt nie powinien zapisywać na trening piłki nożnej, czy  
innej dyscypliny, wymagającej ogólnie dobrej sprawności fizycznej. Poza wyjąt-
kiem, jeśli trening taki byłby prowadzony w kierunku wspierania osób z tego ro-
dzaju dysfunkcjami. 

Każdy rodzic marzy o tym, aby jego pociecha była szczęśliwa, a w przyszło-
ści samodzielna. Takie marzenia ma również każdy rodzic dziecka ze zdiagnozo-
waną dysfunkcją, będącą przyczyną niepełnosprawności. Musi jednak przy tym, 
może czasem odrobinę więcej niż inni, nauczyć się rozpoznawać pokłady w swo-
im dziecku, które warto rozwijać. One nie zawsze będą klasyczne i mogą czasem 
zadziwić nie tylko rodziców. 
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Autorka niniejszego artykułu, zgłębiając wiedzę na temat zdiagnozowanej 
dysfunkcji syna, odkryła, że jej rolą, wręcz misją, jest odkrywać i pozwalać dziec-
ku rozwijać się w tych obszarach, które są źródłem jego radości, pasji, szczę-
ścia po prostu. Czasem wbrew pragmatycznemu podejściu do dzisiejszego świata.  
Poniższy fragment opowiadania jej syna, nagrodzonego w konkursie literackim 
„Mój niepełnosprawny kolega” otworzył jej oczy: „ktoś powiedział mi, że… jest 
niepełnosprawny, ma wodogłowie. Zbytnio się tym nie przejąłem, wiedziałem 
przecież, że niezależnie od tego, czy ktoś ma jakieś problemy ruchowe, może tak 
jak inni być dobrym kolegą, a on przecież był… czy ktoś jest niepełnosprawny, 
czy też nie, z każdym można się zaprzyjaźnić”, oraz wiersz, jeden z wielu powsta-
jących w czasie wolnym:

Kim być?
Czasem dzieci myślą sobie,
Co w przyszłości czeka ich.
Patrząc nań, też mamy w głowie:
„Przyszły piekarz, czy też mnich?”
Kuba zostać chce malarzem,
Małgosia lekarką zaś,
Jacek może i pisarzem,
Myśli o tym również Jaś.
Sam kolego zdecydujesz,
Kim po osiemnastce być.
Za tym idź, co w duszy czujesz.
Wybierz, jak w przyszłości żyć.
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